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ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2016 ިއާދާރގެ  ަކުއްނސިލްގެ  ަފެރްސމާޮތޑާ  ެދުކުނުބީރުހަވުދައޮތޅު 
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށ އި،  މަޖިލީހަށ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ރައްޔިތުންގެ 
 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް  އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ   ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު 

 ތަޢ ރަފު 

 ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުަވދުއަތޮޅު ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ)އޮޑިޓް ޤ ނޫުނ(4/2007 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް  މެދުމ ލީ ބަޔ ންތަކ   އަހަރީ އަހަރުގެ ނިމުނު މ ލީ އަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 31 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2016 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު  މ އި،ބަޔ ން ކުރު
ނޑައެޅިފައިވ  އިދ ރ ގެ އެ  ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ފ ސްކޮށްދެއްވިން އެ ކައުންސިލުއަހަރަށް  މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި ކަންކަން ހިންގ   މ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ، ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ކުރެވިފައިވ  ޢަމަލުއެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް  ވ އިދ ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤަ

ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިޞްލ ޙު ،މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި
މ އްދ ގެ )ހ( އ ިއ ވަނަ 36ގެ (ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 :ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރ އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

 ،ެއކުިޒންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ މ ލީ  އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަުދއަތޮޅު މަިތން  ގޮތުގެވ  އެއްގޮތް
 އި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިނެފައި ވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު 213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 

ަގއި  www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި މި ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
  ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ސައްޙަކަމ މެދު  މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ
ންކޮށްފައިވ ނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤަވ އިދަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔ 

ކ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއވ  ނިންމުންތަ ކައުންސިލްގެޚަރަދުކުރުމުގައި،  ބަޖެޓުން އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ،ޢަމަލުކޮށްފައިވ  މިންވަރ އި
 މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 

 ބަރުމްޑިސެ 31 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަޮތޅު ހިމެނިފައިވ   ށްއަ 34އިން  10 ފުޙ  މި ރިޕޯޓ އެކު ސަ
ހިމެނޭ ފައިސ  ލިބުނު ގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްކުރެވުުނ އަހަރުގެ އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ ގައި ނިމުނު  2016

ކޮށްފައެވެ. އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓު ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި ޞީބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފު މި، ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އި ބަޖެޓ އި އެ
ގައި ނިމުނު 2016

ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އިބަޖެޓ އި އެ

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


 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ފޯން: . ދިވެހިރ އްޖެ  މ ލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ،ވަނަ ފަންގިފިލ ( 1ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ )
2   ގެ 42ސަފުހ  

އެ  ،މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނ އި ،ނިފައިވ އަށް ހިމެ 42އިން  35ޙ  މި ރިޕޯޓ އެކު ސަފު ،މީގެ އިތުރުން
 ނ އި މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނުގައިމިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ން ަބލައި އޮޑިުޓކޮށްފައެވެ. ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައްވެސް ވ ނީ މި އޮފީހު

"ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ ިއ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ ިއދ  މައްސަލައެއް ފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަ ބައި 
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިްނވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް" ގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

އިސްވެރިންނ   ްނސިލްގެ އިދ ރ ގެކައު ފަރެސްމ ތޮޑ  ެދކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް މި
  ފުުރޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މިގައި އެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓު

މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް 

ލިއްޔަތު އޫ މަސްމ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  މުގައި ށް ހުށަހެޅު ތައްޔ ރުކޮ މ ލީ ބަޔ ންތައް 

 އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން، (ޤ ނޫނު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު) 3/2006 :ބަރުންޤ ނޫނު ނަ
 ޙަޤީޤަތ  އެއްގޮަތށްހިސ ބުތައް އިދ ރ ގެ  ،ބެެލހެއްޓުމ އި ކަންތައްތައް މ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު 

ލިއްޔަތ ބެޭހ ޜަރީގެ މ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް  ،ސައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ތައްޔ ރުކޮށް
އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ިސޓީ ަރުށ ކައުންސިލްތަކުންނ  އިން،(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ:  ސަރކިއުލަރ

ނޑ އި އެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް  ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލަިއ،  ،ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ
 3/2006 :ބަރުން ޤ ނޫނު ނަ، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އަށް ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ 

ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 46(ގެ ޤ ޫނނު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު) ަދށުން ކަ
ނަްލ "އިންޓަރނޭޝަ ،ޔ ންބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަަބޖެޓ އި އެފައިސ  ލިބުނުގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްކުރެވުނު

ރޑްޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިްނގ  )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް ޮއފް  ސްޓޭންޑަ
ނޑު ލ ޒިމްކުރެއެވެ.  އެކައުންޓިންގ" އ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށް މި އޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތު  ތެރޭގައި، ތުގެލިއްޔައޫމަސް އަދި މި ޚިޔ ނ ތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިގަ
އެކަށީގެންވ  ހަރުދަނ  އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ފަރުމ ކޮްށ  ،ނުހިމެނޭ މ ލީ ބަޔ ންތަކެއް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ 

މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލުމުގެ ސިޔ ސަތުތައް  ،މުައއްސަސ އަށް އެކަށީގެންވ  މ ލީ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމ އި ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްޓުމ އި،
މ އި، އަދި މ ީލ ބަޔ ްނަތއް ެއކުލަވ ލު ތައްބަޔ ން  މ ލީ އަހަރީ ،މ އިހިސ ބު ެބލެހެއްޓު ޚިޔ ރުކޮށް، އެ ސިޔ ސަތުތަކ އި އެއްގޮތަށް މ ލީ 

 އެއް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށ ރިޢ ޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވ   ،ނަމަރ ކު ބޭނުން އަންދ ޒ އެއް އެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައި 
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބަޔ ންތަްއ  އަހަރީ މ ލީކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު ލިއްޔަތަކީ އޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް
 އް ބަޔ ންތަ އޮފީުހން މި އަހަރީ މ ލީ މި މ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެދކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމެވެ. އެ ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ނޑ އި އެއްގޮތަށް ޑްރޭނަޝނަލް ސްޓޭންޑަރއިންޓަ ކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް ސް އޮން އޮޑިޓިންގ އ އި އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުްނގެ ސުލޫކީ މިންގަ
ނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ  މިޢަމަލުކުރުމ އި،  ކަން އެކަށީގެންވ  ބަޔ ންތަކެއް ނުވ  ހިމެނިފައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތު މައިގަ

 ޑްތައް ލ ޒިމްކުރެއެވެ.ރސައްކަތްތައް ރ ވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަނެވޭގޮތަށް އޮޑިޓުގެ މަޔަޤީންކަމ އެކު ދެނެގަ

 އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަުދތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ 
ނޑައަޅައި އެ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައް ނޑައަޅ  އިޖުރ ތުތައް ިބނ ވެގެންވަނީ އޮޑިޓަރުްނގެ އިޖުރ ތުތަކެއް ކަ ޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތުތައް )އޮޅުވ ލުންތަކ އި އޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް ( "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އ އި، މައިގަ
އްޗަށެވެ. މިފަދަ ފުރުޞަުތތައް އޮތް މިންވަރު ބެލުމުގައި، މ ލީ ބަޔ ްނތައް މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ުފރުޞަތު އޮތް މިންވަރެއްގެ މަ

 ތައްޔ ރުކުރުމ އި ހުށަހެޅުމ އި ގުޅޭ، މުއައްސަސ ގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރުން ރިޢ ޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މ ލީ 
ޔ ސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމ އި، މ ލީ ބަޔ ންތަްއ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހެުޅމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވ  ސި

 ައދި ތައްޔ ރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދ ޒ އެއް ބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ، އެ އަންދ ޒ އަކީ ެއކަށޭނެ އަންދ ޒ އެއްތޯ ބެލުމ އި
 ވެސް އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.މ ލީ ބަޔ ންތައް ޖުމުލަ ގޮތެއްގަިއ ހުށަހަޅ ފައިވ  ގޮތް ބެލުން

އް އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވ ގިދޭ ހެކިތަ
ންތަކުގައި އެކުލެވިފައި ހުރުން ޓެސްޓް ބޭސިސްއަށް ބަލައި ދިރ ސ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމ އެކު، އޮޑިޓުކުރެވުނު މ ލީ ބަޔ 

ތެރޭގައި ހުރެދ ނެ އެންމެހ  ހީނަރު ކަންތައްތަްއ އެކަށީގެންވ  އެންމެހ  އޮޅުންތަކ އި، އޮޅުވ ލުންތަކ އި އޮޑިޓުކުރެވުނު މުޢައްސަސ ގެ
 އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަ ކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވ ނެއެވެ. 

ރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަށް ޭބނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުްނ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ޕީނިއަން ކޮލިފައިޑް އޮ އަން 

 މ ލީ ނިމުނު އަށް 2016 ޑިސެންބަރު 31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ   ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު  ،މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި
 އަކީ" ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ އެ ބަޖެޓުން ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަދި" ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ " އަހަރުގެ

ނޑު  އަހަރު މ ލީ ނިމުނު އަށް 2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު  ގޮތެއްގައި މައިގަ
 ފ ސްކުރެވުނު އަދި ފައިސ  ހުރި ބ ކީ ނިޔަލަށް އަހަރު މ ލީ ،ޚަރަދ އި ކުރެވުނު ފައިސ އިން އެ ،އ އި ފައިސ  އިދ ރ އަށް ލިބުނު އެ

 ސެކްޓަރ ަޕބްލިކް އިްނޓަރނޭޝަނަލް" ދައްކުވައިދޭ  އެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތ  ތެދުވެރިކަމ އެކު ހޭދަކުރެުވނު ގޮތް ބަޖެޓުން  އެ ބަޖެޓ އި
ރޑް ންގއެކައުންޓި  އެއްގޮތަށް އ އި" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް  ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސަސް) ސްޓޭންޑަ
.ބަޔ ންތަކެކެވެ މ ލީ ކުރެވިފައިވ  ތައްޔ ރު
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މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  
 ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް 

ލިއްޔަތު އޫ މަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  ގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 

ށް ުހށަހެޅުމ އި ގުޅޭގޮތުން މ ލީ ިޒންމ ދ ރު ވެރިޔ  އަދ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ތައްޔ ރުކޮމ ލީ ބަޔ ންތައް 
ހުވަދުއަޮތުޅ  ގަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން،ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  ،ބެލެހެއްޓުމ އި ގ  ކަންތައްތައް ހިންމ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީ
ނޑައެޅިފަިއވ   ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ ިއ އެއްގޮތަށް، ެއ ކައުންސިލް ިއދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިދުކުރުމަށްކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަ ކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި   ކަ
 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ ގެ ފުރިހަމަކަމ އެކު ބެލެހެއްޓުމަކީެވސް 

އަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށް މަތީގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  މ ީލ ިޒންމ ދ ރު ވެރިޔ  ށް ހުށަހެޅުމ  ގުޅޭގޮތުން ތައްޔ ރުކޮމ ލީ ބަޔ ންތައް 
ކައުންސިލްގެ އެ ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް،  ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގަިއ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
( އ އި ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 ނަންބަރުމ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤ ނޫނު  ،ޚަރަދުކުރުމ އި

 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ

ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

 ފަރެސްމ ޮތޑ   ދެކުނުބުރީހުަވދުއަތޮޅު  ،މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމުގެ އިތުރުން
މަޤުޞަުދތައް އިދ ރ ގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަެޖޓ  އެއްގޮތަށް، ކަުއންސިލުން ބަޖެޓުން ަޚރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަިއ،  މ ލީ ކަންކަންއިދ ރ ގެ 

 އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަކީވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުަތްއ ކައުންސިލުން ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުންމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
ތަކުގެ ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭުންނވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތު

ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްަފއިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދ  ،ގެ ޤ ނޫނ އިތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 ( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިަދށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ ެމދު ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު ) 2006/3 ނަްނބަރުޤ ނޫނު 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް ެއކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު 
އަސ ސް 

 2008 ށްންފުންޏަކަކުއަމިއްލަ ކުރީގެ ފަރެސްމ ތޮޑ  އޮފީހަށް ބޭނުންވ  ސިންކްރޮނައިޒްޑް ޕެނަލް ބޯޑެއް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް .1
ސައްތަ ހަތްދިހަ )ހަތަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ ަހަތރުހ ސް ދުއި -/484,273ވ ންސްގެ ގޮތުގައި ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އެޑް ވަނަ އަހަރު

