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ް ނހ  ުބީރ ެދުކނު ުހަވުދައޮތޅު   ަވަނ ައަހުރގެ މާީލ ަބާޔްނަތަކށް  2019ގެ ޑްެއޫދ ަކުއްނިސލ
ޓު   ޮއޑިަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ިރޕ 

 
ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ު ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުދެކުނުުހުވަދުއަތޮޅު ޑެއްދޫުނހޯުބުރީ

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެުުގެުކައުންސިލްު

ުުތަޢ ރަފުު

ުރިޕޯޓުގެ ުުމި ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު 4/2007ު  ބޭނުމަކީ ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ޫނނު(ގެ ޑެއްދޫުނހޯ)އޮޑިޓް
މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްު އަށްުނިމުނުުމ ީލުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކު 2019ުޑިސެންބަރ31ުުުގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލް

ވަނަުއަހަރުެގުބަޖެޓުްނުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުެއ2019ުުެގުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްޑެއްދޫުނހޯބަޔ ންުކުރުމ އި،ުހުވަދުއަތޮޅުުެދކުނުބުރީު
އެއްގޮތަށް ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފަިއވ ުު،އަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްޮކށްދެއްވިުބަޖެޓު  އެުިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހު ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުއަދިުއެހެނިެހންުކަންަކްނުކަންތައްތަކަށްު، ދޫދުގެުެތރޭގައިތޯުއ އުި،

ުދ އިރ ތަ ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުބަލަހަްއޓ ފައިވަނީ އްުހިންގ 
ދުތަކަްށުނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިއުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނ އި،ުއަދިވެސްުކަ

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރ މެދު ުފ ހަގަކުރެުވނުުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއޮޑިޓުގައި ުެޖހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު
 ަވނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ގ2006/3ުުެންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއެުކަ

ގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުޑެއްދޫުކައުންސިލްނހޯމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތީންުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު
ުޤ ނޫނުއަސ ސީު،ހުށަހެޅުމ އެކު ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ 213ުގެ ުމަތީވަނަ ުގޮތުގެ ުބުެނފައިވ  ުކަްނކަންުއްދ ގައި ުއެ ން

ުފިނޭންސްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުއަދި ުހުށަހެޅުމެެވ. ުމަޖިލީހަށް ުލޯކަލްުުރައްޔިތުންގެ އަށ އި
ހުށަހަޅައި،ުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުއަށ އިުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓީ
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓު
މިންވަރ އި ދެަވނަުބައިގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ނީުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްުޢަމަލުޮކށްފައިވު  ކައުންސިލްެގުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެު.

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެ ެއއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  ުނިންމުންތަކު 

ޑިސެްނބަރ31ުުުގެުއިދ ރ ގެުޑެއްދޫުކަުއންސިލްނހޯުހިެމނިފައިވ ުހުވަދުައތޮޅުުދެކުނުބުރީުުއަށ29ުްއިނ08ުުްުުސަފުޙ މިުރިޕޯޓ އެކު
ފ ސްކުރެވުުނ2019ުު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އުި، ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސު 

ވެ.ުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުމިުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުޞީލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްކޮށްފައެ

http://www.audit.gov.mv/
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ުސަފުޙ ު،ގެއިތުރުންމީ ުރިޕޯޓ އެކު 30ުުުމި ުހިމެނިފައިވ އ34ުައިން ުބަޔ ނ އިު،ށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
ުބަޔ ނުގައިު ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއޮޑިްޓކޮށްފައެވެ. ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ބަޔ ންތަކ 

ދުުކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިު"ޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ ުއެއްގޮަތށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެގަމައްސަލައެއްުފ ހަ
ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ު މި ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުައތޮޅު ުކަންތައްތައް ުކުރެވިަފއިވ  ުފ ހަގަ ުކައުންސިލްނހޯުރިޕޯޓުގައި ުއިސްވެރިންނ ުޑެއްދޫ ުއިދ ރ ގެ ގެ
 ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިު،މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް

