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ލަމާފީުށުހަވުދައޮތޅު  ުއްނސިލްގ   ުއުތުރުބީރ ޮކ ުރގ   2016 ގ  ިއާދާރ  ަކ  ަވަނ ައަހ
 ޓް ޮއިޑްޓ ރިޕ   ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހު ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު )އޮޑިޓް 2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ަޚރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2016 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ  ކޮލަމ ފުށީ

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް  ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި،  ،ންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި 

 ޔެއްދީ،ރަޢުތަކަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދު
އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފ ހަގަކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި އިޞްލ ޙު

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  އަށްޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
www.audit.gov.mv ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ. 

، މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ނުއަށް ނިމު 2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނުނ() 3/2006ނަންބަރު: ޤ ނޫނު  ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  )ހ(

ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ،ނުވުމުން
 .ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެޔަލަމި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕް ،އެހެންކަމުން

ކޮށް، ިމ ފ ހަގައިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ފ ހަގަމި ރިޕޯޓުގައި 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މ ލީ ޒިންމ ދ ރު  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރު ކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިން ތުގެ މަތީގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮ ޤ ނޫނ އި
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ފައިވަނީ އެ ޚަރަދު ކޮށް ން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި،މަތީ  ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމ ލިއްޔަތުގެ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންކުޤީތޯ ޔަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައިވ   ކަުއންސިލްގެ އަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ކޮލަމ ފުށީހުވަދު ދަށުްނ ވަނަ މ އްދ ގެ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެއަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް ވަނަ  2016މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ  ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ތެރޭގައިތޯއ އި  ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 2006/3 :ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު

މަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫ

އްަތއް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ކުރެވުނު ކަންތަފ ހަގަ ޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށްރަޢުއަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު 
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.، ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުއަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން  ށްގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަ

ށް އަމަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފައިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ކުރުން ހިމެނެއެވެ.ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންޞަވުމުގެ ފުރު

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2016އިން އިދ ރ  ކައުންސިލްގެ ކޮލަމ ފުށީއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުން މިގޮތު

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި ކަ

mailto:info@audit.gov.mv


 

 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 

ގެ  18 ސަފުޙ  3  

ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ުލން ހިންޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ
މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ކަމަށް މި އޮފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 
 

 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް  ޔު ރަޢު ވޭ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ ޢަމަލު ނ އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫ ރ. 
 

ކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން 35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
މެ މީލ ދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮން
ތައްތަކުގެ ނގި ކަންނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހި 
އަތޮޅު ހުވަދުަމވެސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަ

ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި 2016ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ  އުތުރުބުރީ ކޮލަމ ފުށީ
އޮޑިޓަރ ރުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކު

 ނުުވން.ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި

 

ފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮވަނަ މ އްދ  އ އި  13ގެ ޤ ނޫނު( ެގ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 3/2006ނަްނބަރ: ޤ ނޫނު  (2)
މޯލްޑިވްސް  ( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ަފއިސ 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރ: 

ތަކުގެ ަދށުން ނުނޫބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ  ސަރކިއުލަރ ގައި  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ"
ކައުންޓަށް ވެނިއު އެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެ

ނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އ މްދަވަނަ މ އްދ ގައި  2.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  ޖަމ ކުރުމަށ އި އަދި
މަނިޓަރީ   މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސްބަލައިގަންނަ ފައިސ 

 ހުވަދުއަތޮޅު ނަމަވެސް،ވެ. ވެއެބަޔ ންކޮށްފައިއޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 
 އ މްދަނީގެ ދައުލަތުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2016 ންއި 2014 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ކޮލަމ ފުށީ އުތުރުބުރީ
 2017 އޮގަސްޓް 29 ރުފިޔ ( ފަހެއް އެއްސަތޭކަ ހަހ ސް  ހަތްިދހަ ތިންލައްކަ) 376,105-/ ބަލައިގެންފައިވ  ގޮތުގައި

 .ޖަމ ކޮށްފައިނުުވން އެަކއުންޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް ނިޔަލަށް ގެ

 

  އި ލިބެންެޖހޭ ބިމު ކުލީގެ ޮގތުގަ  ގެ ނިޔަލަށް 2017އޮގަސްޓް  2ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ބިންތަކަށް  (3)
 ގޮތުގައި ގެ ފައިސ  ޖޫރިމަނ   އ އި ރުފިޔ ( ނުވައެއް ހަތްދިހަ ނުވަސަތޭކަ ތިރީސްއަށްހ ސް ދެލައްކަ) 238,979-/

 ޖުމުލަ  އ އެކު  ޔ ރުފި( ހަޔެއް ހަތްދިހަ އެއްސަތޭކަ ނަވ ރަހ ސް  އެއްލައްކަ ންއެއްމިލިއަ) 1,119,176-/ ލިބެންޖެހޭ
 ރުފިޔ  ( ފަންސ ސްފަހެއް އެއްސަތޭކަ  ފަންސ ސްއަށްހ ސް ތިންލައްކަ އެއްމިލިއަން) 1,358,155-/ ލިބެންޖެހޭ

އެކަށީގެންވ   ން ހޯުދމަށްއި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތީގަ 1.07އަދި  1.05ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ 
  ނުވުން.މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި
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 އެކައުންޓަށް ކަރަންޓް ބިލްތައް ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ (4)
ޓް ބިްލތަކަްށ ކަރަންކައުންސިލުން ނުދައްކ ހުރި  ،ޖަމ ކުރި ފައިސ އިން އެ ބިލްަތކަށް ފައިސ  ދައްކ ފައި ނުވުމ އި

( ސް ހަތެއްސަތޭކަ ސ ޅީ)ހަލައްކަ ނަވ ރަހ ސް ހަތަރު -/619,447 ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
އިސ  ޚަރަދު ފަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ެދއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައުަލތުގެ ަބޖެޓުން އެއްކަމަކަށް ދެ ަފހަރަްށ ރުފިޔ  ފެނަ

 ކުރެވިފައިވުން.

 
މްބަރ ޑިސެ D2/CIR/2016/14 (19-13: ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ޓްރެޜަރީގެ އެްނޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ (5)

އެ އަހަރުގެ  މިނިސްޓްރީ އިން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރ  ފައިސ ގެ ތެެރއިން ގައި (2016
 ޓްރެޜަރީ  އެންޑް ސް ފިނޭން އޮފް މިނިސްޓްރީ ބަޖެޓުން ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަްށ ފައިސ  ދެއްކުމަށްފަހު ބ ކީވ  ފައިސ  

 އަހަރު ވަނަ 2016 ،ކުރުމަށް އަންގ ފައިވީނަމަވެސް އަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުންޓަށް ޓްރ ންސްފަރ
   ހުރި ތުގައިގޮ ބ ކީގެ ފައިވ  ފައިސ ގެފޮނުވ އެޑްވ ްނސަށް ޖެޓަްށ ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ބަ

 ނިޔަލަށް  ގެ 2017 އޯގަސްޓް 29 ރުފިޔ ( ހައެއް އަށްޑިހަ ފަސްސަތޭކަ އެއްހ ސް ހަތްދިހަ  ހަތްލައްކަ ) 771,586-/
ރަމުން ގެންގޮސްފައިވުން.ޚަރަދުކު ޓައިގެންއްބަހަ އެކައުންޓުގައި ބަޖެޓް އިދ ރ ގެ ޖަމ ނުކޮށް އެކައުންޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް

 

ހީގެ ގޮތުގައި އެއެކި ފަރ ތްތަކުން  ކުރުމަށް އޭސީ ( މިސްކިތް ހުކުރު ) މިސްކިތް ސައީދު އ ދަމް  ޝެއިޚް  ލްމަސްޖިދު  (6)
)އެއްލައްކަ(  -/100,000ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށް ބުނެ  ދީފައިވ  ފައިސ 

