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2 ގ21ުެސަފުހު 

c 
ުު

ު

ބުރީ  ު ުނ ެދކ ންމަޑުލު  ަނަދ  ިމލުަދ ެ   މ ާގ ރ އިދާ ުންސިލްގެ  2 ަކއ 0 16  ެ ުގ ރ ަ އަހ ނަ   ަވ
 ް ިޓ ޮއޑ ްސް  ަނ ްޕްލަޔ މ ް  ޮކ ޯޓ  ރިޕ
 

ި އީސުލްޖުމްހޫރ ެުރަ ވެހިރ އްޖޭގ ު، އްޔ އަށ އިުދި ޖިލީހަށ އި، ެުމަ އްޔިތުންގ ުުދެކުނުބުރީުރަ ލަދުންމަޑުލ ނަދޫުމި  މަ

އުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ްުކަ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށ ުމ 

ުުތަޢ ރުަފ

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ުކުރެވު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުގެ ުދެކުނުބުރީުނު މިލަދުންމަޑުލު
ުމަނަދޫ ުކައުންސިލުންުފ ސ2016ުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ކުރިުވަނަ
ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުު،އެއްގޮތަށްުއިބަޖެޓ  ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު ުވިޔަފ ރިތަކ އިުދަށުގައިވ ުބެލުމުގެުއ އިުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ، ބެލުމ އިޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުމ ލިއްޔަތުގެުުބެލެހެއްޓުމުގައިުގައިއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގުޅުންހުރިުުފައިސ އ  ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ުޤ ނޫ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވ އިދ އި، ުމިންވަނަށް ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުބަލައިރު
ުފ ހަ،ދީއްޔެއެކަންކަމަށްުރައުުއޮޑިޓްކޮށް، ުއޮޑިޓުގައި ުކުރަންުޖެހޭކަމަށް ުފިޔަވަޅުުއިޞްލ ޙު ުއިޞްލ ޙީ ގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދު

ު ުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުއެޅުމަށްޓަކައި ުޤ ނޫނު(2006/3ުއެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުއ އިު ވަނ36ުަގެ މ އްދ ގެ

ު ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުދެކުނުބުރީުމަނަދޫއެއްގޮތް ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު ުމ ލީ ުހުށަހެޅުމ އެކުުޒިންމ ދ ރު ު،ވެރިޔ އަށް

ު ުއަސ ސީގެ ުޤ ނޫނު ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުބުނެފައިވ 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައި ުކަންކަންުުވަނަ ުއެ ގޮތުގެމަތިން
ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި މިުރިޕޯޓު ުޓްރެޜަރީއަށ އިުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެު.

ުވެބްސައިޓްު،ހުށަހަޅައިއޮތޯރިޓީއަށްުގަވަރމަންޓްުލޯކަލް ުއޮފީހުގެ www.audit.gov.mvު ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމި
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެު.

ޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުނޯގުޅޭުުއިބަޔ ންތަކ އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއ2016ުުެޑިސެމްބަުރ31ުކައުންސިލްގެު
ުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(3/2006ުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމި ވަނަުމ އްދ ގ35ުުެގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ

ނަމަވެސް،ުުޒިންމ ދ ރުުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީު)ހ( ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު. ުކައުންސިވެރިޔ ގެ މ ލީުލްގެުއިދ ރ ގެ
ުކުރިއަށްު ުއޮޑިޓް ުމި ުއެހެންކަމުން، ުނުވެފައެވެ. ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ނުގެ ުމ ލީ ުނުވުމުން، ުހުށަހަޅ ފައި ބަޔ ންތައް

 ގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.
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3 ގ21ުެސަފުހު 

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުމަނަދޫމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ުދެކުނުބުރީ އިސްވެރިންނ އިުުގެކައުންސިލްގެ
މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި ބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްު، ުތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހު 

ރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު ންމ ދ ރުުވެ ލީުޒި ުމ 

ުނަންބަރުު ުހިންގުމު)ދިވެހިރ އްޖ7/2010ުޭޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ88ުުަުގެުޤ ނޫނު(ުގެގެ

ބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ  އ އިުމުދު  ުބެލެހެއްޓުމުމުގެުޤ ނޫނ އިުމ އްދ ގައިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސު 
ުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ު ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށް ު)ގަވ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ  10ުުބ ބުު(ުގ2009ެދު

ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުގެދައުލަތުުއ އި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(3/2006ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،ގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި
ުއަންދ ޒ ކޮށްފައިވ ުނެކަމަށްލިބޭުއިދ ރ އަށްުއެު،ކުރުމ އިުކަންތައްތައްުއެންމެހައިުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށްުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގައި

ު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުުމ އިބެލެހެއްޓުުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުކުރުމ އިުމަސައްކަތްުހޯދުމުގެުނީއ މްދަ

އިުބަޖެޓ ުފ ސްކުރިުސިލުންކައުންުއެއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އިުހިންގައިުއެުއިދ ރ ުހެންއިސްރ ފުނުވ ނެ
ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިު،އެއްގޮތަށް ނޑައެޅުނުުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ު،ކުރުމ އިޔަގީންުގެތެރޭގައިތޯހުދޫދުުކަ

ުހިސ ބުތަކ  ،ޓައިހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެ ުއެއްގޮތަށްުއެ
ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަުރ

ުުޤ ނޫނު( 46ުުގެ ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ުމަނަދޫވަނަ ުދެކުނުބުރީ ުއި މިލަދުންމަޑުލު ނޑަކައުންސިލްގެ ުކަ ުދ ރ އަށް މ ލީުއަޅ ފައިވ 

