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ްުުިހްނަމފ ީށުމާލަެއޮތޅު  ްނސިލ އ  ގ2013ުުެުގެުިއާދރުާުގެުަކ ރ  ުަވަނުައަހ
ުޮއިޑްޓުރިޕޯޓްުުްނސްުޮކމްޕަްލޔަު

ު
 ތަޢ ރަފުާ ހ.

ާޤ ނޫނުާއޮޑިޓް)4/2007ާާނަންބަރުާޤ ނޫނުާބ ނުމަކީާރިޕޯޓުގެާމި ާހިންމަފުށީާމ ލެއަތޮޅުާކުރެވުނުާއޮޑިޓްާދަށުންާގެ(
ާބަޖެޓާ ާފ ސްކުރިާކަުއންސިލުންާއެާއަހަރަށްާއެާކޮށްފައިވަނީާޚަރަދުާބަޖެުޓންާއަހަރުގެާވަނ2013ާަާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްގެ
ނޑައެޅިފައިވ ާބަޖެޓުގައިާ،ގޮަތށްާޙ ޞިލްވ ާމަޤުޞަދުތައްާކައުންސިލްގެާއެާ،އެއްގޮތަށް ާބަޖެޓުގައިާ،ކަންތައްތަކަށްާކަ

ނޑައެޅުނުާޚަރަދުކުރުމަށް ާދަށުގައިވ ާބެލުމުގެާއިދ ރ ގެާއެާއިދ ރ އ އިާަކއުންސިލްގެާ،ބެލުމ އިާތެރ ގައިތޯާހުދޫދުގެާކަ
ާ،ޤ ނޫނ އިާމ ލިއްޔަތުގެާދައުަލތުގެާާބެލެހެއްޓުމުގައިާހިްނގައިާކަންަކންާއެހެނިހެންާގުޅުންހުރިާފައިސ އ ާވިޔަފ ރިތަކ އި

ާޤ ނޫނަާހިންގުމުގެާއުޞޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާާދިވެހިރ އްޖ ގެާ،ޤަވ އިދ އިާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ ާޢަމަލުށް
ާފ ހަގަކުރެވުނުާާއޮޑިޓުގައިާކުރަންޖެހ ކަމަށްާއިޞްލ ޙުާ،ރައުޔެއްދީާއެކަންކަމަށްާ،އޮޑިޓްކޮށްާބަލައިާމިންވަރުާކުރެވިފައިވ 
ާދިވެހިރ އްޖ ގެާ،ހުށަހެޅުމ އެކުާއިދ ރ އަށްާކައުންސިލްގެާކަންކަންާާއެާއެޅުމަށްޓަކައިާފިޔަވަޅުާާއިޞްލ ޙީާކަންކަމ މެދު

ާމަޖިލީހަށ އިާރައްޔިތުންގެާކަންަކންާާއެާމަތިންާގޮތުގެާބުނެފަިއވ ާމ އްދ ގައިާވަނ213ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ
ާހުށަހެޅުމެވެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާލޯކަލްާޓްރެޜަރީއަށ އިާާއެންޑްާފިނ ންސްާާއޮފްާމިނިސްޓްރީާރިޕޯޓުާމިާއަދިާ.

ާގައwww.audit.gov.mvާިާވެބްސައިޓްާއޮފީހުގެާމިާފެންނ ނެެހންާރައްޔިތުންނަށްާ،ހުށަަހޅައިާއަށްއޮތޯރިޓީާގަވަރމަންޓް
ާ.ޝ އިޢުކުރެވ ނެއެވެ

ާްޓތައްނޯާގުޅ ާބަޔ ންތަކ ާއެާާބަޔ ންތަކ އިާމ ލީާައހަރުގެާމ ލީާނިމ ާއަށ2013ާްާޑިސެންބަރ31ާުާކައުންސިލްގެ
35ާާގެ(ާޤ ނޫނުާއްޔަތުގެމ ލިާދައުަލތުގެ)2006/3ާާަނންބަރުާޤ ނޫނުާ،ހުަށހެޅުމަކީާއޮފީހަށްާމިާއޮޑިޓްކުރުމަށްާ،ތައްޔ ރުކޮށް

ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނަ ާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެާވެރިޔ ގެާޒިންމ ދ ރުާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްގެާދަުށންާާގެ( ާމ ލީާމިާ،ވެސްނަމަ.
ާވަނީާއޮޑިޓްާޓ ޓްމަންޓްސްސްާފައިނ ންޝަލްާކުރެވ ާގޮތުންާއޮޑިޓްކުރުމުގެާބަޔ ންތައްާމ ލީާނުވުމުންާހުށަހަޅ ފައިާބަޔ ންތައް
ާ.ތުގައެވެގޮާއޮޑިޓެއްގެާކޮމްޕަލަޔަންސްާގެންދިޔައީާކުރިއަށްާއޮޑިޓްާމިާ،އެހެންކަމުން.ާނުވެފައެވެާކުރެވ ގޮތް

ާފ ހަގަ ާރިޕޯޓުގައި ާކޮށްމި ާކަންތައްތައް ާފައިވ  ާމަޝްވަރ ކުރެވިާއިދ ރ ކައުންސިލްގެ ާއިސްވެރިންނ  ާފ ހަގަފައިވ ގެ މިާާ،ކޮށްކަން
ާމެވެ.ންނަވަގެާހުރިހ ާމުވައްޒަފުންނަށްާމިާފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަކައުންސިލްގެާއިދ ރ އޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވިާ

ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާށ.ާ

ާ ާނަްނބަރު ާ)2010/7ާޤ ނޫނު ާއިދ ރީ ާޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖ ގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް )ާ ވަނ88ާާަގެ
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ާޤ ނޫނ އިާ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާބަލަހައްޓަންވ ނީ ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިބ  ާކައުންސިލަށް މ އްދ ގައި
ާމ ލި ާދައުލަތުގެ ާވުމުން، ާބަޔ ންކޮްށފައި ާމަތިންކަމަށް ާގޮތުގެ ާއެއްގޮތްވ  ާގަވ އިދުތަކ  ާބ ބު ާަގވ އިދުގެ ގަިއ10ާާއްޔަތުގެ

އ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު)2006/3ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށް،ާޤ ޫނނުާނަންބަރުާ
ާކައުންސިލު ާއިދ ރ ގައި ާލިބ ނެކަމަގެ ާއިދ ރ އަށް ާއެ ާކުރުމ އި، ާކަންތައްތައް ާއެންމެހައި ާކުރަންޖެހ  ްށާހިންގުމަށް

އަންދ ޒ ކޮށްފައިވ ާއ މްދަނީާޯހުދމުގެާމަސައްކަތްާކުރުމ އިާއިދ ރ ގެާފައިސ އ އިާމުދަލ އިާތަކެތިާރައްކ ތެރިކޮށްާބެލެހެއްޓުމ ިއާ
ާކައުންސިލުންާއެާއަހަރަށްާއެާާކޮށްފައިވަނީާޚަރަދުތައް އިސްރ ފުނުވ ނ ހެންާއެއޮފީސްާހިންގައިާބެލެހެއްޓުމ އި،ާ،ޚަރަދުކުޑަކޮށް

ނޑައެޅިފައިވ ާބަެޖޓުގައިާބަޖެޓ އެއްގޮތަށް،ާފ ސްކުރި ނޑައެޅުނުާބަޖެޓުަގއިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަންތައްތަކަށް،ާކަ ާހުދޫދުގެާާކަ
ނޑައެޅިފައިވ ާޔަގީންކުރުމ އި،ާތެރ ގައިތޯ ާއެއްގޮަތށްާާކަ ާހިސ ބުތަކ  ާއެ ާބެެލހެއްޓުމ އެުކ ާލިޔެކިއުންތައް ާހިސ ބުތަކ ިއ ގޮތަށް

ާ ާނަްނބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހެޅުމަކީ، ާއޮފީހަްށ ާމި ާއޮޑިޓްކުރުމަށް ާއެކުލަވ ލައި ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ދައުލަތުގެާ)2006/3ާއަހަރީ
ާޤ ނޫނު ާ(ާމ ލިއްޔަތުގެ ާހިންމަފ46ާުގެ ާމ ލެއަތޮޅު ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާމ ލީާވަނަ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލްގެ ށީ

 .ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާނ.ާ

ާ ާއިދ ރ ގެ ާކައުްނސިލްގެ ާހިންމަފުށީ ާމ ލެއަތޮޅު ާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ާއަހ2013ާައޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާޚަރަދުާވަނަ ާބަޖެޓުން ރުގެ
ތަށް،ާގޮޙ ޞިލްވ ާާތައްއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް،ާއެާކައުންސިލްގެާމަޤުޞަދުާކޮށްފައިވަނީާއެ

ާތެ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބަެޖޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބެލުމުރ ގައިބަޖެޓުގައި ާއިތުރަށް،ާތޯ ގެ
ާ ާއިދ ރ ގެ ާއެ ާއިދ ރ އ އި ާއެހެނިހެންކައުންސިލްގެ ާގުޅުންހުރި ާފައިސ އ  ާވިޔަފ ރިތަކ އި ާހިންގުކަންކަާދަށުގައިވ  މުގައިާން

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު)2006/3ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާގަވ އިދ ( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާނައ އި ާޤ ނޫނު ންބަރުާއި
ރ މެުދާވ ާމިންވަރެވިފައިޢަމަުލކުައށްާ(ާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖ ގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުްނާ)2010/7ާ

ާލަފާ  ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާަކްނތައްތައް ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހ ކަމަށް ާއެދިނުާރައުޔެއްދިނުމ އި، ކަންކަންާާމ އެކު،
ާ.ާކަމ ބެހ ާފަރ ތްތަކުގެާސަމ ލުކަަމށްާގެނައުމެވެ

ާތެރ ގައި،ާކައުން ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކުރެވުނުާމި ާިހްނގުމުގައި،ާކުރިން ާކަންކަން ާމ ލީ ާގަޤ ނޫާސިލްގެ ވ އިުދތަކ ާނުތަކ އި
ާފުރިހަަމކު ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާެހކިތައް ާބ ނުންވ  ާބެލުމަށް ާމިންވަރު ާކުރެވިފައިވ  ާޢަމަލު ާއިޖުރ ރަންއެއްގޮތަށް އ ތުތައްާޖެހ 

ާހިމެނެއެވެ ާފުރިހަމަކުރުން ާތެރ ގައި. ާއިޖުރ އަތުތަކުގެ ާޚިލ ފަާާމި ާގަވ އިދުތަކ އި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާޢައެ ާވުމުެގާމަލުކޮށްފަށް އި
ާ.ފުރުސަތުާއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ

ާ ާމ ލެއަތޮޅު ާހިންމަފުށީ ާއިދ ރ އިން ާއ2013ާެކައުންސިލުގެ ާއަހަރަށް ާއެ ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ާވަނަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަާ ށް،ާއެާކައުންސިލްގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާގޮތަށް،ާބަޖެޓުގައިާކަ

ާތެރ ގައިތޯއ އި ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބަޖެޓުގައި ާއިދ ރ ގެާާ،ކަންތައްތަކަށް، ާއެ ާއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ
ާކަންކަ ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާފައިސ އ  ާވިޔަފ ރިތަކ އި ާޤ ނޫނ އިދަށުގައިވ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަުތގެ ާހިންގުމުގައި ާ،ން

ާޤ ނޫާ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖ ގެ ާގަވ އިދ އި، ާމ ލިއްޔަތުގެ އަދިާާނުދައުލަތުގެ
ާއެހެނިހެންާ ާޢަމަލުކުރަންޖެހ  ާކައުންސިލުން ާގަވ އިދުތަކަށ އި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ  ާމ ލީ ކައުންސިލްގެ
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 3 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

ާބ ނުންވ ާ ާކުރުމަށް ާަބޔ ން ާދެކ ގޮތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމިންވަރ މެދު ާކުރެވިފައިވ  ާޢަަމލު ާގަވ އިދުތަަކށް ޤ ނޫނުތަކ އި
ާންވ ާހެކިާހޯިދފައިވ ކަމަށްާމިާއޮފީހުންާޤަބޫލުުކރަމެވެ.މިންވަރަށްާއެކަށީގެ

ރައުޔުާޢަމަލުާކުރެވިފައިވާ ާނ އިާގަވ އިދަށްާޤ ނޫާރ.ާ ާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާާމިންވަރ މެދުާދެވާ 

(1) ާ ާނަންބަރު 2006/3ާާޤ ނޫނު ާގެ ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބ35ާަ)ަދއުލަތުގެ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ޔ ންކޮށްފައިވ ާވަނަ
ާ ާވެރިޔ ،ާގޮތުން، ާޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ާކަ ާދަުށން ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާއޮފީެހއްގައި ާކޮންމެ ާކޮދައުަލތުގެ ާއަހަރެމ ންމެ އްާލީ
ާ ާހ3ާާިނިމ ތ  ާއެއޮފީހުން ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާބުނެފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާއެ ާތެރ ގަިއ، ާކަންމަސްދުވަހުގެ ގެާތައްތަކުނގި

ާރިޕޯ ާއަހަރީ ާތައްޔ ރުކޮްށފައިވ  ާހިމަނައިގެން ާުހށަހަޅަންޖެރިޕޯޓް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށް ާނަޓެއް، ާމ ހ  ލެއަތޮޅުާަމވެސް،
ާ ާއިދ ރ ެގ ާކައުންސިލްގެ ާހިނ2013ާހިންމަފުށީ ާއިދ ރ އިން ާއެ ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާކަންތައްތަކުގެވަނަ ާގި

ާމުއްދަތުގައި ާބުނެފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާއެ ާތައްޔ ރުކޮށް، ާރިޕޯޓެއް ާއަހަރީ ާހިމަނައިގެން ާޖެނެރަޑިއޮާާރިޕޯޓް ލަށްާޓަރ
 ހުށަހަޅ ފައިާނުވުން؛

ާލިާ (2) ާދައުަލތަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނުތަެކއްގެ ާވަކި ާތެރެއިން ާަފއިސ ގެ ާބަލައިަގންނަ ނޑައަބުމަކައުންސިލްތަކުން ާކަ އިވާ ޅ ފަށް
ާއިންލަ ާމިނިސްޓްފައިސ ،ާމޯލްޑިވްސް ާކަމަށް ާފޮނުވަންވ ނެ ާ)މީރ (ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ ާރެވެނިއު ާއޮންޑް ާފިނ ންާރީ ސްާފް

ޔ ންކޮށްފައިާ(ާގައިާބ2012ަނޮވެމްބަރ08ާާ)2012/08ާންޑްާޓްރެޜަރީގެާމ ލިއްޔަތ ބެހ ާސަރކިއުލަރާނަންބަރުާއެ
ާއ މްދަނީެގާގޮތުގަިއާ ާަދށުްނާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާވިޔަސް،ާއެ ާކައުންަކމައިވ ބަލައިަގނެފަކައުންސިލަށް ސިލްގެާށް

ާ ާދައްކ  ާހައެއްތިާދުއިސައްތަ)232,196ާލިޔެކިއުންތަކުން ާނުވަދިހަ ާސަތ ކަ ާއެއް ާދެހ ސް ާމީރ އަށްާރު(ާރީސް ާފިޔ 
ާ"ބަން ާލިބިފަިއނުވ  ާކައުންސިލަށް ާބ ރު ާގ ނޫނީ ާޚަރަދުކުރުމުގެ ާއިތުރަްށ، ާނުވުމުގެ ާއަމިާޑ ރަފޮނުވ ފައި އްލަާގޯތި

ާ ާގޮތުގައި ާޓެކްސް"ގެ ާނަގ  ާވިއްކުމުން ާ"ބިން ާއ އި ާފައިސ " ާދައްކަންޖެހ  ާސަރުކ ރަށް ސިލަށްާންއުކަކުރުމަށް
ާ ާރުފިޔ 97,328ާލިބިފައިވ  ާައށ ވީސް( ާސަތ ކަ ާތިން ާހ ސް ާހަތް ާާ)ނުވަދިަހ ާނުޮފނުވައި ާއުންސިލުގެާކަމީރ އަށް

 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ާ"ާއައިޓަމުގައިާހިމަނައިގެންއެހެނިހެންާގޮތްގޮުތންާލިބ ާފަިއސ "

(3) ާ ާއ އި ާބ ކީ ާދައްކ  ާފޮުތން ާއެކައުންޓު ާދުވަުހ، ާނިމ  ާމަހެއް ާވެކޮންމެ ާތަފ ތު ާބ ކީ މަާއްޖެނައެކައުންޓް
ާގެޔަތުތުގެާމ ލިއްުއލަާދަކަމަށްާާރިކޮންސިލިއ ޝަންާސްޓ ޓްމަންެޓއްާތައްޔ ރުކޮށްގެންާދެާބ ކީާތަފ ތުވ ގޮތްާހޯދަންވ ނެ

ާންސިލުންާހިންގައިވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވިޔަސް،ާކައ6.25ާާުވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އ1.12ާާިގަވ އިދުގެާ
 ނުވުން؛ާކޮށްފައިރިކޮންސައިލްއެއްގޮތަކަށްވެސްާާިހންމަފުށީާރަށްކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީގެާއެކައުންޓު ،އްޓ ބަލަހަ