ު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުލީުބަޔ ންތައްުމ ު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނު ުމަު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުން،ތީއ އި
ުޙަޤީޤަތ ުއެއްގޮތަށްުއިދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުު،ުކަންތައްތައްުބެެލހެއްޓުމ އިލީމ ުއިދ ރ ގެގެުޑެއްޫދުކައުންސިލްނހޯހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު

އެއްގޮތަށްު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް އަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު، އެުހިސ ބުތަކު 
ުު(ުއިން،D2/CIR/2016/9-13ނަންބަރު) ުކައުންސިލްތަުކންނ އި ުކައުންސިލްތަުކގެުކައުންސިލްުއަތޮޅުރަށު ުސިޓީ ުއަދި ތަކުްނނ އި

މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުަމށްުު،އިުއެއްގޮތަށްމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަްށުކަނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަނޑ 
ުހު ުއޮފީހަށް ުމި ުށަހެޅުމަކީ ުދެކުނުބުރީ ުކައުންސިލްނހޯހުވަދުއަތޮޅު ުޑެއްދޫ ުއަށްގެ ުނަޤ ، އިދ ރ  ދައުލަތުެގު)3/2006ުުބަރުންނޫނު

ުޤ ނޫނުުގެމ ލިއްޔަތު 46ުު(ގެ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުއަދި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުވަނަ
ުު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުން ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުދަށުން ުލިބުނުގޮތ އިުުމ ލީުގެ ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ޒިންމ ދ ރު

ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުއެ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަ ބަޖެޓ އި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުސެކްޓަރު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެުޓްނ ުޕަްބލިކް ނަލް
ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ އ އިުއެއްގޮތަްށުުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(ު: ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު"

ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮްށުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށްތަ
މ އި،ުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީު،މ އިސ ބުުބެލެހެއްޓުުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހި، ޚިޔ ރުކޮށް

 އެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސް ުޖެނެރަލްގެ ުލިުއޫއޮޑިޓަރ ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކައުންސިލްނހޯއްޔަތަކީ ުޑެއްދޫ ުގެ ބަޔ ންތައްުުުމ ލީުއަހަރީއިދ ރ ގެ
ުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ުެދކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެދު ުމ ލީުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުއްުބަޔ ންތަުއޮފީުހން

އޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ އިުއެއްގޮތަްށުޑްރނޭަޝނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެު.
ކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމިރުމ އުި،ޢަމަލުކު

ުގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުނެވޭޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަ

ު ުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ އެކުލެވިގެންވަނީ
ރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަ

މައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ު"ޕްރޮފެ އ އިު، ޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މ ލީުބަޔ  މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުގުޅޭތަ ުހުށަހެޅުމ އި ުމ ލީު، އްޔ ރުކުރުމ އި ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރިޢ ޔަތްކުރުން ުއޮޑިޓަުރން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް މުއައްސަސ ގެ
ުބަޔ ންތަްއު ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް

ރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުތައްޔ ރުކު
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ
ންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރު

ުއޮޅުވ ލު ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުމުޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުކަންތައްތަްއު ންތަކ އި ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައި
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 

 އަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުހޯުހުވަދުއަތޮޅުު،މި ުުޑެއްދޫނދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުނިމުނުުއަށ2019ުްުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެ
ުއަކީ"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ

ުއެުއަހަރުުުމ ލީުނިމުނުުުއަށ2019ުްުޑިސެންބަރ31ުުކައުންިސލްގެުއިދ ރ ގެުުޑެއްދޫނދެކުނުބުރީުހޯުުހުވަދުއަތޮޅުުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑު
ުލިބުނު ުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށް

ުގޮތްުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި ުސެކްޓަރުަޕބްލިކްުއިްނޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުހޭދަކުރެުވނު
ުއެއްގޮތަށްުުއ އިު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(ު:އިޕްސަސް)ުޑްރސްޓޭންޑަުއެކައުންޓިންގ

ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރު

ު
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ރިޕޯޓްުުތަކ އިުގަވ އިދުުުޤ ނޫނުތަކ އިު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު  ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުއިދ ރ ގެުޢަމަލުކުރުމުގައިުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދުތަކ ުުޤ ނޫނުތަކ އިު

