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 ަވަނ ައަހުރގ   2016 ިއާދާރގ   ގ  ަކުއްނސިލް  ައޮތޅު ައރިައޮތޅު ުއުތުރުބީރ 

 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 

އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ެގުކައުންސިލްުއަތޮޅުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުު )އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
އެުއިދ ރ ގެުު،އެއްގޮތަށްބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެއިދ ރ ގެު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ  ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް،
ުވިޔަފ ރިތަކުގެ، ބެލުމ އި ުދަށުގައިވ  ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުއެހެނިހެންުކައުންސިލްގެ ުއަދި ުހިންގ ުުމ ލީ ކަންކަން

ު ުަނންަބރު ުޤ ޫނނު ުޤ ނޫނު(ުއ އ3/2006ުިބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުމ ލިްއޔަތުގެ ުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫުނުު،)ދައުލަތުގެ ދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ
ު ުއ7/2010ުުެނަންބަރު ުބަލައި، ުއެއްގޮަތށްތޯ ުއ އި، ުޤ ޫނުނ( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުަކޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ ްއޖޭގެ
އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުު،ގަވ އިދުތަކަށްުޢަަމުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުުރމ އިުއިގ ނޫނުތަކ 

ުފ ހަގަކުރެވު ުއޮޑިޓުގައި ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުނު ުނަންބަރު ުޤ ޫނުނ ުކަންކަން )ދައުލަުތގ2006/3ުުެއެ
ުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު ވަނ36ުަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު

ގޮތުގެމަިތްނު ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،މ އެކުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ ލީު
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެންްޑުުއެ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ.ުއަދި ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ު ުލޯކަލް ުުހށަހަަޅއިޓްރެޜަރީއަށ އި ުއޮތޯރިޓީއަށް ުވެބްސަިއޓްުު،ގަވަރމަންޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނ ެނހެން ރައްޔިތުންނަށް
 www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު އިސްވެރިންނ އިުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެއަތޮޅު
ުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ު  
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ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަްނބަރު ުލ މ7/2010ުަޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުހިންގުމުުރުކަޒީ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުުޤ ނޫނު(ުގެއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައ88ުުިގެ ވަނަ
ުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެލެހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައ10ުިުބ ބުު(ުގ2009ެގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަ
ުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ަގއިުުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުުއ އި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(3/2006ުުޤ ޫނނުުނަްނބަރުުު،ގޮތަށް

ުމަސައްކަތްުުހޯދުމުގެުއ މްދަނީުއަންދ ޒ ކޮށްފަިއވ ުލިބޭނެކަމަށްުއިދ ރ އަށްުއެު،ކުރުމ އިުތައްތައްކަންުއެންމެހައިުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށް
ުހިންގައިުއެުއިދ ރ ުއިސްރ ފުނުވ ނޭހެންު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އިުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުކުރުމ އި

ނޑައެޅިފައިވު ުބަޖެޓުގައިު،ބަޖެޓ އެއްގޮަތށްުފ ސްކުރިުކައުްނސިލުންުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްަފއިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުކަ
ނޑައެޅުނުުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށް ހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެު،ކުރުމ އިޔަގީންުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯުކަ

އެުހިސ ުބތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްު، ޓައިކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްއެއްގޮތަށްުޞައްޙަ
ުޤ ނޫުނުނަންބަރު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުޤ ނޫނު(3/2006ުމި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުެގ 46ުުގެ ުދަށުން ުމ އްދ ގެ އަރިއަތޮޅުުވަނަ

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެުއިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީު ުދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުއުތުރުބުރީ ުުކައުންސިލްގެުއަތޮޅުއަރިއަތޮޅު 2016ުުއިދ ރ ގެ ުބަޖެުޓން ުއަހަރުގެ ޚަރަދުުވަނަ
ުބަޖެޓުގައިު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ކޮށްފައިވަނީ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބަ ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިު، ޔ ްނކުރުމ އިކަ
ު ުނަންބަރ: ުޤ ނޫނު ުހިންގ ފައިަވނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ އި ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ 3/2006ުއެ

ުނަްނބަރ:ު) ުަގވ އިދ އި،ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނު(ުއ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދ އިރ ތަްއު)ދ7/2010ުިދައުލަތުގެ ވެހިރ އްޖޭގެ
ުޤ ނޫނުތަކ އިު ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ުފ ހަ ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުބަޔ ންކުރުމ އި، ުެދކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަްށ ުބަލައި، ގަކުރެވުުނުއެއްގޮތަށްތޯ
ުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުެގނައުމެވެ.ު