ާަބލައި،ާތިޖޫރީގައިާހުިރާފަ (4) ޕޯޓެްއާާހަފްތ ާރިއިސ ގެކޮންމެާހަފްތ އެއްގެާނިޔަލަށްާތިޫޖރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ބު
ާޙަވ  ާތިޖޫރީއ އި ާކަމަށ އި، ާކުރަންޖެހ ނެ ާއޮފީހުތައްޔ ރު ާއިތުރަށް ާމުވައްޒަފުގެ ާހުންނަ ާއިލުވެ ާމުވައްޒަގެ ފަކުާސް

ާގެންަދންވ ނެާ ާބަލަމުން ާހިސ ބު ާއެ ާވެރިޔަކު ާއޮފީހުގެ ާގުނައި، ާފައިސ  ާޗެކުކޮށް، ގެާާދައުލަތުކަމަށްއެހިސ ބުތައް
ރީގެާއުންސިލުގެާތިޖޫކަާހިންމަފުށީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބުނެފައިާއޮތްނަމަވެސް،6.16ާާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

ާން؛ތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުާވެސްވަނަާއަހަރުާއެއްގޮތަކަށ2013ާްހަފުތ ާރިޕޯޓުާ

ާރެކޯޑެއްާ (5) ާއެނގ ނެފަދަ ާތަފްޞީލުޮކށް ާކަންތައްތައް ާލިބ  ާފައިސ  ާއެތަނަކަށް ާތަނެއްގައިެވސް ާކޮންމެ ދައުލަތުގެ
ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާކަމަށް ާރަޖިސްޓަރީއެއް(ާއޮންނަންވ ނެ ާކަންތައްތަކުގެ ާލިބ  ވަނ1.10ާާަ)ފައިސ 
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 4 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

ކައުްނސިލަށްާފައިސ ާލިބ ާކަންތަްއތަުކގެާރަޖިސްޓްރީއެއްާާހިންމަުފށީާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާއޮްތނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅު
 ބަލަހައްޓ ފައިާނުވުްނ؛ތައްޔ ރުކޮށްާ

(6) ާ ާބެލެހެއްޓުމަށް ާހިސ ބުތައް ާއެނގ ގޮތަށް ާވަކިވަކިން ާލިބުނުވަރު ާފައިސ  ާލިބ  ާމ ލިއްއުލަާދައެކިކަންކަމަށް ޔަތުގެާތުގެ
ނީާއްާކުރަންވ ާޚަރަދުތަންކޮށްފައިވުމުގެާއިތުރަށް،ާބަޖެޓުންާކުރަންޖެހ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ގައިާބަޔ 1.01ާގަވ އިދުގެާ

ނޑައެޅިފައިވ ާއަދަދަށްވުރެާއިތުރުާނުވ ނެާގޮތެއްގެާމަތިންާއެޚަރަދެ ާހަމަޖެހ ާރަންާއެންމެއްާކުއެކަމަށްާބަޖެޓުގައިާކަ
ާ ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާބުނެފަިއވ4.06ާިއައިޓަމުންކަމަށް ާމ އްދ ގައި ާކައުންވަނަ ާއެކިޔަސް، ާދ  ާޚިދުމަތްތަކަސިލުން ށްާއެކި

ާކައުން ާފައިސ  ާބަލައިގަންނަ ާކައުންސިލުން ާގޮތުގައި ާއ މްދަނީގެ ާދައުލަތުގެ ާއ މްދަނީއ އި ާ"އައިޓަސިލުލިބ  މްތަކުގެާގެ
ާ ާހިމަނ ފައިވުމ އި، ާއައިޓަމްގައި ާފައިސ "ގެ ާލިބ  ާގޮތްގޮުތން ާ"އެހެނިހެން ާއޮކްޓ22ާޯބ ކީ"ގައި ވަނ2014ާާަަބރު

ާާއަހަރުގެ 3,809,050ާާނިޔަލަށް ާމި ާރުފިޔ އިން ާފަންސ ސް( ާނުވަހ ސް ާއަށްސަތ ކަ ާިމލިއަން އިޓަްމާއަ)ތިން
ާމައިނަސްވެފައިވުން؛

ާތައްޔ ރުކުރަންޖެހ ނެާ (7) ާފޯމު ާއޯޑަުރކުރ  ާމުަދލަށް ާގަތުމަށް ާަތކެތި ާބ ނުންވ  ާގަންަނން ާދައުލަކަމައޮފީހަށް ތުގެާށް،
ާާގެމ ލިއްޔަތު ާމ އްދ ގ8.10ާަގަވ އިދުގެ ާވަނަ ާަނމަވެސް ާބުެނފައިވީ ާއި ާރައްކައުންސިލުން ާބ ސްާހިންގި ޔިތުންގެ
ާތައްޔ ރުނުކޮށް، ފިހ ރައަށް ާފޯމު ާ)47,838ާާއޯޑަރުކުރ  ާާއަށްހ ސްާސ ޅީސްާހަތް ާތިރީސް (ާރުފިޔ ެގާށެއްއަސަތ ކަ

ާއަހަރ2013ާުާތަކެތި ާވުާވަނަ ާއިތުރަށް،ަގނެފައި ާާމުގެ ާހޯދަންވ ނީ ާޚިދުމަތް ާދުމަތްޚިާވަތަނުާތަކެތިާތަކެްއޗ އި
ާާފޯމުާހުއްދަދ ާހޯދުމަށް ާކަމަށް ާހޯދައިގެން ާހުއްދަ ާތައްޔ ރުކޮށް ާއެ ާމ 8.05ާގަވ އިދުގެ ާބުނެފައިާވަނަ އްދ ގައި

ާ ާތައްޔ ރުނުކޮށް ާޯފމު ާހުއްދަދ  ާހޯދުމަށް ާޚިދުމަތް ާނުވަތަ ާތަކެިތ ާަވނައަހ2013ާައޮތްނަމަވެސް، 21,858ާރު
 ން؛ާގަނެފައިވުއެާބ ސްާފިހ ރައަށްާާތަކެތިާށެއް(ާރުފިޔ ގެސަތ ކަާފަންސ ސްާއަާ)އެކ ވީސްާހ ސްާއަށް

ާށްފައިވ ތުގައިާދޫކޮގެާގޮނިމ ާމަސައްކަތަށްާއަގުދ ންވ ނީާއެޑްވ ންސްބޮޑެތިާމަސައްކަތްތައްާކުރުވ އިރު،ާއ ގެތެރެއިންާ (8)
ާރިޓެންޝަ ާާނަށްފައިސ އ އި ާޖެހ  ާޢަިނސްބަތުން ާމ ިލއްާއުނިކުރުމަށްފަހުދަދު ާދައުލަތުގެ ާގަވ އިދުގެާާޔަތުގެކަމަށް

ާބުނެފައިވިޔަސް،8.24ާާ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ ާއިދ ރ ހިންމަފުށީ ާޕްރީާސުކޫކައުންސިލްގެ ާހިންގި ގެާރ ތްކުރުމުލުާއިމ އިން
ާފަރ  ާޙަވ ލުކުރި ާފުރަތަމަ ާމަސައްކަތް ާދީފައިވ  ާގޮުތގައި ާއެޑްވ ންސްގެ ހަތަރުހ ސްާާ)އަްށޑިހ84,764ާަތަށް

ާ؛ކ ފައިވުންާދައްބިލްތަކަށްާފައިސ ާޅިއެފަރ ތުންާހުށަހެާ،ތ ކަާފަސްދޮޅަސްާހަތަރެއް(ާރުފިޔ ާއުނިނުކޮށްހަތްސަ

ާމަސައްކަތް (9) ާކަމުގައިވިޔަސް، ާމަސައްކަތެއް ާކުރުވަންޖެހ  ާއްގެއެމަސައްކަތެާޙަވ ލުކުރަންވ ނީ، އަވަސްގޮތެއްގައި
ާދެފަރ ުތން ާއަގ ބެހ ގޮތުން ާއެއްބަ ފެންވަރ  ާކަމަށްއެއްބަސްވ  ާސޮއިކުރުމަށްފަހު ާމ ލިާދައުސްވުމެއްގައި އްޔަތުގެާލަތުގެ

ާ ާބުނެފައިވިޔަސް،8.21ާގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގައި ާާވަނަ ާއ188,345ާަޖުމްލަ ާއަށްޑިހަ ާސަތ ކަ ާތިންާ)އެއް ާހ ސް ށް
ސްކޫލަްށާާންމަފުށީހިާއަށ އިާވަނަާއަހަރުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ 2013ާސަތ ކަާސ ޅީސްާފަހެއް(ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްގެންާ

ާ ާސިސްޓަމ21ާްބ ނުންވ  ާ ކޮމްޕިއުޓަރު ާވިއްކި ާއެތަކެތި ާއެއްބަފަރ ތ ގަތުމުގައި ާއެއްވެސް ާސްވުމެއްގައިއެކު
ާސޮއިކޮށްފައިާނުވުން؛

ާޙަވ ލުކުރާ  (10) ާބައެއްގެގޮތުގައި ާމަސައްކަތުގެ ާއެ ާގުޅިގެން ާމަސައްކަތްތަކ  ާބޮޑެތި ާުކރ  ާހަވ ލުކޮށްގެން ާފަރ ތަކ  ވަކި
ާއަގުމަސައް ާާ،ކަތުގެ ާއަގުގެ ާކޮންޓްރެކްޓުގެ ާއިންސައްތަ(ާ%10އަޞްލު ާކަމަށް،ާާ)ދިހަ ާނުވ ނެ ާބޮޑުވެގެން އަށްވުރެ

ގައިވ ާ'ނަފ ާމިލްކިއްޔ ތުކައުންސިލްގެާވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާވިޔަސް،8.33ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
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ާމަރ މ ތުކުރު ާދޯނި' ާމަސައްކަތް (ާފަސްދޮޅަސްާސަތ ކަާއަށްާހ ސްާއަށްާތިރީސްާސަތ ކަާއެއް)138,860ާމުގެ
ާ ާފަރ ތަށް،ާރުފިޔ އަށް ާޙަވ ލުކުރެވުނު ާގޮތުގައި ާމަސައްކަތެއްގެ ާއިތުރު ާކުރަންޖެހުނު ާމަސައްކަތ ގުޅިގެން 24,400ާއެ

ާސަތ ކަާހަތަރުާހ ސްާސައުވީސް) ކަތްާމަސައްާ(ބޮޑުާައށްވުރ17ާެ%ާއަގުގެާޮކންޓްެރކްޓުގެާއަޞްލު)ާރުފިޔ ގެ(
 ޙަވ ލުކޮށްފައިވުން؛

ާދުވަހަަކށްާ (11) ާކޮންމެ ާލަސްވ  ާލަސްވ ނަމަ ާނުނިމި ާމަސައްކަތް ާތެރ ަގއި ާމުއްދަތުގެ ާއަާލަސްއެއްބަސްވުމުގެ ގުާވުމުގެ
ނޑަން ާއަގުގެކަމަާވ ނެކަ ާކޮންޓްރެކްޓުގެ ާމުޅި ާހ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާއަގު ާަލސްވުމުގެ ާއަދި އަށްވުރެާާ%15ާށ އި

ާކަމަށް ާވަކިވ ނެ ާއަތުން ާކޮންޓްރެކްޓަުރގެ ާއޮތްބައި ާކޮންޓްރެކްޓުެގާނުނިމި ާމ ދައުާއިތުރުވެއްޖެނަމަ، ާގެާލިއްޔަތުލަތުގެ
ާ ާމ އްދ ގައ8.29ާިގަވ އިދުގެ ާއިދ ރ ާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސްާވަނަ ާކައުންސިލްގެ ާއެޕްރީހިންމަފުށީ ާގައި 2013ާލް

ާހ ދި ާއަލިފ ނުގެ ާހިނގި ާމަރ މ ތުގައި ާގެއްލުންތައް ާލިބުނު ާއިމ ރ ތަށް ާއޮފީސް ާގުޅިގެން ާކުރުސ އ އި ކަތާ މަސައްމުގެ
ލ އިރުާއެާާގޮތަށްާބަފައިވ ގަވ އިދުގައިާބުނެާ،ހަވ ލުވިފަރ ތުންާއެާމަސައްކަތްާނުނިންމައިާގިނަާދުވަސްތަކެއްާފ އިތުވެ

ާކޮންޓްރެކްޓުގެ ާއަދި ާވަނިކޮށް، ާވަކިވެފައި ާއެފަރ ތުން ާދުާމަސައްކަތް ާގިނަ ާހަމަވިތ  ާފަހުވަސްާމުއްދަތު ންާތަކެއް
 މަސައްކަތުގެާމުއްދަތުާއިތުރުކޮށްދީފައިވުން؛

ވ ެނާއްަޓންއް(ާބަލަހައެރީދައުލަތުގެާތަްނތަނަްށާގަންަނާުނވަތަާހަދިޔ ގެާގޮތުގައިާލިބ ާމުަދލުގެާދަފްތަރެއްާ)ރަޖިސްޓަ (12)
ާާކަމަށް ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ 7ާާބ ުބ ާއޮތްާގައި ާބެލުމުެގާކައުންާ،ނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައި ސިލުގެ

ާ ާބައެއް ާހިާ،މުދ ހަރުދަށުގައިވ  ާރަޖިސްޓްރީގައި ާަހރުމުދަލުގެ ާއެކުލަވ ލ ފައިވ  ާނެތުމ މަނ ފަަކއުންސިލުން އިާއި
ާވުން؛ހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓަރީާގަވައިދުންާއަޕްޑ ޓްކޮށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުާ

ާހުރިހާ  (13) ާހުްނނަންޖެހ  ާޗެކުތަނުގައި ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާލަސްެވގެން ާހުރިޯތ، ާހަމައަށް ާކަމަކުރަންަތކެތި ށ އިާވ ނެ
ާކުރަ ާސޮއި ާބަޔ ންކޮށް ާގޮތް ާނިންމި ާއެކަމ މެދު ާވ ނަމަ، ާއިތުރެއް ާއުނި ާކުރ އިރު ާޗެކް ާޖެއެގޮތަށް ާހ ނެކަމަށްން

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޮއތ7.11ާްދައުލަތުގެ ާބުނެފައި ާގައި ާ)ބ( ާއަދި ާ)ރ( ާގެ ންސިލުންާކައުާނަމަވެްސ،
 ނުުވން؛ާމިކަންކަންާފުރިހަމަކޮށްފައި

ާއަމިއްލަ (14) ާފައިސ ާ ކައުންސިލުން ާލިބެންޖެހ  ާކައުންސިލަށް ާދަށުން ާއެއްބަސްވުންތަކުގެ ާހަދ ފައިވ  ފަރ ތްަތކ އެކު
ާ ާހޯދުމުގެގޮތުްނ ާއެފައިސ  ާނުދިޔަނަަމވެސް، ާދައްކަމުން ާެއއްގޮތަށް ާއެއްބަސްވުމ  އެއްބަސްވުމުންާއެފަރ ތްތަކުން

ކައުންސިލަށްާލިބިފައިވ ާއިޚްތިޔ ރުތަކުގެާބ ނުންކޮށްފައިާުނވުމ އި،ާއެފަދަާފައިސ ާހޯދުމުގެާގޮތުންާއަޅަންާދައުލަތުގެާ
ާ ާގަވ އިދުގެ 1.05ާާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ އ އި ާނުވުން؛1.07ާވަނަ ާއަޅ ފައި ާފިޔަވަޅުތައް ާބުނެފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާވަަނ

ާދޫކޮށްފައިވ ާާ،އެގޮތުން ާކުއްޔަށް ާކައުންސިލުން ާކުންފުންޏަކަށް ާއެއްބަސްވުމުގައިއަމިއްލަ ާރަށުެގާއެާބިމެއްގެ ފަރ ތުން
ާއެހީތެރިވެދިނުމުގެ ާާތަޢުލީމަށް ާޖޫން ާއިތުރުން ާބިމުކުލީގެ ާދައްކަނ2012ާާްގޮތުން ާމަހަކު ާކޮންމެ ާފެށިގެން އިން

ާ 5,000ާާއެއްބަސްވެފައިވ  ާޖުލައި ާރުފިޔ  ާހ ސް( ާނުވިޔަސ2012ާް)ފަސް ާދައްކ ފައި ާފަހުން ާފައިސާ ާ،ގެ އެ
ާދަ ާގޮތުން ާނުވުންހޯދުމުގެ ާއަޅ ފައި ާފިޔަވަޅު ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ާގަވ އިދުގައި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމިގޮތުންާ؛އުލަތުގެ

ގ2014ާެާއޮްކޓޯބަރު)ާނިޔަލަށްާތ ރީޚުގެާުކރެވުނުާމަސައްކަތްާއޮޑިޓުގެާމިާފެށިެގންާއިނ2012ާްާއޮގަސްޓް
(ާހ ސްާފަސްާތިރީސްާސަތ ކަާއެއް)135,000ާާފައިސ އަށްވ ާމަހުގ27ާެާދައްކަްނޖެހ ާފަރ ތުންާއެާ،(ޔަލަށްނި

 ނުވުން؛ާއަޅ ފައިާފިޔަވަޅުާއެކަށީގެންވ ާހޯދުމ ގުޅ ގޮތުންާރުފިޔ 
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ާގިނަދުވަސްތަކެއް (15) ާނުދައްކައި ާފައިސ  ާދައްކަންެޖހ  ާފަރ ތުން ާބ ނުންކުރ  ާބިމެއް ާވިފ އިާާކައުންސިލްގެ ޔަސް،ާތުވެފައި
ާގަވ އިދުެގާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާހ1.07ާޯދައުލަތުގެ ާފައިސ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް،ާމި ާކައުންސިލުންގެާ)ނ(ާގައި ާދުަމށް