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުު ނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތ ޖެ ޑިޓުަރ  އޮ

ުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު ުދެކުނުބުރީުމަނަދޫވަނަ ުއުންސިލްގެުއިދ ރ ކަުމިލަދުންމަޑުލު
ުއަހަރަށްުއިންު ުކޮށްފައިވަނީުއެ ުޚަރަދު ުމަޤުއެުއެއްގޮތަށް،ުުއިބަޖެޓ ުކުރިކައުންސިލުންުފ ސްއެ ުޙ ޞިލްވ ުއިދ ރ ގެ ޞަދުތައް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށްު، ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ުއިތުރަށް،ުބެލުމުގެތެރޭގައިތޯުުގޮތަށްު،
ުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ  ޤ ނޫނުުުމުގައިކަންުހިންގުއ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެ

ުނަ)3/2006ުުރުނަންބަ ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ 7/2010ުުރުންބަދައުލަތުގެ
ުހިންގު ުއުސޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުމު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު( ،ުއިނުމ ދިރައުޔެއްުމެދުރ ވަމިންުށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ އަގެ

ުކަންކަން ުދިނުމ އެކު،ުއެ ުލަފ  ުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ުފަރ ތްތަކުގެުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނު ުކަމ ބެހޭ
ުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެު.

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނުތަކ އިުނުވުކުރެބަޔ ންުކުރިންުއި،ގަގުމުންހިުންންކަކަުމ ލީމި
ުގޮތުންތައްހެކިުބޭނުންވ ުބެލުމަށްުމިންވަރުުކުރެވިފައިވ ުޢަމަލުުއެއްގޮތަށްުއިގަވ އިދުތަކ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުުހޯދުމުގެ

މިުއިޖުރ އައިޖުރ  ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުުއިގަވ އިދުތަކ ުޤ ނޫނުތަކ އިުއެތުތަކުގެުތެރޭގައިުއަތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެު.
ުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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4 ގ21ުެސަފުހު 

ވިޔަފ ރިތަކުން،ުއެުއިދ ރ ގެުދަކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއ އިުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަނަދޫވަނަުއަހަރ2016ުުުމިގޮތުންު ށުގައިވު 
ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުދައުލަތުގެ ުލ ުދ އިރ ތައިދ ރީުޖޭގެއްހިރ ދިވެގަވ އިދ އި ޞޫލުންުއުުޒީކަރުމައް

ުހި ުޤ ނޫނ އި ުުގެކައުންސިލްންގުމުގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުގަވ އިދުތަކަުގުޅޭއިދ ރ ގެ ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއަމަލުކުރެވިފައިވު އެހެނިހެން ށް

ުބޭނުންވު ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްމިންވަރ މެދުު ހެކިުހޯދިދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށް ުއޮފީހުންުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު  ފައިވ ކަމަށްުމި
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

ނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބި  ު މަލުކުރެވިފައިވ  ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަ

ގޮތުން،ުބަޔ ންކޮށްވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުުިގެު ޤ ނޫނު(ުމ ލިއްޔަތުގެު)ދައުލަތުގ2006/3ުެު:ނަންބަރުުޤ ނޫނު (1) ފައިވު 
ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުމި ުއޮފީހެއްގައި ުކޮންމެ ުއަހަ، ދައުލަތުގެ ުމީލ ދީ ުތިންުކޮންމެ ުނިމޭތ  ރެއް

ުކަންތައްތަކުގެު ުހިނގި ުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައި ުބަޔ ންކުރ ުމ ލީ ުމ އްދ ގައި ުއެ ުތެރޭގައި ުހިމަނައިގެން،ރިމަސްދުވަހުގެ ުޕޯޓު
ުޖެނެރަލައަ ުއޮޑިޓަރ ުރިޕޯޓެއް ުހުށަހަޅަންވ ނެހަރީ ުވީނަމަވެސް،ުުށް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުމަމިލަދުންމަޑުލުކަމަށް ުނަދޫުދެކުނުބުރީ

ކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަ، ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނ އ2016ުިުއެުއިދ ރ ގެ، އިދ ރ އިންުގެކައުންސިލް
 ؛ންށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުލަމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރައެުމ އްދ ގައިުބުނު ، ތައްޔ ރުކޮށްުއަހަރީުރިޕޯޓެއް

ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ު (2) ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މްބަރުުނޮވ08ުެ)08/2012ުމިނިސްޓްރީ
ުއިންލަންޑ2012ް ުުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ު"ކައުންސިލުުތަކުން ުފޮނުވުމ ު( ުއޮތޯރިޓީއަށް އިގުޅޭ"ުގައިުރެވެނިއު

ުބަލަ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުމަނަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކުގެ ުދައުލަބަޔ ންކޮށްފައިވ  ތުގެުއިގަންނަ
އަދިުންކުއ މްދަނީުފައިސ ުޕަބްލިކްުބެ ދައުލަތުގެުއ މްދަނީުކައުންސިލަށްުބަލައިގެންފަު،އެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންު. އިވު 

ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުބަލަހައްޓ ފައި ުހިސ ބުތައް ުބެު،ފައިސ ގެ ުކައުުންކުޕަބްލިކް ުޖަމ ނުކޮށް ުބެންކުުއެކައުންޓަށް ންސިލްގެ
 ؛ނެތުންއެކައުންޓްގައިުހުރިުފައިސ ގެުއަދަދުުއެނގެންު