ގަވ އިދުތަކ ިއުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގުމުގައި،ުކުރިންުބަޔ ންކުެރވުނުުޤ ނޫނުތަކ އިު، މިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި
އްވިުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރުުބެލުމަށ އި،ުކައުންސިލްެގުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލަށްުފ ސްކޮށްދެ

ުފު ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެިކ ުބޭުނންވ  ުބެލުމަްށ ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ުމަޤުޞަުދތައް ރިހަމަކުރުްނުބަޖެޓުގެ
ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުެތރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުގަވ އިދ އިު،ހިމެނެއެވެ. ުމ ލިއްޔަުތގެ ުމ ލީު، ދައުލަތުެގ ކައުންސިލްގެ

ުވަޒަން ުމިންވަރު ުއޮތް ުފުރުަޞތު ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫނ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ކުރުންުކަންކަމ އި
ުހިމެނެއެވެ.

އ އިުުކައުންިސލްގެއަތޮޅުުއަިރއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުަވނަުއަހަރ2016ުުުމިގޮތުންު ދައުަލތުގެުއިދ ރު  ވިޔަފ ރިތަކުނުް، އެުއިދ ރ ގެުަދުށގައިވު 
އެހެނިހެންުޤ ޫނނުތަކ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންަކމ އިުގުޅޭ
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ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަީށގެންވ  ުމިްނވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވ  ިމުުގަވ އިދުތަކަށް
އޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ު ުސްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)08/2012ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ު .1
ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުކައުންސިލް" ުގައި ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ތަކުން

ުޮއްނަނު ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިްވސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުަލތުގެ ުބަލައިަގންނަ ުއިދ ރ އިން ުކަުއންސިލް ުަދށުން ޤ ނޫނުތަކުގެ
ުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަރިއަތޮޅުު،ޓަށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރުމަށްުއެުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަެވސްޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުން

)ތޭވީްސ23,925ުުގެުތެރެއިންުފައިސ ުގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވ ގެުއ މްދަނީދައުލަތުވަނަުއަހަރ2016ުުުުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެ
 ނުކޮށްުއެތައްުދުވަހެއްުވެފައިވުން؛ޖަމ ުއެކައުންޓަށްުންކުޕަބްލިކްުބެުރުފިޔ ުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސަވީސް(

ުފައިސ އެއްުުުދައުލަތުގެ .2 ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުކުރެވޭހ  ުޖަމ  ުަފއިސ  ުލިބޭ ތަންތަނަށް
ުބަޔ ންކޮށްފައިުުމ އްދ ގައިުވަނ1.01ުަުގެު(2009)ުގަވ އިދުުމ ިލއްޔަތުގެުދައުލަތުގެޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެުކަމަށްު

ބައެއްބަލައިގަނެުއިދ ރ އަށްއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުު،ވީނަމަވެސް ބެންކަށްުޖަމ ނުކޮށްުއެތައްުދުވަހެްއުފައިސު ުފައިވު 
ުުޖަމ ކުރ ބެންކަށް ، ވެފައިވ އިރު ުފުރިހަމައަށްފައިސ ގެ ުލިޔެކިޔުންތައް ަވނ2016ުުައެގޮުތން،ުިއުނުވުން.ުބަލަހަްއޓ ފަުހިސ ބުތަކ އި
ފައިސ ގެުތެރެއިންއަހަރުުބަލަ )ހަަތރުުސަތޭކަުނުވަދިހަުތިންުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަތަރެއް(493,594ުުޖުމުލަުުއިގެންފައިވު 

 ރުފިޔ ުބެންކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަްނުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން؛

ުހުރިުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުަހފްތ އެްއގެުކޮންމެުގައިު(ުހ)ުމ އްދ ގެުަވނ6.16ުަުގެ(2009)ުގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .3
ުފައިސ ުު،ޗެކުކޮށްުހިސ ބުުއެުމުވައްޒަފަކުުއިސްުއޮފީހުގެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުހަވ ލުވެހުރިުތިޖޫރީއ އިު،ބަލައިުހިސ ބުުފައިސ ގެ
ުތިޖޫރީގައިުުންކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިު،ވީނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިުގެންދަންޖެހޭނެަކމަށްުބަލަމުންުއެހިސ ބުުވެރިޔަކުުުއޮފީހުގެުއަދިު،ގުނައި
ތައްޔ ރުކުރަމުންުނުދިއުމ އިުތިޖޫރީުބ ކީުފޮތެްއުުހިސ ބުުުގެހަފްތ ތިޖޫރީެގުުއަދ ހަމަޮކށްުދުވަހަށްުދުވަުހންުހިސ ބުުފައިސ ގެުޓ ބަހައް