ާނު ާހުށަހަޅ ފައި ާާމިގޮތުންާ؛ވުންާޝަރީއަތަށް ާބިމުގައި ާހައެ ާބ ނުންކުރަމުހަޓުަތކެއް ާފަާދ ންާދައިގެން 1ާރ ތުން،
ާ 2011ާާޖެނުއަރި ާފެށިގެން 31ާާއިން 2015ާާޑިސެންބަރު ާދައްކަންޖެހ  ާނިޔަލަށް ހ ސްާާސް)ހަތ ވ27,990ާީގެ

ާތެރެއިންާނުވަ ާރުފިޔ ގެ ާނުވަދިހަ( ާނުވަާ)ވިހ20,990ާިާސަތ ކަ ާރުފިޔ ާހ ސް ާނުވަދިހަ( ރިޕޯޓުގެާާމި، ސަތ ކަ
ާ؛ވުންާހަމައަށްާނުލިބިވ އިރު،ާިމާފައިސ ާހޯދުމަށްާކައުންސިލުންާޝަރީއަތަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުާތ ރީޚ 

(16) ާ ާގަވ އިދު ާސ ރވިސްގެ ާސިވިލް 2010ާާދިވެހި ާބުނެފައިވ ގޮތުނ60ާްގެ ާމ އްދ ގައި ާފައިސާ އިުތރުގަޑީގެާވަނަ
ާމަާދިނުމުގައި، ާކުރަންޖެހެނީ ާހިސ ބު ާމުސ ރަ ާގަޑިއަކަށްޖެހ  ާމުސ ރަ ާގެއްލީމ 30ާސްދުވަހުގެ ާޢަދަުދ،ާން ާލިބ 

އަކަށްާޑިވިޔަސް،ާގަމަށްގެންާކައ ރަކުާރަސްމީާދުވަހަކުާމަސައްކަތްާކުރަންާހަމަޖައްސ ފައިވ ާގަޑީގެާޢަދަދުންާގެއްލައި
ާާމުސ ރަ ާމުސ ރަ ާމަހު ާކުރުމުގައި 22ާހިސ ބު ާޢަދަދު ާލިބ  ާގެއްލީމ  ާއޮަގސްޓްާނ7ްން ގ2013ާާެާގެއްލައިގެން

ާހިސ ބުކޮށްފައިވުްނ؛ނި ާ ޔަލަށް ާމިނޫންވެސްާންސ އިއެލަވަާގަޑީގެާއިތުރުާއެލަވަންސ އިާއެކިއެކިާމުސ ރައ އިއަދި،
ާނަމަ،ާދެވިއްޖެާއިސާ ފަާއިތުރަށްާވަރަށްވުރެާދ ންޖެހ ާދިނުމުގައިާފައިސ އެއްާއެއްވެސްާދ ންެޖހ ާމުވައްޒަފުންނަށް

ާކަމަށްާމ ކުރަންވ ނެޖަާއަނބުރ ާއެފައިސ ާނަމަވެސްާހޯދައިގެންާާައތުންާމީހ ާލިބުނުާފައިސ ާމީހ ާޒިންމ ވ ާއެކަމުގައި
ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ4.20ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ ާމުވައްޒަާބުނެފައިާގައި( ާއިތުރަްށާވިޔަސް، ފުންނަށް

 ދެވުނުާފައިސ ާހިސ ބުކޮށް،ާއެާފައިސ ާހޯދައިާއަނބުރ ާޖަމ ކޮށްފައިާނުވުން؛

ާވަޒީފ ދ ފަރ  (17) ާކޮންމެ ާއެކުލެވިގެާމުވައްޒަފަކ ތ އި، ާލިޔުންތަކަކުން ާނުވަތަ ާލިޔުމަކުން ާދެމެދު ޒީފ ގެާވަންވ 
ާ ާނަމްބަރު ާޤ ނޫނު ާކަމަށް ާއޮންނަންވ ނެ 2008/2ާާއެއްބަސްވުމެއް ާގެ ާޤ ނޫނު( ާމ އްދ ގައިާވ13ާަ)ވަޒީފ އ ބެހ  ނަ

 ؛ވުންއެއްބަސްވުންާއެކުލަވ ލ ފައިާނުވަޒީފ ގެާާބުނެފައިވިޔަސް،ާކައުންސިލުގެާގިނަާމުވައްޒަފުންގެ

ާތެރެއިން (18) ާމީހުންގެ ާއަދ ކުރ  ާމީހަކަށްާ،ވަޒީފ  ާކޮންމެ ާހަމަނުވ  ާއުމުރު ާލިބ  ާދިޕެންޝަާ،ޕެންޝަން ާ،އިނުމަށްޓަކަން
ާބައިވެރިކުުރމަކީ ާސްކީމްގައި ާޕެންޝަން ާރިޓަޔަރމަންޓް ާާ،ދިވެހިރ އްޖ ގެ ާަނންބަރު )ދިވެހިރ އްޖ ގ2009/8ާާެޤ ނޫނު

، ސްވިޔަާާކަމަކަށްގެާަދށުންާވ ޒީފ ދ ާފަރ ތުގެާމައްޗަށްާލ ޒިމްާ(ށ)ވަނަާމ އްދ ގ12ާާެގެާާބެހ ާޤ ނޫނު(ޕެންޝަނ 

 މުސ ރަދ ާބައެއްާމުވައްޒަފުންާއެާސްކީމުގައިާބައިވެރިކޮށްފައިާނުވުން؛ކައުންސިލުންާ

ާފައިސ  (19) ާެމމްބަރެއްގެ ާއެ ާއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ާމެްމބަރަކު ާކޮންެމ ާހޮވ  ާވިޔަފ ކައުންސިލަށް ާއަިދާމަޢުލޫމ ތުާރީގެއ އި
ާލިޔުމަ ާމަުޢލޫމ ތު ާުގޅުންތަކ ބެހ  ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮްތތަކ އި ާލިބ  ާއ މްދަނީ ާއ މްދަނީއ އި ގެާކައުންސިލްާުކންއ ނ ގެ

ާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާ)ދިެވހިރ އްޖ ގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައ2010/7ާާްއިދ ރ އަށްާހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ
ލަށްާދައުރުާހަމަވިާވަނަާއަހަރުގެާނިޔ2013ާާަވަަނާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާއޮތްނަމަެވސް،124ާާގެާޤ ނޫނު(ގެާހިންގުމު

ރަކުާިމާއްެވސްާމެމްބަގައިާކައުންސިލަށްާއިްނތިޚ ބުވިާމެމްބަރުންެގާތެރެއިންާއ2014ާެކައުންސިލްގެާމެމްބަރުންނ އިާ
 ވުްނ؛މަޢުލޫމ ތުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހަޅ ފައިނު

ާއަހަރަކުާ (20) ާބައްދަލުވުމެްއާކޮންމެ ާހުޅުވ ލެވިފައިވ  ާއ ންމުޮކށް ާރައްޔިތުންނަށް ާިދނުަމށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ރައްޔިތުންނަށް
ާ ާަނންބަރު ާޤ ނޫނު ާކަމަށް ާބ ްއވަންޖެހ ނެ ާކައުންސިލްތަކުން ާރަށު ާމަުހ ާޖުލައި ާއަދި 2010/7ާފެބުރުއަރީ

ާލ މަރު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާ)ދިވެހިރ އްޖ ގެ ާޤ ނޫނު(ާގެ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާބުނެފަިއ110ާާކަޒީ ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
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 7 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

ވަނަާއަހަރުގެާޖުލައިާމަހުގައިާބ އްވަންޖެހ ާބައްދަލުވުްނ2013ާާކައުންސިލުންާާހިންމަފުށީއޮތްނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާ
 ބ އްވ ފައިނުވުްނ؛

މިންވަރ މެދުާދެވާ ޢަމަލުާކުާާށްާނޫނ އިާގަވ އިދަާޤ ާބ.ާ  ރައުޔުާރެވިފައިވާ 

ާ ާނަމްބަރު ާއަސ ސްގެ ާބިނ ކުރެވުނު ާދެކ ގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ާގަވ އިދަށް ާއ1ި)ޤ ނޫނ އި )(ާ ގެާާ(18ން
ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ާ، ސަބަބުން، ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިްލގެ ާހިންމަފުށީ 31ާާމ ލެއަތޮޅު ާމ ީލ2013ާާޑިސެމްބަރު ާނިމުނު އަށް
ާހިންގަާ ާކަންކަން ާމ ލީ ާބަޖެއަހަރުގެ ާފ ސްކުރި ާކައުންސިލުން ާއެ ާއަަހރަށް ާއެ ާބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ާއެއި ާއެާާ،އްގޮތަށްޓ 

ާގޮތަށް ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކަންތައްތަކަށްާ،ކައުންސިލްގެ ާަކނޑައެޅިފައިވ  ާބަޖެޓުގަާ،ބަޖެޓުގައި ށްާރަދުކުރުމަޚައި
ާތެރ ގައި ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާާ،ކަ ާަނންބަރު 2006/3ާާޤ ނޫނު ާއ އި ާޤ ޫނނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ ީލާކަ)ދައުލަތުގެ އުންސިލްގެ

ާ.ވެކަންކަމ ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާއެއްގޮަތށްކަމަށްާމިއޮފީހުންާނުދެކެމެ

ާއަސ ސްގެ ާބިނ ކުރެވުނު ާދެކ ގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ާގަވ އިދަށް ާޤ ނޫނ އި ާނަމްާނަމަވެސް، 19ާ)ބަރު ންާއި(
ާފިޔަވައިާ(20) ާކަންތައްތައް ާބަޔ ންކޮްށފައިވ  ާޢަމަލުކޮށްާާ،އަށް ާކައުންސިލުން ނޑުގޮތެއްގައި ާޤ ނޫނުފައިވަމައިގަ ާަނންބަުރާނީ

ާއިދ 2010/7ާ ާެއއްގޮތަ)ދިވެހިރ އްޖ ގެ ާއ އި ާޤ ނޫނު( ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާމިއޮފީށްކަމަރީ ުހްނާށް
 ދެކެމެވެ.

ާލަފ ދިންާގޮތްާއޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންތައްތަކ އިާއެާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރަންާޅ.ާ

ާނުވުންާ ހުށަހަޅ ފައިާ ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔ ންތައް މ ލީ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ .1

ާ ާނަންބަރު 2006/3ާާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު(ާގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގ35ާޮ)ދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައިވ  ާމ އްދ ގެ ތުން،ާދައުލަތުެގާވަނަ
ާއަހަރެއްާ ާމ ލީ ާކޮންމެ ާވެރިޔ ، ާޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ާކަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާއޮފީހެއްގައި، ާމަާނިމ ކޮންމެ ާތިން ސްާތ 

ނައިގެން،ާޕޯޓްާހިމަރިކުގެާންކުރ ާމ ލީާހިސ ބުތަކ އިާއިދ ރ ގައިާހިނގިާކަންތައްތަދުވަހުގެާތެރ ގައި،ާއެާމ އްދ ގައިާބަޔ 
ކުންނ އިާއުންސިލްތަކަތޮޅުާއަހަރީާރިޕޯޓެއްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހަޅަންާޖެހެއެވެ.ާއަދިާރަށުާކައުންސިލްތަކުންނ އިާއަ

ާމިނި ާގޮތް ާޖެހ  ާތައްޔ ރުކުރަން ާހިސ ބު ާމ ލީ ާކައުންސިލްތަކުން ާއެންސިޓީ ާފިނ ންސް ާއޮފް ާޓްރެސްޓްރީ ޜަރީގެާޑް
ނޑައަޅައިާއ ންމުކޮށްފައެވެ.2013/01ާމ ލިއްޔަތ ބެހ ާސަރކިއުލަރާ)  (ާގައިާވަނީާކަ

2013ާާ،ގެާބަޔ ނ އިވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކުރިާގޮތ2013ާުނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާހިންމަފުީށާކައުންސިލްގެާ
2006/3ާންބަރުާުނާނަޤ ނޫާ،ނުާއ މްދަނީާއ އިާިހނގިާޚަރަދުގެާބަޔ ންާތައްޔ ރުކޮށްވަނަާއަހަރުާއެާކައުންސިލަށްާިލބު

ާ ާޤ ނޫނު(ާގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގޮތުގެމަތިނ35ާް)ދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައިވ  ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގަާާ،ވަނަ ާމުއްދަތުގައެ ާބުނ  އިާއި
ާއޮޑިޓްާކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހަޅ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ.

ާކައުންސިލް ާސަަބބުން، ާނުވުމުގެ ާުހށަހަޅ ފަިއ ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާބަޔ ްނތައް ާމ ލީ 31ާާގެ ގ2013ާާެިޑސެމްބަރ
 ނިޔަލަށްާނިމުނުާކައުންސިލްގެާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާއޮޑިޓްާކުރެވިފައިާނުވެއެވެ.
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ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާ ާަނންބަރު 2006/3ާާޤ ނޫނު ާ)ަދއުލަތުގެ ާގެ ާޤ ނޫނު( ާބަޔ 35ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ންކޮށްފައިވ ާވަނަ
ާއޮނިގަާ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާޓްރެޜަރީން ާއެންޑް ާފިނ ންސް ާއޮފް ާމިނިްސޓްރީ ާހިމަނައިގެން ާއެމަޢުލޫމ ތު ާނޑ  ލީާމ އްގޮތަށް

ާތެރ ގައި ާމަސްދުވަހުގެ ާތިން ާނިމ ތ  ާއަހަރެއް ާމީލ ދީ ާތައްޔ ރުކޮށް،ާކޮންމެ ާހުށަރަޖެނެާާއޮޑިޓަރބަޔ ންތައް ހެޅުމަްށާލަށް
 .ދަންނަވަމެވެ

ާފޮނުވ ފައިނުވުންާ މީރ އަށްާ ފައިސ އެއްާ އެއްވެސްާ ލިބުނުާ ގޮތުގައިާ އ މްދަނީގެާ ދައުލަތުގެާ .2

ާ ާސަރކިއުލަރާނަންބަރު ާމ ލިއްޔަތ ބެހ  ާޓްރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާފިނ ންސް ާއޮފް ނޮވެމްބަރ08ާާ)2012/08ާމިނިސްޓްރީ
ާކައ2012ު ާވ ގޮތުން، ާގައި ާޤ ނޫނުތަކެއްގެާ( ާވަކި ާތެރެއިން ާފައިސ ގެ ާބަލައިގަންނަ ށްާާދައުލަތަދަށުންާްނސިލްތަކުން

ނޑައަޅ  ާކަ ާއިންލަލިބުމަށް ާމޯލްޑިވްސް ާފަިއސ ، ާފޮނުފައިވ  ާައްށ ާ)މީރ ( ާއޮތޯރިޓީ ާރެވެނިއު ާންޑް ހެއެވެ.ާޖެވަން
ާ، ނަމަވެސް ާކައުންސިލްގެ ާހިންމަފުށީ ާދަށުން ާތަކުގެ ާޤ ނޫނު ާބަލައިގަނެފައިއެކިއެކި ާއެއްއިދ ރ އަށް އެއްާފައިސ  ވެސްވ 

ާކުރަމެވެ. ާފ ހަގަ ާފޮނުވ ފައިނުވ ކަން ާއިންާއެގޮތުންާމީރ އަށް ާ"އައިޓަމްބ ކީ" ާގޮއެާކައުްނސިލްގެ ާނގ  20ާތުން،
ާ ާކައުންސިލ2014ާައޮކްޓޯބަރު ާދަުށން ާތަކުގެ ާޤ ނޫނު ާއެކި ާއެކި ާނިޔަލަްށ ާބަލައިަގނެފަިއވ ގެ 232,196ާާޖުމްލަާށް

ާހައެއްާދުއިސައްތަ) ާނުވަދިހަ ާސަތ ކަ ާއެއް ާދެހ ސް ާތިރީސް )ާ ާކައުންާއަށްާމީރ ރުފިޔ  ާނުފޮނުވައި ލުމުެގާބެސިލްގެ
 މިާފައިސ ގެާތަފްޞީލުާތިރީގައިާމިވަނީއެވެ.އްޓެވެ.ާދަށުގައިާހު

 ތަފްޞީލްާ
 ފައިސ ގެާޢަދަދުާ

 )ރުފިޔ (
67,305ާ އިމްޕޯޓްާކުލި

27,173ާ ވަރުވ 

121,600ާ ާފައިސ ސަލ މަތީާސެޓްފިކެޓު

 4,488 ނީލަންާކިޔައިގެންާލިބ ާފައިސ 

 11,630 ޖޫރިމަނ  ގަވ އިދުތަކ ާޚިލ ފުވެގެންާކުރ ޓްރެފިކްާ

232,196ާ ޖުމުލަާ

ާއިތުރުން، ާ"ާމީގެ ާހިމަނައިގެންފަިއސ ާލިބ ާގޮތްޮގތުންާއެހެނިހެންކައުންސިލުގެ ާއ މްދަނީދައުލަތުާ"ާއައިޓަމުގައި ެގާގެ
ާ ާގޮތުގައި ާބައެއް ާހިމެނ  ާފ ހަގަފައިސ  ާރެކޯޑުތަކުން ާކައުންސިލުގެ ާކޮށްފައިވ ކަން ާޚަރަދު ާާުކރެވުނެއިން ން،ާއެގޮތުވެ.