(3) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(2009ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައ6.16ުިގެ ުކޮންމެު،ވަނަ ުއޮފީސްތަކުން ުހަފްތ އެއްގެުދައުލަތުގެ
ުތައްޔ ރުކޮށް ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުތިޖޫރީގައި ުއިތު،ނިޔަލަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުހުރި ުޙަވ ލުވެ ުއިސްުތިޖޫރީއ އި ުއޮފީހުގެ ރަށް

ގުނައިު،މުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކުކޮށް ނޭކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދަންވ އަދިުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުު،ފައިސު 
 ؛ނުވުންއްޔ ރުކޮށްފައިުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުތިޖޫރީގެުހަފްތ ގެުހިސ ބުުތަުު،ވީނަމަވެސް

އޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުުދައްކ ުބ ކީއ އިދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެއޮފީސްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކުންު (4)
ުތައްޔ ރު ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުކަމަށްުދައްކ  ކުރަންވ ނެ

ގައިުބަޔ ންކ1.12ުޮވަނަުމ އްދ އ އ6.25ުުިު(2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ު،ވީނަމަވެސްުުށްފައިވަނަުމ އްދ ގެު)ށު(

ުމަނަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުއެއްވެ މިލަދުންމަޑުލު ުހުޅުވައިފައިވ  ުނަމުގައި ުއެއިދ ރ ގެ ުއިދ ރ އިން ުއެކައުންޓެއްގެުކައުންސިލްގެ ސް
 ރުކޮށްފައިުނުވުން؛އެކައުންޓުުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އި،ުމަސްުނިމުމުންުބެންކުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ 
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5 ގ21ުެސަފުހު 

ތަކެތިުހޯދަންވ ނީުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަހޯދަންުބޭނު (5) ޚިދުމަތްުނުވަތަުގަންނަންުބޭނުންވު  ށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުންވު 
(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ުދިނުމުން ުހުއްދަ ުވެރިއަކު ުއެކަމަށް ުފުރިހަމަކޮށް 2009ުފޯމު ުގެ ވަނ8.05ުުަ(

ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުތައްޔ ު،ނަމަވެސްމ އްދ ގައި ުއެދޭފޯމް ުޚިދުމަތަށް ުމުދަލ އި ުއިދ ރ އިން ުނުލައިުކައުންސިލްގެ ުކުރުމަކ އި ރު

ޚަރަދުުކޮށްފައިވުުސަތޭކަ)އެއ139,700ުުް ރުފިޔު   ؛ންތިރީސްުނުވަުހ ސްުހަތްުސަތޭކުަ(

އޮފީހަށްުލިބުނުުުއޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެތިު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ8.11ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (6)
ުފޯމު ުކުރި ުއޯޑަރު ުފަރ ތުން(ުތަކެތިުގަތުމަށް ު)ސްޓޮކްުބަލަހައްޓ  ުހަވ ލުވ ުފަރ ތުން ުތަކެއްޗ އި ުތަކެތިުހަމަޔަށްުކަމަށް ގައިވ 

ުވީނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުސޮއިކުރުމަށް ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުކުރި ުއޯޑަރު ުބަލައި ުއަހަރ2016ުުު،ހުރިތޯ ލަދުންމަޑުލުުމިުވަނަ
ު ުހ ސްުސަތޭކަ)އެއ143,144ުުްދެކުނުބުރީުމަނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހޯދ ފައިވ ުޖުމުލަ އެއްުސަތޭކަުުސ ޅިސްުތިން

ރުފިޔ ގެުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުއޮފީހަށްުހަމަޔަށްުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުުކޮ  ށްފައިުނުވުން؛ސ ޅިސްުހަތަރެއުް(

ުހިނގ ނެުޚަރަދ އިުއޭގެުޕްރޮކިއުމަންޓްގެުމަސައްކަތަށްު،ވަކިުނުކުރުމަށ އިކަންތައްތައްުވަކިުވޭއިުބެލެގަުގޮތުއެއްުކަމެއްގެ (7)
ުތަކެތި ުޕްރޮކިއަރުކުރަންޖެހޭ ުވީވަރަކުން ުހޯދުމަށްޓަކައި ުގޮތުގައި ުފުރިހަމަ ުއެންމެ ުނުު،މަންފ  ުމަސައްކަތްތައްުޚިދުމަތް ވަތަ

ގެު)36ުވަނަުބ ބުގ15ުުެގަވ އިދުގެުުއެއްކޮށްލުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ އަދ1ިވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ2ުި)ުު( )ު
ރީސްުހަތްު)ތ37,950ުިވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުސައުންޑްުސިސްޓަމެއްުގަތުމަށްުޖުމުލ2016ުުަު،ވީނަމަވެސް

އޭގައިުހިމެނޭތަކެތިު ރުފިޔ ުހޭދަކޮށްފައިވަނީު،  މުގައިވުން؛ބަޔަކަށްުބަހ ލައިގެންުކ2ުަހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސ ސުް(

ުގަވ އިދުު) (8) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގައ4.08ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެ ުހިމަނ ފައިވ ުގޮު،ވަނަ ތ އިުބަޖެޓުންކުރު ބަޖެޓްުޚަރަދު
ު ފޮތުންުއަބަދުވެސްުއެނގެންުއޮންނ ނެުގޮތަށްުހިސ ބުތައްުބަލަޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓު ހައްޓަންވ ނެުކަމަށްުބ ކީު"ބަޖެޓްުހިސ ބުު"

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަޖެޓްުހިސ ބުތައްުކޮންމެުއައިޓަމެއްގެުބަޖެޓްުބ  ުހިސ ބުުކީުއެނގޭނެގޮތަށްބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަވެސްު،
 ؛ބަލަހައްޓ ފައިުނުވުން