 ބަލަހައްޓަމުންުނުދިއުން؛

ުދައްކު ުއޮފީހުގެުހިސ ބުންުނިމުުމންުމަހެއްުކޮންމެގައިުު(ށ)ވަނަުމ އްދ ގ1.12ުުެުގެު(2009)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު .4
ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުުކުރަންުވ ނެުުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުއެއްޗެއްކަންުރަނގަޅުއަކީުުބ ކީުއެކައުންޓްުއ އިުބ ކީ

ުކޮށްފައި ުބަޔ ން ުު،ނަމަވެސްވީކަމަށް ުރިކޮންސައިލްުކައުންސިލުގެ ުފުރިހަމައަށް ުއެކައުންޓުތައް ުބެންކު ުހުޅުވ ފައިވ  ުނަމުގައި އިދ ރ ގެ
ގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުބެންކުުއެކައުންޓުތަކުގެުބ ކީެގ2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުު، މިހެންވުމުގެުސަބަބުންކޮށްފައިުނުވުން.ު

ހަތްުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަތްުހ ސްުދުއިސައްތަުއަށްޑިހަު)797,288ުކުންުދައްކ ުޖުމުލަުގޮތުގައިުހުރިކަމަށްުބެންކުުސްޓޭޓްމަންޓްުތަ
ުޑޮލަރުއަކީު 127,255 ،އިއ ރުފިޔ ުއަށެއް( ުފަހެއް(ުޔޫ.އެސް ުފަންސ ސް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުހަތ ވީސް ުތ ރީޚުގެު)އެއްުސަތޭކަ އެ

 ން؛ވަރުުކުރެވެންުނެތުއަދަދުކަންުކަށަނިޔަލަށްުއެކައުންޓްުތަކުގައިުހުްނނަންުޖެހޭު

ުފޯމްުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭުހޯދުމަށްުޚިދުމަށްުތަކެއްޗ އިުހޯދަްނވ ނީުތަކެތިުބޭުނންވ ުގަންނަންުނުވަތަުޚިދުމަތްުބޭނުންވ ުހޯދަން .5
2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުކަމަށްުދިނުމުންުހުއްދަުވެރިއަކުުއެކަމަށްުފުރިހަމަކޮށް ުމ އްދ 8.05ުުގެ( ުގައިުވަނަ

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


 

ު 

ބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީު  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

5 ގ10ުެސަފުހ ު  
 

ުނުވަދިހަުސަތޭކަުހަުހ ސްު)ސައުވީސ24,696ް ނަުއަހަރުުވ2016ުަު،ކޮށްނުމިުދެންނެވިުފޯމުުފުރިހަމަު،ވީނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައި
ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވުން؛ގެރުފިޔ (ުހައެއް

ުހަދިޔ ގެުުނުަވތަުގަންނަުަތންަތނަށްުދައުލަތުގެުގައި،(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ7.01ުަުގެ(2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .6
ުވ ނެުލިޔެުުދަފްތަރުުމުދަލެއްގެުހުރިހ ުލިބޭުގޮތުގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިބަލަހައްޓަން ުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަރިއަތޮޅުުު،ވީނަމަވެސްުކަމަށް

ުނަންަމތީގައިުކައުންސިލުގެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއިންުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްުފުރިހަމަުއަށްުބަލަހައްޓަމުންުނުގެންދިއުން.ުއެޮގތުން،ު
ުލޯންޗެއްުކުރެވިފައިވ ުރަޖިސްޓްރީ ުއިތުރުން ުބައެއްގެ ުނުވުމ އިުއެހެނިހެން ުހިމަނ ފައި ުދަފްތަރުގައި ުހަރުމުދަލުގެ ބައެްއު، ހަރުމުދ ،

ކިއްޔ ތުގައިުހުިރުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްމުދަލުގެުއަގުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވުން.ުމިހެންވުމުގެުސަބަބުްނ،ު
 ؛ންދެނެގަނެވެންުނެތުސައްޙަުއަގުުުހަރުމުދަލުގެ

ުަނންބަރުުޤ ނޫނު .7 ުޤ ނޫނުުހިންގުުމގެުންއުޞޫލުުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ު: ުަވނ115ުުަުގެު(
ކޮށްފައިވީުުބަޔ ންުކަމަށްުބ އްވަންވ ނެުބައްދަލުވުމެއްުއ ންމުުތ ވަލުކުރެވިފައިވ ުކައުންސިލްގެުއެއްފަހަރުުހަފްތ އަކުުކޮންމެު،މ އްދ ގައި

ބައްދަލުުވނ44ުުްުޖުމުލަުބ އްވ ފައިވަނީުއަހަރުުވަނ2016ުަުއިދ ރ އިންުގެކައުންސިލްުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަރިއަތޮޅުު،ވެސްނަމަ
 ވުްނ؛ކެންސަލުކޮށްފައިުބައްދަލުވުންުބައްދަލުވުމެއްގެުކޯރަމްުހަމަނުވުމުގެުސަބަބުނ23ުްތަުކގެުތެރެއިންުންމިުބައްދަލުވުކަމަށްވ އިރު،ު