ާ ާލިބިފައިވ  ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާދައްކަންޖެހ  ާސަރުކ ރަށް ާކުރުމަްށ ާއަމިއްލަ ާގޯތި ާދ52,328ާާެބަންޑ ރަ )ފަންސ ސް
45,000ާފައިވ ާާލިބިމުންާަނގ ާޓެކްސްގެާގޮތުގައިާކައުންސިލަށްހ ސްާތިންސަތ ކަާއަށ ވީސް(ާުރފިޔ ާއ އިާބިންާވިއްކު

ާރުފިޔ ާ ާހ ސް( ާފަސް ާ)ސ ޅީސް 97,328ާާާޖުމްލައ އެކު ާއަށ ވީސް( ާސަތ ކަ ާތިން ާހ ސް ާހަތް ާ،ފިޔ ރު)ނުވަދިހަ
ާ ާފައިސ ާލިބ ާގޮތްގޮތުންާއެހެނިހެން"ކައުންސިލުގެ ާހިމަނައިގެން ާއައިޓަމުގައި ާފ ހަޚަރަދުކޮށްފައި" ާވ ކަން ވެ.ާކުރަމެގަ

ރުމުގެާާޚަރަދުކުާަފއިސ އެނަމަވެސް،ާމިފަދަާފައިސ ާވެސްާކުރިންާބުނެވުނުާފަދައިންާމީރ ައށްާފޮނުވަންާޖެހ ނެާކަމަށ އިާ
 ކައުންސިލަށްާނެތްކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ.ާއިޚްތިޔ ރެއްއެއްވެސްާ
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 ލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާާ)ހ( ާފަިއސ ގެ ާބަލައިގަންނަ ާަކނޑައަޅ ފައިވާ ކައުންސިލުން ާލިބުމަށް ާދައުލަތަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްެގ ާވަކި ތެރެއިން
ާނުކުރުމަށ އި،ފައިސ  ާޚަރަދު ާމ ލިއްޔަތ ާއިން ާޓްރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާފިނ ންސް ާއޮފް ާސަމިނިސްޓްރީ ާރކިއުލަރބެހ 
08ާާ)08/2012ާާނަންބަރު ާއިންލ2012ާަނޮވެމްބަރ ާމޯލްޑިވްސް ާގޮތުގެމަތިން، ާގައިވ  ާރެވެނި( އުާންޑް

ާދަންނަވަމެވެ.ފޮނުވަމުންާގެންދިއުމަށްާއެާފައިސ ާއޮތޯރިޓީއަށްާ

ާއިހުމ ލުވިާާ(ށ) ާޚަރަދުކުރުމުގައި ާފައިސ އިން ާބަލައިގަނެފައިވ  ާކައުންސިލަށް ާގޮތުގައި ާއ މްދަނީގެ ދައުލަތުގެ
ާ ާފަރ ތްތަކ މެދު ާނަްނބަުރ 2006/3ާާޤ ނޫނު ާގެ ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އ48ާް)ދައުލަތުގެ ާވަނަ ދަށުންާދ ގެ

ާއެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާފިޔަވަޅު

ާނުވުންާ ކޮށްފައި އިލްކޮންސަާރިާ އެކައުންޓް ބ ންކް .3

ުތްނާއޮފީހުގެާހިސ ުބންާވ ާގޮނެފައިގައިާބުާވަނަާމ އްދ 6.25ާއ އިާވަނަާމ އްދ 1.12ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުެގާ
ާ ާއެްއޗެއްކަން ާރަނގަޅު ާއަކީ ާބ ކީ ާއެކައުންޓެއްގެާދެނެގަތުމަށްޓަކައިދައްކ  ޓެއްާސްޓ ޓްމަންާާއ ޝަންކޮންސިލިރިާޮކްނމެ

ާކުރަން ާތައްޔ ރު ާފަހަރު ާއެއް ާޖެހެއެާމަހަކު ާހިންަމފުށީ ާނަމަވެސް ާއިދ ރ އިންލްކައުންސިވެ. ުފީށާހިންމަާ،ޓ ަބލަހައްާގެ
ާއެކައުންޓުރަށް ާކޮމިޓީގެ ާއަހަރ2013ާާުާކުރިއަރުވ  ނުވ ކަންާކޮށްފައިާރިކޮންސައިލްާއެއްގޮތަކަށްވެސްާވަނަ

ާނެވެ.ފ ހަގަކުރެވު

ާ ާބ ކީއ އި ާދައްކ  ާއެކައުންުޓން ާސަބަބުން ާމިހެންވުމުގެ ާފޮތްކައުންސިލް ާދައްކ އިދ ރ ގެ ާާތަކުން ާޞަތެބ ކީގެ އްޙަާރެއިން
ާ ާއެކަން ާމަދުވިޔަސް ާފަިއސ  ާދެނެަގނެވެްނާނެތްކަމ އި،ާއެކައުްނޓުން ާކޮބައިކަން ާދިގުމުނުކުރެާފ ހަގައަދަދަކީ އްދަތެްއާވި

ާފ އިތުވެ،ާފައިސ ާގެއްލުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްކަންވެސްާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

އެކައުންޓްތަކުެގާާ،ަތށްގޮވ ާވަނަާމ އްދ ގައިާުބނެފައ6.25ާިވަނަާމ އްދ ާއ އ1.12ާާިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުެގާ
ާ ާބަލަހައްޓައި،ާކޮންމެ ާއިދ ރ ބ ކީ ާކައުންސިލް ާބ ކީއ އި ާދައްކ  ާއެކައުންޓުން ާނިމުމުން ާފޮތްމަހެއް ާދައްގެ ާބ ކީާތަކުން ކ 

ާ.އަޅ ކިޔައި،ާރިކޮންސިލިއ ޝަންާސްޓ ޓްމަންޓެއްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ

ާހަފްތ ގެާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުންާާގެާތިޖޫރީާ .4

ާހުރި ާިތޖޫރީގައި ާނިޔަލަށް ާހަފްތ އެއްގެ ާފައިސ ގެާާކޮންމެ ާހުރި ާތިޫޖރީގައި ާގުނައި، ާފައިސ  ާބަލައި، ާހިސ ބު ފައިސ ގެ
ާއިސްާ ާއޮފީހުގެ ާއިތުރަށް ާމުވައްޒަފުގެ ާހުންނަ ާޙަވ ލުވެ ާތިޖޫރީއ އި ާކަމަށ އި، ާކުރަންޖެހ ނެ ާތައްޔ ރު ާރިޕޯޓެއް ހަފުތ 

ާބަ ާހިސ ބު ާއެ ާވެރިޔަކު ާއޮފީހުގެ ާގުނައި، ާފައިސ  ާޗެކުކޮށް، ާއެހިސ ބުތައް ާގެންދަންވ ނެކަމަްށާމުވައްޒަފަކު ލަމުން
ާ ާގަވ އިދުެގ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބޮޑ6.16ާާުދައުލަތުގެ ާއެންމެ ާރިޕޯޓުގެ ާމި ާވެއެވެ. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފައިސާ  ާހުރި ާތިޖޫރީގައި ާމުވައްޒަފަކުވެސް ާއެހެން ާއިތުރުން، ާމުވައްޒަފުގެ ާހުންނަ ާހަވ ލުވެެގްނ ާތިޖޫރީއ  ބ ނުމަކީ،
ާ ާފ ހަގަާގުނުމ އި، ާއޮތުންކަން ާއެނގިފައި ާވެސް ާއިސްވެރިންނަށް ާއޮފީހުގެ ާހިސ ބުތައް ާފައިސ ގެ ާބަހައްޓ  ތިޖޫރީގައި

mailto:info@audit.gov.mv
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 10 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

2013ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓ ާފައިސ ގެާހަފުތ ގެާރިޕޯޓްާާމ ލެއަތޮޅުާހިންމަފުށީކުރަމެވެ.ާނަމަވެސްާ
ާފ ހަަގާކު ާނުވ ކަން ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާގޮތަކަށް ާއެއްވެސް ާއަހަރު ާގަވަވަނަ ާޮގތަށް ާރިޕޯޓުތަްއާރެވުނެވެ.ާމިދެންނެވި އިދުން

ާތިޖޫރީއަށް ާދުވަސްމަތިން ާއެކި ާސަބަބުން ާނުގެންދިއުމުގެ ާފޮތުންާތައްޔ ރުކުރަމުން ާބ ކީކުރ  ާތިޖޫރީ ާވެއްދިކަމަށް ާފައިސ 
ދެއްކިާނަމަވެސް،ާއެާފައިސ ާތިޖޫރީގައިާހަމައަށްާހުރިކަން،ާތިޫޖރީއ ާހަވ ލުވެގެންާހުންނަާމުވަްއޒަފުާފިޔަވައިާއިތުރުާ

ާ.ނެތެވެާގޮތެއްާކުރެވ ނެއެހެންާމުވައްޒަފަކުާޗެކްާކޮށްފައިވ ކަންާކަށަވަރުާ

ާކަން ާމިފަދަ ާގުޅ  ާއޮތުމަކީާފައިސ އ  ާދޫކޮށްލެވިފައި ާއަތްމައްޗަށް ާމުވައްޒަފެއްގެ ާއެންމެ ާއެދެވިގެއެންާ،ާކަން ާގޮްތާމެ ންވ 
ާގިނަދުވަސް ާނުކުރެވި ާފ ހަގަ ާއެކަން ާމަދުވިޔަސް ާފައިސ  ާތިޖޫރީން ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ،ާާފ އިތުވެތަކެއްނޫންކަމ އި

ާާފ ހަގަާކުރަމެވެ.ކައުންސިލަށްާމ ލީާގެއްލުމަކ ާކުރިމަތިވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްކަން

ާލަފ ދިންާގޮތްާލ ޙުކުރަންާއިޞްާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 6.16ާާދައުލަތުގެ ާގޮތަށް، ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާހަފްތ އެއްެގާކޮވަނަ ންމެ
ހުގެާއިސްާއޮފީާުތރަށްގެާއިނިޔަލަށްާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ބުާތައްޔ ރުކޮށް،ާތިޖޫރީއ އިާހަވ ލުވެހުރިާމުވައްޒަފު

 ވަމެވެ.ށްާދަންނަދިުއމަމުވައްޒަފަކުާއެާހިސ ބުާޗެކްކޮށް،ާފައިސ ާގުނައި،ާއޮފީހުގެާވެރިޔަކުާއެާހިސ ބުާބަލަމުންާގެން

ާފައިނުވުންާބަލަހައްޓ ފައިާާއެއްާރަޖިސްޓްރީާ ކަންތައްތަކުގެ ލިބ  ފައިސ  .5

ާއޮފީހެއްގައިެވސް ާކޮންމެ ާާދައުލަތުގެ ާކަންާފައިސ އެތަނަކަށް ާރަޖިސްޓަރީއެއްތައްތަލިބ  މަށްާކަޓަންވ ނެލަހައްބަާކުގެ
ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައ1.10ާާިގެ ާނަމަވެސްބުނެފައިވެާވަނަ ާމ ލެއަތޮާ،އެވެ. ާހިންމަފުށީޅު

ާބަލަހައްޓ ކައުންސިލު ާތައްޔ ރުކޮށް ާރަޖިސްޓަރީއެއް ާކަންތައްތަކުގެ ާލިބ  ާފައިސ  ާއިދ ރ އަށް ާގެ ާނުފައި ހަގަާފ ވ ކަން
ާކުރަމެވެ.

ާ ާނުވުމުގެ ާބަލަހައްޓ ފައި ާތައްޔ ރުކޮށް ާރަޖިސްޓަރީ ާކަންތައްތަކުގެ ާލިބ  ާފައިސ  ާކައުންސިަބބުންސަކައުންސިލަށް ލުގެާ،
ާފައެވެ.ަވނީާނުވެާވ ގޮތްއިދ ރ އަށްާފައިސ ާލިބެންޖެހ ާުހރިހ ާކަމަކަށްާހަމައަށްާފައިސ ާލިބިފައިވ ކަންާކަށަވަރުކުރެ

ާާލަފ ދިންާގޮތްާކުރަންާއިޞްލ ޙުާ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ 1.10ާާދައުލަތުގެ ާފައިސ  ާގޮތަށް ާކޮށްފައިވ  ާަބޔ ން ާމ އްދ ގައި ާކަްނތައްތަކުެގާލިވަނަ ބ 
ާށްާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ރަޖިސްޓްރީއެއްާތައްޔ ރުކޮ

ާާނުވުންާ ބަލަހައްޓ ފައި ހިސ ބުާ އެނގ ގޮތަށް ޚަރަދުވީވަރު ލިބުނުވަރ އި ފައިސ ާ ކަންކަމަށް ކިއެާ .6

ގައިާއެކިކަންކަމަށްާލިބ ާފައިސ ާލިބުނުވަރުާވަކިވަކިްނާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(1.01ާތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާދައުލަ
ބަެޖޓުންާކުރަންޖެހ ާޚަރަދުތައްާކުރަންވ ނީާާއަދި،ބަޔ ންކޮށްފައިާެވއެވެ.ާާންވ ނެކަމަށްއެނގ ގޮތަށްާހިސ ުބތައްާެބލެހެްއޓަ

ާހަމަޖެހ ާ ާއެންމެ ާކުރަން ާއެޚަރަދެއް ާމަތިން ާގޮތެއްގެ ާނުވ ެނ ާއިތުރު ާއަދަދަށްވުރެ ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި އެކަމަށް
ާއައިޓަމުންކަ ާގަވ އިދުގެ ާމި 4.06ާާމަށް ާމ އްދ ގައި ާދަވަނަ ާއޮތުމުން، ާމިކަން ާމިހެން އުލަުތެގާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.
ާާއެކިާއެއިދ ރ ތަކަށްާއިދ ރ ތަކުން، ާކަންކަމަށް ާލިބ  ާއެފައިސ  ާޚަރަދުާއ އި ާތަފްޞީލްާާގޮތުގެކުރެވ ާފައިސ އިން
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info@audit.gov.mvާމެއިލް:ާ-އ3316430ާާީ ފެކްސް:3323939ާ މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ޣ ޒީާ
 11 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

ާބަލަހަ ާފޮތެއް ާނަމުގައި ާބ ކީ"ގެ ާތަކުެގ ާ"އައިޓަމް ާގެންދެބެލެހެއްޓުމަށް ާބ ކީާއެވެއްޓަމުން ާއައިޓަމްތަކުގެ ާމިގޮތަްށ .
ހުރިާބ ކީާެދނެގަތުމ އިާޚަރަދެއްާކުރުމުގެާާކަންކަމަށްާލިުބނުާފައިސ އިންާެއވަގުތެއްގައިާބެލެހެއްޓުމުގެާމަްޤޞަދަކީާއެކި

ާނުބެލެހެްއޓ ނަމަ ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާޔަގީންކުރުމެވެ. ާޚަރަދެއްކަން ާކުރެވެންއޮތް ާޚަރަދަކީ ާއެ ނުހިމެނ ާާބަޖެޓުގައި، ކުރިން
ާކުރެވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެެއވެ.ާއިތުރަށްާޚަރަދުކުރެވުމ އިާއައިޓަމްގައިާހުރިާޢަދަދަށްވުރެާާޚަރަދު

ާބ ކީއެއްާޓަމްތަކުގެމަށްާއައިފައިސ ާވަކިވަކިންާދެނެގަތުާކަންކަމަށްާލިބުނުާާއެކިާހިންމަފުށީާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގައިވެސް
ާފައިސާ  ާިލބ  ާގޮތްޮގތުން ާ"އެެހނިހެން ާބ ކީ"ގައި ާ"އައިޓަމްތަކުގެ ާމި ާނަމަވެސް ާއަ"ބަލަހައްޓައެވެ. ާގެ 22ާއިޓަމް،

ާއިންާސ ސް(ާރުފިޔ ންާއަށްސަތ ކަާނުަވހ ސްާަފންއަމިލިާ)ތިނ3,809,050ާާްވަަނާއަހަރުެގާނިޔަލަށ2014ާާްއޮކްޓޯބަރުާ
ާމައިނަސްވެފައެވެ.ާ ާއޮތްއިރު،ާވަނީ ާިމހެން ާލިބ ކަން ާޚިދުމަތްތަކަށް ާއެކިއެކި ާދ  ާދައުާއ މްދަކައުންސިލުން ލަތުެގާނީއ އި

"ނަފ "ާާދިވެ.ާއަވުނެގަކުރެާވ ކަންާފ ހަކައުންސިލުްނާބަލައިގަންނަާފައިސ ާމިާއައިޓަމްގައިާހިމަނ ފައިއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާ
ާކުރުމަ ާމަރ މ ތު ާކުރުމަާށ އިދޯނި ާމަރ މ ތު ާމީގެއިތުރުންާ،ށ އިމިސްކިތްތައް ާކައުންސިައދި ާލުވެސް ާއެކިހިން އެިކާންގ 

ާމުންާޚަރަދުކޮށްފައިާވެއެވެ.ޓަޢުތަކަށްާމިއައިރޫމަޝް

ާވުމުން ާަބލަހައްޓ ފައި ާހިސ ބުތައް ާބަލަާ،މިގޮތަށް ާކައުންސިލުން ާގޮތުގައި ާފަިއސ ގެ ންާއިާފައިސ އިގަތްދައުލަތުގެ
ާޚަރަދުކުރެވިފައި ާކަންކަމަވ އިރު، ާއެކިއެކި ާށް ާކައުންސިލަށް ާކިހ  ާާއެއްކަމ އިފައިސ ލިުބީނ ާާންކަމަށްކައެ ާހ ާކިޚަރަދުވީ

