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ުބީރ ޮފްއދ   ުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  މިލުަދްނަމޑުލު ެދުކުނ ުރގެ  2016 ަކ ަވަނ ައަހ

 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 

ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުފޮއްދޫުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ުކުރެވު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުގެ ުފޮއްޫދުނު ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު
ު،އެއްގޮތަށްުއިބަޖެޓ ކުރިުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ނޑައެޅުނުު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ
އެހެނިެހންުގުޅުންހުރިުުއިފައިސ އ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުދަށުގައިވު ުބެލުމުގެުއ އިުއެުއިދ ރ ގެރ ކަުއންސިލްގެުއިދ ، ބެލުމ އިހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު

ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުުބެލެހެްއޓުމުގައިުުގައިކަންކަންުހިން ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި،
އިޞްލ ޙުުކުރަންުު،ދީއްޔެއެކަންަކމަށްުރައުުއޮޑިޓްކޮށް،ުބަލައިރުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަނަށްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫ

)ދައުލަތުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަ
ުޤ ނޫނު( ުުމ ލިއްޔަތުގެ ު ވަނ36ުަގެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ުއ އި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުފޮއްދޫ ުދެކުނުބުރީ ކައުންސިލްގެުމިލަދުންމަޑުލު

ުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުުއަސ ސީގެުު،އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ މ ލީުުއިދ ރ ގެ
ުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެ ުުގޮތުގެމަތިން ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީރައްޔިތުންގެ

ުއޮފީުހގެުު،ހުށަހަޅައިުއޮތޯރިޓީއަށްުގަވަރމަންޓްުލޯކަލްުޓްރެޜަރީއަށ އިުއެންޑް ުމި ުފެންނ ނެހެން ރައްޔިތުންނަށް
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ވެބްސައިޓް

ު 2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުައަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުތައްޔ ރުކޮށް،ުނޯއަށް ޓުތައް
ގެުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(3/2006ުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު

ުކައުންސި ުމ ލީދަށުން ުއިދ ރ ގެ ުުޒިންމ ދ ރުުލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންތައްުކައުންސިލްގެ މ ލީ
ުގެންގޮސްފައިވ ނީު ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުމި ުއެހެންކަމުން، ުނުވެފައެވެ. ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުަބޔ ނުގެ ުމ ލީ ުނުވުމުން، ހުށަހަޅ ފައި

ުތުގައެވެ.ކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮ
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ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ވަނަުމ އްދ ގައ88ުުިގެުުޤ ނޫނު(ުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމ7/2010ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފަިއސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެެލހެއްޓުމުމު

ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުގައ10ުިުބ ބުު(ުގ2009ެގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ު
ުއުންސިލުގެުއިދ ރ ގައިުކަުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއ އި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،ގޮތަށް

ުމަސައްކަތްުހޯދުމުގެުމްދަނީއ ުއަްނދ ޒ ކޮށްަފއިވ ުލިބޭނެކަމަށްުއިދ ރ އަށްުއެު،ކުރުމ އިުކަންތައްތައްުއެންމެހައިުުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށް
ުހިންގައިުުއެުއިދ ރ ުނޭހެންއިސްރ ފުނުވ ު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެެލހެއްޓުމ އިުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުކުރުމ އި

ނޑައެޅިފައިވ ުއިބަޖެޓުގަު،ބަޖެޓ އެއްގޮތަށްުފ ސްކުރިުކައުންސިލުންުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުކަ
ނޑައެޅުނުުަބޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށް ހިސ ބުތައްުހަޤީަޤތ އިުުދ ރ ގެއިުކައުންސިލްގެު،ކުރުމ އިޔަގީންުހުދޫދުގެތެޭރގައިތޯުކަ

އެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ، ޓައިއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައް ކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއެންތައްުއެުހިސ ބުތަކު 
ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުހުށަހެޅުމަކީ ުޤ ނޫނު(3/2006ުއޮފީހަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުގެ ުދަށުނ46ުްގެ ުމ އްދ ގެ މިލަދުންމަޑުލުުުވަނަ

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެކައުންސިލްގެުއިދެކުނުބުރީުފޮއްދޫު ުވެ.ދ ރ އަށްުކަ

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުފޮއްދޫ ުދެކުނުބުީރ ުއިދ ރ ުކައުންމިލަދުންމަޑުލު އިންުސިލްގެ
އެއްގޮތަށުް،ުކުރިކައުންސިލުންުފ ސްއެުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުުޚަރަދު ބަޖެޓުަގއިުުޞިލްވ މަޤުޞަދުތައްުޙ އިދ ރ ގެުއެުބަޖެޓު  ގޮތަށުް،

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުުރަށް،އިތުުބެލުމުގެކަ
ދައުލަުތގެު)3/2006ުުރުބަޤ ޫނނުުނަންުުމުގައިއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިަތކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެިނހެންުކަންކަންުހިންގު

ުނަްނބަ ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުދ 7/2010ުުރުމ ލިއްޔަތުގެ ުލ މަރުކަޒީުއިރ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ ތައް
ުހިންގު ުމުއުސޫލުން ުޤ ނޫނު( ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ އަގެ ުއިނުމ ދިރައުޔެއްުރ މެދުވަމިންުށް ުފ ހަގަކުރެވުުނުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަ، މަށް

ުވެ.ުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުެގނައުމެ

ުއިުގަވ އިދުތަކު ުނޫނުތަކ އިޤ ުވުނުުކރެބަޔ ންުކުރިންުއި،ގަގުމުންހިުންންކަުކަުމ ލީމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
ފުރިހަމަކުުރންުތުތައްުއަޖުރ އިހޯދުމުގެުގޮތުްނުފުރިހަމަކުަރންޖެހޭުުަތއްހެކިުުބޭުނންވ ުބެލުމަށްުުިމންވަރުުކުރެވިފައިވު ުޢަމަލުުއެއްގޮތަށް

ުއިޖުރ  ުމި ުއަހިމެނެއެވެ. ުތެރޭގައި ުުއިގަވ އިދުތަކ ުޤ ނޫނުތަކ އިުއެތުތަކުގެ ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުމިންވަރުުފުޚިލ ފަށް ުއޮތް ރުޞަތު
ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން ުއަހަރު ުަވނަ ުފޮއްދޫ ުދެކުުނބުރީ ުިމލަދުންމަޑުލު ުއ އި ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުދަށުގައެ ުވިޔަފ ރިތަކުން،ުިއދ ރ ގެ އިވ 
ންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުކަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީު

ުބޭުންނވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދުތަކަށް ުެހކިުުުމިންވަރަށްޤ ނޫނުތަކ އި އެކަށީގެންވ 
ުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

ު

mailto:info@audit.gov.mv


 info@audit.gov.mvމެއިލް:ު-އީ 331 6430ފެކްސް:332ުު 3939ވަނަުފަންގިފިލ (،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:1ުުޒީުބިލްޑިންގު)ޢ ުުުުުުުުުުުުުުު
3 ގ9ުުެސަފުހ ު

ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(1)ު ުނަންބަރު: ުޤ ނޫނު(2006/3ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު )ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފ35ުަގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުގޮތުްނ،ުއިވަނަ ވ 
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ނޑައަޅު  ތިންުމަސްދުވަހުެގުުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއް، ދައުލަތުގެުކޮންމެުއޮފީހެއްގައިުމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ ނިމޭތު 

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެ ޓެއްުއޮޑިޓަރުހަރީުރިޕޯން،ުއަތެރޭގައިުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
އެުއިދ ރ ގެުު،އިދ ރ އިންުަކއުންސިލްުފޮއްދޫކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމިަލދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުށްުހުަށހަޅަންވ ނެޖެނެރަލަ
އެުމ އްދ ގައިު، ތައްޔ ރުކޮށްުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަުކގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއް، ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނ އ2016ުި

 ؛ށްުހުށަހަޅ ފައިނުުވންއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަުބުނ ުމުއްދަތުގައި

ުއެފައި(2) ުއަވަހަކަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ  ުބަލައިަގންނަ ުއިދ ރ ތަކަށް ުއެކައުދައުލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުޖަމ ކުރަްނުންޓުސ އެއް ތަކަށް
ގ2009ުެޖެހޭނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު) ލުުދެކުނުބުރީުމިލަދުންމަޑުުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުވަނ1.01ުަު(

ުޖަމ ކޮށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކު ުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދުން ުފައިސ  ުބަލައިގަންަނުއ މްދަނީ ުކައުންސިލަށް ުނުވުފޮއްދޫ ުފައި މިގޮތުްނުން.
2016ުު ުޖުމްލަ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުބަލައިގެންފައިވ  ުއަހަރު ުު)ހ6,624ުަވަނަ ުސަތޭކަ ުހަ ުރުފިޔ ސައުވީސްހ ސް ުންކުބެ ،(

 ކުރުމަށްުއެކަށީެގންވ ުވަރަށްވުރެުދިގުުމުއްދަތެއްުހޭދަވެފައިވުން؛އެކައުންޓަށްުޖަމ 

ފްތ އެއްގެުނިޔަަލްށުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުހަު،ވަނަުމ އްދ ގައ6.16ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)(3)
ފޯމެޓ އިުއެއްގޮތަށް(21ުުދުގެުއެނެކްސްުއިއެުގަވ ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުު) ޖޫރީއ އިުޙަވ ލުވެުހުރިުތިު،ތައްޔ ރުކޮށްގައިވު 

ނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުުލުވީކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިުގެންދަންވ ނެުއެހިސ ބުުބަލަުމންުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުިއސްުމުވައްޒަފަކު
 ުން؛ވުނުވަނަުއަހަރުުތިޖޫރީގެުހަފްތ ގެުހިސ ބުުތައްޔ ރުކޮށްފައ2016ުުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު ދެކުނުބުރީުފޮއްދޫ