 ރު ކުރެވެންނެތުން.ރުފިޔ  ޖަމ ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި އަދަދަކީ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފުރިހަމަ އަދަދުކަން ކަށަވަ

 
 އުނިކުރުމ   މުސ ރައިން ކައުންސިލަރުންގެ" LS/CIR/2013/11-211: ނަންބަރު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް (7)

ނަޑއަޅ ފައިވ  އުޞޫ ަނންބަރުގެ ވަނަ 6އަދި  5 ގެ  (2013ޑިސެމްބަރ  10)ސަރކިއުލަރ " އުޞޫލު ގުޅޭ  ލ ކަ
އޮފީހަްށ  ކައުންސިލް މެމްބަރެއް އަށް 2017އޭޕްރިލް  30އިން  2016ޖަނަވަރީ  1އެއްގޮތަށް 

 ފަސްހ ސް ފަސްސަތޭކަ )ފަސްދޮޅަސް  -/65,548ދުވަސްތަކަށް މުސ ރައިން އުނިކުރަންޖެހޭ  ވަޑައިގެންފައިނުވ ޒިރުވެޙ 
 ވުން.އުނިކޮށްފައިނުސ ޅީސް އަށެއް( ރުފިޔ  

 

ބުމަށްފަހުގަިއ ލް ލިގައި ފައިސ  ޚަރަދުކުރަންވ ނީ ބި 3ވަނަބައިގެ  IIގެ  8ގެ ގަވ އިދުގެ ބ ބު ތުދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަ (8)
 ޓީމަށް ކޮލަމ ފުށީ ބައިވެރިވި  މުބ ރ ތުގައި ވޮލީ އަތޮޅު ބޭއްވުނު އަހަރު  ވަނަ 2016ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 

 ގެ ރުފިޔ ( ތިރީސްހ ސް) 30,000-/ ކުރެވުނު ހަވ ލުކަުއންސިލްގެ އޭރުގެ މެމްބަރަކ   ގަތުމަށް ސ މ ނު ބޭނުންވ 
 ން.އިނުވުހުށަހަޅ ފަ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލް ބިލްތައް  ގެ ރުފިޔ ( ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަހ ސް) 9,400-/ ތެރެއިން

 
ވަނަ  5(" ގެ 2)އިޞްލ ޙް  2014ޑިސެމްބަރ  1ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް ސަރވިސް ސިވިލް" (9)

ށްފައިވ  އެލަަވންސްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮނަންބަރުގެ )ށ( ގައި އެގަވ އިަދށް އަމަލުކުރަން ެފށުމުން 
 އިދ ރ އެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެގަވ އިދުގައިވ  ހ ލަތްތައް މެދުވެރިވ  އެލަވަންސްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް  އެ

ލުމަށްަފހު އެފަދަ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޒިންމ ދ ުރ ންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ބެމެނޭޖްމަންޓް އެ

mailto:info@audit.gov.mv
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ހިއުމަން ލަފައެއް  ލަފ ދޭންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު މިފަދަ އިސްވެރިޔ އަށް ނުވަތަ ޒިންމ ދ ރު އިސްވެރިޔ 
 2017އިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް  2015މ ރިޗް އި ހޯދުމަކ ނުލަ ރިސޯސް  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން

 ސައްތަ( ރުފިޔ  ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުން.)އެކ ވިސްހ ސް ދުއި -/21,200ގެ ނިޔަލަށް 

 

ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި  ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުވަތަ  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ   (10)
އުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކަ  ،ނަމަވެސްވީ ހެއްޓުމަްށ ބަޔ ންކޮށްފައިލިބޭ ހުރިހ  ހަރުމުދަލުގެ ަދފްަތރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެ

ރަޖިސްޓްރީގައި  ައގުގެ ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ހަރުމުދަލުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު ަޖހ ފައި ނެތުމ ިއ، ހަރުމުދަލު
 އަދި އިނުވ ކަމ އިބަދަލު ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެސްފަ   ހުިރތަން ބަަދލުވުމުން އެއަްށ އައިހަރުމުދ  ޖަހ ފައިނުވ ކަމ އި

 .ންއްދ ފައިނުވުހޯދ ފައިވ  ބައެއް ހަރުމުދ ތައް ަހރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވަ

 

ވ ލުކޮށްފައިވ  ހަމަރ މ ތު ކުރުމަށް  )ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޤުރުއ ން ކްލ ސް ހިންގުމަށް( ކުރީގެ ބ އިންޖީނުގެ  (11)
 8.29 ގަވ އިދުގެ ގެމ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގެއެއްބަސްވެފައިވ  މުއްަދތަށް މަސައްކަތް ނިންމ ފައި ނުވ އިރުވެސް ފަރ ތުން 

ސައްތަ ސައްބީސް( ރުފިޔ  )ހަހ ސް ދުއި -/6,226ން ޖުރިމަނ ގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންޖެހޭ ވަނަ މ އްދ ގައި ވ ގޮތުގެ މަތީ
 ނުކޮށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވުން. އުނި

 
ކޮންމެ ހަފްތ އަކު  އިވަނަ މ އްދ ގަ 115ގެ  ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުދިވެހި  (12)

ހަރު ވަނަ އަ 2016 ،ނަމަވެސްއި ވީކަމަްށ ބަޔ ންކޮށްފަމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންެޖހޭނެފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ އްއެއް
    މުގައިވުން. ކަ ބައްދަލުވުން  18ބ އްވ ފަިއވ ނީ އެންމެ  ތެރެއިން ކައުންސިލުންބައްދަލުވުމުގެ  52ންޖެހޭ ބ އްވަ

 
ވަނަ  110 ގެ (7/2010ަނންބަރު: ) ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު  (13)

ްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ޔިތުނަށް އ އްމުކޮަރއްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައިމ އްދ 
ބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނެ ކަމަށ އި އަދި ފެ

 ވ ނެ ށް ހުށަހަޅަންބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި، މ ލީ ރިޕޯޓ އި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަ
ރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި އްމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަޢ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  

ފަިއވ ކަން ލިޔެކިޔުމުން ބ އްވ  ތައްނަމަވެސް، މިބައްދަލުވުންވެ. ށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަށެބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހު
 ނެުތން.އެނގެން

 
ވަނަ  105 ގެ (7/2010ަނންބަރު: ) ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު  (14)

ޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ން ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮމ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީ
ސިލްގެ އިދ ރ އަށް އުންކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، މި ރިޕޯޓުތައް އަތޮޅު ކަކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޮނުއްވަންވ ނެ 

 ނުވުން.ފައިވ ފޮނު
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 ޔު ރަޢު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ޢަމަލު  އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫނ  ބ. 
 

ްށ ( އ11ަ( އިން )1ބަުރ )ންގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަުކރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު
ނޑުގޮތެއްގަ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  31ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުން އުތުރުބުރީ ކޮލަމ ފުށީއަތޮޅު ހުވަދު  ،އިމައިގަ

 ކައުންސިލުން އެނީ އެ އަހަރަށް އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަ 2016ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ޫނނު ނަންބަރު އްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( )ދައުަލތުގެ މ ލި 2006/3 :ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
  މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށްންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަ ،އ އި

ނޑުގޮތެއްގައި ،ފިޔަވައި ތައްށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްއަ (14)އިްނ  (12)ބަރު ން )ށ( އަދި ނަ  އެ ކައުންސިލުން މައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7 :މަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރޢަ

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 
 
 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ފ ހަގަ ގައި ޓް އޮޑި ޅ. 