ހަވ ދައުލަތުގެުމު (9) ލުކުރުމަށްުފޮނުވ ފައިވު އައްސަސ ތަކުންުމިލަދުންމަޑުލުުމަނަދޫުކައުންސިލްުމެދުވެރިކޮށްުއެކިުފަރ ތްތަކު 
ުުހަވ ލުގެުނިޔަލަށ2016ުުްޑިސެންބަރ31ުުުު،ފައިސ ގެުތެރެއިން ުސަތޭކަވަު)ނ939,640ުުނުކުރެވިުއެކައުންޓުގައިުޖުމުލަ

ރުފިޔ ުހު  ؛އިުނުވުންށްުހިސ ބުުބެލެހެއްޓިފަރިުއިރު،ުއޭގޭުތަފްސީލްުއެނގޭުގޮތަތިރީސްުނުވަހ ސްުހަުސަތޭކަުސ ޅީސުް(

ވަނ96ުުަނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ޫޤ ނޫނުުނަންބަރުު: (10)
ުު،މ އްދ ގައި ުމަހުގެ ުޖަނަވަރީ ުއަހަރުގެ ުއެ ުކައުންސިލުގެުބަޖެޓް ުއަހަރުގެ ުކުރިނ15ުްހިނގ  ުދުވަހުގެ ުކައުންސިލުންުވަނަ

އަހަރުގެުބަޖެޓްުފ ސްކުރެވެންދެންުކައުންސިލުގައިުއެހެންުމައްސަު،ފ ސްކުރަންުވ ނެުކަމަށ އި ލަތަކ އިމެދުުމަޝްވަރ ުއަދިުހިނގު 
ުދެކުނުބުރީުމަނަދޫުކައުންސިލުގެު، ނަމަވެސްނުކުރެވޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވީު އަހަރުގެުބަޖެޓުުނަުވ2016ުަމިލަދުންމަޑުލު

 ؛ންފ ސްކުރިކަންުލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުނެތު

ވަނ115ުުަނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ުޫޤ ނޫނުުނަންބަރުު: (11)
ުހަފްތ  ުކޮންމެ ޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުއަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުބަމ އްދ ގައި

 ؛ކަމުގައިވުންުންބައްދަލުވ13ުުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުކައުންސިލުންުބ އްވ ފައިވަނ52ުުީވަނަުއަހަރުުބ އްވަންޖެހ2016ުުޭ
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6 ގ21ުެސަފުހު 

ގެުދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއ2010/7ިޤ ނޫނުުނަންބަރުު: (12) ވަނ124ުުަނުު(
އ އިުވިު،މ އްދ ގައި ޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޙ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސު 

ުމަ ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއިދ ރ އަށްުޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްއ މްދަނީ ގެ

ުއެއް ުކައުންސިލްގެ ުމަނަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުވީނަމަވެސް، ުއެުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި ުމެންބަރަކު ވެސް
 ؛ންމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވު

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްު  ު މަލުކުރެވިފައިވ ުޢަ

ުނަންބަރުު ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެ ުދެކޭގޮތް ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދު ުގަވ އިދަށް ު)1))ހ(ުޤ ނޫނ އި އަށްުު(9(ުއިން
ުފިޔަވައި ުކަންތައްތައް ނޑުގޮތެއްގައި،ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމަނަދޫމައިގަ ުދެކުނުބުރީ ުންސިކައުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ 31ލްގެ

ު ުނަންބ2016ުަޑިސެމްބަރު ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ،ުޤ ނޫނު ުހިންގައި ުކަންކަން ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު 2006/3ުރު:ުއަށް

ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަން ކަމު 
އެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ޤ ނޫނު ުތަކ އިުގަވ އިދުތަކު 

 

ުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަންބަ މިންވަރ މެދު ު(12(ުއިންު)10ރުު))ށ(ުއަދިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުކައުންސިލު ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުފިޔަވައި، ުކަންތައްތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުޢަމަލުކޮށްފައިވައަށް ުނަންބަރުު:ު،ނީން ޤ ނޫނު

ުކ2010/7ުަ ުއެއްގޮތަށް ުޤ ނޫނު(ުއ އި ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއޮފީހުންު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމި މަށް
ުދެކެމެވެ.

ު
ު
ު

  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

7 ގ21ުެސަފުހު 

ތް އްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮ ގަކުރެވުނުުމަ ޑިޓްގައިުފ ހަ އޮ

ްުމ ލިުބަޔ ންތައްު .1 އްޔ ރުކޮށ ވުންުުތަ ށަހަޅ ފައިުނު ރަލްއަށްުހު ނެ ޖެ ޑިޓަުރ ުއޮ

ންމެުއޮފީހެއްގައިުކޮދައުލަތުގެުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެނަންބަރުު: ޤ ނޫނު
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ުމ އްދ ގައިުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްު،މިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ ރޭގައިުއެ

ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައި ުމ ލީ ުރިޕޯޓެއްު،ބަޔ ންކުރ  އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުުއަހަރީ
މިނިސްޓްރީުޔ ރުުކުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްމިުރިޕޯޓ އެކުުހިމެނޭުއަދިު،ވެއެވެު.ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުހުށަހަޅަންވ ނެ ރ ނެގޮތުގެުނަމޫނު 

ނަންބަރު:ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ފިނޭންސްުުއޮފް ކައުންސިލްތަކުންނ އިުު)ރަށD2/CIR/2016/9ުު-13ބެހޭުސަރކިއުލަުރ
ުއިވެއެވެ.ނޑައަޅ ފަކަުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމ ުގުޅޭ(ުގައި