ުންނަުނޫނުޤ  .8 ުދ 2010/7ުބަރު ުއިދ ރީ ުއުއިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުލ މަރުކަޒީ ުޞޫރ ތައް ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ވަނ105ުުަލުން
ުންޓުުއޮތޯރިޓީއަށ އިުސަރުކ ރުގެުކަމ އިބެހޭުލޯކަލްުގަވަރމަުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުކައުންސިލުގެުުރަށ އިުއަތޮޅު، ގައިމ އްދ 

ވަނ2016ުުަުއިދ ރ އިންުތޮޅުުކައުންސިލްގެއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަު،ނަމަވެސްނެުކަމަްށުބަޔ ންުކޮށްފައިުވީއިދ ރ ތަކަށްުފޮނުވަންޖެހޭ
 ނުވުން؛ުއިތައްޔ ރުކޮށްފަ ރިޕޯޓްުޚަރަދުއ އިުުއަހަރުގެުއ މްދަނީ

ުަނންބަރުޤ  .9 ުނޫނު ުޤ ނޫނު)2010/7ު: ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ )ު ަވަނ124ުުެގ
އ އިުވިޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަީނުު،މ އްދ ގައި ކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސު 

ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަްށު ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ އ އި
ގެުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްުއެއްވެސްކައުންސިލްގެުވަނަުއަހަރުުއެކުލަވ ލެވުނ2014ުުުުވީނަމަވެސުް،ބަޔ ންކޮށްފައި

 ން.އިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޤ ު ުނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިންވަ ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިަދށް ުޤ ނޫނ އި ުނަންބަރު)ހ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެުވނު ުދެޭކގޮތް ު)1ު)ރ މެދު ުއިްނ ުއ6ަ( ްށު(
ުފިޔަވައި ުކަންތައްތައް ނޑުގޮތެއްގައި،ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމައިގަ ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ ޑިސެމްބަރ31ުުުކައުންސިލްގެ

)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުުެު:ޤ ނޫނުުަނންބަރުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ،2016ުު
 ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.އެއްގޮތަށްޤ ނޫނު(ުއ އި،ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ު

ުއަދި ުނަ)ށ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)ުޤ ނޫނ އި ު)7ންބަރު ުއިން ުއަށ9ުް( )ު
ުޢަމަލުކޮްށފައިަވނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަްނތައްތައް ުނަްނބަރުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  2010/7ުު:ޤ ނޫުނ

ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 
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ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ފައިސު ގެުދައުލަތުގެުއ މްދަނީު .1 ުކޮށްފައިނުވުންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުުގަވ އިދުންުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ު ުނަންބަރު: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް 08ުު)08/2012ުމިނިސްޓްރީ (2012ުނޮވެމްބަރު
ުފޮނުވުމ އިގުޅޭުކައުންސިލް" ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުތަކުން ުގައި "

ުއޮްނަނު ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިްވސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުަލތުގެ ުބަލައިގަްނނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިްލ ުަދށުން ޤ ނޫނުތަކުގެ
ުއަތޮޅުުުތުރުބުރީއުުއަރިއަތޮޅުު،ޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުންޓަށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރުމަށްުއެުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަެވސް

ުުކައުންސިލްގެ ުއ މްދަނީއިދ ރ އަށް ުދައުލަުތގެ ުފައިސ  ުބައެއް ުަބލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުގެ ުއެކައުންަޓށް ޖަމ ކޮށްަފއިުޕަބްލިްކުބެންކް
23,925ުުތެރެއިންގެުފައިސ ުބަލައިގެންފައިވ ގެުގޮތުގައިުގެުއ މްދަނީދައުލަތުވަނަުއަހަރ2016ުުުު،ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުން

އޭގެުތެރޭގައިުއަހަރަކަށްވުރެުުނުވ ިއރު،ުޖަމ ކޮށްފައިުއެކައުންޓަށްުންކުުޕަބްލިކްުބެުރުފިޔ ު)ތޭވީސްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސަވީސް(
 ވުނެވެ.ކުރެފ ހަގަުގިނަުދުވަސްވެފައިުހުރިުފައިސ ހުރިކަން

 ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

"ކައުންސިލްތަކުްނ2012ުނޮވެންބަރ08ުުު)8/2012ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރު: )ު
މޯލްޑިވް އެުސަރކިއުލަރގަިއުސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީބަލައިގަންނަުފައިސު  ައށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިުވ ގޮތަށްު،