 

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

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުްނ،  ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 35 ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު() 3/2006ނަްނބަރު: ޤ ނޫނު 
އަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ލު އޮީފހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑަޢޫގެ ކޮންމެ މަސްދައުލަތު
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ  ތިން

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ރަން ވ ނީ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުހުަށހަޅަންވ ެނއެވެ ށްޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ރިޕޯޓެއް ރީހިމަނައިގެން، އަހަ
ރަުށ  އިން، (D2/CIR/2016/9-13)ނަްނބަރ: ރީެގ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ

ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް 
ނޑ އި  ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ. އެއްގޮތަށްކަ

ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ  2016އިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމ ފުށީ ނަމަވެސް، 
ޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮ

 ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެެވ.

ހުވަދުއަޮތޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމ ފުީށ  ،ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި 
އަށް ނިމުުނ މ ލީ އަހަރުގެ މ ީލ ބަޔ ންތަުކގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ަވީނ  2016ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ
 ނުވެފައެވެ.
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ދިންގޮތް ލަފ  އިޞްލ ޙުކުރަން

، ގެ މ ލީ ބަޔ ންތައްކައުންސިލް ،މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށްވަނަ  35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ( )ހ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި
ހޭ ސަރކިއުލަރ  ޔަތ ބެއެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަިދ މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު އިން، (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ:
ނޑ އި އެއްގޮތަށް ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ ކުރުމަށް ވެސް ތައްޔ ރު ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

 ންނަވަމެވެ.ދަ

 D2/CIR/2016/14 (19-13ބެހޭ ނަްނބަރު: ރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ ނޭންްސ އެންޑް ޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި( )ށ
އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގަ 'މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ އިގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ' ސަރކިއުލަރ (2016 ޑިސެމްބަރ

 ދަންނަވަމެވެ.ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް 

ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން  .2
 ގެންގޮސްފައިނުވުން 

 އެންޑް  ނޭންސްފި އޮފް މިނިސްޓްރީ އ އި  މ އްދ  ވަނަ 13 ގެ ( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 3/2006: ނަްނބަރ ޤ ނޫނު
 އިގަންނަ ބަލަ ކައުންސިލްތަކުން( "2012 ނޮވެމްބަރު 08) 8/2012: ނަންބަރ ސަރކިއުލަރ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ޓްރެޜަރީގެ
 ޔ ންކޮށްފައިވ ބަ ގައި ސަރކިއުލަރ އެ  ގައި" ފޮނުވުމ އިގުޅޭ އަށް( މީރ ) އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް  ފައިސ 
 ރެވެނިއު ންސޮލިޑޭޓެޑްކޮ ދައުަލތުގެ ފައިސ  އ މްދަނީ ދައުަލތުގެ ބަލައިަގންނަ އިދ ރ އިން ކައުންސިްލގެ ދަށުން  ތަކުގެ  ޤ ނޫނު

 ޮގތުގައި އ މްދަނީގެ ގެދަުއލަތު މ އްދ ގައި  ވަނަ 2.01 ވ އިުދގެގަ މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ އަދި  ޖަމ ކުރުމަށ އި އެކައުންޓަށް
 އޮތޯރިޓީގައި  ޓަރީމަނި މޯލްޑިވްސް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ފައިސ  ބަލައިގަންނަ

 އުތުރުބުރީ ދުއަތޮޅުހުވަ ނަމަވެސް،. ވެބަޔ ންކޮށްފައިވެއެ ގެންދިއުމަށް ޖަމ ކުރަމުން އެކައުްނޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް އޮންނަ
 ބަލައިގެންފައިވ  ތުގައިގޮ އ މްދަނީގެ ދައުލަތުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2016 އިން 2014 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ކޮލަމ ފުށީ

 އެކައުންޓްގައި  ޖަމ ކުރ  އ މްަދނީ ދައުލަތުގެ އ އި ރުފިޔ ( ތޭވީސް ދުއިސައްތަ ދެހ ސް ސ ޅީސް އެއްލައްކަ) 142,223-/
( ދޭއް އަށްޑިހަ ތިންހ ސްައށްސަތޭކަ ތިރީސް ދެލައްކަ) 233,882-/ ހުރި ނިޔަލަށް ގެ 2016 ޑިސެމްބަރު 31( 002)

 ގެ  2017 ސްޓްއޮގަ 29 ރުފިޔ ( ފަހެއް އެއްސަތޭކަ ަހހ ސް ހަތްދިހަ ތިންލައްކަ) 376,105-/ ޖުމުލަ އެކު އ އި ރުފިޔ 
 އެކައުންޓަށް  ބޭންކް ޕަބްލިކް އެގޮތުން. ފ ހަގަކުރެވުނެވެ ޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަން  ކައުންޓަށްއެ ބޭންކް ޕަބްލިކް ނިޔަލަށްވެސް

ހަރުގެ އޮޑިްޓ އަވަނަ  2015މި މައްސަލައަކީ  .ެއވަނީއެވެ ގައި 1 ތ ވަލް ތަފުޞީލު  ފައިސ ގެ އ މްދަނީ  ޖަމ ކޮށްފައިނުވ 
 2017އޯގަސްޓް  29ކުރުމަްށ ލަފ ދެވިފައިވ  ކަމަކަށްވީނަމަެވސް ( ރިޕޯްޓގައި ފ ހަގަކޮށް އިޞްލ ޙ2017ުފެބްރުއަރީ  23)

 ނިޔަލަށްވެސް މިފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްަފއި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ގެ 
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ޖަމ ނުކޮށް ހުރި ފައިސ ގެ  ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ : 1ތ ވަލް 
 ލް ތަފުޞީ 

 
 ތަފުޞީލް 

 ޖުމުލަ   އަހަރު 

2014 2015 2016 
 4,570 - 3,500 1,070 ޖޫރިމަނ   ޓްރެފިކް

 2,000  - 2,000 ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން އުޅަނދުފަހަރުގެ
 58,235 18,985 18,870 20,380 އިމްޕޯރޓްކުލި 

 1,690 1,200 220 270 ސ ރވޭފީ 

 8,800 1,750 5,050 2,000 ސަލ މަތީސެޓްފިކެޓް 

 11,028 2,710 5,460 2,858 ނީލަމުގެފައިސ 

 4,500 3,000 1,500 - ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވިޔަފ ރި

 45,000 19,800 21,600 3,600 ލައިސަންސްފީ މަސްވެރިކަމުގެ 

 400 - 200 200 ފީ  އ ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޢިމ ރ ތ އިގޯތީގެ

 5,000 - 5,000 - ފީ  އެހެނިހެންރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ

 1,000 1,000 - - ޖުރުމަނ  )ސަލ މަތީ ސެޓްފިކެޓް( އެހެނިހެން

 142,223 48,445 61,400 32,378 އަށް ލިބުނު ޖުމުލަ  2016އިން  2014

 233,882  އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިވ  އ މްދަނީ ފައިސ  ނިޔަލަށް ގެ  2014

 376,105  )ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަހ ސް އެއްސަތޭކަ ފަހެއް(: ޖުމުލަ 

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( މ )ދައުލަތުގެ  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު: )ހ( 
 ޫނނުގައިށްފައިވ ތީ، ޤ ފައިސ  ކަމުގައި ބަޔ ންކޮ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ 13ގެ 

 އަވަހަކަށް ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެއް ވީއެންމެބަލައިގެންފައިވ  ހުރިހ  ފައިސ  ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައިވ 
 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ވެްމބަުރ ނޮ 08) 8/2012ރު: ބަިމނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ިއބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަން )ށ( 
އި ނުވުމ އިގުޅޭ" ގަފޮކައުންސިލްތަކުން ބަަލއިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް " (2012

ބަލައިގަްނނަ ދައުލަުތެގ ން ން ެއސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކަުއންސިލުވ ގޮތުގެ ަމތީ ބަޔ ންކޮށްފައި