ުމިު،ނަމަވެސް ުދެކުނުބުރީ ު، އިދ ރ އިންކައުންސިލުގެު މަނަދޫލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ ުއަހަރުގ2016ުެއެ ުބަޔ ނ އިވަނަ ، ުމ ލީ

ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ުހިމަނައިގެންުއަހަރީ ުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓު ުހިނގި )ދައުލަތުގ3/2006ުުެ:ުޤ ނޫނުުނަންބަރު، އިދ ރ ގައި
މުއްދަތުގައ35ުިޤ ނޫނު(ުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ުބުނު  ު.ރަމެވެުވ ކަންުފ ހަގަކުނުހުށަހަޅ ފައިުުށްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(

ުއޮޑިޓ ރުޖެނެރަލަކައުންސިލްުއިދ ރ ގެު ުރިޕޯޓު  މަނަދޫުދެކުނުބުރީުލަދުންމަޑުލުމި،ށްުހުޅައަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންއަހަރީ

ުގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވ2016ުޭޑިސެންބަރ31ުުު އިދ ރ ގެުކައުންސިލުގެ

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

(2016ުއޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުނަންބަރު:ު
ު ުކުރުމަށްުުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީބަޔ ންތައްުތައްކައުންސިލްތަކ އިުރަށުއިން، ޔ ރު

ުޤ ނޫ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުދައުލަތުގެ ުމ ލީ ުއެއްގޮތަށް ނޑ އި ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ުކަ ުމ އްދ ގ35ުުެނުގެ ވަނަ
ުގޮތުގެމަތިން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ުކޮންމެުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަކައުންސިލްގެ، )ހ( ުރިޕޯޓ އެކު، ރީ
ުށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަ

ލަ .2 ބަ ތުގައިު އިސ ގެުގޮ ލަތުގެުއ މްދަނީުފަ އު ބްލިކްުބެދަ ޕަ އިސު  ފަ ކައުންޓަށްުޖަމ ުންކުުއިގެންފައިވު  ވުންުއެ ުކޮށްފައިުނު

(2012ުބަރުުނޮވެމ08ުް)08/2012ުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު:
ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ ގައި"ކައުންސިލުުތަކުންުބަލައިގަންނަުފައިސު  އެުސަރކިއުކަރުު،ު"
ޤ ނޫނުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފަ މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ުއިސު 

ކުނުބުރީުމިލަދުންމަޑުލުުދެު،އެކައުންޓަށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަވެސްުންކުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބެ

ުމަނިޓަރީ ުފައިސ ުމޯލްޑިވްސް ުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށް ގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުއޮތޯރިޓީުމަނަދޫ
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުންކުބެ ުނުވ ކަން ުގެންގޮސްފައި ުޖަމ ކުރަމުން ުގަވ އިދުން ުބަލައިގެންފައިވު ކައުންސިލަށް އަދި،ުއެކައުންޓަށް

ށްުޖަމ ނުކޮށްުކައުންސިލްގެުއެކައުންޓަުންކުޕަބްލިކްުބެބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންު،ުހިސ ބުތައްުއ މްދަނީުފައިސ ގެުދައުލަތުގެ
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ުކަންއެނގެންުނެތްުއަދަދުހުރިުފައިސ ގެުުގައިއެކައުންޓްބެންކުު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސަރކިއުލަރ: ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ 08ުު)8/2012ުޓްރެޜަރީގެ (2012ުނޮވެމްބަރ
ުފޮނުވުމ އި ުއަށް ު)މީރ ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުގައިު"ކައުންސިލްތަކުން ގުޅޭ"

ުދަށުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށް،ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޤ ނޫނުތަކުގެ ުސަރކިއުލަރުގައި ުބަލައިގަންނަުއެ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން ން
ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުބެުދައުލަތުގެ ުއޮންނަުޕަބްލިކް ުޖަމ ކުރަމުންުގަވ އިދުއެކައުންޓަށްުުންކުއޮތޯރިޓީގައި ން

ު ުދަންނަވަމެވެ. ުއ މްދަގެންދިއުމަށް ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުކައުންސިލަށް ުއަދި ުހިސ ބުތައް ުުގެންދިއުމަށްލަހައްޓަމުންބަނީގެ
ުދަންނަވަމެވެ.

އްޔަތުގެު .3 ލި ލަތުގެުމ  އު އިދަ ވ  އްގޮތަށްުުއިުދ ުގަ އްޔ ރުކޮށްފައިުތިުއެ ވުންުުޖޫރީުރިޕޯޓްުތަ ުނު

(ު ުގަވ އިދު ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުު،ވަނަުމ އްދ ގައ6.16ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
ތިޖޫރީއ އިުޙަވ ލުވެު، ތައްޔ ރުކޮށްގައިވ ުފޯމެޓ އިުއެއްގޮތަށް(21ުުއެުގަވ ޢިދުގެުއެނެކްސްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުު)

ގު ުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކުކޮށް،ުފައިސު  ުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުހުރިުމުވައްޒަފުގެ ުއެހިސ ބުުނައި،ުއަދި
ުުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ކަބަލަމުންުގެންދަންވ ނެ ުދެކުނުބުރީުމަނަދޫ ުތިޖޫރީގެުމިލަދުންމަޑުލު ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން

ުކަ ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުދައުލަތުގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަން ުހިސ ބު ުއުޞޫލުގެހަފްތ ގެ  ނޑައަޅ ފައިވ 

ުހުންނަު ނަހަމަުުފައިސ ، ފައިސ އަށްުވ ނުވ ުނޭނގުމ އި، ފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންމަތިންުތިޖޫރީގައި
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ންކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުގޮތުގައިުބޭނު

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ ުއިޞް

އުސޫުގައ6.22ުިގެުު(R-20/2017)ދުުއިވ ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ނޑައަޅ ފައިވު  އެއްގޮތަށްުކޮންމެުހަފުތ އެއްގެުުތަކ އިލުކަ
ުތިޖޫރީ، ކޮންމެުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުއަދަދުުގުނައިުއަދި

އަދިުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުުއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށް އޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކުކޮށްުގުނައިު،
ު.ޅުތޯުޗެކުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެއެހިސ ބުުރަނގަ

ންކުު .4 ކައުންޓްުުބެ ސ ބުތައްުއެ ކޮންސައިލްުުގެުހި ންމަހަށްުރި ހު ށްފައިުުމަ ުވުންުުނުކޮ

ބ ކީުއ އ1.12ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުފޮތުންުދައްކު 
ުރަ ުބ ކީ ުބެއެކައުންޓް ުރިކޮންސައިލްކޮށް،ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުުންކުނގަޅުކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު އެކައުންޓު

ުވީނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކުރަންވ ނެކަމަށް ުތައްޔ ރު ުއިދ ރ ގެު،ސްޓޭޓްމަންޓެއް ުއެކައުންބ4ެ ުކައުންސިލް ުޓުގެންކު
، މިހެންވުމުގެުސަބަބުންުުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ގެުއެއްވެސްުމަހަކަށްު ވަނަުއަހަރ2016ުުރިކޮންސިލިއޭޝަންު

ުކައުންސިލ2016ުްޑިސެމްބަރ31ުުު ުދެކުނުބުރީުމަނަދޫ ުމިލަދުންމަޑުލު ުނިޔަލަށް ގެުބ ކީގެުއެކައުންޓުތަކުުންކުބެުއިދ ރ ގެުގެ
ުުންކުގޮތުގައިުހުރިކަމަށްުބެ ފަންސ ސްުއަށްުުސަތޭކަ)އެއްުމިލިޔަންުފަސ1,558,909ުުްސްޓޭޓްމަންޓްުތަކުންުދައްކ ުޖުމުލަ

ކަށަވަރުުުކަންއަދަދުގެުނިޔަލަށްުބެންކުުއެކައުންޓްުތަކުގައިުހުންނަންުޖެހޭުއެުތ ރީޚު، ހ ސްުނުވަުސަތޭކަުނުވައެއް(ުރުފިޔ އަކީ
ކުރަމެވެ.ކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަ
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ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުގޮތަށް،ުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 5.16ުގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުއެއްފަހަރުުހިސ ބުތަކެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއަކީުރަނގަޅުު ކައިުކޮންމެުމަހަކު

ުސްޓޭޓްމަންޓެއްުގެނުވައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުންކުބެ

ރުންު .5 ރަދުުކު ޚަ އިސު  ހަމަނުކޮށްުފަ ރި ލ އިުހިދުމަތަށްުއެދޭުފޯމުުފު  މުދަ

ތަކެތިުހޯދަންވ ނީުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުު ޚިދުމަތްުނުވަތަުގަންނަންުބޭނުންވު  ހޯދަންުބޭނުންވު 
ުދިނުމުންކަމަށްު ުހުއްދަ ުވެރިއަކު ު)ފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަށް ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ 8.05ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެ ގައިުވަނަ

ތަކެތިުހޯދުމުގައިުމުދަލ އިުޚިދުމަތަށްުު،މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު،ނަމަވެސްއެވެު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެ
ރުފިޔ ުހ ސްުހަތްުނުވަުތިރީސްުސަތޭކަު)އެއ139,700ުްކުރުމަކ އިުނުލައިުއެދޭފޯމްުތައްޔ ރުު ޚަރަދުުކޮށްފައިވ ކަންުުސަތޭކުަ(
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެު.

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ގޮތަށ10.61ުްގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ުހޯދުމުގައިުޚިދުމަތ އިުތަކެތިު،)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ު"ޚިދުމަތ އިުތަކެއްޗަށްުއެދޭުފޯމް"ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ލ އިު .6 ށަވަރުނުކޮށްުޚިމުދަ ބުނުކަންުކަ ްުދުމަތްުލި އްކ ފައިވުނ ދަ ސު  އި ުފަ

އޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުނުުކަމަށްުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ8.11ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ތަކެތިުހަމަޔަށްުހުރި ތަކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުުކުރިުފޯމުގައިވު  ފަރ ތުނުް( ފަރ ތުންު)ސްޓޮކްުބަލަހައްޓު  ތޯުބަލައިުތަކެއްޗ އިުހަވ ލުވު 

މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުު،ވީނަމަވެސްއޯޑަރުުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު
ުދައްކ ފައިވ ކަންު ުފައިސ  ުނުކޮށް ުކަށަވަރު ުލިޔެކިޔުމުން ުލިބުނުކަން ުހަމަޔަށް ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުޚިދުމަތ އި ުބައެއް ހޯދ ފައިވ 

އެގޮތުން،ުފ ހަ ސ ޅިސްުތިންުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުސ ޅިސްުުސަތޭކަ)އެއ143,144ުުްވަނަުއަހަރުުޖުމުލ2016ުުަގަކުރެވުނެވެު.
ުޚަރަދު ުނުކޮށް ުކަށަވަރު ުލިޔެކިޔުމުން ުލިބުނުކަން ުހަމަޔަށް ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުޚިދުމަތ އި ުރުފިޔ ގެ ކޮށްފައިވ ކަންުހަތަރެއް(

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.