(4)ު ުފޮތުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ ުއ އި ުބ ކީ ުއެކީބ ުގެއެކައުންޓުުބެންކުދައްކ  ުރަނގަޅު ުދެއަކީ ނެގަތުމަށްޓަކަިއުއްޗެއްކަން
ު ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށް ުމ ލިއްޔަތުސްޓޭޓްމަންެޓއް ު)ުގެދައުލަތުގެ 2009ުގަވ އިދު ުމ އްދ ގ1.12ުުެ(ުގެ ވަނަ

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުބެުއިދ ރ ގެުލްކައުންސި، ނަަމވެސްވީު)ށ(ުގައި ުހުޅުވ ފައިވ  ުތައެކައުންޓުުންކުނަމުގައި ުއެންެމުއެކުގެ ުބ ކީ ކައުންޓު
ގޮތަކަށްުބަ އެގޮތުްނ،ުުން.ރުކޮށްފައިުނުވުތަކުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުފުރިހަމައަށްުތައްޔ އެކައުންޓުު،ނުވ ކަމ އިުލަހައްޓ ަފއިއެކަށީގެންވު 

އިލްުރިކޮންސަުއެކައުންޓުުއިބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުުނވ ކަމ ުވަނަުއަހަރުުއެކައުންޓ2016ުުއަށ1ުުްުސިލްުއިދ ރ ގެުޚަރަދުުއެކައުންޓުކައުން
 ކޮށްފައިުނުވުން.

(5)(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތު 2009ުދައުލަތުގެ 7.01ުު(ުގެ ުގަންނަ ުަތންތަަނށް ު)ހ(ގައި،ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުހަދިޔ ެގުނުވަނަ ވަތަ
މުދަލުގެުފުރިހަމަު، ންބަރުނަމި ދަފްތަރުގައި މުދަލުގެ ކޯޑު ، ގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހ ުމުދަލެއްގެުދަފްތަރުުލިޔެުބަލަހަްއޓަންވ ެނުކަމ އި

ހުރިތަން،ުލިބުނުުތ ރީޚް،ުއަގުުއަދިުފަހުންުއަންނަުބަަދލުގެުމަޢުލޫމ ތުުހިަމނަންވ  ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިީވުނަމ އިުތަފްސީލު،ުމުދު 
ުން.ފައިުނުވުލަހައްޓ ބަޔެުފުރިހަމައަށްުލިުމުދަލުގެުދަފްތަރުހަރުުގެުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުފޮއްދޫުކައުންސިލްނަމަވެސް،ު

ުއަދ ހަމަތުުލިޔެުރަނގަޅަށްުމިގޮތުން،ުހަރުމުދަލުގެުދަްފތަރުަގއިުމުދަލުގެުފުރިހަމަުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނ ފައިުނުވ ކަމ އި،ުމުދ ުހުިރުހ ލަ
 ން؛ފައިުނުވުށްކޮ

mailto:info@audit.gov.mv


 info@audit.gov.mvމެއިލް:ު-އީ 331 6430ފެކްސް:332ުު 3939ވަނަުފަންގިފިލ (،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:1ުުޒީުބިލްޑިންގު)ޢ ުުުުުުުުުުުުުުު
4 ގ9ުުެސަފުހ ު

ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

(6)ު ުނަްނބަރު: 2010/7ުުޤ ނޫނު ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއުއިދ ރީ ުލ މަރުކަޒީ ުޞޫދ ޢިރ ތައް ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ވަނ124ުުަލުން
އ އިުވިޔަފ ރިގެުމަޢު ގޮތުގެުމަތިންުކައުްނސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުިއންތިޙ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސު  ލޫމ ތުުމ އްދ ގައިވު 

ކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުު)މ ލީުބަޔ ން(ުިލޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަ
5ވަނަުއަހަރުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުފޮއްދޫުކައުންސިލުގައިުތިއްބެވ2016ުުިހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފަިއުވީނަމަވެސް،ު

 ނުވުން؛ުކައުްނސިލުގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުމައުލޫމ ތުުއެމެންބަރުންގެު

ވަނަުމ އްދ ގ10ުުެ(ުގ2013ުެޑިސެމްބަރ10ުުު)LS/CIR/2013ު-22ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު(7)
ުއޮފީހަށްު،)އ(ުުގައި ުހުރުމަްށފަހު ުޗުއްޓީގައި ުސަލ މުގެ ުނުޖެހޭގޮަތށް ުހުށަހަޅަން ުސެޓްފިކެޓް ުއެުކައުންސިލަރަކު ުދުަވހު ުނުކުންނަ

ުސަލ މު ުބަޔ ންކޮކައުންސިލަރަކު ުސަބަބު ުހުރި ުޗުއްޓީގައި ުކަމަގެ ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުލިޔުމުން ުއެލިޔުށ ށް ުއަދި ުކައުންސިލުގައިުިއ ން
ކައުންސިލަރުންގެުުބައެއްުގެމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުފޮއްދޫުކައުންސިލްު،ނަމަވެސްުޑޮކިއުމަންޓުުކުރަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވީ

ސަލ މުގެުޗުއްޓީުއ ުވަނަުއަހަރ2016ުު ޗުއްޓީގެުތަފްސީލުުލިޔުމުންުުއިނަގ ފައިވު  ހުށަހަޅ ފަިއުުުއިދ ރ އަށްކައުންސިލްގެުއ އިލީުޒިްނމު 
 ން؛ނުވު

ވަނަުމ އްދ 110ުުުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެޞޫރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުއި)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު(8)
އްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުފެބުރުވަރީުޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ްނމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުުވމެގައިުރައްޔިތުންނަށްުމަ

ުބ އްވަންޖެހޭނެު ުމަހު ުޖުލައި ުވީުއަދި ުބަޔ ންކޮްށފައި ުކަކަމަށް ުފޮއްދޫ ުދެކުުނބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ އިްނުނަމަެވސް، އުންސިލުގެ
 ނެތުން؛ުމިދެންނެވިުބައްދަލުުވންުބ އްވ ފައިުވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންމަހުުލައިުވަނަުއަހަރުގެުޖ2016ުު

ވަނަުމ އްދ ގައި،92ުުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުޞޫރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު(9)
ުކޮންމެުރ5ުަކައުންސިލުގެުތަރައްޤީގެުޕްލޭންަނށްުބިނ ކޮށްުމަދުވެެގންު ށުުކައުންސިލަކުންވެސްުއަހަުރގެުފައިނޭންޝިއަލްުޕްލޭންއެއް

ުޖެ ުވީނަމަވެސްހޭއެކުލަވ ލަން ުބަޔ ްނކޮށްފައި ުތަު،ނެކަަމށް ުކައުްނސިލުން ުފޮއްޫދ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންަމޑުލު ުއަިދ ުޕްލޭން 5ުރައްޤީގެ
 .ވުންއަހަރުުދުވަހުގެުފައިނޭންޝިއަލްުޕްލޭންުއެކުލަވ ލ ފައިުނު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުނަން ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ނޫނ އި ު)ހ( ުއިނ1ް)ބަރު ުއަށ5ުްު)( )ު
ކަންތަްއތައްުފިޔަވައި ނޑުގޮތެއްގައި،ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު  ޑިސެމްބަރ31ުުުގެުއިދ ރ ގެުލްބުރީުފޮއްދޫުކައުްނސިމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުުމައިގަ

ލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެު)ދައ2006/3ުުު:ޤ ނޫނުުނަްނބަރުު،އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަުރގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބަލަަހއްޓ ފައިވަނ2016ުީ
ުޤ ނޫު ުއެެހނިހެން ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުކައުންސިލްެގުމ ލީ ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިްއޔަތުގެ ުގަވ އިދުތަކު ޤ ނޫނު(ުއ އި،ުދައުލަތުގެ ުއިނުތަކ އި

 ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުެދކެމެވެ.އެއްގޮތަށް

ުމިންވަރ )ށ(ުު ުގަވ އިދަްށުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޤ ނޫނ އި ުނައަދި ުބިނ ކުރެވުުނުއަސ ސްގެ ުމެުދުދެކޭގޮތް ު)6)ންބަރު ު(ުައށ9ް(ުއިން
ނޑުގޮތެއްގައިުު،ފިޔަވައިުކަންތައްތައްުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުންބަރުނަުޤ ނޫނުު،ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުއެުުމައިގަ :2010/7ު

ު.ދެކެމެވެުހުންއޮފީުމިުކަމަށްުުއެއްގޮތަށްުއ އި(ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)

mailto:info@audit.gov.mv


 

 info@audit.gov.mvމެއިލް:ު-އީ 331 6430ފެކްސް:332ުު 3939ވަނަުފަންގިފިލ (،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:1ުުޒީުބިލްޑިންގު)ޢ ުުުުުުުުުުުުުުު 
5 ގ9ުުެސަފުހ ު  

 

 

ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 ހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުުގެުއޮފީހަށްުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު .1

މެުއޮފީހެއްގައިުއެުދައުލަތުގެުކޮންު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުި)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުެގ3/2006ުުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ނޑައަޅު  ތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި، ޤ ނޫނުގެުދަުށންުކަ ުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކރ ުއެު،ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތު 

ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުޖެހޭނެުލަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރައަު،މ ލީ ުހުށަހަޅަން  ށް

ުބަޔ ން ުއަދި،ުުވެއެވެ.ކޮށްފައިކަމަށް ުހިމެނޭ ުރިޕޯޓ އެކު ުތައްޔ ރުމި ުހިސ ބުތައް ުމިމ ލީ ުނަމޫނ  ުއޮފްކުރ ނެގޮތުގެ ފިނޭންސްުުނިސްޓްރީ
ުމ ލިއްޔަތ ު ުޓްރެޜަރީގެ ުުއެންޑް ުނަންބަރ: ުސަރކިއުލަރ ުއަތޮޅުުުރަށު)D2/CIR/2016/9ު-13ބެހޭ ކައުންސިލްތަކުންނ އި