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.އުދިށް މީރ އަށް ފޮނުވަމުން ގެންފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަ އ މްދަނީ
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ކުއްޔަށް.3 ކޮށްފައިނުވުންބިމު މަސައްކަތް ގޮތަށް އެކަށީގެންވ  ހޯދުމަށް ފައިސ  ލިބެންޖެހޭ

ން އަންނަނިވި ކަްނތައްތަްއ ފަރ ތްތަަކށް ދޫކޮށްފައިވ  ިބންބިމަށް ލިބޭ ައދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ އ  ބެހޭގޮތުކައުންސިލުން އަމިއްލަ 
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ އިދ ރ އިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ބިްނތަކަްށ ފައިސ  ދައްކ  ގޮތުގެ ތަފުީޞލް ދައުލަ ގެކައުންސިލް)ހ( 
އެގޮތުން ކުއްޔަށް . ން ބަލަހައްޓަުމްނ ގެންގޮސްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުެރވުނެވެގޮތުގެ މަތީ ( ގަިއވ ގެ )ޅ 6.05ވ އިދުގެ ގަ

ން މަހަށް ފައިސ  ނުދެއްކުމުގެ ދޫކޮށްފައިވ  ބިންތަކަށް އެްއބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  އ އި މަހު
އޮގަސްޓް  2 ،މުންދުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުގައި އެޖެހޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބެއް ަތއްޔ ރުސަބަބުން ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުގައި ިލބެން

ޔ ރުކޮށްދިނެވެ. ެއ ގެ ނިޔަލަށް ބިުމ ކުއްޔ އި ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުގައި ލިެބންޖެޭހ ފައިސ ގެ ހިސ ބެއް ކައުންސިލުން ތައް 2017
ސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްހ   ދެލައްކަ ތިރީސް) -/238,979ބިމުގެ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި  18 ހިސ ބުން ދައްކ ގޮތުގައި

ކަ ނަވ ރަހ ސް އެއްސަތޭކަ އެއްމިލިއަން އެއްލައް) -/1,119,176 ލިބެންޖެހޭޖޫރިމަނ  ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ( ރުފިޔ  އ އި ނުވައެއް
ހ ސް އެއްސަތޭކަ ަފްނސ ސްއަށްއްމިލިއަން ތިންލައްކަ އެ) -/1,358,155އ ެއކު ޖުމުލަ ( ރުފިޔ  ހަތްދިހަ ހަޔެއް
އިސ ގެ ތަފުޞީުލ . އެގޮތުން ިލެބންޖެހޭ ފައެވެލިބިފައިނުވެ ނިޔަލަށްވެސް ގެ 2017އޮގަސްޓް  29ރުފިޔ  ( ފަންސ ސްފަހެއް

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2ތިރީގައި ހިމެނޭ ތ ވަލް 

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ން ލި ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކުހޭ ކުކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންަތނުގެ ތެރެއިން މަހުންމަހަށް ދައްަކންޖެ)ށ( 
ގެ )ނ( ގައި  1.07 އި އަދިގައި ފައިސ  ހޯދ ފައި ނުވ ކަމ ން އެއްމަސް ތެރޭވަނަ މ އްދ ގައިވ ގޮތުގެ މަތީ 1.05ގަވ އިދުގެ 

ސައްކަތް މަހޯދުމުގެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ުހށަހަޅައިގެން ފަިއސ  ، ން ފައިސ  ނުިލބޭނަމަވ ގޮތުގެ މަތީ
 .ކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ

ގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުން )ނ( ފައިސ  ނުދައްކ  ބިންތަަކްށ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައިވ ކަމ އި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ބިންތަކު 
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  ލްގެ އިދ ރ އިންއައު ނުކޮށް އަދި ފައިސ  ނުދައްކ  ބިން ބޭުނން ކުރަމުންދ  ފަރ ތްތަކ އިމެދު ކައުންސި

 2އި ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ގަ އަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ގަވ އިދުން ބިންތަކަށް ފައިސ  ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރޭ
ފައިސ  ނުދައްކ   ބަރެއް ވެސް ހިމެނޭކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިތުރުން މި ދައުރުގެ އެއް މެމްބަރެއްގެމެމް

މައްސަލައަކީ  މި ރެވުނެވެ.ފަރ ތަކ އިމެދު އެއްބަސްވުމުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅަމުްނ ގެންގޮސްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކު 
އިވ  ( ރިޕޯޓްގައި ފ ހަގަކޮށް އިޞްލ ހުކުރުމަށް ލަފ ދެވިފ2017ަފެބްރުއަރީ  23ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ) 2015

ނުވ ކަން ށްފައި ކޮގެންވ  މަސައްކަތެއް މަށް އެކަށީހޯދު ގެ ނިޔަލަށްވެސް މިފައިސ  2017އޯގަސްޓް  29ސް ކަމަކަށްވީނަމަވެ
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
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 ލް ފުޞީ ތަ ލަށް ނުލިބިހުރި ފައިސ ގެ ގެ ނިޔަ  2017އޮގަސްޓް  2: ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ބިންތަކަށް 2ތ ވަލް 

 ދޫކުރެވުނު ބޭނުން  އިމ ރ ތް /ބިން  އެއްބަސްވުން ނަންބަރު  #
ބިމުގެ 

 ސައިޒް/އަކަފޫޓް 

ފައިސ  
ނުދައްކ  
ހުރި 
މުއްދަތު 
 )މަސް(

ކުލީގެ 
ގޮތުގައި 
ދައްކަން 
 ޖެހޭ އަދަދު 

ޖޫރީމަނ ގެ 
ގޮތުގައި 

ދައްކަންޖެހޭ 
 އަދަދު 

ޖުމުލަ 
ދައްކަން ޖެހޭ 

 އަދަދު 

1 P-2008/P-1/03  ެ366,990 330,070 36,920 71 5200 އިބަރ މަސްދޯނިބަނުމަށް ފަ -އޮޑިހަރުގ 

2 2005/P-1/37 ް239,560 221,372 18,188 97 1250 މަސްކައްކ ހިއްކުމަށ 

 115,474 90,974 24,500 49 5000 މަސްކައްކ ހިއްކުމަށް 406/2013/08 3

4 P-2008/P-1/18 ެ97,422 79,222 18,200 35 5200 އޮޑިހަރުގ 

5 406-A/2013/02 ެ91,468 69,628 21,840 42 5200 އޮޑިހަރުގ 

6 406-A/2013/01 ެ91,468 69,628 21,840 42 5200 އިބަރމަސްދޯނިބަނުމަށް ފަ-އޮޑިހަރުގ 

7 P-2008/P-1/04 ެ80,339 64,108 16,231 32 5200 އިބަރު ދޯނިބަނުމަށް ފަ-އޮޑިހަރުގ 

8 406-A/2013/03 ެ58,688 43,878 14,810 37 4002 އިބަރމަސްދޯނިބަނުމަށް ފަ-އޮޑިހަރުގ 

 54,998 38,998 16,000 32 5200 މަސްކައްކ ހިއްކުމަށް 406/2013/09 9

 40,382 26,862 13,520 26 5200 އޮޑިހަރުގެ 406/2013/07 10

11 (AGR)406-esms-m/134/2015/1  ް30,122 30,122 - - 5000 އައިސްޕްލ ންޓްހިންގުމަށ 

 28,512 17,592 10,920 21 3500 އޮޑިހަރުގެ 406/2013/06 12

 NA 10 7,000 14,690 21,690  ރުއްތައްކުއްޔަށްދީނުން ކޮލ   13

 14,676 9,876 4,800 1.5 3528 ވިޔަފ ރިކުރުމަށް  މަސްމ ރުކޭޓް އިމ ރ ތް 14

 NA 6 12,330 62 12,392 ވިޔަފ ރިކުރުމަށް  ދެކުނުއަވަށު މަސްވެރިންގެ ޕ ކް  15

16 406-A/2011/03  ް8,964 8,124 840 7 800 ވިޔަފ ރިކުރުމަށ 

 3,803 3,803 - - 1100 ވިޔަފ ރިކުރުމަށް  406/2017/01 17

18 P-2008/P-1/14 ެ1,207 167 1,040 2 5200 އޮޑިހަރުގ 

 1,358,155 1,119,176 238,979    ޖުމުލަ  

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 5.20، 5.19ވ އިދުގެ ގަބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި މިހ ތަަނށް ުނލިބި ހުރި ފައިސ  ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 މަށް ދަންނަވަެމވެ.އުތީން ކުރިއަށް ގެންދިގައިވ ގޮތުގެ މަ 5.21އަދި 