ު ުބަޔ ންތައް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުުހށަހެޅުމ އި ށް
ގުޅުންހުރިުުދ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ުމަތީ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދުތަކ އި ުގ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުން، ުދެކުނުބުރީ ުކައުންސިލްނހޯހުވަދުއަތޮޅު ުޑެއްދޫ ުލީުމ ުރ ގެއިދ ުގެ
އެުކައުންސިލްުުޚަރަދުތައްުކުރުމުގައިު،ެބލެހެއްޓުމ އިު، ކަންތައްތައްުހިންގ  ުގެުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށުް،

ގެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދު
ުހަޤީޚަރަދުކުރުމ އި،ުުތެރޭގައި ުހިސ ބުތައް ުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެ ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އި ަޤތ އި

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ު މ ލީ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބެލެހެއްުޓމުގައި ުހިންގައި ުކަންކަން ުމ ލީ ުއެހެނިހެން 3/2006ުއަދި
ޅުންހުރިުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުު، )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި
 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުއެހެނިހެންުޤ ޫނނުތަކ އިުގަވ އިުދތަކަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

 

 ލިއްޔަތުުއޫުޖެނެރަލްގެުމަސްުއޮޑިޓަރު

ގެުޑެއްދޫުކައުންސިލްނހޯހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުު،ންމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރު
އެއިދ ރ ގެު އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު އްގޮތަްށ،ުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުމ ު ުއ އި،ުއިދ ރ ގެ ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅިފަިއވ  ލީުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި
ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުު،އިއިދ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ު،ކަންކަންުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި

ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫނުަތކ އި ުއެހެނިހެން ުބަޔ ްނުުގުޅުންހުރި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، އެއްގޮތަށްތޯ
ުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ނ އިތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެންުދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ އި
ުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އި

އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭު، މ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އިމިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަުއލަތުގެު
ުވ ުހެކިުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެން

 ުލުކުރަމެވެ.ބޫުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަ
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުށްުގަވ އިދަުުޤ ނޫނ ު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުލައްކަުުހަުމިލިއަންުއެއް)ު-/1,620,258ގޮތުގައިުުއަގުގެުހަރުމުދަލުގެުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި"ުބަޔ ނުގެުމ ލީ
ުގޮތުގައިުއަގުގެުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހަރުމުދަލުގެު،ވީނަމަވެސްުހިމަނ ފައިުރުފިޔ ު(ުއަށެއްުފަންސ ސްުދުއިސައްތަުުހ ސްުވިހި

ު ުުދެުމިުރުފިޔ ކަމ އިު(ުތިރީސްުފަސްސަތޭކަުހަހ ސްުފަސްދޮޅަސްުލައްކަުހަު)666,530ު-/ހިމަނ ފައިވަނީ 953,728ު-/އަދަދުގައި
ުމިލްކިއްޔ ތ އި"ުގޮތުގައިުއަގުގެުހަރުމުދަލުގެުު،ހުރުމުންުފަރަޤުުރުފިޔ ގެ(ުއަށ ވީސްުހަތްސަތޭކަުހ ސްުތިންުފަންސ ސްުލައްކަުނުވަ)

 ހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވުން.ުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީ

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުދަށްުގަވ އިުުނ އިުޤ ނޫު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުކައުންސިލްނހޯުބުރީދެކުނު ހުވަދުއަތޮޅުު،ގޮތެއްގައިު)ހ(ުމައިގަނޑު ުޑެއްދޫ ުއިދ ރ ގެ 31ުުގެ ުމ ލ2019ުުީޑިސެމްބަރު އަށްުނިމުނު
މަޤުޞަދުަތއްުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮަތށް،އެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއަހަރުގެ

ުގޮތަށް ުބަޖެޓުގައިއެ ، ޙ ޞިލްވ  ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުމ ލިއްޔަުތގެުުބަޖެޓުގަިއ ުދައުލަތުގެ ުމިންވަރަށް، ކަނޑައެޅިފައިވ 
ުވެ.ށެއެއްގޮތަުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އި