ލ ޙުކުރަންު ގޮތްުއިޞް ން ދި ފު   ލަ

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017ދައުލަތުގެ ުއިދ ރ ގ11.18ުުެގެ ު)ހ(ުގައިވ ުގޮތަށްުސްޓޮކަށްުނުވަތަ ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ފަރ ތުން(ު ފަރ ތުންު)ސްޓޮކްުބަލަހައްޓު  ބޭނުމަށްުގަންނަުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުނުކަމަށްުތަކެއްޗ އިުހަވ ލުވުމުގެުކުރިން،ުހަވ ލުވު 
ތަކެތިުހަމަޔަށްުހުރިތޯުބެލުމަށްފަހުުތަކެއްޗ އިުު،ކުރިުފޯމުގައިުހުރިުތަކެއްޗ އިުލިބުނުުތަކެއްޗ އިުއަޅ ކިޔައިުގަތުމަށްުއޯޑަރުތަކެތިު

ުޙަވ ލުވުމަށ އި،ުތަކެތިުލިބުނުުކަމަށްުސޮއިުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ށް .7 އިބައިުކޮ އްކަތްތައްުބަ ސަ ވިދ ނެުމަ ރެ ތުގައިުކު ސައްކަތެއްގެުގޮ ފައިވުންުއެއްުމަ ށް ތުގައިުކޮ އްކަތްތަކެއްގެުގޮ ސަ ކިުމަ  ގެންުވަ
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10 ގ21ުެސަފުހު 

ންޓްގެުމަސައްކަތަށްުހިނގ ނެުޚަރަދ އިުއޭގެުމަންފ ުޕްރޮކިއުމަު،ކަންތައްތައްުވަކިވަކިުނުކުރުމަށ އިުވޭބެލެއިުއެއްުކަމެއްގެުގޮތުގަ
ޚިދުމަތްުނުވަތަުމަސައްކަތްތައްުއެއްކޮށްލުމަށްުު،އެންމެުފުރިހަމަުގޮތުގައިުހޯދުމަށްޓަކައިުވީވަރަކުންުޕްރޮކިއަރުކުރަންޖެހޭުތަކެތި

އަދިު)1ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގެު)36ުވަނަުބ ބުގ15ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ު،(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސ2ުްު(

ުުއެއްފަހަރ  ުތަކެތި ުގަނެފައިވ ުންވަކިވަކިގަނެވިދ ނެ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުކައުންސިކަން ުސައުންޑްުއެގޮތުން، ުއިދ ރ އަށް ލްގެ
ހޭދަކޮށްފައިވަނ37,950ުީސިސްޓަމެއްުގަތުމަށްުޖުމުލަު ރުފިޔު  އޭގައި ހިމެނޭތަކެތި ، )ތިރީސްުހަތްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސ ސުް(

ުބަޔަކަށްުބަހ ލައިގެންކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.2ު

ުގަވ އިދުގެު، ފައިވަނީތަކެތިުގަނެބައިުބަޔަށްުބަހ ލައިގެންު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއަގ25,000ުުުގައ8.15ުުިދައުލަތުގެ ރުފިޔ އަށްުވުރެ
އިޢުލ ންުނުކޮށްުމިުުތަކެތިުގަތުމަށްބޮޑުު ނުމުގައިކަންުބޭުތަކެތިުހޯދުމުގެޢ އްމުކޮށްުއިއުލ ންުކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީު،

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ު)ހ(ުދަ އްކަމެއްގެުގޮތަށް،ުއެއިުއ )ށ(ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުއަދ10.29ުުިގެުު(R-20/2017)އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ުނުކުރުމަށ އި،ުޕްރޮކި ުވަކިވަކި ުކަންތައްތައް ުބެލެވޭ ުހިނގ ނެގޮތުގައި ުމަސައްކަތަށް ުއެންމެުުއުމަންޓްގެ ުމަންފ  ުއޭގެ ޚަރަދ އި

ުއެއްކޮށްލައިގެންު ުމަސައްކަތްތައް ުނުވަތަ ުތަކެތި،ުޚިދުމަތް ުޕްރޮކިއޮރުކުރަންޖެހޭ ުވީވަރަކުން ުހޯދުމަށްޓަކައި ުގޮތުގައި ފުރިހަމަ

ުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އެއްފަހަރ ުގަންނަުތަކެތީގެުޖުމުލަުއަގުު އަށްވުރެުބޮޑ35,000ުު)ށު( ވ ނަމަުއެތަކެތިުގަތުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުރުފިޔު 
ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުވ ގޮތަށްުޢަމަލުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.10.31ުގަވ އިދުގެު

އްޔަތުގެު .8 ލި ލަތުގެުމ  އު އިދަ ވ  އްގޮތަށްުގަ ކީުުދ އިުއެ ވުބަޖެޓުުބ  ލަހައްޓ ފައިުނު ުންުބަ

ު ހިމަނ ފައިވ ުގޮތ އިުބަޖެޓުންކުރު ުތައްޚަރަދުުގައިބަޖެޓުު،ގައިވަނަުމ އްދ 4.08ު(ުގ2009ުެ)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
ފޮތުންުއަބަދުވެސްުއެނގެންުއޮންނ ނެުގޮތަށްުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަ އި،ުށ ޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓުުބ ކީު"ބަޖެޓްުހިސ ބުު"

މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަނަދޫުުވީބަޔ ންކޮށްފައިހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓަންވ ނެުގޮތ އިުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުލިޔުންތައްު ނަމަވެސްު،
އައިޓަމަކުންުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުުގޭނެގޮތަށްުއެނބ ކީުއެުތައްުކޮންމެުއައިޓަމެއްގެުބަޖެޓުހިސ ބުުބަޖެޓުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެު

ުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ހިމަނައިގެންުއައިޓަމްުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ުތަފްސީލް

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ގޮތަށްވަނަުމ އްދ 4.06ުުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ުބަޖެޓުުޚަރަދުގެުހިސ ބުތައްު،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުންނަވަމެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށްުދަ

ތްތަކ ު .9 ރ  ކިުފަ އައްސަސ ތަކުންުއެ ލަތުގެުމު އު ލުކުރުމަށްުުއިުދަ ވ  ރ އަށްުުޙަ އުންސިލްގެުއިދ  ުނުކަ ފައިސ ގެުހިސ ބުުވ ުފޮ ފައިވު 
ލަހައްޓ ު ވުންުުފައިުބަ ުނު
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11 ގ21ުެސަފުހު 

ުކައުންސިލް ުމަނަދޫ ުމިލަދުންމަޑުލު ުމުއައްސަސ ތަކުން ުފަރ ތްތަކ ދައުލަތުގެ ުއެކި ުފޮނުވ ފައިވު ުއިުމެދުވެރިކޮށް ހަވ ލުކުރުމަށް
ުނިޔަލަށ2016ުުްންބަރުުޑިސ31ުެު،ތެރެއިންފައިސ ގެު ުސަތޭކަު)ނުވ939,640ުަުޖުމުލަުއެކައުންޓުގައިުނުކުރެވިހަވ ލުުގެ
ުއިރު،ުއޭގޭުނުވަހ ސްުހަުތިރީސް ުހުރި ުތަފްސީލްުުސަތޭކަުސ ޅީސް(ުރުފިޔ  ުގޮތަށް ުނުވ އެނގޭ ކަންުހިސ ބުުބެލެހެއްޓިފައި

ފައިސ ގެުބ ކީ،ުކޮންމެުކަމެއްުވަކިންުއެނގޭނެހެންުހިސ ބުުުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުބަލަހައްޓ ފައިއެގޮތުން،ުއެކިުކަންކަމަށްުލިބިފައިވު 
 ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ފައި ފުރިހަމައަށްުބެލެހެއްޓުމަށ އިުުސ ގެުއައިޓަމްުބ ކީދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެހެންުފަރ ތަކަށްުރައްދުކުރަންުހަވ ލުކޮށްފައިވު 
ުންސައިލްުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އ އިުބެންކުުއެކައުންޓުގެުބ ކީުރިކޮުއައިޓަމްުބ ކީ

ތުނ2016ުުް .10 ނގެންުނެ ސްކުރިކަންުއެ އުންސިލުގެުޖަލްސ އިންުފ  ރުގެުބަޖެޓްުކަ ހަ ނަުއަ ުވަ

ގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރ2010/7ުުީޤ ނޫނުުނަންބަރުު: ު،ވަނަުމ އްދ ގައ96ުިދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(
އަހަރުގެުކައުންސިލުގެުބަޖެޓްުއެުއަހަރުގެުޖަނަވަރީ ުވ ނެުކުރިންުކައުންސިލުންުފ ސްކުރަންވަނަުދުވަހުގ15ުުެުމަހުގެުހިނގު 

އަހަރުގެުބަޖެޓްުފ ސްކުރެވެންދެންުކައުންސިލުގައިު،އިށ ކަމަ ނުކުރެވޭނެއަދިުހިނގު  ކަމަށްުުުއެހެންުމައްސަލަތަކ އިމެދުުމަޝްވަރު 
ފ ސްކުރިކަންުއަދިުބަޖެޓުުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމަނަދޫުކައުންސިލުގެ، ނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

 މެވެ.ކުރަނެތްކަންުފ ހަގަުުމަކުންުއެނގެންލިޔެކިޔުުއްވިކަންުއެއްވެސްއެކަމަށްުޖަލްސ އެއްުބޭ

ގޮތްު ން ދި ފު  ލ ޙުކުރަންުލަ  އިޞް

ުވަނަުމ އްދ 96ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު
ކުރިންުކައުންސިލުންުުވަނަުދުވަހުގ15ުެުމަހުގެުހިނގ ުއަހަރުގެުކައުންސިލުގެުބަޖެޓްުއެުއަހަރުގެުޖަނަވަރީުއ އިުއެއްގޮތަށް،

އަދިުއެކަންުއެނގޭނެހެންުލިޔެކިޔުންތައްުބެލެހެއްޓުމަށްފ ސްކުރުމަ ކުރިންުބަޖެޓްުުމިުދުވަހުގެު،މީގެުއިތުރުންދަންނަވަމެވެު.ުށ އިު،
ުމެވެ.ބަޖެޓްުފ ސްވަންދެންުއެހެންުމައްސަލަތަކ އިުމެދުުކައުންސިލުންުމަޝްވަރ ުނުކުރުމަށްުދަންނަވަ، ފ ސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ

އްވ ފައިނުވުން.11 ބ  ގޮތަށް އް އެ ނޫނ އި ޤ  އްދަލުވުންތައް ބަ ންމު އ  އުންސިލްގެ ކަ

ުނަންބަރު:ު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ115ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުބައްދަލު ުކައުންސިލްގެުއ ންމު ުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރު ުކޮންމެ ުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމ އްދ ގައި ވުމެއް

ުބައްދަލުވުންކަންުލިޔެކިޔުންތަކުނ13ުްބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުކައުންސިލުންުބ އްވ ފައިވަނ52ުީވަނަުއަހަރުުބ އްވަންޖެހ2016ުުޭ

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.
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