މިނިސްޓްރީން ޖަމ ކޮށްފައިވ  ފައިސ އިން ޚަރަދު މަގުބައްތިތަކުގެ ކަރަންޓްބިލްތަކަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް  .4
 ކުރުމުގައި ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވުން 

ބިލްގެ  ރަންޓްކަގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮލަމ ފުށީގެ މަގުބަްއތި ތަކުގެ  2016އޯގަސްޓް  15
ތިންމިލިައްނ ) -/3,082,445ޖެހޭ ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަން 2016މޭއި  26 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2010ގޮތުގައި އޭޕްރިލް 

ބަޖެްޓ( އަށް ނަންބަރު އެކައުންޓް ) 3އަށްޑިހަ ދެހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ސ ޅީސް ފަހެއް( ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
ބައްތިތަކަށް އަހަރުގެ މަގު ވަނަ 2015އަހަރުން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރ ވަނަ  2010ޖަމ ކޮށްފައިވ ކަމ އި މި ފައިސ އިން 

ކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކ ފައިވ ކަން )ދެމިލިއަން ހަްތލައްކަ ތޭވީސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް( ރުފިޔ  ފެނަ -/2,723,191
 ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 
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ސް ނުވަހ ސް ދުވިސައްތަ )ތިންލައްކަ ަފންސ  -/359,254މިފައިސ ގެ ތެރެއިން ބ ކީ ހުރި ބިލްތަކަށް ދައްކަންެޖހޭ  އަދި
ކައުންޓަްށ ފަންސ ސް ހަތަރެއް( ރުފިޔ  ބިލްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ އެ

 ޖަމ ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެެވ.

 ލައްކަ )ހަތަރު -/492,166 ކޯޑުގެ ބ ކީގައި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްބ ކީގެ ގޮތުގައި ިއލެކްޓްރިކް ފީ 2016މީގެ އިތުރުން 
ޔަލަށް ގެ ނިން އިން ފެށިެގން ޑިސެމްބަރުޖޫ 2016ަފސްދޮޅަސް ހައެއް( ރުފިޔ  ހުރިއިރު  ނުވަދިހަ ދެހ ސް އެއްސަތޭކަ

ވުމުްނ ފިޔ  ދައްކ ފައި ނުިތނެއް( ރުނުވަދިހަ )ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހ ސް އެއްސަތޭކަ  -/260,193ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ށް ދައްކ ފައިވ ކަްނ އަގައި ފެނަކަ 2017ޖޫން  18ރެޜަރީން މިބިލް ތަކަށްވ  ފައިސ  ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް 
ތަރުސަތޭކަ ސ ޅީސް ހަހ ސް )ހަލައްކަ ނަވ ރަ -/619,447ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ދެ ފަހަރަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.( ރުފިޔ  ހަތެއް

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

 -/359,254ށްފައިވ  ގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮ ބިލްތަކަށް ދައްަކންޖެހޭ ފައިސ ކަރަންޓް ()ހ
ބ ކީގެ ގޮތުގަިއ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް 2016)ތިންލައްކަ ަފންސ ސް ނުވަހ ސް ދުވިސައްތަ ފަންސ ސް ހަތަރެއް( ރުފިޔ  އ އި 

ޅަސް ހައެއް( ރުފިޔ  ޕަބްލިކް ފަސްދޮ ލައްކަ ނުވަިދހަ ދެހ ސް އެއްސަތޭކަ)ހަތަރު -/492,166އިލެކްޓްރިކް ފީ ކޯޑުގެ ބ ކީގައި 
 ނުވަަތ، ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ 

ނޑް ޓްރެޜަރީން )ށ އިސ  ފޮނުވ އިރު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަޖެޓް ފަ 2018(  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ
 ހު ބަޖެޓް  އުނިކުރުމަށްފަފ އިތުވި އަހަރު ތަކުގެ ކަރަންޓްިބލްތަކަށް ދައްކަން ފޮނުވ ފައިވ  ަފއިސ ގެ ތެރެއިން ބ ކީހުރި ފައިސ 

 ފައިސ  ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޓ ފައިވުން ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ބަހައްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބ ކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް އިދ ރ   2016 .5

ރޭގައި ތެގެ ވަކި މ ލީ އަހަރަކ  ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓަކުން، ދައުލަތުގެ ފައިސ އެއް، އެ މ ލީ އަހަރު
ގެ މަތީން މެނުވީ އެ މ ލީ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތު 8ޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ، ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 

ގައި  ނަ މ އްދ ވަ 43އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އެ ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވ ނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 
 D2/CIR/2016/14-13: ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިްސޓްރީ އަދި  ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަްށ  ތެރެއިން އެއަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީ އިން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ދޫކުރ  ފައިސ ގެ ގައި
އި ޕަބްލިކް ބޭންްކ ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކަ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ހު ބ ކީ ވ  ފައިސ  މިނިސްޓްރީފައިސ  ދެއްކުމަށްފަ

 -/771,586 ހުރި ގައިވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ބ ކީގެ ޮގތު 2016ނަމަވެސް،  ވެއެވެ.އެކައުންޓަށް ޓްރ ންސްފަރ ކުރުމަށް އަންގ ފައި
( ގެ 2017ޓް އޯގަސް 29އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތ ރީޚް ) ( ރުފިޔ އަށްޑިހަ ހައެއްހަތްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހ ސް ފަސްސަތޭކަ )

ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ށްަފއިވ ކަންގެ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކޮނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ނުކޮށް އިދ ރ 
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ދިންގޮތް ލަފ  އިޞްލ ޙުކުރަން

ންބަރު: ރކިއުލަރ ނަސައެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ވަނަ މ އްދ  އަދި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 43ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު
13-D2/CIR/2016/14 ްދައުލަތުެގ ގައި ވ ގޮތުގެ މަތީން ވަކި މ ލީ އަހަރަކ  ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓަކުނ ،

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  8ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނުގެ  އެއް، އެ މ ލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ފައިސ 
 ގޮތަށް ހުންނަ ބަޖެޓު މިބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ެމނުވީ އެ މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އެ ފައިސ  ޚަރަދު ނުކުރުމަށ އި 

  ޖަމ ކުރުމަށް ަދންނަވަމެވެ. ބ ކީ ފައިސ  އަނބުރ  ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުންޓަށް

މަސްޖިދުއް ޝެއިޚް އ ދަމް ސައީދު މިސްކިތް )ހުކުރު މިސްކިތް( އޭސީ ކުރުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކުން ލިބުނު ހުރިހ   .6
 ފައިސ އެއް ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ލިބިފައިވ ކަން ޔަޤީން ނުކުރެވުން 

 
ށް ބޭނުންވ  ފައިސ  އޭސީ ކުރުމަ ވަނަ ޢ އްމު ބައްަދލުވުމުން ހުކުރު މިސްކިތް 11ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ 