ާނެތްކަންާފ ހަގަާކުރެވުނެވެ.ފައިސ އެއްކަންާޔަގީންކުރެވެންާ

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާާ)ހ( ާގަވ އިުދގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާއެކިކަންކަމަްށ1.01ާާދައުލަތުގެ ާގޮތަްށ ާވ  ާބަޔ ންކުރައްވ ފައި ާ)ނ(ަގއި ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާގަވ އިދު ާމި ާބެލެހެއްޓުމަށ އި ާހިސ ުބތައް ާއެނގ ގޮތަށް ާވަކިަވކިން ާލިބުނުވަރު ާފައިސ  ާލިބ  ނަާވ4.06ާަެގ
ާއެކަ ާކުރުމުގައި ާޚަރަދުތައް ާކުރަންޖެހ  ާބަޖެޓުން ާގޮތަށް ާވ  ާބަޔ ންކުރައްވ ފައި ާމ އްދ ގައި ާޖެޓުގައިާބަމަށް

ާވ ނ  ާޔަގީން ާނުވ ކަން ާއިތުރު ާއަދަދަށްވުރެ ނޑައެޅިފައިވ  ާވަކަ ާކަންކަމަށް ާވަކިވަކި ާއައިގޮތަށް ްއާޓަމްތަކެކި
ާގެންގުޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާޖަމ ކުރުމަށްޓަކައިާާދައުލަތުގެާ)ށ( ާއ މްދަނީއަށް ާދައުލަތުގެ ާފައިސ  ާބަލައިގެންފައިވ  ާަކއުންސިލުން ާގޮތުގައި އ މްދަނީގެ
ާންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީއަށްާޖަމ ކުރުމަށްާދަންަނވަމެވެ.މޯލްޑިވްސްާއިންލަ

ާކައުންާ(ނ) ާގޮތުގައި ާއ މްދަނީގެ ާބަލައިދައުލަތުގެ ާސިލުން ާޖަމ ކުރުމަށްޓަކައިާާފަިއސ ގަންނަ ާއ މްދަނީއަށް ދައުލަތުގެ
ާންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީއަށްާޖަމ ކުރުމަށްާދަންަނވަމެވެ.މޯލްޑިވްސްާއިންލަ

ފޯމ އިާމުދަލ އިާާމުދަލަށްާއޯޑަރުާ  .7 ާހަދ ފައިނުވުންާ ފޯމުާއެދ ާ ދުމަތަށްޚިާކުރާ 

ާތައްޔ ރުކުރަންާއޮފީހަށް ާފޯމު ާއޯޑަރުކުރ  ާމުދަަލށް ާގަތުމަށް ާތަކެތި ާބ ުނންވ  ދައުލަތުގެާާ،ކަމަށްޖެހ ނެގަންަނން
ާާގެމ ލިއްޔަތު 8.10ާާގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ ާނަމަވެސް ާކައުންސިލްބުނެފައިވީ ާހިންމަފުށީ ާއިންާއިދ ރ ާގެމ ލެއަތޮޅު
2013ާާ ާހިންގި ާއަހަރު ާވަނަ ާފިހ ރައްޔިތުންގެ ާތިރީސ47,838ާާްާރައަށްބ ސް ާސަތ ކަ ާއަށް ާހ ސް ާހަތް )ސ ޅީސް
ާަގތުމަށްާާރުފިޔ ގެާއަށެއް( ާތަްއޔ ރުކޮށްާކުރ އޯޑަރުާމުދަލަށްާތަކެތި ާހޯދ ާފޯމު ާހުއްދަ ާރައްޔިތުންެގާފައިނުވެއެވެ. އަދި،
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ާފިހ ރައަށް ާހ ސްާއަށ21,858ާްާބ ސް ާހޯދުމުގައި،ާ )އެކ ވީސް ާމުދަލ އިާޚިދުމަތް ާއަށެއް(ާރުފިޔ ގެ ސަތ ކަާފަންސ ސް
ގޮތަށްާތަކެތިާުނވަތަާޚިދުމަށްާހޯދުމަށްާހުއްދަދ ވަނަާމ އްދ 8.05ާާގަވ އިދުގެާއެާ  ފޯމުާތައްޔ ރުކޮށްފައިާގައިާބުނެފައިވާ 
ާކަންާފ ހަގަާކުރަމެވެ.ނުވ 

ާ ާއެދ  ާއަށް ާހުއްދަ ާހޯދުމަށް ާޚިދުމަތް ާތައްޔ ރުތަކެއްޗ އި ާފޯމު ާކުރ  ާއޯޑަރު ާތަކެއްޗަށް ާނުވުމުާކޮށްފަފޯމ އި ާގެއި
ާާ،ސަބަބުން ާކަމ އި ާގަވައިދުްނާހުއްަދާލިބިގެން ާވަނީ ާހޯދ ފައި ާތަކެތި ާކައުންސިލަށް ާކައުންސިކެއްޗަތަލިބިފައިވ  ލުންާކީ

ާތަކެިތކަމެ ާގަނެފައިވ  ާއޯޑަރުކޮށްގެން ާއް ާއެދިފައިވ ާލިބިފައިވަނީނުވަތަ ާމިންއެދިފަާ،ާތަކެތިކަުއންސިލުން ކަންާވަރަށްއިވ 
ާކަށަވަރުާކުރެވ ނެާގޮތެއްާނެތެވެ.

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާގަތުމަށް ާަތކެތި ާބ ނުންވ  ާގަންަނން ާމ ިލއްޔަތުާ،އޮފީހަށް ާާގެދައުަލތުގެ 8.05ާާގަވ އިދުގެ ާމުދަލ ިއާއެއ އި އްގޮތަށް
ފޯމުާާާކުރ އޯޑަރުދަލަްށާމު، ގައިާބުނެފައިވ ާގޮަތށ8.10ާްގަވ އިދުގެާާއެާާފުރިހަަމާކުރުމަށ އިފޯމުާހުއްދަދ ހިދުމަތަށްާ
ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ތައްޔ ރުކުރު

އެއްގޮތަށްާ .8 ާކަނޑ ފައިނުވުންާ ފައިސ  އެޑްވ ންސްގަވ އިދާ 

ވުރެާއަށްާ%15ާައގުގެާހަވ ލުވ ާފަރ ތުންާެއޑްވ ންސްާފައިސ ާދިނުމަށްާއެިދއްޖެނަމަާމަސައްކަތުގެާޖުމްލަާމަސައްކަތ 
ާ ާއަދަދަކަށް ާބޮޑުނުވ  ާދެވިދ ނެާފައިސ އެޑްވ ންްސ ާމ ލިއްޔަތުކަމަށް ާާގެދައުަލތުގެ ާމ އްދ 8.23ާގަވ އިދުގެ ގައިާވަނަ

ާބުނެފައި ާފަާއަދިވެއެވެ. ާއެޑްވ ންސް ާތެރެއިން ާއަގުގެ ާޖުމްލަ ާއަގުދ ންވ ނީ ާމަސައްކަތަށް ާށްރިޓެންޝަނަާއިސ އ އިނިމ 
ާާާޖެހާ ނިސްބަތުން ާބިލުްނ ާކަމަށްއަދަދު ނޑުމަށްފަހު ާާކެ ާމ އްދާ 8.24ާާމިގަވ އިދުގެވެސް ވެ.ާބުނެފައިވެއެާގައިވަނަ

ާކައުންސިލް ާހިންމަފުީށ ާމ ލެއަތޮޅު ާސްާގެނަމަވެސް ާޕްރީ ާހިްނގި ާއިމ ރ ތްކުރުމުާއިދ ރ އިން ާޕްރޮކޫލު ދެާ، ޖެކްޓުގައިގެ
ގަވ އިދުގައިާާނުމުގައިދިއަގުާގެއްކަތުމަސައެފަރ ތްތަކަށްާާ،އިރުވ ދެފަރ ތަކަށްާމަސައްކަތްާހަވ ލުކޮށްފައިާފަހަރެއްގެާމަތިން

ާބިލްތަުކން ާާބުނެފައިވ ގޮަތށް ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ނޑ ފައިނުވ ކަން ާކަ ާފައިސ  ާފަހަރަށްދެވަާ،މިގޮތުންއެޑްވ ންސް ާމިާނަ
ާ ާއެންމެ ާއެފަރ ތުން ނޑ ފައިވަނީ ާކަ ާފައިސ  ާއެޑްވ ންސް ާދެވުނު ާފަރ ތަށް ާހަވ ލުކުރި ާފަމަސައްކަތް ށަހެޅިާހުހުން

ާބިލުންކަންާފ ހަގަާކުރެވުނެވެ.

ާ ާފުރަތަމަނަމަވެސް، ާމަސައްކަތް ާފަރ ތ އިާމި ާސަބަބުާހަވ ލުވި ާުނދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާ،ންހަވ ލުކޮށްގެން
ާކުރުމަްށފަހު ާބ ތިލު ާއެއްަބސްވުން ާހެދިފައިވ  ާމަސައްކަތުާއެހ ތަނަށްާ،އެފަރ ތ އެކު ާކަމަށްވ ާނިމިފައިވ  ާއަގު ގެ

ާއިރު،203,150ާ ާދޫކުރި ާއެފަރ ތަށް ާއެއްފަހަރ  ާރުފިޔ  ާފަންސ ސް( ާސަތ ކަ ާއެއް ާހ ސް ާތިްނ ާ)ދުއިސައްތަ
ާއް(ސްާހަތަރެޅަހ ސްާހަތްސަތ ކަާފަސްދޮާ)ައށްޑިހަާހަތަރ84,764ާުާދޫކޮށްފައިވ ާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާކައުންސިލުން

ާ ާއެރުފިޔ  ާބިލުން ާމަސައްކަތް ާމި ާވީމ ، ާކުރެވުނެވެ. ާފ ހަގަ ާނުވ ކަން ާފަރ ތަށްއުނިކޮށްފައި ާވަރަށްވުރެާާކުރި ދ ންޖެހ 
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.އި ާދޫކޮށްފައިވ ކަން ާފައިސ  ާކައުންސިލުން ާާތުރަށް ާފަހުން ާއަދި ފައިސ ާއެާ،ގަުކރެވުމުންފ ހަމިަކން

އަށްާެއފަރ ތުންާޖަވ ބުާދީފައިާނުވ އިރު،ާއެާފައިސ ާހޯދުމުެގާސިޓީާފޮނުވ ފައިވ ާކައުްނސިލުންާއަނބުރ ާދެއްކުމަށްާއެދި
ާ ާގޮތުން ާނިމުމ ހަމައަށް، ާމަސައްކަތް ާފީލްޑް ާއޮޑިޓުގެ ާއަާކައުންސިލުންމި ާފިޔަވަޅެއް ާލިޔެކިއުމުންާޅ ފައިތުރު އިވ ކަން

ާއެނގ ކަށްާނެތެވެ.ާ
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ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާމ ލިއްޔަތުާ)ހ( ާާގެދައުލަތުގެ ާއެޑްވ ންސ8.24ާާްގަވ އިދުގެ ާބިލްތަކުން ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާނިމިފައިވ  ާއެއްގޮތަށް އ އި
ާާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ޑުނފައިސ ާއަދިާރިޓެންޝަންާފައިސ ާކެ

ާނަންބަރުާާ)ށ( ާޤ ނޫނު ާދެއްކުމަކީ ާފައިސ  ާބިލްތަކަށް ާއުނިނުކޮށް ާފައިސ  ާދީފައިވ  ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ އެޑްވ ންސް
3/2006ާާ ާގެ ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ހ(47ާ)ދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާބުނ ފަދަާވަނަ ާނޫާގައި ާނޫްނާހުއްަދ ން

ާބިްލތަކަށްާޢަ ާނުކޮށް ާއުނި ާފައިސ  ާއެޑްވ ންސް ާއިހުާމަލެއްކަމަށްވ ތީ، ާދެއްކުމުގައި ކ މެދުާފަރ ތްތަާމ ލުވިފައިސ 
ާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާފިޔަވަޅުއެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.48ާއެޤ ނޫނުގެާ

ާދ ފައިވުންާހޯާގައިާސޮއިނުކޮށްާމުދާ ާއެއްބަސްވުމެއްާ .9

ާމަސައްކަތް ާކަމުގައިވިޔަސް، ާމަސައްކަތެއް ާކުރުވަންޖެހ  ާާއަވަސްގޮތެއްގައި ާފެމަސައްއެޙަވ ލުކުރަންވ ނީ، ންވަރާ ކަތެއްގެ
ާެދފަރ ތުން ާދައުލަތުާއަގ ބެހ ގޮތުން ާކަމަށް ާސޮއިކުރުމަށްފަހު ާއެއްބަސްވުމެއްގައި ާމ ލިއެއްަބސްވ  ާގަެގ ވ އިދުގެާއްޔަތުގެ

ާ.ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިެވއެވ8.21ާެ

ާ ާހިންމަުފީށ ާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ އިންކައުންސިލްނަމަވެސް، 2013ާާާގެ ާއަހަރު ހ ސްާާއެއްާ)އަށްޑިހ81,090ާަވަނަ
ާާނުވަދިހަ(ާރުފިޔ  ާޚަރަދުކޮށްގެން ާހިންމަފުށީާސްކޫލަށް )އެއްާސަތ ކ107,255ާާަާސިސްޓަމ އި،ާކޮމްޕިއުޓަރ10ާހޯދި

ާރުފިޔ ާހަތް ާފަހެއް( ާފަންސ ސް ާދުއިސައްތަ ާާހ ސް ާކޮމްޕިއުޓަރ11ާާޯހދިާއިދ ރ އަށްާގެކައުންސިލްޚަރަދުކޮށްގެން
ާއްއުޓަރުތަމިާކޮމްޕި،ާމަވެސްނަފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާއިކަންއެއްބަސްވުމެއްާނަހަދަާއެތަކެތިާވިއްކިާފަރ ތ އެކުާ،ގަނެފައިވަނީ

ާއެވެ.ހޯދ ފައިވަނީާއިއުލ ނުކޮށްގެންާައންދ ސީާހިސ ބުާހޯދުމަށްފަހު

ާގަްނނަނަމަާއެއްބަސްވުމެއް ާތަކެތި ާމިފަދަ ާގުޅ ާނެތި، ާއަގ އި ާެފންވަރ އި ާދެމެދުގައިާާތުގެެދފަރ ާގޮތުންތަެކތީގެ
ާންާދަތިވުްނާއެކަށީގެންވެއެވެ.ހައްލުކުރައެކަންާމައްސަލައެއްާދިމ ވެއްޖެާހ ލަތެއްގައިާ

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާ ާގަކައުންސިލަށް ާދުމަތެޚިާނުވަތަާންނަނަމަާތަކެތި ާހޯދ ނަމަ، ާގަވާ އް ާމ ލިއްޔަތުެގ ާދުއިދައުލަތުގެ ވަަނ8.21ާާގެ
އަދިާާމެވެ.ދަންނަވަާށްކުރުމަމެއްގައިާސޮއިއެއްބަސްވުާފަރ ތ އެުކާދ ގޮތަށް،ާތަކެތިާނުަވތަާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްާގައިވ މ އްދ 

ާ ާއަގު 25,000ާާމަސައްކަތުގެ ާހ ސް( ާމ ލިއްޔަރުފިޔ އަ)ފަންސަވީސް ާދައުލަތުގެ ާބޮޑުވ ނަމަ، ާގަވ އިދުށްވުރެ ގެާތުގެ
ާމެވެ.އްާއެާއެއްބަސްވުމުގައިާހިމެނުމަށްާދަންނަވަވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާނުކުތ ތ8.22ާަ

ޚިލ ފަށްާވ ރިއ ޝަންާމަސައްކަތްާޙަވ ލުކުރުންާ .10 ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ާކުރަންޖެހ ާ ާބައެއްގެގޮތުގައި ާމަސައްކަތުގެ ާއެ ާގުޅިގެން ާމަސައްކަތްތަކ  ާބޮޑެތި ާުކރ  ާހަވ ލުކޮށްގެން ާފަރ ތަކ  ވަކި
ާ ާަގވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާަކންަތއްތައް ާބަލަންވ ނެ ާޙަވ ލުކުރުމުގައި ާއެފަރ ތ  ާހަމަ ވަނ8.33ާާަމަސައްކަތްތައް

ާވެއެވެ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ އްދ ގައި ާއެގޮތުން، ާކޮންޓްރެކްޓުގެާާއަސްލުާއަގުާާޖުމްލަާމަސައްކަތުގެާހަވ ލުކުރެވާ ާފަހުން.
ާފަހުންާއިތުރުވެގެންާއަށްވުރެާ%10ާއަގުގެާޖުމްލަ ާކަމަށ އި، ާމަޝްވަރ ތަްއ،ާމަސައްކަތ ބެހ ާހަވ ލުކުރެވ ާނުވ ނެ
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info@audit.gov.mvާމެއިލް:ާ-އ3316430ާާީ ފެކްސް:3323939ާ މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ޣ ޒީާ
 14 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

ާއެފަރ ތ  ާބުނެފައިާފެށިފައިވ ންާކުރިންާނިމުމުގެާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރެވިފައިވ ާކުރިން ާމ އްދ ގައި ާިމ ާކަމަށް ޖެހ ނެ
ާމ ލެއަތޮޅު ާނަމަވެސް، ާމިލްކިއްޔ ތުގައިވ ާކައުންސިލްގެާހިންމަފުށީާވެއެވެ. ާދޯނި'ާއިދ ރ ގެ މަރ މ ތުކުރުމުގެާާ'ނަފ 