 ުވެއެވެ.ުކަނޑައަޅ ފައިުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުަތއްުތައްޔ ރުކުރުމ ުގުޅޭ(ުގައި

ު
ުއިދ ރ ު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލް ުފޮއްދޫ ުދެކުނުބުރީ ު، އިންމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުއެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ދ ރ ގައިުއި، ޔ ނ އިބަވަނަ

ތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ު)ދައުލ3/2006ުަޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު، ހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިަމނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް
ު ުމުއްދަތުގައ35ުިގެ ު)ހ(ުުބުނ  ުމ އްދ ގެ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަުއޮޑިޓްު،ވަނަ ުނުވ ލަކުރުމަށްޓަކައި ުހުށަހަޅ ފައި ުފ ހަގަކުރަމެށް ުވެ.ކަން

ކުނުބުރީުފޮއްދޫުކައުންސިްލުމިލަދުންަމޑުލުުދެު،ށްުހުޅައަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންރުޖެނެރަލަލްުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއޮޑިޓަކައުންސި
 ވެ.އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައ2016ުެޑިސެންބަރ31ުުު އިދ ރ ގެ

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންު  ލަފު 

ކައުންސިލްެގުު،ގޮަތށްުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 35ުގެު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުު:
ުބަޔ ންތައް ުރިޕޯޓ އެކުު،މ ލީ ުއަހަރީ ުއިދ ރ ގެ ުތިްނުމަސްދުވަހުު،ކައުންސިލްގެ ުނިޭމތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުއޮޑިކޮންމެ ުތެރޭގައި ޓަރުގެ

އަދިުމިުރިޕޯޓްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޖެނެރަލަ -13ޔަތ އިބެހޭުަނންބަރު:ުށްުހުަށހެޅުމަށްުދަންނަވަެމވެު.

D2/CIR/2016/9ު(29ުު ުކައުންސި ރަށުުގައި(2016ުއޮގަސްޓް ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކ އި ުއަތޮޅު ލްތަކުގެުކައުންސިލްތަކ އި
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ުމ ލީބަޔ ންތައް ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ  ތައްޔ ރުުކުރުމަށްުކަ

ފައިސު  .2 ުނުދިއުންުޖަމ ކުރަމުންުުބެންކަށްުުދުންުގަވ އިުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ވީއެންމެުއަވަހަކަށްު ތަކަށްުޖަމ ކުރަންުޖެހޭނެކަމަްށުޖެހޭުއެކައުންޓުއެފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކަށްުބަލައިގަްނނަުފައިސު 
ު ުމ ލިއްޔަތު ު)ގަވ އިދައުލަތުގެ 2009ުދު ުފޮްއދ1.01ުުޫ(ުގެ ުދެކުުނބުރީ ުީވނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލު ުބަޔ ންކޮށްފައި ވަަނުމ އްދ ގައި

ު ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުބަލައިގަންނަ ުކަނޑައެޅިފައިގަވ އިކައުންސިލަށް ުޖަމ ކޮށްފައިދުން ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކު ުކައުންސިލްގެ ުނުވ ކަްނުވ 
ފައިސ ގެުތެރެއިނ2016ުުްމިގޮތުންުުފ ހަގަކުރަމެވެ. )ހަުހ ސްުހ6,624ުުަުޖުމްލައޮޑިޓްގައިުބަލ ލެވުނުުވަނަުއަހަރުުބަލައިގެންފައިވު 

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުވަރަށްވުރެުދިގުުމުއްަދެތއްުހޭދަވެފައިވ ކަންކުރުމަށްުއެަކށީގެންވު ޖަމ ުއެކައުންޓަށްުންކުބެ ،(ުރުފިޔ ސައުވީސްސަތޭކަު
ުޖަމ  ުފައިސ  ުއެ ުއެގޮތުން، 1ުުކުރުމަށް 9ުުމަހ އި ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުހޭދަވެފައިވ ކަން ުމުއްދަތެއް ުދެމެދުގެ ުބަލައިގަންަނުމަހ އި ތަނަށް

ު ުއެ ުއެކައުންޓުފައިސ  ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުތިޖޫރީގައި ުޖަމ ނުކޮްށ ުގަވ އިދުގައިުތަކަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ބެހެއްޓުމަކީ
ުނޭނގި،ު ުވ ނުވ  ުފައިސ އަށް ުކަމ އި، ުކަމެއް ުމަގުފަހިވ ނޭ ުއަމަލުކުރުމަށް ުމެދު ުފައިސ އ  ުއެ ުޮގަތކަށް ުނޫން ުގޮތް ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

 ގެއްލުމުގެުފުރުސަތުުއޮންނ ނޭުކަމެއްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ިލބޭުފަިއސ ުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަގުތުުއޮއްވަިއުު،އ އިުއެއްގޮތަށްަވަނުމ އްދ 5.15ުގެުު(R-20/2017)ދުުގަވ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުދުވަަހުކުު،ލިބިއްޖެނަމަ ުދަންނަވަމެވެ.ުކޮންމެ ުޖަމ ކުރުމަށް ުއެކައުންޓަކަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް އެ