 ރެއް ބަންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްޅިގެން ކައުހޯދުމަށް އެކިއެކި ފަރ ތްތަކުން ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް މަޝްވަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަމ އި ގު
 2017ޖެނުއަރީ  2ދި އަމ ތު ީދފައި ވެއެވެ. ށް ކައުންސިލް އިދ ރ އިން މަޢުލޫއެކިފަރ ތްތަކުން ސްޕޮންސަރ ހޯއްދަވ ފައިވ ކަމަ

މްދަނީ އެކައުންޓަށް އ އެކައުންޓުން )އިްނޓަރނެޓް ޭބންކިްނ މެދުވެރިކޮށް( ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ  މިދެންނެވި މެމްބަރުގެގައި 
އިވ  ފައިސ އެއްތޯ މ ކޮށްފަޖަ)އެއްލައްކަ( ރުފިޔ  ޖަމ ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފައިސ އަކީ ކޮން ކަމަކ އި ގުޅިގެން  -/100,000

ތަކުން ރުމަށް އެކިފަރ ތްސުވ ލުކުރުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވަނީ މިފައިސ އަކީ ހުކުރު މިސްކިތް އެސީ ކު
ދަނީ މަށް ކައުންސިލްގެ އ މްއެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިވ  ފައިސ  ކައުންސިލް އިދ ރ އި ހަވ ލުކުރު ގެ ބަރުކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމް

ވަނީ ކޮންކޮން ނަމަވެސް މިްސކިތް އޭސީ ކުރުމަށް އެހީގެ ަފއިސ  ދީފައިކަމަށެވެ. އެހެން އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރި ފައިސ 
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފަރ ތްތަކުން ކަމ އި އަދި ލިުބނީ ކިހ  އަދަދެއްކަން ޔަޤީން ނުވ ތީ އެކަމަށް ލިބުނު ހުރިހ  ފައިސ އެއް 

 ޤީން ކުރެވޭގޮތްަވނީ ނުވެފައެވެ.ލިބިފައިވ ކަން ޔަ
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ކުން ޖަމ ކުރ  ފައިސ  ސްޕޮންސަރޝިޕް ނުވަތަ ފައިސ ގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ަފރ ތްތަ ދ އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ހޯ
ސަރ ނުވަތަ އަދި ސްޕޮން ސީދ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރެއްވޭނެ އިްނތިޒ މެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަށްވެްސ ން ގެންދިއުތީން ރަސީދު ދޫކުރަމުގައިވ  ގޮތުގެ މަ 5.06ގެ ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ތްތަކަށްއެހީ ދޭ ފަރ 
 ދަންނަވަމެވެ.
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ޙ ބަރުންމެމްކައުންސިލް.7 މުސ ރަދީފައިޒިރުނުވ އޮފީހަށް އުނިކޮށްފައިނުވުންމ އިވުދުވަސްތަކަށް ގަޑީލ ރި މުސ ރައިން

 ގުޅޭ  އުނިކުރުމ  މުސ ރައިން އުންސިލަރުންގެކަ" LS/CIR/2013/11-211: ނަންބަރު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް
ނޑައަޅ ފައިވ   ނަންބަރުގެ ވަނަ 6އަދި  5 (  ގ2013ެޑިސެމްބަރ  10ސަރކިއުލަރ )" އުޞޫލު ފަށް ލ އި ޚިލ ޞޫއުކަ

 ށް މުސ ރައިންދުވަސްތަކަ ޒިރުވެފައި ނުވ އަށް އޮފީހަށް ޙ  2017 އޭޕްރިލް އިން 2016 ޖެނުއަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރެއް
ސ ރަ ދީފައިވ ކަން މުކޮށް ނުޅީސް އަށެއް( ރުފިޔ  އުނި)ަފސްދޮޅަސް ފަސްހ ސް ފަސްސަތޭކަ ސ  -/65,548އުނިކުރަންޖެހޭ 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 3ނުވ  ދުވަސްތަކަށް އުނިކުރަންޖެހޭ ފަިއސ ގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަްލ  ޒިރުޙ  ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.
 

މުސ ރައިން  "ކައުންސިލަރުންގެ ރސަރކިއުލަ CIR/2014/5/221ނަންބަރު : އޮތޯރިޓީގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް މީގެއިތުރުން 
 ކައުންސިލަށް އެކައުންސިލަރަކުކޮންމެ ކައުންސިލަރަކުވެސް،  ގައިވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(  5 ގެ "އުނިކުރުމ  ގުޅޭ އުޞޫލު

ނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ވަ  5ޖެހޭނެކަމަށ އި އަދި އެސަރކިއުލަރގެ ޒިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑި ވ ންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ޙ ޒިރުޙ 
 ރިކޯޑު ކުރަންވ ނެކަމަށް ޒިރުވި ގަޑި ތަށް ނުކުމެ، ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރީން ކައުންސިލަށް ޙ ޒިރުވިކަމ އި ޙ  ކައުންސިލަރުން މަސައްކަ

އުންސިލަރުން އް ކަބައެވަނަ އަހަރު  2016 ބަޔ ންވެދިޔަ ސަރކިއުލަރ އ އި ޚިލ ފަށް ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް
އިނުވ ކަން ފ ހަގަ ރި އުނިކޮށްފަގެ ފަހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މުސ ރައިން ގަޑީ ލ  08:30ރުވެފައިވަނީ ޒިޢ އްމުކޮށް ޙ 
 ކުރެވުނެވެ. 

 
ނޑުކޮށް ސޮއި ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުންއަދި ބައެއް މެމްބަރުން ޙ  ނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން ވަ 1437 ޒިރީގައި ގަ

ކުރެވުނެވެ. ކަމުގައި ޖަހ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ 8:30ޒިރުވީ ( އޮފީހަށް ޙ 2016ޖުލައި  11އިން  2016ޖޫން  6މަހުގައި )
 .ވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެޒިރުވި ދުވަސްތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރެކީ ހަޤީގަތުގައިވެސް އޮފީހަށް ޙ އެހެންކަމުން މިގަޑި/ ދުވަސްތަކަ

 ތަފްޞީލް  ނި ނުކޮށް މުސ ރަ ދީފައިވ  ގޮތުގެ އު ދުވަސް ތަކަށް ފައިސ   ޒިރުނުވ  އަސ ސީ މުސ ރަ އިން ޙ   :3ތ ވަލް 

 އަހަރު
ޒިރުވ ންޖެހޭ ޙ 

 )ދުވަސް( އަދަދު
 ޒިރުވި އަދަދުޙ 

 )ދުވަސް(
 ތަފ ތު  ދޭންޖެހޭ އަދަދު  ދީފައިވ  އަދަދު

2016 242 94 114,070 50,804 (63,266) 
2017 85 40 26,698 24,416 (2,282) 
 (65,548) 75,220 140,768 134 327 ޖުމުލަ 

 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

"ކައުންސިލަރުންގެ މުސ ރައިން  ރރކިއުލަސަ LS/CIR/2013/11-221: ބަރުނަން )ހ( ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީގެ
 ނަމަ،ރު ނުވެއްޖެ ޙ ޒިއޮީފހަށް ކައުންސިލަރަކުބަޔ ންކޮްށފައިވ  ގޮތަށް  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ަވނަ 6ގެ "އުނިކުރުމ  ގުޅޭ އުޞޫލު

މުން ގެންދިއުމަށް އުނިކުރަ ގަޑީލ ރި ގަވ އިދުން މުސ ރައިން އެކައުންސިލަރެއްގެ ވަގުތަކަށް ނުވަތަ މުއްދަތަކަށް ނުނިކުތް
 ދަންނަވަމެވެ.
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ން އުނިކުރުމ  "ކައުންސިލަރުންގެ މުސ ރައި ރސަރކިއުލަ CIR/2014/5/221ނަންބަރު:  ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިީޓގެ)ށ( 
ނގުމަށްފަހު ހި 08:30ވަނަ ނަންބަރުގެ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ކައުންސިލަރުން  6ވަނަ އަދި  5 ގެ  "ގުޅޭ އުޞޫލު
 ދަންނަވަމެވެ. ރުވެއްޖެނަމަ ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވ  ގަޑީލ ރި މުސ ރައިން އުނިކުރުމަށްއޮފީހަށް ޙ ޒި