ުކައުންސިލްބަ ުަދށުން ުޤ ނޫނުތަކުގެ ުުގެޔ ންކޮށްފައިވ  ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އަށް ުއ މްދަީނ ުމަނިޓަރީު،ފައިސ ދައުލަތުގެ ުމޯލްޑިވްސް
ުމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޖަމ ކުރަުއެކައުންޓަށްުގަވ އިދުންުްނކުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބެ

ުނުވުންުކޮށްފައިުދުވަހުންުދުވަހަށްުކައުންސިލުގެުބޭންކުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުުބަލައިގަންނަުއ މްދަނީގެުފައިސ ުކައުންސިލަށްު .2

އެުފައިސ އެއްުލިބޭުުދވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުުދައުލަތުގެ ލިިބއްޖެނަމުަ، ވަގުތުުއޮއްވު  ކުރެވޭހު  ޖަމު  ތަްނތަނަށްުިލބޭުފައިސު 
ު،ވީނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިުމ ްއދ ގައިުވަނ1.01ުަުގެު(2009)ުގަވ ިއދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެވ ނެުކަަމށްުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަން

ބައެއްބަލައިަގނެުއިދ ރ އަށްއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކަުއންސިލްގެު ުެބންކަށްުޖަމ ނުކޮށްުއެތައްުދުަވހެއްުވެފައިވުުމގެުފައިސު ުަފއިވު 
އެހެންކަމުްނ،ުުއިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ބަަލހައްޓ ފަުހިސ ބުތަކ އިުލިޔެކިޔުންތައްުފުރިހަމައަށްފަިއސ ގެުުޖަމ ކުރ ންކަްށުބެ، އިތުރުން
2016ުު ުޖުމުލަ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުބަލައިގެންަފއިވ  ުއަހަރު ުސަތޭކ493,594ުުަވަނަ ުފަސް ުހ ސް ުތިން ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ )ހަތަރު

ޖަމ ނުކޮްށުުބެންަކށްލިބޭުފައިސ ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުކަށަވަރުުުކރެވެންުނެތްކަންނުވަދިހަުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ުެބންަކށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަންު
ގުޅޭުހިސ ބުތައްުގިނަުދުވަސްތަކެއްުވަންދެން ލިބޭުފައިސ އު  ުުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓަމުންުނުދިއުމުގެުސަަބުބން،ތިޖޫރީގައިުބެހެއްޓުމ އުި،

 ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އޮތްުތުގެުފުރުސަމުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުުަފއިސ ުުވ ނުވ ުނޭނގުމ އިއަށްުފައިސ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އ އިުއެއްގޮތަށ5.15ުްގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ވަގުތުުއޮއްވައިުު،ވަނަުމ އްދު  ޖަމ ކުރެވޭހު  ިލބޭުފަިއސު 
ފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރުމައެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންުު،ލިބިއްޖެނަމަ ށ އި،ުޖަމ ކުރު 

 ދަންަނވަމެވެ.ުުފުރިހަމައަށްުބެލެހެއްޓުަމށް
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ުނުވުންުުފައިުތައްޔ ރުކޮށްުުގެުހަފްތ ގެުހިސ ބުުނުވުމ އިުތިޖޫރީުުފައިުުބ ކީުބަލަހައްޓ ުތިޖޫރީު .3

ުފައިސ ގެުުހުރިުތިޖޫރީގައިުިނޔަލަށްުހަފްތ އެއްގެުކޮންމެުގައި(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ6.16ުަުގެ(2009)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުއަދިު،ގުނައިުފައިސ ު،ޗެކުކޮށްުހިސ ބުުއެުމުވައްޒަފަކުުއިސްުއޮފީހުގެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުހަވ ލުވެހުރިުތިޖޫރީއ އިު،ބަލައިުހިސ ބު
ުކައުންސިލްެގުު،ވީނަމަވެސްުބަޔ ްނކޮށްފައިުގެންދަންޖެޭހނެކަމަށްުބަަލމުންުއެހިސ ބުުވެރިޔަކުުއޮފީހުގެ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު
ުުއަދ ހަމަކޮށްުދުވަހަށްުދުވަހުންުހިސ ބުުފައިސ ގެުޓ ބަހައްުތިޖޫރީގައިުންއިދ ރ އި ތައްޔ ރުކުރަމުްނުުހިސ ބުުގެހަފްތ ތިޖޫރީގެ
ވަނަުއަހަރުގެުުނިޔަލަށ2016ުުްމިހެންވުމުގެުސަބަބުން،ުު.ފ ހަގަުކރެވުނެވެުކަމ އިުތިޖޫރީުބ ކީުފޮތެއްުބަލަހައްޓަމުންުނުދ ކަންންދ ނުގެ