ވަަނާއަހަރ2013ާާުާރުފިޔ އަށް(ާސްފަސްދޮޅަާސަތ ކަާއަށްާާހ ސްާއަށްާރީސްތިާސަތ ކަާއެއް)138,860ާާމަސައްކަތް
ާމިގޮތުން،ާ ާުކރެވުނެވެ. ާފ ހަގަ ާޙަވ ލުކޮށްފައިވ ކަން ާމަސައްކަތް ާއިތުރު ާޚިލ ފަށް ާމ އްދ އ  ާފަރ ތަްށ،ާމި ހަވ ލުކޮށްފައިވ 

ާ ާއަގުގެ ާކޮންޓްރެކްޓުގެ ާއަޞްލު ާއަގު ާމަސައްކަތުގެ ާހަވ ލުކުރ  ާނުވ ނެކަމަްށާާ%10ފަހުން ާބޮޑުވެގެން އަށްވުރެ
ާބުނެފައި ާގަވ އިދުގައި ާގުޅިގެން ާމަސައްކަތ  ާމި ާާޮއތްނަމަެވސް، ާއަގަކީާކައުންސިލުން ާމަސައްކަތުގެ ާހަވ ލުކުިރ ފަހުން

ާސަތ ކަާހަތަރުާހ ސްާާސައުވީސް)24,400ާ )ާ ާކޮންޓްރެކްޓުގެ ާއަޞްލު ާއެއީ ާކަމ އި ާބޮޑުާާ%17ރުފިޔ  އަށްވުރެ
ާޙަވ ލު ާމަސައްކަތް ާޙަވ ލުކުރި ާފަހުން ާއަދި ާކުރަމެވެ. ާފ ހަގަ ާމުއްދަތުާޢަދަދެއްކަން ާކޮންޓްރެކްޓުގެ ާއަޞްލު ކޮށްފައިވަނީ

ދެާދުވަސ2013ާްާމ ރޗ22ާް ާގައިކަންާވެސްާފ ހަގަާކުރަމެވެ.2013ާމ ރޗ24ާާްާފަހުންާގައިާހަމަވިތާ 

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ފަރ ތާ އެާދައިާނުހޯހިސ ބުާމަސައްކަތުގެާތެރެއިންާކުރަންޖެހ ާއިތުރުާމަސައްކަތެއްާކުރުވުމަށްާއިއުލ ނުާނުކޮށްާއަންދ ސީ
ާާވުމަށްާދަންނަވަމެވެ.އ އިާއެއްގޮތަށްާކުރުވުމަށްާސަމ ލ8.33ާުގަވ އިދުގެާާގެމ ލިްއޔަތުހަވ ލުކުރ ނަމަ،ާދައުލަތުގެާ

ޚިލ ފަށްާމަސައްކަތުގެާމުއްދަތުާއިތުރުކުރުންާ .11 ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ާއޮފީސްާގުޅިގެންާއިހ ދިސ އާ ާއަލިފ ނުގެާހިނގިާގައ2013ާިާއެޕްރީލްާއިދ ރ ގައިާކައުންސިްލގެާހިންމަފުށީާމ ލެއަތޮޅު
9ާާމުއްދަތަށްާދުވަހުގ70ާެާއެކުލަވ ލައިާއެއްބަސްވުމެއްާމަސައްކަތް،ާމަރ މ ތުކުރުމުގެާގެއްލުންތައްާލިބުނުާއިމ ރ ތަށް

ާނަމަވެސް،ާޔަދިާދިގުލައިެގންާކަށްދުވަސްތަކަާގިނަާނުނިމިާމަސައްކަތްާ،ހަވ ލުކޮށްަފއިވީއިރުާގައ2013ާިާމެއި
ާމަސައްކަތުގެާާވަހަކަށްދުާކޮންމެާލަސްވ ާގޮތަށްާބުނެފައިވ ާމ އްދ ގައިާާވަނ8.29ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ

ނޑ ފައިާއަގުާލަސްވުމުގެާޖުމްލައަގުން ާނުވެއެވެާކަ ާާައގުާސްވުމުގެލަާހ ލެއްގައިާއެްއވެސްާއަދި. ާކްޓްކޮންޓްރެމުޅި
ާއަުތންާާކްޓަރުގެކޮންޓްރެާއޮތްބައިާާނުކުރެވިާކޮންްޓރެކްޓްގެާއިތުރުވެއްޖެނަމަާވުރެާއިންސައްތައަށްާާ%15ާއަގުގެ

ާ.ބުެނފައިވެއެވެާމ އްދ ގައިާމިާވަކިވ ނެކަމަށް

(ާދ އްާތިރީސްާކައަށްސަތ ާތިންހ ސް)3,832ާާހޯދުމުންާއަގުާާލަސްވުމުގެާގޮތަށްާބުނެފައިވާ ާގަވ އިދުގައިާމިގޮތުން،
ާފަންސ ސް)53,658ާާކަމަށްވ ާ%15ާއަގުގެާޖުމްލަާކޮންޓްރެކްޓުގެާދުވަސްތެރ ގައ14ާިާޖެހ އިރުާދުވ ލަކަށްާރުފިޔ 

ާތ ރީޚްާާވ ހަމަވެފައިާތުމުއްދަާއެއްބަސްވުމުގެާއެހެންކަމުން،.ާހަމަވެއެވެާރުފިޔ (ާއަށެއްާފަންސ ސްާހަސަތ ކަާތިންހ ސް
2013ާާޖުލައ17ާި) ާޓްރެކްޓުގެކޮންާގޮތުގައިާއަގުގެާލަސްވުމުގެާނިޔަލަށް،ާގ2013ާާެާޖުލައ31ާިާފެށިގެންާއިންާ(

ާއެާްތބައިއޮާނުނިމިާމަސައްކަތުގެާާއެާތ ީރޚުންފެށިގެންާއެާޮގތުން،ާބުނެފައިވ ާގަވ އިދުގައިާާހަމަވ ތީ،15%ާ
ާވަކިވ ނެއެވެާއަތުންާކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ާނިޔަލަށްާގ2014ާެާފެބްރުއަރ15ާާީާމުއްދަތުާއެއްބަސްުވމުގެާނަމަވެސް،.
ާ)ާގައ2014ާިާެޖނުއަރ27ާީާއިތުރުކޮށްދިނުމަށް (ާފަހުންާސްދުވ194ާަާހަމަވިތ ާމުއްދަތުާކޮްންޓރެކްޓުގެއަޞްލު
ާކޮށްދީފައިވެއެވެާއިތުރުާމުއްދަތުާތ ރީޚަށްާއެާކައުްނސިލުންާއެދުމުންާކޮންޓްރެކްޓަރު ާއްދަތުމުާސައްކަތުގެމަާވީމ ،.

 .ހަގަކުރަމެވެފ ާޚިލ ފަށްކަންާމ އްދ އ ާވަނ8.29ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާއިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ
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ާފ ދިންާގޮތްާލައިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާގައިވ ާގޮތަށ8.29ާްދައުލަުތގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާމަސައްކަތްާލަސްވެއްޖެނަާާ،ކުރުވ އިރުާމަސައްކަތްބޮޑެތިާާ(ހ)
ނޑަންޖެހ ާލަސްވުމުގެާއަގުގެާގޮތުގައިާ ވަމެވެ.ާދަންނަްށާްއޓުމަާބެލެހެބ ނުންވ ާމައުލޫމ ތުާޢަދަދުާހިސ ބުކުރުމަށްކަ

ތައްާނުާދުވަސްކުރެވުމިގޮތުން،ާމަސައްކަތްާކުރެވުނުާދުވަސްތަކ އިާއަދިާއެއްވެސްާސަބަބަކ އިާހުރެާމަސައްކަތްާނު
ާ.ވަމެވެދަންނަާއެނގ ނެހެންާސައިޓްލޮގެއްާބެެލެހޓުމަށްާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރ ާފަރ ތަށްާއެންގުމަށް

ާމ ލިއްޔަތުާ(ށ) ާާގެދައުލަތުގެ ާތެރ ގައ8.29ާާިގަވ އިދުގެ ާމުއްދަތުގެ ާއެއްބަސްވުމުގެ ާގޮތަށް ާމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
ާދަންނަ ނޑުމަށް ާކެ ާއަގު ާަލސްވުމުގެ ާދުވަހަކަށް ާކޮންމެ ާލަސްވ  ާލަސްވ ނަަމ ާނުނިމި ާއަދި،ާވަމެވެމަސައްކަތް .

އިާބުނެފައިވ ާގޮތަށްާގ1.06ާަާލަސްވުމުގެާއަގުާނުހޯދ ގޮތަށްާަހމަޖައްސ ނަމަ،ާދައުލަތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާގަވ އިދުގެ
ާާއަމަލުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްާހަރުމުދަލުގެާކަންކަންާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާ .12 ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ާހިންމަފުީށާ ާރެކޯޑުާގެކައުންސިލްާމ ލެއަތޮޅު ާހަރުމުދަލުގެ ާމ ލިއްޔަތުއިދ ރ ގެ ާދައުލަތުގެ ާގަވާ ތައް ާބ ގެ ާއިދުގެ އ އ7ާާިބު
ާާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާކަންދާ ނުގެންާބަލަހައްޓަުމންއެއްގޮތަށްާ

ސްޓަރީގަިއާރަޖިާތަންާރިހުާތަކެތިާބައެއްާވިޔަސް،ާއެކުލަވ ލ ފައިާރަޖިސްޓަރީއެއްާހަރުމުަދލުގެާކައުންސިލުގެާމިގޮތުން،
ާއެއްާބަާހުރިާނުގައިތަާާނުވ ކަމ އި،ާޖަހ ފައިާަނންބަރުާކޯޑްާހަރުމުދަލުގައިާބައެއްާނުވ ކަމ އި،ާކޮށްފައިާއަޕްޑ ޓް

ާ ާމ އި،ނުވ ކަާނ ފައިހިމަާރަޖިސްޓަރީގައިާހަރުމުދަލުގެާހަރުމުދ ާާބައެއްާގަނެފައިވ ާއަހަރުާވަނ2013ާަހަރުމުދަލ އި
ާ ާާގައިދަލުހަރުމުބައެއް ާނަމަވެސް ާަޖހ ފައިވީ ާފެާއްކޯޑުތަާއެާާރަޖިސްޓަރީގައިހަރުމުދަލުގެާކޯޑު ތްަކްނާނެންނަްނ

ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ާއިތުރުން ާކުރަންވ ނެޗެކުާއްފަހަރުއެާއަހަރަކުާލަސްވެގެންާހުރިތޯ،ާހަމައަށްާހުރިހ ތަކެތިާހުންނަންޖެހ ާތަނުގައިާ،މީގެ
ާކަމަށްޖެހ ނެާކުރަންާއިސޮާބަޔ ންޮކށްާގޮތްާނިންމިާއެކަމ މެދުާާވ ނަމަ،ާއިތުރެއްާއުނިާކުރ އިރުާޗެކްާއެގޮތަށްާކަމަށ އި

ާބ)ާއަދި(ާރ)ާގ7.11ާެާގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ ާހިންމަފުށީާާއަތޮޅުމ ލެާނަމަވެސް،ާއޮތްާބުނެފައިާަގއި(
ާ.ާކުރެވުެނވެާފ ހަގަާނުވ ކަންާފުރިހަަމކޮށްފައިާމިކަންކަންާކައުންސިލުން

އިވ ާގޮތަށްާޔ ންކޮށްފަބަދުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިފުށީާކައުންސިލްގެާހަރުމުދަލުގެާރެކޯޑުތައްާހިންމަމ ލެއަތޮޅުާ
ާއަ ާޖުމްލަ ާހަރުމުދަލު ާހުރި ާމިލްކިއްޔ ތުގައި ާކައުންސިލްގެ ާސަބަުބްނ، ާނުވުމުގެ ާބަލަހައްޓ ފައި ާނުވަތަާބައިކަމެއްކޮގަކީ

ާކަށަވަރު ާހުރިކަން ާދަށުގަިއ ާބެލުމުގެ ާކައުންސިލްގެ ާހަރުމުދަލެއް ާހުރިހ  ާނެތްކަންގޮތެާކުރެވ ނެކައުންސިލްގެ ާފ ހަަގާއް
ާކުރަމެވެ.

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

 ވެ.ަމށްާދަންނަވަމެލެހެްއޓުގޮަތށްާހަރުމުދަލުގެާކަންކަންާބެގައިާބުނެފައިވ 7ާާާބ ބުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެ

ާ
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ހޯދ ފައިނުވުންާ .13 އެއްގޮތަށްާފައިސާ  ާއެއްބަސްވުމާ 

ާ ާހިންމަފުށީ ާހަދ ފައިވ މ ލެއަތޮޅު ާގޮތުން ާގުޅ  ާދިނުމ  ާކުއްޔަށް ާބިން ާއިދ ރ އިން ާގައި،ސްވުންތަކުާއެއްބަކައުންސިލްގެ
ާއިތުރަށް ާކުލީގެ ާާ،މަހު ާއެ ާފައިސ  ާއެްއބަސްވެފައިވ  ާިދނުމަށް ާފަރ ތުން ާހިފ  ވައިދުްނާގަާކުންފަރ ތްތަކުއްޔަްށ

ާހޯދުމ ގުޅ ގޮ ާފައިސ  ާއެ ާނުދިޔަނަމަވެސް ާދައްކަމުން ާއެކަށީގެންާކައުންސިލަށް ާކައުންސިލުން ާފިތުން ާއަޅ ވ  ފައިާޔަވަޅު
ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ހ ގޮތުންާހިންަމފުީށާބެކުއްޔަށްާދިނުމ ާއަހަރަށ10ާާްއަކަފޫޓޫގެާބިމެއްާާ)ބ ރަހ ސްާހަސަތ ކަާތ ރަ(12,613ާމިގޮތުން،ާ
ާ ާދެމެދު ާކުންފުންޏަކ  ާއަމިއްލަ ާއިދ ރ އ އި 18ާާކައުންސިލްގެ 2011ާާއޮކްޓޯބަރ ާވެވަނަ ފައިވާ ދުވަހުގައި

ާއެއްބަސްވު ާއިތުރަށް، ާުކލީގެ ާއެތަނުގެ ާއެހީތެރިވެދިނުމެއްގައި ާަތޢުލީަމށް ާގޮތުންާރަށުގެ ާހިންއުންސިކަާމުެގ ގ ާލުން
 ރުފިޔ ާސްާހ ސް()ފ5,000ާަާކޮންމެާމަހަކުއިންާފެށިގެނ2012ާާްޖޫނ1ާާްާމުސ ރައަށްާއްގެޓީޗަރެކުލ ހުގެާއ ންާރުޤު

އްގޮތަށްާސްވުމ ާއެ،ާއެއްބަނަމަވެސްާާފައިވެއެވެ.ބުނެާކައުންިސލްގެާއިދ ރ އަށްާދައްކަންވ ނެކަަމށްާފަރ ތުންކުއްޔަށްާހިފިާ
އިންާފެށިގެނ2012ާާްއޮގަސްޓްާާ،މަހުާކަންާފ ހަަގާކުރެވުނެވެ.ާވީމ 2ާމިާފައިސ ާކައުންސިލަށްާލިބިފަިއވަނީާއެންމެާ

ާނިޔަލަ ާތ ރީޚުގެ ާކުރެވުނު ާމަސައްކަތް ާއޮޑިޓުގެ ާ)މި ާދައްާ،(2014އޮކްޯޓބަރ27ާާުށް ާފަރ ތުން ާއެ މަހުެގ27ާާކަންޖެހ 
ާ ާފަސ135,000ާްފައިސ އަށްވ  ާތިރީސް ާއެއްގޮތަށްާހ ސް( )އެއްސަތ ކަ ާއެއްބަސްވުމ  ާތ ރީާ،ރުފިޔ  ާހަމައަށްާއެ ާޚ 

ާރަމެވެ.ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުކައުންސިލަށްާދައްކ 

ާ ާޮއތްއިރު، ާމިހެން ާކަން ާކުއްޔަށް ާިބން ާއެއްބަސްވުމުގެ ާބުެނފައ12ާިދޫކުރުމުގެ ާމ އްދ ގައި ާކުލިދެއްކުްނާވަނަ ވަނީ
ާޚިލ ފުާ ާފަރ ތުން ާހިފި ާކުއްޔަށް ާމ އްދ އަކ އި ާއެއްބަސްވުމުގެ ާއެ ާކަމެއްގައި ާއެހެން ާއެކަވެއްޖެާފިޔަވައި، މެއްާނަމަ،

ާ ާއެންގުމަށްފަހު ާލިޔުމުން ާރަނގ30ާަރަނގަޅުކުރުމަށް ާއެކަމެއް ާތެރ ގައި ާނުކޮށްފިނަދުވަހުގެ ާޝަރީއަްތާޅު މަ
ާނަމަވެ ާލިބިގެންވ ކަމަށެވެ. ާކަުއންސިލަްށ ާބ ރު ާހޯދުމުގެ ާޙައްލު ާއެކަމެއްގެ ާހޯާމިާސް،މެދުވެރިކޮށްގެން ދުމުގެާފައިސ 
ާތެވެ.ނގ ކަށްާނެންާއެކަންކަންާއެއްބަސްވުމުގައިވ ގޮތަްށާކައުންސިލުންާކޮށްފައިވ ކަންާކައުންސިލްގެާލިޔެކިއުންތަކު