 
އ އި، އެކިއެކި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮަތށް މުސ ރަ 7.14 ގެގަވ އިދު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު)ނ( 

ނުމުގައި ދިމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސ އެއް  މިނޫންވެސް، އެލަވަންސ އި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ އ އި
ތުގެ މ ލިއްޔ އަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދައި ދައުލަ ފައިސ  ދެވިއްޖެނަމަ، އިތުރަށްދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ 

 ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަތޮޅު ވޮލީ މުބ ރ ތުގައި ބައިވެރިވި ކޮލަމ ފުށީ ޓީމަށް ބޭނުންވ  ސ މ ނު ގަތުމަށް ހަވ ލުކުރެވުނު ފައިސ  ޚަރަދު ކުރެވުނު  .8

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ގޮތުގެ ތަފުޞީލް 

 އިމޭ 1 ތުމަށްގަ ސ މ ނު ބޭނުންވ   ޓީމަށް ކޮލަމ ފުށީ ބައިވެިރވި މުބ ރ ތުގައި  ވޮލީ ައތޮޅު ބޭއްވުނު އަހަރު ވަނަ 2016
ސްހ ސް( ރުފިޔ  ޚަރަދު )ތިރީ  -/30,000ކޮށްފައިވ  ހަވ ލުކ އި ބަރަގައި ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމް 2016 އިމޭ 8 އަދި 2016

 14ސ  ހަވ ލުކުރެވުނުތ  ށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މި ަފއިކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަުފޞީލް ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަ
 ( ރުފިޔ  ގެ ބިލްތައް )ނުވަހ ސް ހަތަރުަސތޭކަ -/9,400މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި ީވނަމަވެސް މިފައިސ ގެ ތެރެއިން 
 އަނބުރ  މިފައިސ  ވީނަމަވެސް ގިނަދުވަސްވެފައި މިހ  އަދިކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

 .ފ ހަގަކުރެވުނެވެ ވެސް ނުވ ކަން ކޮށްފައި އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ހޯދުމަށް

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވ އިދުން ހޯއްދަވަމުން ގަފައިސ  ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފުޞީލް  ކަމ އި ގުޅިގެން އެޑްވ ންސްކޮށް ހަވ ލުކުރެވޭ)ހ( އެކިކަން 
 މަށް ދަންނަވަމަވެ.ގެންދިއު

ތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔ  ދައުލަތުެގ )ނުވަހ ސް ހަ  -/9,400ތެރެއިން ޚަރަދުނުވެ ހުރި  ަމތީގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ފައިސ ގެއަދި )ށ( 
 ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެ )ރ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ހޯަދއި ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީއަށް ޖަމ ކު  6.15އްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެމ ލި

 ރިސްކް އެލަވަންސް ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ދީފައިވުން  .9

ނަންބަރުގެ  ވަނަ 5(" ގެ 2)އިޞްލ ޙް  2014ޑިސެމްބަރ  1ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް  "ސިވިލް
)ށ( ގައި އެގަވ އިދަްށ އަމަލުުކރަން ފެށުމުން އެގަވ އިދުގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  އެލަވަންސްތަކުެގ ތެރެއިން އެއިދ ރ އެއްގެ 
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެގަވ އިދުގައިވ  ހ ލަތްތައް މެދުވެރިވ  އެލަވަންސްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

ލުމަށްަފހު އެފަދަ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޒިންމ ދ ރު އިސްވެރިޔ އަށް ނުވަތަ ޒިންމ ދ ުރ ކޮމެޓީން ބެޓް ޑިވެލޮޕްމަން
މިފަދަލަފައެއް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޮށްފައިވ އިރު އިސްވެރިޔ  ލަފ ދޭންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ން

)އެކ ވިސްހ ސް ދުއިސައްތަ(  -/21,200ގެ ނިޔަލަށް  2017އިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް  2015މ ރިޗް ކޮމެޓީން ހޯދުމަކ ނުލައި 
ވަނަ އަހަރުގެ  2015މިމައްސަލައަކީ ރުފިޔ  ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިދެންނެވިގޮތަށް ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 
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އޯގަސްޓް  29ކުރުމަށް ލަފ ދެވިފައިވ  ކަމަކަށްީވނަމަވެސް ( ރިޕޯޓްގައި ފ ހަގަކޮށް އިޞްލ ޙ2017ުފެބްރުއަރީ  23އޮޑިޓް )
 ގެ ނިޔަލަށްވެސް މިފައިސ  އަނބުރ  ހޯދ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 2017

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އެކިއެކި އެލަވަންސ އި، ، މުސ ރައ އިވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ަބޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮތަށް  7.14 ގެގަވ އިދު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 ޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށްމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ެއއްވެސް ފައިސ އެއް ދިނުމުގައި ދޭން މިނޫންވެސް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ އ އި

 ދަންނަވަމެވެ.ށް ފައިސ  ދެވިއްޖެނަމަ،އިތުރަށް ެދވިފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔ އަށް ޖަމ ކުރުމަ

 ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން  އެއްގޮތަށް އި ގަވ އިދ   ރަޖިސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  .10

ޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ހަދި  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ކޮލަމ ފުށީއުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު ،ޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސްހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަ

ގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އޮޑިޓް ކުރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ހަރުުމދަލު
 ބަދަލުވުމުން އެއަށް އައި   ހުރިތަންހަރުމުދ  ރަޖިސްޓްރީގައި ޖަހ ފައިނުވ ކަމ އި އަގުނަންބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި، ހަރުމުދަލުގެ 

ސްޓްރީއަށް ވައްދ ފައި އަދި ހޯދ ފައިވ  ބައެއް ހަރުމުދ ތައް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖި ބަދަލު ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެސްފައިނުވ ކަމ އި
 ނީއެވެ.ގައި އެވަ 4ތަުފޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮުތން ފ ހަގަކުރެވުނު ތަކެތީގެ 

 ފުޞީލު : ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަ އަށް ލިޔެފައި ނުވ  ތަކެތީގެ ތ4ަލް ތ ވަ

 ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަ  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  މުދަލުގެ ނަން  #

 P1-04-02-08-01 ސޯފ  ސެޓް )ތިން ކުށަންގެ( 1
މުދ  ނުވުމ އި ޖަހ ފައި ރަޖިސްޓްރީގައި އަގު މުދަލުގެ

 ނައި ބަދަލު ހަރުމުދަލުގެ ހުރިތަން ބަދަލުވުމުން އެގެ
 ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެސްފައިނުވުން 

 ން މުދަލުގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ ޖަހ ފައި ނެތު 3-02-03-12-406 ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން  2

 HL-5250DDN 406-12-03-01-07ޕްރިންޓަރ  3
ލުގެ ނައި ބަދަލު ހަރުމުދަ އެގެމުދ  ހުރިތަން ބަދަލުވުމުން 

 ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެސްފައިނުވުން 
 ނުވުން ޖަހ ފައި ރަޖިސްޓްރީގައި އަގު މުދަލުގެ P1-10-03-05-03 ބްރަދަރ ފެކްސް މެޝިން  4

 ހިމަނ ފައި ނެތުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  ނެތް  އެގްސެކެޓިވް ހައި ބެކް ޗެއަރ 5

ނޑި  6  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނ ފައި ނެތުން  ނެތް  އިލޯންނަ -އޮފީސް ގޮ

7 
 -ޑެލް ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

 i3އޮޕްޓޮލެކްސް 
406-16-03-02-15 

 ނުވުން ޖަހ ފައި ރަޖިސްޓްރީގައި އަގު މުދަލުގެ

 ހިމަނ ފައި ނެތުން  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް  BTU 9000ގްރީ އެސީ  8