ުތިޖޫރީގައިުއެއްގޮތަށްުގަވ އިދ އިުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަުތގެއަދި،ުުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުބ ކީުެދނެގަނެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.
ުފުރުޞަތުުުކުރުމުގެުބޭނުންުުޮގތުގައިުނަހަމަުފައިސ ުގުމ އިނޭނުވ ނުވ ުފައިސ އަށްުބަަލހައްޓ ފައިުނުވ ީތ،ުހިސ ބުތައްުފައިސ ގެުބަހައްޓ 
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއޮތްކަން

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތ6.21ުަގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ތިޖޫރީގައިުެބހެއްޓޭުފައިސ އ އިުނެގޭުފައިސ ެގުު،ށްވަނަުމ އްދ ގައިވު 
ުބ ކީކުރ ުފޮތެއްގައިުނުވަތަުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުުދވަހަށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެެވ.ރެކޯޑުުތިޖޫރީު

ގޮތ6.22ުަގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުއަދުި، ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފަިއުުހަފްތ ގެުނިޔަލަށްު،ށްވަނަުމ އްދ ގައިވު 
އަދަދ އި،ުޗެުކންުހުރިވަރ އި،ުބޭރުފައިސ ުހުިރނަމަުއޭގެުކޮންމެުވައްތަރެއްުވަިކންުުހިސ ބުު)ނަގުުދުފައިސ އިންުހުރިހުރިުފައިސ ގެު

ުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަްށުއޮފީހުގެުއިސްމުވައްޒަފަކުުއެުހިސ ބުުޗެކުކޮށް،ުފައިސ ުގުނަިއ، ުހުރިުޢަދަދު(ުަބލައި،ުތިޖޫރީއ 
ފައިސ ގެުހަފުތ ގެުުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ު،ޅުތޯުބަލައިުޗެކުކުރަމުންުގެންދިއުމަށ އިއަދިުއޮފީހުގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުއެުހިސ ބުުރަނގަ

 ުދަންނަވަމެވެ.ރުމަށްުސްދުވަހުގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރިޕޯޓ އިުމަ

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުބެުުއެއްގޮތަށްުުދ ުގަވ އިުުގެުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެު .4

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(2009)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގ1.12ުުެގެ ުު(ށ)ވަނަ ުހިސ ބުންުނިމުމުންުމަހެއްުކޮންމެގައި ުދައްކު ުއޮފީހުގެ
ޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުުކުރަންުވ ެނުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުއެއްޗެއްކަންުުރަނގަޅުއަކީުުބ ކީުއެކައުންޓްުއ އިުބ ކީ

އިދ ރ ގެުނަމުގައިުހުޅުވ ފައިވ ުބެންކުުއެކައުންޓުތަްއުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލުގެުު،ނަމަވެސްވީބަޔ ންުކޮށްފައިކަމަށްު
އެކައުންުޓގ5ުުެުއިދ ރ ެގުަނމުގައިުހުޅުވ ފައިވ ގެުކައުންސިލްފުރިހަމައަށްުރިކޮންސައިލްުކޮށްަފއިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއެޮގތުން،ު

ު 4ުުތެރެއިން، ުނުވ ިއރުއެކައުންޓަަކށް ުހަދ ފައި ުތައްޔ ރުުުއެކައުންޓަކަށް ރިކޮންިސލިއޭޝަނ1ުް، ިރކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަްނޓް
ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުނޫންކަން ުސައްޙަ ުސްޓޭޓްމަންޓްތައް ުއެ ުވީނަމަވެސް، ުސަބަބުންުކޮށްފައި 31ުު، މިހެންވުމުގެ ގ2016ުުެޑިސެމްބަރު

ޖުމުލަުނިޔަ 797,288ުލަށްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުބެންކުުއެކައުންޓުތަކުގެުބ ކީގެުގޮުތގައިުހުރިކަމަށްުބެންކުުސްޓޭޓްމަްނޓްުތަކުންުދައްކު 
)އެއްުސަތޭކަުހަތ ވީސްުހ ސްުދުއިސައްތަު 127,255 ،އިއ ރުފިޔ ުހަތްުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަތްުހ ސްުދުއިސައްތަުއަށްޑިހަުއަށެއް()

ު ުއަކީ ުޑޮލަރ ުފަހެއް(ުޔޫ.އެސް ުކުރެވެންުފަންސ ސް ުކަށަވަރު ުއަދަދުކަން ުެޖހޭ ުހުންނަން ުތަކުގައި ުއެކައުންޓް ުނިޔަލަށް ުތ ރީޚުގެ އެ
 ނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު

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


 

ު 

ބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީު  
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