ހޯދުމުގެާާއެާފައިސ ާޖެނަމަިލބެންޖެހ ާފައިސ ،ާެއާފައިސ ާލިބެންޖެހ ތ ާއެއްާމަސްދުވަހުގެާތެރ ގައިާނުިލބިއްާދައުލަތަށް
ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމ ލިއްޔަތުެގ ާދައުލަތުގެ ާއަޅަންވ ނެކަމަްށ ާފިޔަވަޅު ާމ އްދ ގައ1.05ާާިގޮތުން ާއެގޮތަްށާާވަނަ ުބނެފައިވ އިރު،

ާ ާއެފައިސ  ާވެސް ާފިޔަވަޅުތަކަށްފަހު ާހުށަހަޅަންވ ނެކަާއަޅ  ާޝ ރީޢަތަށް ާމައްސަލަ ާއެ ާއެނުލިބ ނަމަ، ގެާާގަވ އިދުާމަށް
ާވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާވެއެވެ.1.07ާ

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާ ާދަށުން ާއެއްބަސްވުންތަކުގެ ާކުލީގެ ާލިއްޔަތުގެާމ ާއުލަތުގެދަާމަސައްކަތްާހޯދުމުގެާފައިސ ާިލބެންޖެހ ާކައުންސިލަށްބިމު
ާމިާދ ގައިވ ގޮތަށްމ އްާވަނ1.07ާާަާކުރުމ އެކުާފުރިހަމަާގައިވ ގޮަތށް(ާރ)ާއ އި(ާނ)ާމ އްދ ގެާާވަނ1.05ާަާގަވ އިދުގެ
 .ދަންނަވަމެވެާހުށަހެޅުމަށްާާޝަރީޢަތަށްާމައްސަލަ

 

ާ

mailto:info@audit.gov.mv
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 17 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

ާއަޅ ފައިނުވުންާ ފިޔަވަޅުާ އެކަށީގެންވ  ކައުންސިލުން ކުލިާނުދައްކައިާބިންާބ ނުންކުރަމުންދ އިރުާ .14

ާރެސްޓޯާހިންމަފުށީ ާހިންގ  ާބިމެއްގައި ާދޫޮކށްފަިއވ  ާބ ނުންތަކަށް ާވިޔަފ ރި ާސަރަހައްދުން ާބ ރުގަރަންޓެާޕ ކު އިާއްގެ
ާ ާހިންމަުފށީ ާއ ރުގެ ާބ ުނންކުރުމަށް ާފަރ ތުްނ ާިހންގ  ާރެސްޓޯރަންޓް ާއެ ާހަޓުތަކެްއ، ންުޓާާރެސްޓޯރަފީހ އިއޮާހަދ ފައިވ 

އަހަރުާާށްފައިވެއެވެ.ާދެާއެއްބަސްވުމެއްގެާދަށުންާއެފަރ ތަށްާދޫކޮގައިާވެވުނ2008ާުޖެނުއަރ1ާާީހިންގ ާފަރ ތ ާދެމެދުާ
ާ ާޑިސެމްބަރު ާއެއްބަސްވުން، ާމި ާހަދ ފައިވ  ާމުއްދަތަށް ާވ2009ާިދުވަހުގެ ާހަމަވެފަިއ ާނިޔަލަށް ާއެއްވެސްާގެ ޔަސް،

ގެާނިޔަލަްށ2012ާާާމެއ31ާިފެށިގެނ2010ާާްޖެުނއަރ1ާާީކުއްޔެއްާދެއްކުމެއްާނެތިާއަދިާެއއްބަސްވުމެއްވެސްާނެތި،ާ
ާމުއްދަތު ާއެއްބަސްވުމުގެ ާނަމަެވސް، ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާކޮްށަފއިވ ކަން ާބ ުނން ާއެތަްނ ާވިޔަާަހމައެފަރ ތުން ާވެފައި 1ާސް،

ބަސްވުމުގައިވާ ކުީރގެާއެއްާގެާނިޔަލަށްާދައްކަންާޖެހ ާފައިސ 2010ާޑިސެމްބަރ31ާާއިންާފެށިގެނ2010ާާްޖެނުއަރީާ
ާ ާހިސ ބުކޮށް، 30ާާގޮތަށް ާދައްކ ފ2010ާަމ ރޗް ާއޮފީހަށް ާހިންމަފުށީ ާފަރ ތުން ާއެ ާއެއްފަހަރ  އިވ ކަންާގައި

ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ާެއއް ާފަރ ތުން ާއެ ާގުޅ ގޮތުން ާއިތުރުކުރުމ  ާމުއްދަތު ާއެއްަބސްވުމުގެ ާތެރ ގައި، ާމުއްދަތުގެ ާހުމި ާށަހެޅުމެއްާވެސް
ާނެތްނަ ާއެނގެން ާިލޔެކިއުމުން ާލިބިފައިވ ކަމެއް ާމުއްދަތުކައުންސިލަށް ާއެއްބަސްވުމުގެ ާގޮއިތުރުާމަެވސް، ތަކ މެދުާކުރ ނެ

ާނިންމ ފައިވ ގޮތަށް ާކައުންސިލުން ާމަޝްވަރ ކޮށް، 1ާާ، ކައުންސިލްގައި 2012ާާޖޫން ާފެށިގެން 31ާާއިން 2014ާމެއި
ާއެއްބަސްވުމު ާއެކުލަވ ލ ފައިވ  ާކައުންސިލުން ާއަދި ާއެކުލަވ ލ ފައިވެއެވެ. ާއެއްބަސްވުމެއް ާއަށް ާކުރުމަށްާއިސޮގައި

ާ ާކައުންސިލުން ާފަރ ތަށް ާހިންގ  30ާާރެސްޓޯރަންޓް ާއ ގ2012ާެމެއި ާއަދި ާހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ. ާ،ާފަހުންވެސްާގައި
ނުާތ ރީޚ ާކަތްާނިމުމަސައްާމިާއޮޑިޓްގެާފީލްޑްާއެކިފަހަރުމަތިންާކައުންސިލުންާެއާފަރ ތަށްާމިގޮތަްށާހުށަހަޅ ފައިިވޔަސް،

ާއެފަރ ތުންާއެއަށްާއިޖ ބަދީފަިއާނުވެއެވެ.ާާ(ާހަމައަްށ،2014އޮކްޓޯބަރ27ާާު)

ގެާފީލްޑްާމިާއޮޑިޓުާއިވަނީއްބަސްވުމުގައިާސޮއިކޮށްފަކައުންސިލ އިާއެފަރ ތ ާދެމެދުާކުރެވުނުާމަޝްވަރ ތަކަށްފަހު،ާމިާއެ
ާ ާފަހުން ާދެދުވަސް ާނިމުނުތ  29ާާމަސައްކަތް ާއެއްބަސ2014ާްއޮކްޓޯބަރު ާމި ާވީމ ، ވުމުގައިާގައެވެ.

ާއެާއިވަނީވެސް،ސޮއިކޮށްފަ ާހަމަވިތ މި ާމުއްދަތު ާފަހުންކ5ާަާއްބަސްވުމުގެ ާ)ފަހެއް(ާމަސްދުވަސް 2011ާމ އި،ާޖެނުއަރީ
ރަމުންާއެތަންާބ ުނންކުާގައިާމިާއެއްބަސްވުމުގައިާސޮއިކުރުމ ހަމައަށް،ާއެާފަރ ތުނ2014ްއޮކްޯޓބަރ29ާާުއިންާފެށިގެންާ

ާކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާާގޮސްފައިވަނީާއެއްވެސްާފައިސ އެއްާދެއްކުމެއްނެތި

ާ ާގޮތަށް ާނިންމ ފައިވ  ާކައުންސިލުން ާއޮތްއިރު، ާމިހެން 1ާާކަން 2011ާާެޖނުއަރީ ާފެށިގެން ާމ31ާެއިން ގ2012ާާެއި
ާ ާޖޫރިމަނ އަށްވ  ާކުއްޔ އި ާދައްކަންޖެހ  ާރުފ1,870ާިނިޔަލަށް ާހަތްދިހަ( ާސަތ ކަ ާއަށް ާހ ސް ާ)އެއް ާއ އި ޖޫނ1ާާްޔ 

ާފެށިގެނ2012ާާް ާދައްކ2014ަމެއ31ާާިއިން ާހ ސްާހަާ)ސ 14,640ާާންޖެހ ާކުއްޔ އިާޖޫރިމަނ އަށްވ ގެާނިޔަލަށް ދަ
ާ ާޖުމްލަ ާރުފިޔ އ އެކު ާސ ޅީސް( 16,510ާާސަތ ކަ ާރުފިޔ  ާދިހައެއް( ާސަތ ކަ ާފަސް ހުގެތެރ ގައިާދުވ30ާަ)ސޯޅަހ ސް

ާގައިާކައުންސިލުންާއެފަރ ތަށްާއަންގ ފައިާވެއެވެ.2014ާމެއ27ާާިއްކުމަށް،ާދެ

)ސޯޅަހ ސްާފަސ16,510ާާްެގާނިޔަލަށްާދައްކަންޖެހ 2014ާާމެއ31ާާިިއންާފެށިގެްނ2011ާާޖެނުއަރ1ާާީނަމަވެސްާ
ށްާބަހ ލައިދިނުމަށ އިާހަޓުތަްއާސަތ ކަާދިހައެއް(ާރުފިޔ ާއެއްފަހަރ ާދެއްކުމަށްާދަތިވ ތީވެާއެާފައިސ ާދެއްކުންާމަސްތަކަކަ

ާއިތުރުކޮށްދިނުމަށް ާމުއްދަތު ާފަރ ތުން، ބ ނުންކުރުމުގެ ާހިންގ  23ާާ ރެސްޓޯރަންޓް ގައ2014ާާިޑިސެންބަރު
ާ ާފައިސ  ާނުދައްކައިވ  ާމިހ ތަނަށް ާއެފަރ ތުން ާއިޖ ބަދީ، ާމިކަމަށް ާކައުންސިލުން ާއަދި މަހަށ12ާާްއެދިފައިވެއެވެ.
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ާއެކުލަވ ލައިާވަނ2015ާަބަހ ލައިގެން،ާ ާޝެޑިއުލެއް ާކުރުމަށް ާޚަލ ޞް ާދައްކައި ާމިފައިސ ވެސް ާކުއްޔ އިއެކު ާއަަހރުގެ
14ާާ 2015ާާޖެނުއަރީ ާގައިވ ގޮތަށް ާޝެޑިއުލް ާނަމަވެސް، ާވެއެވެ. ާއަންގ ފައި ާއެފަރ ތަށް ާއަހަރުގ2015ާާެގައި ވަނަ

ާ ާދައްކަންޖެހ  ާތިންމަސްދުވަހަށް 7,000ާާފުރަތަމަ ާއ 19ާާ)ހަތްހ ސް(ާރުފިޔ  ާއިތުރަށް،2015ާާޕްރީލް ާދެއްކުމުގެ ގައި
ާ ާނުވ އިރު ާދައްކ ފައި ާފައިސ އެއް ާއެއްެވސް ާއެފަރ ތުން ާފަހުން 19ާާއ ގެ ާހަޓުތައ2015ާާްސެޕްޓެމްބަރު ގައި

ާއަށް،ާއިތުރުާދެާއަހަރަށް(ާއިތުުރކޮށްދީފައިާވެއެވެ.2016ާާމެއ31ާާިއިނ2014ާާްޖޫނ1ާާްބ ނުންކުރުމުގެާހުއްދަާ)

ާދައްކަމުންނަތީޖ އެއްގެގޮ ާފައިސ  ާއެަކށީގެންވ ގޮތެއްގައި ާފަރ ތުން ާބ ނުންކުރ  ާހަުޓތައް ާނުާގެންތުން، ވ އިރުާގޮސްފައި
ާސަބަބުން ާގެންދިއުމުގެ ާއިތުރުކޮށްދެމުން ާކައުންސިލުން ާމުއްދަުތ ާބ ނުންކުރުމުގެ ާޖ1ާާެ، ހަޓުތައް އިނ2011ާާްނުއަރީ

ާ 31ާާފެށިގެން 2015ާާޑިސެންބަރު ާނިޔަލަށް ާކައު)ވިހ20,990ާިގެ ާރުފިޔ  ާނުވަދިހަ( ާނުވަސަތ ކަ ންސިލަށްާހ ސް
ާނު ާފައިސ  ާދައްކަންޖެހ  ާފަރ ުތން ާބ ނުންކުރ  ާހަޓުތައް ާކުރަމެވެ.ާއަދި ާގިނަދުވަދައްކަާނުލިބިއޮތްކަްނާފ ހަގަ ސްތަކެއްާއި

ާ ާވިޔަސް، ާގަވ އިދުގެފ އިތުވެފައި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ 1.07ާާދައުލަތުެގ ާގައި ާ)ނ( ާގޮތަށްގެ ާފައިސ ާ، މި
އްކަންޖެހ ާނ ކޮށް،ާދަކަށްާބި.ާކައުންސިލުންާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތުތަހޯދުމަށްާކައުންސިލުންާޝަރީއަތަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވެއެވެ

ާފައިސ ާއ އިާއަދިާމިހ ތަނަށްާދެއްކިާފައިސ ާއެނގ ނ ާތަފްޞީލެއްާތިރީގައިާމިވަނީާއެވެ.

ާ)ރުފިޔ އިން(ާގެާތަފްޞީލްާފައިސ ާާދެއްކިާއ އިާފައިސ ާދައްކަންޖެހާ ހަޓުތަކަށްާ

މުއްދަތުާ ދައްކަންޖެހާ  ާފައިސާ 
ދައްކަންޖެހާ 
 އަދަދުާ

ދެއްކިާ
 އަދަދުާ

 ބ ކީާ

 1,320ާ އަށ2011ާްޑިސެންބަރ31ާާުއިނ2011ާާްޖެނުއަރ1ާާީ

5,200 15,580 

 550ާއަށ2012ާާްމެއ31ާާިއިނ2012ާާްޖެނުއަރ1ާާީ

 4,270ާއަށ2012ާާްޑިސެންބަރ31ާާުއިނ2012ާާްޖޫނ1ާާް

 7,320ާއަށ2013ާާްޑިސެންބަރ31ާާުއިނ2013ާާްޖެނުއަރ1ާާީ

 7,320ާއަށ2014ާާްޑިސެންބަރ31ާާުާއިނ2014ާްޖެނުއަރ1ާާީ

 5,410 1,800 7,210ާއަށ2015ާާްޑިސެންބަރ31ާާުއިނ2015ާާްޖެނުއަރ1ާާީ

 20,990 7,000 27,990ާޖުމުލަާ

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާާ)ހ( ާފައިސާ ކައުންސިލުން ާފަރ ތުން ާހިފ  ާކުއްޔަށް ާއެއްގޮތަށް ާއެއްބަސްވުންތަކ  ާތަންތަނ ގުޅ  ާދޫކޮށްފައިވ  ކުއްޔަށް
ާދިގު ާނުދައްކައި ާކުލި ާފިޔަވަޅުއެޅުމަށ އި، ާއެއްބަސްވުމުގައިވ ގޮތަށް ާނުދ ނަމަ، ާންދ ނަމަލައިގެާދައްކަމުން ތަްނާ،

ާއުމަށްާަދންނަވަމެވެ.އެފަރ ތްތަކުންާވަކިކޮށްާކައުންސިލްގެާބެލުމުގެދަށަށްާެގނަ

ާާ)ށ( ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާފައިސ ، ާލިބެންޖެހ  ާބުނެފައިވ ގޮތަށް،1.05ާާކައުންސިލަށް ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ާ ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާލިބެންޖެހ  ާދިނ1ާުއެފައިސ  ާސަމ ލުކަށް ާހޯދުމަށް ާތެރ ގައި ާމަސްދުވަހުގެ 1ާމަށ އި،

ާ ާފައިސ  ާތެރ ގައި ާއެމަސްދުވަހުގެ ާފިޔަވަޅު ާބުނެފައިވ ގޮތަށް ާމ އްދ ގައި ާއެ މެވެ.ާދަންނަވަާޅުމަށްނުލިބިއްޖެނަމަ
ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާމައްސަލަތައް ާދިގުލައިެގންދ  ާނުލިބި ާފައިސ  ާމ އްދ ގައ1.07ާާިއަދި ވަނަ

 ވެ.ބުނެފައިވ ގޮަތށްާޝަރީޢަތަށްާުހަށހަޅައިގެންާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެ
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ހިސ ބުާކުރުންާ .15 ޚިލ ފަށްާއިތުރުގަޑީގެާފައިސާ  ާގަވ އިދާ 

ާނިޔަލަށ2013ާް ާމަހުގެ ާއޮގަސްޓް ާއަހަރުގެ ާއިދ ރ އިންކައުންސިލުާވަނަ ާމުސ ާގެ އިނ ޔަތްާާރައ އިމުވައްޒަފުންނަށް
ންާގެއްލީމާ 7ާދަދުާލިބ ާއަާާމ ގެއްލ22ާީވަނީާމަސްދުވަހުގެާމުސ ރަާކޮށްފައިދިނުމުގައިާއިތުރުގަޑީގެާފައިސ ާހިސ ބުާ
ާގަޑިއަކަށްާޖެހ ވަރު ާއަދަދު،ާއެއީ ާބަލައިގެންނެވެ.ާއަންނަ ާދިވެހިާސިވިާކަމުގައި ާއުސޫލަކީ ާގަވ ލްާސ ރވިމި އިދުާސްގެ