 

  

mailto:info@audit.gov.mv


info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 6430331ފެކްސް:  3939332ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ގެ  18 ސަފުޙ  16

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ހަރުމުދަލުގެ ރަން މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ވ  ގޮތުގެ މަތީވަނަ  11.03 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަެމވެ.މަޢުލޫމ ތު ފުިރހަމަކޮށް  ކޮންމެ މުދަލެއްގެ

މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމ ފައި ނުވ އިރުވެސް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައިވ ގޮތުގެ މަތީން އެއްބަސްވެފައިވ  .11
ޖޫރީމަނ  ފައިސ  ކަނޑ ފައިނުވުން 

ފައި ނުވ ނަމަ ފައިސ  ގައި މަސައްކަތް/ތަކެތި އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް ިންނމ  8.29ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ 
ނޑަންޖެހޭ ފައިސ  އުނިޮކށްފައި ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެެވ. އެ ގޮތުން ކައުންސިލްެގ ދޫކުރަންވ ނީ ލަސްވި ދުވަސްތަަކށް ކަ
ރ ތުން އެއްބަސްވެފައިވ  އިދ ރ އިން ޤުރުއ ން ކްލ ސް ހިންގުމަށް ކުރީގެ ބ އިންޖީނުގެ މަރ މ ތު ކުރުމަށް ހަވ ލު ކޮށްފައިވ  ފަ

އަގު ދީފައިވ ކަްނ   ިނންމ ަފއި ނުވ އިރުވެސް ޖޫރިމަނ  ފައިސ  އުނިނުކޮށް އެފަރ ތަށް މަސައްކަތުގެމުއްދަތަށް މަސައްކަތް
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ އަށް )ސ ޅީސް އެއްހ ސް ފަސްސަތޭ -/41,510ދުވަސްތެރޭ މަރ މ ތު މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  15އެގޮތުން 
ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ދުވަސްފަހުން 13އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިންމ ފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވ  ދުވަހަށްވުރެ 

ތުގެ މަތީން ގައި ވ ގޮ 8.29އެހެންނަމަވެސް އިތުރަށް ހިނގ ފައިވ  ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.)ހަހ ސް ދުއިސައްތަ ސައްބީސް( ރުފިޔ  އުނިނުކޮށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  -/6,226އުނިކުރަންޖެހޭ 

ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޖޫރިމަނ  ފައިސ  ނަގ ނެގޮތް ހިމަނ ފައިވ ނީ ދައު އިތުރުންމީގެ
 ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚިލ ފަށްކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ. 8.29އިދުގެ ގަވ 

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގައިވ  ގޮތުގެ މަީތްނ ވަނަ މ އްދ  10.71ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ މުން އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސ  ދައުމަސައްކަތް ލަސްވު
އިވ  ގޮތުގެ މަތީން ހިމަނަުމްނ ދި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޖޫރިމަނ  ނަގ ނެގޮތް މިމ އްދ ގައުނިކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ަދންަނވަމެވެ. އަ

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައިނުވުން ކައުންސިލްގެ ޢ އްމު ބައްދަލުވުންތައް .12

ންމެ ހަފްތ އަކު އެްއ ަވނަ މ އްދ ގަިއ ކޮ 115ގެ  ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު
ދުން ކައުންސިލްެގ ގަވ އި ،ޖެޭހނެ ކަަމށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްޢ އްމު ަބއްދަލުވުމެއް ބ އްވަން ފަހަރު ކައުންސިލްގެ

 52ންސިލުން އ ންމު އުަވނަ އަހަރު ކަ 2016ބައްދަލުވުންތަްއ ބ އްވަމުން ެގްނގޮސްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެެވ. އެގޮތުން 
 ބައްަދލުވުންކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 18ފައިވަނީ އިރު އެ އަހަރު ބ އްވ ބައްދަލުވުން ބ އްަވންޖެހޭ
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ގެ  18 ސަފުޙ  17  

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ންެމ ތުގެ މަތީްނ، ކޮވަަނ މ އްދ ގައިވ  ގޮ 115ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 
އުމިއްޔ  ދެން ބ އްވ  ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢ އްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށ އި ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔަ

 ބައްދަލުވުމުގައި ފ ސްކޮށް ސޮއިކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

 ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައިނުވުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް  .13

ން މަތީ ގޮތުގެ ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  110ގެ  ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުއިދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 
ންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ ކޮ  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް

ވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުެގ ންެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލު އްވައަދި ޖުލައި މަހު ބ 
ބ ްއވ  ޢ އްމު ބައްދަލުވުމުގައި  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށަހޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި ،އަހަރީ ރިޕޯޓ އި

ޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަްށ ޚިކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  
ވުން ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ ނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ބައްަދލުވަ 2016ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ރި ކަމަށ އި އަދި އެކިއެކި ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ  ނުކުރެވި ހު އިއްވ ފައި ނުވ ީތ، ރައްޔިތުންނ މަތީން ބ 
 ކަން ފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ޔ ލު ހޯދިފައިނުވ ޚި ންކަމ  ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ކަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ން މަތީ ތުގެގޮ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  110ގެ  ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނުއިދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް  ބައްދަލުވުމެއް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ ހުޅުވ ލެވިފައިވ  

މަލު ކުރައްވަމުްނ ޢަ ޮގތުގެ މަތީން މަހު ޭބއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތ، މި ދެންނެވި ޤ ނޫނުގައިވ  ލައިފެބްރުއަރީ އަދި ޖު
ތު މަދުވެގެން ދެމަުހްނ ލޫމ މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަަމލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢު  ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ދަންނަވަމެވެ. ވެސް އެއްމަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޢ ންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް

 މަޢުލޫމ ތ އި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން  .14

ނަ މ އްދ ގައި ވަ 105 ގެ( 2010/7 :ަނންބަރު) ޤ ނޫންރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އިދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 
. ށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭަކމަ

ނޫނުަގިއ ނެވި ޤ މިދެން  ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބުނު އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، 2016 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ނަމަވެސް،

 . ުކރެވުނެވެވ ގޮތުގެ މަތީން ހުވަދުއަތޮޅު އުުތރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި  105 ގެ( 2010/7 :ަނންބަރު)ޤ ނޫން ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އިދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 
ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންެޖޭހކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތ، 

mailto:info@audit.gov.mv


Or, Oa otlOrx ol2u4, ao o, / ,*. o.at, t-?., ., e.r,,
.. ) 4aO.rX/crtrJ o r.,ry c 2 r>/. a o Cs.r.r3 tr?JF 2

a,

Caz oa't 2t7.rl

.r2.rl.rt .r2t.r7) l.rrr,tt S2/?tt
aa,

t43e ;r:, ii7; 30

2017 aij9*. 18

-rvu
,./f), e

ol a c . u
2/7e ' e 2.'

u

info@audit.gov.mv i:3-:331 6430 ,,Lt; 3323g3g ,)! .j.31.b ,;' ,ii ;i:3 .12i ,(31:ii ,t l) 'i,j- e3

ts i t8 ii,

"}

mailto:info@audit.gov.mv


 

 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 

ގެ  18 ސަފުޙ  19  

 

 ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު
 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ

 ފޯން: 3939 332 
 
 

 
info@audit.gov.mv:ްއީމެއިލ 

www.audit.gov.mv  www.audit.gov.mv  

 ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު
 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ

 ފޯން: 3939 332 
 
 

info@audit.gov.mv : އީމެއިލް   
www.audit.gov.mv  

 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ
 ފޯން: 3939 332 

 
 

 ފޯން: 3939 332 
 
 

mailto:info@audit.gov.mv