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެ)ށ(ުއަދިު މައްސަލަުއިވުނުުއަސ ސްގަޤ ނޫނ އިުގަވ އިަދށްުަޢމަލުކުރެވިފައިވު  ު،ފިޔަވައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ބަލަހައްޓ ފައިުަވނީުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސި ުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައި،ުހިންގު 
ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުެދކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްގަވ އިދ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ު

ުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮޑިޓްގައިު

އަުއަގުގެުގޮތުގައިުމ ލީުބަު ގެލުުހަރުމުދަ .1  ންުކަށަވަރުުނުވުުުތަކުގެުސައްޙަކަންުދަދުޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ު ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުގައި ުބަޔ ން" ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ު"މިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގެ ުހަރުމުދަުލގެުމ ލީ ުއަދަދ އި ހިމަނ ފައިވ 
2019ުޑިސެމްބަރ31ުުހުރިކަންުފ ހަގަުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުންުމ ލީުބަޔ ނުގައިުުގުުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގައިުފަރަރަޖިސްޓްރީގައި

ފަންސ ސްުއަށެއް(ުރުފިޔު ު)އެއްުމިލިއަންުހަުލައްކަުވިހިުހ ސްުދުއިސައްތަު-/1,620,258ގެުނިޔަލަށްުހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތުގައިު
ު ުއަގަކީ ުޖުމުލަ ުހަރުމުދަލުގެ ުގޮތުން ުރަޖިސްޓަރީގައިވ  ުހަރުމުަދލުގެ ުވީނަމަވެސް، ުފަސްދޮޅަސްުު-/666,530ހިމަނ ފައި ުލައްކަ )ހަ

ހަރުމުދަލުގެުއަގ އިުހަރުމުދަލުގެ ރީގައިުރަޖިސްޓްުހަހ ސްުފަސްސަތޭކަުތިރީސް(ުރުފިޔ އެވެ.ުއެހެންކަމުންުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 
)ނުވަުލައްަކުފަންސ ސްުިތންުހ ސްުހަތްސަތޭކަުައށ ވީސް(ުރުފިޔ ގެުފަރަޤުުހުރިކަންުފ ަހގަުު-/953,728ގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދު

ުކުރެވުނެވެ.

ު
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ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުހަ ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމަޢުލޫމ ތު ުސައްޙަ ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުމ ލީކައުންސިލްގެ ުއެއްގޮތަށް ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުޤީގަތ އި ުބަޔ ން
ުދަންނަވަމެވެ.

ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ކައުންސިލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވ ފައިުނުވުންު .1

ެއު، ވަނަުމައްދ ގައ115ުި)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ގ7/2010ުުެޤ ނޫންުނަްނބަރުު
ަމށްުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެމަތީން،ުކޮންެމުހަފްތ އަކުުއެއްުފަހަރުުކަުއްނސިލްގެުތ ވަލުކުރެވިފައިވ ުޢ ންުމުބައްދަލުވުމެއްުބ އްަވންވ ނެުކަ

ުނަމަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުކައުންސިލުން ުފަދައިން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމައްދ ގައި ުއެ 2019ުުވެސް، ުބ އްވަންޖެހޭ ުއަހަރު 52ުވަނަ
ު ުބ އްވ ފައިވަނީ ުތެރެއިން ުމުހިްނމ30ުުުބައްދަލުވުމުގެ ުގުޅުންހުރި ުރައްޔިތުންނ އި ުދ އިރ ގެ ުކަމަށްވ ތީ، ުބައްދަުލވުން ޢ ންމު

ުމުުނިންމުންތަްއުނުނިމިުލަސްވެގެންުދިއުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.މައްސަލަތަކ މެދުުމަޝްވަރ ުނުކުރެވިުއަދިުމުހިން

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުަނންބަރު ު)2010/7ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއިްޞލ ޙު((ުގ8ުެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުވަނަ
ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުކައުންސިލްގެުބަްއދަލުވުންުހަފުތ އަކުުއެއްފަހަރުުޭބއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އްދ ގައިުވަނަުމ 112ު
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