2010ާާ 1ާާއަށް، ާހިސ ބުކުރުމުގ2010ަމެއި ާފައިސ  ާއިތުރުގަޑީ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާއަމަލުކުރަން ާއަމަލުކުގައި ރަމުންާއި
ާއުސޫލެވެ ާއައި ާގަވ އިދު ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާދިެވހި ާނަމަވެސް، .2010ާާ ާބުނ60ާެގެ ާމ އްދ ަގއި ފައިވ ގޮުތންާވަަނ

ާ ާމުސ ރަ ާމަސްދުވަހުގެ ާކުރަންޖެހެނީ ާހިސ ބު ާމުސ ރަ ާޢަަދދ30ާުގަޑިއަކަށްޖެހ  ާލިބ  ާގެއްލީމ  ާރަސްމީާާ،ން އ ރަކު
ާގެއް ާޢަދަދުން ާގަޑީގެ ާހަމަޖައްސ ފައިވ  ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާދުވަހަކު ާނަމަވެސް، ާމުޑިއަކަގަލައިގެންނެވެ. ާސ ރަާށްޖެހ 

ާ ާހިސ ބުކޮށްފައިވުމުގެ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާއިތުމިއ ޚިލ ފަށް ާމުވައްޒަފުންނަށް ާގޮތުގައިާާގެފައިސ ާގެރުގަޑީސަބަބުން
ާ.މެވެއިތުރަށްާދެިވފައިވ ކަންާފ ހަގަާކުރަާދ ންޖެހ ާވަރަށްވުރެ

ާ ާސެޕްޓެމްބަރު ާފެށ2013ާިއަދި، ާއިޞްލ ހުކޮށްފައިން ާމައްސަލަ ާމި ާިއދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާވިޔަސް،ާގެން އި
ާމުވައްޒަ ާފައިސ ދެވުނު ާިއތުރަށް ާބަލައި ާފައިސ އެއްތޯ ާކިހ  ާދެވުީނ ާއިތުރަށް ާއަމުވައްޒަފުންނަށް ާއެފަުފން އިސ ާތުން

ާ ާއޮތްއިރު، ާމިހެން ާކަން ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނުވ ކަން ާހޯދ ފައި ާއެކިއެއަނބުރ  ާއެލަވަމުސ ރައ އި ާގަންސ އިކި ޑީގެާާއިތުރު
ާދިނުމުގައިާއެލަވަންސ އި ާފައިސ އެއް ާއެއްވެސް ާދ ންޖެހ  ާމުވައްޒަފުންނަށް ާއިތުރަވަރަށްާދ ންޖެހ ާމިނޫންވެސް ށްާވުރެ

ބުރާ ފައިސ ާއަނވެްސާއެފައިސ ާލިުބނުާމީހ ާއަތުންާހޯދައިެގންާނަމަާފައިސ ާދެވިއްޖެާނަމަ،ާއެކަމުގަިއާޒިންމ ވ ާމީހ 
ާފައިެވއެވެ.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބުނ4.20ާެޖަމ ކުރަންވ ނެާކަމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާއިޞްލ ޙުތަާ)ހ( ާގެެނވ  ާގަވ އިުދތަކަށް ާތަންފީުޒާޤ ނޫނުތަކ އި ާމުއްަދތުގައި ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާއިޞްލ ުޙތަކުގައި ާއެ އް
ާކަންާދިނުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ކުރުމަށްާސަމ ލު

ާާފައިާވ ގޮތަށްާއިތުުރާގަޑީގެާފައިސ ާހިސ ބުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ނެރވިސްގެާގަވ އިދުގައިާބުދިވެހިާސިވިލްާސަާ)ށ(

ާާ)ނ( ާސަބަބުން ާހިސ ބުކުރެވުމުގެ ާނުބައިކޮށް ާފައިސ އެއްކަން ާކިހ  ާދެވިފައިވަީނ ދައުލަތުެގާާހިސ ބުކޮށް،އިތުރަށް
ާ ާގަވ އިދުގެ ާގައ4.20ާިމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާާބުނެފައިވ ގޮަތށް،ާވަނަ ާއިތުރަށް ވިފައިވ ާދެފަިއސ 

ާހޯ ާއެފައިސ  ާއަތުން ާމަޝްމުވައްޒަފުންގެ ާޓްރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާފިނ ންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ މަތިންާާވަރ ގެދައި
 ާދަންނަވަމެވެ.ފައިސ ާޖަމ ކުރަންޖެހ ާއެކައުންޓަކަށްާޖަމ ކުރުމަށް

ާއެކުލަވ ލ ފައިާނުވުންާވަޒީފ ގެާއެއްބަސްވުންާ .16

ވަޒީފ ދ ާފަރ ތ އި،ާކޮންމެާމުވަްއޒަފަކ ާދެމެދުާލިޔުމަކުންާނުވަތަާލިޔުންތަކަކުންާއެކުލެވިގެންވ ާަވޒީފ ގެާއެއްބަސްވުމެްއާ
ާ.ވެއެވެބުނެފައިާގައި(ާށ)ާމ އްދ ގ13ާެާގެ(ާޤ ނޫނުާވަޒީފ އ ބެހާ )2008/2ާާނަމްބަރުާޤ ނޫނުާކަމަށްާއެކުލަވ ލަންވ ނެ

ާކައުންސިލްގެ ާހިންމަފުށީ ާމ ލެއަތޮޅު ާދެފަރ ތުންާާނަމަވެސް ާތައްޔ ރުކޮށް ާއެއްބަސްވުން ާމުވައްޒަފުންގެ،ާމިދެންނެވި ގިނަ
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info@audit.gov.mvާމެއިލް:ާ-އ3316430ާާީ ފެކްސް:3323939ާ މ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.ާފޯން:ާ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގުާ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ޣ ޒީާ
 20 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ  

 ާސޮއިކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ާހެނިހެންއެާއަދިާކ އިމަސްއޫލިއްޔަތުތަާާކ އިޒިންމ ތަާދެފަރ ތުގެާާމުސ ރައ އި،ާމުވައްޒަފުގެާއެއްބަސްވުމަކީާވަޒީފ ގެ
ާތުގެެދފަރ ާނެތި،ންލިޔުާާމިާވީހިނދު،ާލިޔުމަކަށްާއެކުލެވާ ާމައްޗަށްާކަންތައްތަކުގެާއޮންނަާމަސްލަހަތުާދެފަރ ތުގެ
 .ގަކުރަމެވެފ ހަާވ ނެކަންދަތިާހައްލުކުރަންާމައްސަލަާގޮތުގައިާއެދެވ ާހ ލަތެއްގައިާދިމ ވެއްޖެާމައްސަލައެއްާދެމެދުގައި

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާބެހ ޤ ޫނނުާަވޒީފ އ އި)2008/2ާާނަްމބަރުާޤ ނޫނު )13ާާ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާގޮތަަވަނ ކައުންސިލްެގާާށްުބނެފައިވ 
ާއިދ ރ  ާމަސައްކަތް ާާކުރ ގައި ާއެއްބަސްވުން ާވަޒީފ ގެ ާމުވައްޒަފުންގެ ާހުރިހ  ާއަލައައެކުލަވ ލުމަށ އި ާވަޒީފ ދ ދި ާށް

 މުވައްޒަފުންގެވެސްާވަޒީފ ގެާއެއްބަސްވުންާއެކުލަވ ލުމަށްާސަމ ލުވުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާނުވުންާ ކޮށްފައި ބައިވެރި ގައި ސްކީމް ޕެންޝަން މުވައްޒަފުން ބައެއްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާމުސ ރަދ ާ .17

ާވަޒީފ ާާގޮތުންާގައިވ (ށ)ާމ އްދ ގެާވަނ12ާަާގެ(ާޤ ޫނނުާޕެންޝަނ ބެހ ާދިވެހިރ އްޖ ގެ)2009/8ާާނަްނބަރުާޤ ނޫނު
ާށްޓަކަިއ،ދިނުމަާޕެންަޝންާމީހަކަށް،ާކޮންމެާހަމަުނވ ާއުމުރުާލިބ ާޕެންޝަންާތެރެއިން،ާމީހުންގެާއަދ ކުރ 

.ާކަމެކެވެލ ޒިމްާއްޗަށްމަާާފަރ ތުގެާވ ޒީފ ދ ާވެރިކުރުވުމަކީ،ބައިާސްކީމްގައިާޕެންޝަންާރިޓަޔަރމަންޓްާދިވެހިރ އްޖ ގެ
ާހިާނަމަވެސް، ާމުސ ރަދ ންމ ލެއަތޮޅު ާކައުންސިލުން ާސ ރވިސްާމަފުީށ ާމުވައްސިވިލް ާނުހިމެނ  ާޕެންޝަންާ،ޒަފުންގައި

ާސްކީމުގައިާބައިވެރިކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާގޮތުގެމަތިންާާގައިވ (ާށ)ާމ އްދ ގެާވަނ12ާަާގެ(ާޤ ޫނނުާޕެންޝަނ ބެހ ާދިވެހިރ އްޖ ގެ)2009/8ާާނަްނބަރުާޤ ނޫނު
ާ ާހުރިހ  ާމުސ ރަދ  ާއިދ ރ އިން ާާމުވައްޒަފުންކައުންސިލްގެ ާއިސްކީމްގަާޕެްނޝަންާރިޓަޔަރމަންޓްދިެވހިރ އްޖ ގެ

ާ.ދަންނަވަމެވެާބައިވެރިކުރުމަށް

މައުލޫމ ތުކައުންސިލްގެާމެމްބަރުންގެާއ މްދަނީއ އިާ .18 ާނުވުންާ ހުށަހަޅ ފައިާ ވިޔަފ ރީގެާގުޅުންތަކ ބެހާ 

ދިާއ ނ ގެާއަޢުލޫމ ތުާރީގެާމަާކައުންސިލަށްާހޮވ ާކޮންމެާމެމްބަރަކުާއިންތިޚ ބުވުމ އެކުާއެާމެމްބަރެއްގެާފައިސ އ އިާވިޔަފ 
ާލިޔުމަކު ާމަޢުލޫމ ތު ާގުޅުންތަކ ބެހ  ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮތްތަކ އި ާލިބ  ާއ މްދަނީ ާކައުާއ މްދަނީއ އި ާއިދ ރ ންސިން އަށްާލްގެ

ާނަމްބަރުާ،ާކަމަށްާހުށަހަޅަންވ ނެ ގެާޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމު)ދިވެހިރ އްޖ ގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކ7/2010ާަޤ ނޫނު
ާ 124ާާޤ ނޫނު(ާގެ ާބުނެފައި ާމ އްދ ަގއި 2013ާާާނަމަވެސް،ާވެއެވެ.ވަނަ ާއަހަރު ާއެއްވެސްާކައުންސިލްގައިވަނަ ާތިބި
ހަރުާވަނަާއ2013ާަާތްއިުރ،ވ ކަންާލިޔެކިއުމުންާއެނގ ކަްށާނެތެވެ.ާކަްނާމިހެންާއޮމައުލޫމ ތުާުހށަހަޅ ފައިމިާމެމްބަރަކުާ

ާއެކަ ާވުން ާއަނދ ފައި ާލިޔެކިއުންތައް ާމި ާޙ ދިސ ގައި ާއަލިފ ނުގެ ާހިނގި ާއިދ ރ ގައި ވ ކަމަށްާށީގެންކައުންސިލްގެ
ާކައުންސިލުގެާއިދ ރ އިންާމަޢުލޫމ ތުާދީފައިވެއެވެ.ާ
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21 ގ22ާާެާޙ ފުޞަ

ށްާއިދ ރ އަާއުންސިލްގެއިންތިޚ ބުވިާއެއްވެސްާމެމްބަރަކުާމިާމަޢުލޫމ ތުާކަކައުންސިލަށްާވަނަާއަހަރ2014ާާުނަމަވެސް،ާ
ާފ ހަގަކުރަމެެވ.ވ ކަންާނުހުށަހަޅ ފައި

ާފު ާމަސްަލހަތު ާމެންބަރުންގެ ާކައުންސިލް ާހަރަކ ތްތަކުގައި ާހިންގ  ާކައުންސިލުން ކަމެއްާށުއަރ އެހެންކަމުން،
ވިޔަސްާއެކަންާދެނެނުގަނެވުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެކެވެ.މެދުވެރި

ލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ަވަނ124ާާޫނނު(ާގެާޤ )ދިެވހިރ އްޖ ގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގ7/2010ާާެޤ ނޫނުާނަްމބަރުާ
ާާކަންތައްތައް،ތުާޯހދުމުގެޢުލޫމ ފަިއާނުވ ާފަރ ތްތަކުގެާމަމ އްދ ގައިާބުނެފައިވ ާމައުލޫމ ތުާއެާމ އްދ ގައިވ ގޮތަށްާހުށަހަޅ 

 ާމަތިންާކުރުމަށްާދަްނނަވަމެވެ.ލޯކަލްާގަވަރންމަންޓްާއޮތޯރިޓީގެާމަޝްވަރ ގެ

ބައްދަލުވުންާބ އްވ ފައިނުވުންާ .19 ާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންނަށްާއ ންމުކޮށްާހުޅުވ ލެވިފައިވާ 

ވަނ110ާާަނޫނު(ާގެާޤ )ދިވެހިރ އްޖ ގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގ2010/7ާާެޤ ނޫނުާނަންބަރުާ
ާހުދ މ އް ާއ ންމުކޮށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިނުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތުން ާޅުވ ލެގައިވ  އްދަލުވުމެއްާބަވިފައިވ 

ހުާބ އްވ ާމަބުރުއަރީާތުންާފެާންސިލްތަކުންާބ އްވަންޖެހެއެވެ.ާމިގޮކޮންމެާއަހަރަކުާފެބުރުއަރީާއަދިާޖުލައިާމަހުާރަށުާކައު
ާރައް ާރިޕޯޓް ާއޮޑިޓް ާއަދި ާރިޕޯޓ އި ާމ ލީ ާރިޕޯޓ އި، ާއަހަރީ ާއަހަުރގެ ާފ އިތުވި ާުހށަޔިތުންބައްދަލުވުމުގައި ހަޅަްނާނަށް

ާއަހަ ާއޮތް ާކުރިޔަށް ާކައުންސިލްގެ ާބައްދަލުވުމުގައި ާބ އްވ  ާމަހު ާޖުލައި ާމަޖެހެއެވެ.ާއަދި ާތ ވަލ ސައްކަރުގެ ާބަެޖްޓާތު އި
ާ ާބައްދަލުކުރުމުގެ ާރައްޔިތުންނ  ާއަދި ާހޯދަންޖެހެއެވެ. ާޚިޔ ލު ާހުށަހަޅައި ާއެރިޕޯޓުތަކ އިާދ7ާުރައްޔިތުންނަށް ވަސްކުރިން

ާމިޮގތުން ާހ މަކުރަންޖެހެއެވެ. ާއ ންމުކޮށް ާމަޢުލޫމ ތު ާބަޖެޓުގެ ާހިންމަފުާ،ޕްލ ނ އި ާކައުާމ ލެއަތޮޅު ާށީ ރ އިންާދ އިންސިލުގެ
ާނަމަވެސް، ާބ އްވ ފައިވީ ާބައްދަލުވުްނ ާމަހުގެ ާގޮތަށްާފެބްރުއަރީ ާބުނެފައިވ  ވުްނާާބައްދަލުމަހުގެޖުަލއިާޤ ޫނނުގައި

ާވީނަމަވެސްާބ އްވ ފައިނުވެއެވެ. ާބ އްވ ފައި ާބައްދަލުވުން ާޖެހ  ާބ އްވަން ާމަހު ާފެބްރުއަރީ ާއަދި ާއެ ގައިާއްދަލުވުމުބަ،
ާ.ހުރިހ ާރިޕޯޓުތަކެއްާހިއްސ ާކުރެވުނުކަމެއްާއެނގ ކަށްާނެތެވެާރައްޔިތުންނ ާހިއްސ ކުރަންޖެހ 

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ވަނ110ާާަނޫނު(ާގެާޤ )ދިވެހިރ އްޖ ގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގ2010/7ާާެޤ ނޫނުާނަންބަރުާ
އްވުމަށ އިާއަދިާލުވުންާބ ާބައްދަދިނުމަށްޓަކައިާއ ންމުކޮށްާހުޅުވ ލެވިފައިވ މ އްދ ގައިވ ާގޮތަށް،ާރައްޔިތުންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާ

 މިމ އްދ ގައިާބުނ ާމަޢުލޫމ ތުާރަްއޔިތުންނ ާހިއްސ ކޮށްާޚިޔ ލުާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާދަތުރުާރިޕޯޓުާހުށަހަޅ ފައިނުވުންާ .20

ާދަތުރުތަކުގެާާކުރ ާބ ރަށްާރ އްޖެއިންާރ އްޖެއ އިާގޮތުން،ާމ އްދ ގައިވ ާާވަނ5.16ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
ާތިނެއް)3ާާބަންދުނޫންާސަރުކ ރުާާއަންނަތ ާނިންމ ފައިާދަތުރުާރިޕޯޓް،ާދަތުރު ާއޮފީހަކަށްާއެާތެރ ގައިާދުވަހުގެ(

ާހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ ާއަހަރުާވަނ2013ާަާޚަރަދުކޮށްގެންާއިންާއިދ ރ ާކަުއންސިލްގެާހިންމަފުށީާމ ލެއަތޮޅުާނަމަވެސް،.
ާ.ފ ަހގަކުރެވުނެވެާނުވ ކަންާހުށަހަޅ ފައިާއިދ ރ އަށްާކައުންސިލްގެާރިޕޯޓްާދަތުރުާދަތުރެއްގެާއެއްވެސްާކޮށްފައިވ 
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