MG/RV05ުއެނެކުސްު)ގަވ އިދުގެު، ގެުމަތިންގޮތުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 5.16ުގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ުބ ކީއަކީުރަނގަޅުު(ުއެއްގޮތަށްުނ އ ނަމޫގައިވ ު ުދައްކ  ުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުން ުބ ކީއ އި ުއެކައުންޓުްނުދައްކ  ުނިމުމުން ުމަހެއް ކޮްނމެ

ުދެނެގަތުމަްށޓަ ުހިސ ބުތަކެއްކަން ުކޮންމެ ުބެުަކއި ުއެއްފަހަރު ުސްޓޭޓްމަންެޓއްުުންކުމަހަކު ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުގެނުވައި ސްޓޭޓްމަންޓެއް
ޓްތައްުތަކަކީުރަނގަޅުުސްޓޭޓްމަންޓްުތަކެއްކަން،ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންއަދިުތައްޔ ރުުކުރެވޭުުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުސޮއިުކަށަވަރުކޮށްޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުުކުރިުފަރ ތ އިުމ ލީތައްޔ ރު

ުއިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަުހޯދ ފައިުނުހުރުންުތަކެއްޗ ު .5

ުފޯމްުުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭުހޯުދމަށްުޚިދުމަށްުތަކެއްޗ އިުހޯަދންވ ނީުތަކެތިުބޭނުންވ ުގަންނަންުނުަވތަުުޚިދުމަތްުބޭުނންވ ުހޯދަން
2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަުތގެުކަމަށްުދިނުމުންުހުއްދަުވެރިއަކުުއެކަމަށްުފުރިހަމަކޮށް ުމ އްދ 8.05ުުގެ( ުގައިުވަނަ

ުއިދ ރ އިންު،ވީނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައި ުޚިދުމަތްުކަުއންސިލްގެ ުުހޯދުމުގައިުތަކެއްޗ އި ުަފހަރު ުފުރިހަމަކޮްށުބައެއް ުފޯމު ުދެންނެވި މި
ުހޯދ ފައި ުޚިދުމަތަށްތަ ،އެގޮތުންު.ފ ހަގަކުރެވުނެވެުނުވ ކަންުހުއްދަ ުވ2016ުަުނުކޮށްުތައްޔ ރުުުފޯމްުއެދޭުުކެއްޗ އި ުއަހަރު ުުު ނަ

ު.ފ ހަގަކުރަމެވެުކޮށްފައިވ ކަންުޚަރަދު ރުފިޔ (ުހައެއްުނުވަދިހަުސަތޭކަުހަުހ ސްުވީސްސައު)24,696ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުކުރިނ10.58ުުްގެ ުހޯދުމުގެ ުޚިދުމަތް ުަތކެއްޗ އި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
 އެތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަްށުވެރިއެއްގެުހުއްދަުލިޔެކިޔުމުންުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުދ އިުއެއްގޮތަށްުގަވ އިުުގެުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެުރީުދަލުގެުރަޖިސްޓްުހަރުު .6

ުޮގތުގައިުހަދިޔ ގެުނުަވތަުގަންނަުތަްނތަނަށްުުދައުލަތުގެުުގަިއ،ު(ހ)ުމ އްދ ގެުުވަނ7.01ުުަުގެު(2009)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ކައުންސިްލގެުުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުއަރިއަޮތޅުު،ވީނަމަވެސްުކަމަްށުބަޔ ންކޮށްފައިބަލަހައްަޓންުވ ނެުލިޔެުދަްފތަރުުުމދަލެއްގެުހުރިހ ުލިބޭ

ުހަ ުއިން ުފުރިހަމައިދ ރ  ުދަފްތަރެއް ުރުމުދަލުގެ ުއަށް ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ބަލަހައްޓަލިޔެ ުނުގެންދ ކަން ުުމުން ުކައުންސިލުގެއެގޮތުން،
ތަރުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ކަންުހަރުމުދ ،ުހަރުމުދަލުގެުދަފްުބައެއްުއެހެނިހެންުގެުއިތުރުންލޯންޗެއްުކުރެވިފައިވ ުރަޖިސްޓްރީުނަންމަތީގައި

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުަބއެއްުމުދަލުގެުއަގުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންުއަދި،ުފ ހަގަުކުރެވިފައިވެއެވެު.
ހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުދަފްަތރުުު.މިުދަފްތަރުންުެދެނގަނެވެންުނެތްަކންުފ ހަގަކުރަމެވެުޖުމުލަުއަގުތުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުމިލްކިއްޔ 

ުމދ ުގެއްލުމ އިުމުދަލަށްުވ ނުވ ުނޭނގިުދައުލަަތށްުމ ލީުގެްއލުމ އިުު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ިއުއެއްގޮތަށްުުނބެލެހެއްޭޓނަމަ
 ކުރިމަތިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަްނުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ރ ގެުވަނަުމ އްދ ުއ އިުއެއްގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ 11.02ު އަދ11.01ުުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ލެޭވުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެެރއިންުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުބެ

ުހިސ ުބތައް ުކުރުމަށ އި،ުހަރުމުދަލުގެ ުރެކޯޑު ުަރޖިސްޓްރީގައި ުތަކެިތުހަރުމުދަލުގެ ުބެލެހެްއޓުމަށްއެންމެހ  ުވަެމވެ.ުަދންނަުފުރިަހމައަށް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުހުރިތޯުުހަމައަށްުތަެކތިުުހންނަންޖެހޭުތަނުގައިުގޮތަށްުަބޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި(ުބ)ުގ11.04ުެުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއަދި
.ދަންނަވަމެވެކުރުމަށްޗެކުއެއްފަހަރުއަހަރަކުލަސްވެގެން

ުދުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުގަވ އިުގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންތައްުކައުންސިލްު .7

ު،މ އްދ ގައިުވަނ115ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ު:ުަނންބަރުުޤ ނޫނު
ުއެހެން.ުކޮށްފައިވެއެވެުބަޔ ންުކަމަށްުބ އްވަންވ ނެުބައްދަލުވުމެއްުއ ންމުުތ ވަލުކުރެވިފައިވ ުކައުންސިލްގެުއެއްފަހަރުުހަފްތ އަކުުކޮންމެ
ުބައްދަލުވުންކަނ44ުުްުޖުމުލަުބ އްވ ފައިވަނީުއަހަރުުވަނ2016ުަުއިދ ރ އިންުުގެކައުންސިލްުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުުއަރިއަތޮޅުު،ވެސްނަމަ

ުކެންސަލުކޮށްފައިބައްދަލުވުންުުބައްދަލުވުމެއްގެުކޯރަމްުހަމަނުވުމުގެުސަބަބުނ23ުްތަކުގެުތެރެއިންުންއަދިުމިުބައްދަލުވު .ފ ހަގަކުރަމެވެ
ުކުރަމެވެ.ކަންވެސްުފ ހަގަވ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

މ އްދ ގައިވު ވަނ115ުުަ(ުގެުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ު:ުނަންބަރުުޤ ނޫނު
 ދަންނަވަމެވެ.ބޭއްވުަމށްުންމުުބައްދަލުވުމެއްުއ ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަަހރުުކައުންސިލްގެުތ ވަލުކުރެވިފައަވ ުުތަށްގޮ

އ މްދަނީުއަދިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްުލޯކަލްުގަވަރމ2016ުުަ .8 ުނުވުންުޅ ފައިހަުންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަުވަނަުއަހަރުުލިބިފައިވު 

، ގައިވަަނުމ އްދ 105ުލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ުެގުޞޫރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއުއި)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުބަރުުންނަުުނޫނުޤ 

ުއިދ ރ ތަކަށްުންޓުުއޮތޯރިޓީއަށ އިުސަރުކ ރުގެުކަމ އިބެހޭލޯކަލްުގަވަރމަުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުކައުންސިލުގެުުރަށ އިުއަތޮޅު
ުކޮށްފައިފޮނުވަންޖެހޭ ުބަޔ ން ުކަމަށް ުކައުންސިލްގެވީުނެ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުއަހަރުގ2016ުުެުއިދ ރ އިންުނަމަވެސް ވަނަ

 ވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އިުނުތައްޔ ރުކޮށްފަ ރިޕޯޓްުޚަރަދުއ އިުުއ މްދަނީ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުންނަުނޫނުޤ  ުދ 2010/7ުބަރު ުއިދ ރީ ުއުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުލ މަރުކަޒީ ުޤ ނޫނު(ުގެުޞޫރ ތައް ުހިންގުމުގެ ުވ ގޮތ105ުުަލުން ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުށް،ގައި
ުއިދ ރ ތަކަ ުކަމ އިބެހޭ ުސަރުކ ރުގެ ުއޮތޯރިޓީއަށ އި ުގަވަރނމަންޓު ުލޯކަލް ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުޚަރަދުގެ ުއ އި ުއ މްދަނީ ށްުކައުންސިލުގެ

ުުުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުގުޅުންތަކ ބެހޭުވިޔަފ ރީގެުުގޮތްތަކ އިުުލިބޭުުއ މްދަނީުުއ އިުުއ މްދަނީުުއަދިުުމަޢުލޫމ ތުުުވިޔަފ ރިގެުުއ އިުުފައިސ ުބަރުންގެުންުކައުންސިލްުމެ .9
ުހަޅ ފައިުނުވުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަުުމަޢުލޫމ ތުު

ު،ވަނަުމ އްދ ގައ124ުިގެު(ުިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު)2010/7ު:ުނޫނުުަނންބަރުޤ 
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