އޮފީުހގެުު،ފައިސ ުޖަމ ކުރުމަކީުދަތިކަމަކަށްވެފައި،ުއަދިުޖަމ ނުކޮށްުެބހެއްޭޓުފައިސ ުއެކަށީގެންވ ުރައްކ ތެރިުގޮތެއްގައިުބެހެއްޓޭނަމަ
ުގްޒެކެޓިވްުހުއްދަކުރ ުގޮތެއްގެުމަތިންުއެުފައިސ ުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފައިނޭންސްުއެ

ުދުންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުގަވ އިުުރިޕޯޓުުުތިޖޫރީގެުހަފްތ ގެު .3

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ޖޫރީގައިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިު،ވަނަުމ އްދ ގައ6.16ުިު(
ފޯމެޓ އިުއެއްގޮތަށް(21ުުދުގެުއެނެކްސްުއިއެުގަވ ހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުު) ތިޫޖރީއ އިުޙަވ ލުވެުހުރިުމުވައްޒަފުގެުު،ތައްޔ ރުކޮށްގައިވު 

ުމުވައްަޒފަކު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުގެންަދްނވ ނެއިތުރަށް ުބަލަުމން ުވީނަަމވެސް،ުއެހިސ ބު ުބަޔ ންކޮްށފައި ުދެކުުނބުރީުުކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު
ފިޔަވައިުތިޖޫރީގެުހަފްތ ެގުހިސ ބުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުުއަކަށްހަފްތު 3ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު ފޮއްދޫ

ުއުޞޫލުުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުއެއްގޮތަށްުއިތަކ ދައުލަތުގެ ުހިސ ުބުތިޖޫރީގައި ުފައިސ ގެ ހުންނަ
ުސަބަުބން ުނުދިއުމުގެ ުނޭނގުމ އި، ބަލަހައްޓަމުން ުވ ނުވ  ުޭބނުންކުރުމުު،ފައިސ އަށް ުގޮތުގައި ުނަހަމަ ުއޮތްކަްނުފައިސ  ުފުރުޞަތު ގެ

 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ފައިސ ގެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީުއެއްގޮތަށްއ އިުވަނަުމ އްދ 6.22ުގެުު(R-20/2017)ދުުގަވ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު ބަހައްޓު 
ީމހު ުޗެކްކުރިުން،އިތުރުުމީހ ުތައްޔ ރުުކުރިރިޕޯޓްތަކުގައިުރިޕޯޓްުުދިުއެދަންނަވަމެވެ.ުއަުކުރުމަށްޔ ރުތައްުރުުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަުރިޕޯޓް

 ދަންނަވަމެވެ.ުކުރުމަށްވެރިއެއްގެުސޮއިުުއަދިުހުއްދަުދެއްވި

 ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުރިކޮންސިލިއޭޝަންުުންކުުބެުމ އިުއެކައުންޓުުބ ކީުރަނގަޅަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުު .4

ބ ކީުއ އިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުފޮތުންުދަ އަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭަޝންުބ ކީުއެކައުންޓުބެންކުުއްކު 
ުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައ1.12ުުި(ުގ2009ުެދުު)ަގވ އިުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުންވ ެނކަމަށްުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކުރަ

ުހުޅުވ ފައިވ ުުއިދ ރ ގެކައުންސިލްުނަމަވެސް،ވީ ުއެންުތަކުގެއެކައުންޓުުންކުުބެނަމުގައި ުބ ކީ ުއެއެކައުންޓު ުގޮތަކަށްކަމެ ުށީގެންވ 
ުތައްޔ ރުކޮށްއެކަުއންޓު ،ނުވ ކަމ އިުލަހައްޓ ފައިބަ ުފުރިހަމައަށް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުފ ހަގަކުރަތަކުގެ ުނުވ ކަން އެގޮތުން،ުުމެވެ.ފައި

ުއެކައުންޓުކައުން ުޚަރަދު ުއިދ ރ ގެ 1ުުުސިލް ުއެކައުންޓ2016ުުއަށް ުއަހަރު ުނުވ ކަމ އިުވަނަ ުބަލަހައްޓ ފައި ުއެކައުންޓުުުބ ކީ
ުތައްޔ ރުރިކޮންސި ބަެއއްުުތަކުގެއެކައުންޓު ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާުރކޮށްފައިވާ، އަދި ފ ހަގަކުރަމެވެ.ުނުވ ކަންށްފައިކޮުލިއޭޝަން

ުބެ ުސްޓޭޓްމެންޓްމަސްމަހުގެ ުސަބަބުން،ުފައިފޯރުކޮށްދީުއޮޑިޓަރުންނަށްުތައްންކު ުމަސްމަހުގެުނުވުމުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަންުުއެ
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ުކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވ ކަންސައްހަސްޓޭޓްމެންޓްތަކުގެު

ު  

mailto:info@audit.gov.mv


 info@audit.gov.mvމެއިލް:ު-އީ 331 6430ފެކްސް:332ުު 3939ވަނަުފަންގިފިލ (،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:1ުުޒީުބިލްޑިންގު)ޢ ުުުުުުުުުުުުުުު
7 ގ9ުުެސަފުހ ު

ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ކައުންިސްލުު،ަވނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުގެުމަިތނ13.09ުްގެުު(R-20/2017)ދުުގަވ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުކުރުމަްށުދަންނަވަމެވެ.ތަކުެގުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެްނޓްުމަހުންމަހަށްުތައްޔ ރުުއެކައުންޓުުއިދ ރ ގެުބެންކުު

ުނުވުންުލުގެުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓ ފައިުދ އިުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަުގަވ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު.5

ދައުލަތުގެުތަްނތަނަްށުގަންނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގަިއުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގައ7.01ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު)
މުދަލުގެުފުރިހަމަުނަމ ިއު، ިއ،ުމިުދަފްތަރުގައިުމުދަލުގެުކޯޑުުނަންބަރުށ ތަރުުލިޔެުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމައްގެުދަފްލިބޭުހުރިހ ުމުދަލެ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ. ުކަމަށް ުހިަމަނންވ ނެ ުމަޢުލޫމ ތު ުބަދަލުގެ ުއަންނަ ުފަހުން ުއަދި ުތ ރީޚް،ުއަގު ުހުރިތަން،ުލިުބނު ުތަފްސީލު،ުމުދ 
ުފޮއްދޫމިލަދުންމަު،ނަމަވެސް ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ކައުންސިލްުޑުލު ުހަރުމުދަުއިންގެ ުލުގެ ުމިުު،ނަމަވެސްުކޮށްފައިވީތައްޔ ރުދަފްތަރެއް
ހަރުމުދަލުެގުދަފްތަުރގައިުމުދަލުގެުފުރިހަމަުމަުޢލޫމ ުތުު،މިގޮތުންުފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ލަަހއްޓ ބަުލިޔެުފުރިހަމައަށްދަފުތަރުު

ހުރިުހ ލަތުުލިޔެު ުތަނުގައިުހުރިުބައެއްުމުދަލުގައިު، މީގެުއިތުރުންުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުށްފައިކޮއަދ ހަމަހިމަނ ފައިުނުވ ކަމ އި،ުމުދު 
ުކޯޑުު ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުުއެސެޓް ުުޖަހ ފައިނަންބަރު ުުކައުންސިލްގެުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ނުވ ކަން ުހަރުމުދަލުގެުއިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލ އި

ގެއްލުމުގެުުދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންރަޖިސްޓަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އި ނޭނގުމ އިުމުދު  މުދަލަށްުވ ނުވު 
 ފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.

ދިންު ގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

R-20/2017ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ )11.01ުު ުރަޖިސްޓްރީއެއ11.03ުުްއަދި ުހަރުމުދަލުގެ ުގޮތަށް ުގައިވ  ު)ބ( ގެ
ުނަންބަރު ުކޯޑު ުނަންބަރުު،)އިންވެންޓްރީ ުކޯޑު ުހުރިތަންު،އިންވެންޓްރީ ުތ ރީޚްު،މުދ  ުބަދަލުަތއްުު،ލިބުނު ުގެނެވޭ ުފަހުން ުއަދި އަގު

ގޮަތްށ11.04ުުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުުއެނގޭގޮތަށް(ުލިޔެުބެލެހެްއޓުމަށް ގެު)ބ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
 ންނަވަމެވެ.ތަނުގައިުހުންަނންޖެހޭުތަކެތިުހަަމއަށްުހުރިތޯުލަސްވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކުުކުރުމަށްުދަ

ުުގުޅުންތަކ ބެހޭުުވިޔަފ ރީގެުުގޮތްތަކ އިުުލިބޭުުއ މްދަނީުުއ އިުުއ މްދަނީުުއަދިުުމަޢުލޫމ ތުުވިޔަފ ރިގެުުއ އިުުފައިސ ުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެު.6
ުހަޅ ފައިުނުވުންުމަޢުލޫމަތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަު

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 124ުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުޞޫލ މަރުކަޒީުއުރ ތައްުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު
ުމެ ުއެ ުއިންތިޙ ބުުވމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮޭވ ުކައުންސިލަށް ުމަތިން ުވިޔަފ ރީގޮތުގެ ުއ އި ުފައިސ  ުއަދިުންބަރެއްގެ ުމަޢުލޫމ ތު ގެ

ުމަޢު ުގުޅުންތަކ ެބހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުޮގތްތަކ އި ުިލބޭ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއިދ ރ އަްށުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ުިލޔުމަކުން ުބަޔ ން( ު)މ ލީ ލޫމ ތު
ުބަޔ ންކޮށްަފއިުވީނަމަވެސް،ު ުފޮއްދޫުކައުންސިލުގައިުތިއްބެވ2016ުުިހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް 5ުވަނަުއަހަރުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީ

ޤ ޫނުނުު،ސަބަބުންުމިހެންވުމުގެުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.ުނުރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިކައުންސިލުގެުއިދ ުމިުދެންނެވިުމައުޫލމ ތުމެންބަރުންގެު
ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 126ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެނަންބަރު:ު

 .މެންބަރުންގެުމަސްލަހަތުުފުށުއަރ ުހ ލަތްތައްުދެނެގަނެެވންުނެތްަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ

ު

mailto:info@audit.gov.mv


 info@audit.gov.mvމެއިލް:ު-އީ 331 6430ފެކްސް:332ުު 3939ވަނަުފަންގިފިލ (،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:1ުުޒީުބިލްޑިންގު)ޢ ުުުުުުުުުުުުުުު
8 ގ9ުުެސަފުހ ު

ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ުުުުުުުުުުުުުުުޢ ޢ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވ 124ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު
ު ުފައިސ އ އި ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުވުމ އެކު ުއިންތިޙ ުބ ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮޭވ ުކައުންސިލަށް ުމަތީން ުއަދިުގޮތުގެ ުމަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ

ު.އ މްދަނީއ އިުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ުތުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ޓީއ އިުގުޅޭުލިޔުންުގެުޗުއްުކައުންސިލަރުންގެުބައެއްުޗުއްޓީުޗިޓްތަށްުފައިލުންުފެންނަންނެތުމ އި،ުކައުންސިލްުމެންބަރުންުސަލ މުު.7
 ޅ ފައިނުވުންުހަުށަުހު

ވަނަުމ އްދ ގެު)އ(10ުުު(ުގ2013ުެޑިސެމްބަރ10ުުު)LS/CIR/2013ު-22ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު
ދުވަހުުއެުކައުންސިލަރަކުުކައުންސިލަރަކުުސެޓްފިކެޓްުހުށަހަޅަންުނުޖެހޭގޮތަށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރުމަށްފަހުުއޮފީހަށްުނުކުންނަުު،ގައި

އިުއަދިުއެލިޔުންުކައުންސިލުގައިުޑޮކިއުމަންޓުުކުރަންވ ނެުށ ސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމ 
ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުކައުންސިލްގެު،ނަމަވެސްުުކަމަށް ުޮފއްދޫ ުދެކުނުބުރީ ުއަހަރ2016ުުުުކައުންސިލަރުންގެުބައެއްުމިލަދުންމަޑުލު ުވަނަ
ު ުސަލ މުގެ ުއ ނަގ ފައިވ  ުލިޔުމުންުއިޗުއްޓީ ުަތފްސީލު ުޗުއްޓީގެ ުޒިންމ  ުއިދ ރ އަށްުއ އިލީ ުނުވ ަކްނުހުށަހަޅ ުކައުންސިލްގެ ފައި

 ުމެވެ.ފ ހަގަކުރަ

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު()އވަނަުމ އްދ ގ10ުުެ(ުގ2013ުެޑިސެމްބަރ10ުުު)LS/CIR/2013ު-22ބަރުުނަންލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުސަރކިއުލަރު
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިޔުމުްނުުުތަފްޞީލްގެުޗުއްޓީގެއިުއ އިލީުޒިންމ ސަލ މ ނަގ ުުންަކއުންސިލަރުތަށް،ުގޮބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިު

ައދިުޗުއްޓީއ  ކައުންސިލަރުްނގެުުއި،ޑޮކިއުމަންޓުުކުރުމަށ ުއިދ ރ ގައިގެުޅޭުލިޔެކިއުންތައްުކައުންސިލްގުުއިހުށަހެޅުއްވުމަށްުދަްނނަވަމެވެު.
 މުސ ރަުހިސ ބުުކުރ އިރުުއެުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކުރ ުގޮތުގެުމަތިންުމުސ ރަުހިސ ބުކުރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.

ުހުޅުވ ލެވިު.8 ުއ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުލޫމ ތު ުބ އްވަންޖެހޭުރައްޔިތުންނަށް ުމަހުުބަުުގެން ުޖުލައި އްދަލުވުން
ުބ އްވ ފައިނުވުންު

ގަިއުވަނަުމ އްދ 110ުގެުުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ޞޫރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު
އްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުފެބުރުވަރީުއަދިުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުޮކށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެ

ުވީ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުބ އްވަންޖެހޭނެ ުމަހު ުޖުލައި ުއިދ ރ އިން ުފޮއްޫދުކައުންސިލުގެ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު 2016ުނަމަވެސް،
 .ުތްަކންުފ ހަގަކުރަމެވެނެުއެނގެންުވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުމިދެންނެވިުބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިމަހުުވަނަުއަހަރުގެުޖުލައިު

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވ 110ުުގެުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުޞޫރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު
ުއަހަރެ ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުއ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަުޢލޫމ ތު ުރައްޔިތުންނަށް އްެގުގޮތުގެމަތިން

 ބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުު

mailto:info@audit.gov.mv
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