ގެ  2017ބަރ އޮކްޓޯ 26)ހަތަރުލައްކަ އަށްހ ސް ދުއިސައްތަ ސ ޅީސް އަށެއް( ރުފިޔ   -/408,248ތިނެއް( ރުފިޔ ގެ ތެރެއިން 
ނުވުން. އަނބުރ  ހޯދ ފައި  ވެސް ނިޔަލަށް

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއް.2
ސަރކިއުލަރ  ރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ""ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީ

ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރު 2016  ށްގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުތަުކގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަ 
ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ނިޔަލަށް  ގެ 2017 އޮކްޓޯބަރ 26 ( ރުފިޔ ތޭވީސްހ ސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) -/23,965

ކޮށްފައި ުނވުން.ޖަމ  ފަންޑަށްނިއު ރެވެ

ފައިސ އެއް، އެ މ ލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ، ވަކި މ ލީ އަހަރަކ  ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓަކުން، ދައުލަުތގެ .3
ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން މެނުީވ އެ މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ެއ  8ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 

އެްންޑ  ނަ މ އްދ  އަދި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވަ 43ަކމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނުގެ  ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވ ނެ
ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު  2016ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  D2/CIR/2016/14-13ންބަރު: ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަ

ބ ކީގެ ގޮތުގައި  ޓްބަޖެބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފޮނުވި ފައިސ ގެ ތެރެއިން  އިދ ރ ގެ
ބޭންކް އެކައުންޓަްށ  ބްލިކްޕަ ނިޔަލަށް ގެ 2017 އޮކްޓޯބަރ 26)އަށްޑިހަ ފަސްހ ސް އަށްސަތޭކަ ނަވ ރަ( ރުފިޔ   -/85,819ހުރި 

ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން.

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

 އަހަރަށް އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުުނބުރީހުވަދުއަތޮޅު )ހ( 
ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި  އެ ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް ަބޖެޓުގެ ފ ސްކޮށްދެއްވިކައުންސިލުން   ބަޖެޓުގައި  ،ކަންތައްތަކަށް ކަ

ނޑައެ  އެއްގޮތަށެވެ. ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދަުއލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،މިންވަރަށް ޅިފައިވ ކަ

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ( އަށ3ް( އިން )1އަސ ސްގެ ) ބިނ ކުރެވުނު ދެކޭގޮތް މިންވަރ މެދު ަޢމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށް ޤ ނޫނ އިއަދި )ށ( 
ނޑު ގޮތެއްަގއި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފަރެސްމ ތޮޑ  ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު  ،ފިޔަވައި ތައްމައްސަލަ އެހެނިހެން މ ލީ ކަންކަން، މައިގަ

އެއްގޮތަށެވެ. ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައި ވަނީ 
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އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ވުން ނު  އ އި ހަވ ލުކުރެވުނު ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދ ފައި   ކުންފުންޏަކ އި ންކްރޮނައިޒްޑް ޕެނަލް ބޯޑެއް ގަތުމަށް ސި .1

ދެމެުދ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކ އިގޮތުްނ ކޮށްދިނުމ އި ގުޅޭއް ސަޕްލައި ނަލް ބޯޑެޕެންކްރޮނައިޒްޑް ފަރެސްމ ތޮޑ  އޮފީހަށް ޭބނުންވ  ސި
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެ  8އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ގައި ވަނީ  2008ސެޕްޓެމްބަރ  10

)ހަތަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހ ސް -/484,273  އަށް ވ  %50ގެ ގޮތުގައި އެފަރ ތަށް މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ސްމަތީން އެޑްވ ން
މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރި ގައި  2008ނޮވެމްބަރ  26)ފަރެސްމ ތޮޑ  ރައްޔިތުންގެ މ ލިއްޔ އިން(  ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ތިނެްއ( ރުފިޔ 

 ދުވަސް 120އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދައްކ  ތ ރީޚުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގައިވ ގޮތުން  . މިއެވެއެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްަފއިވެ ކުންފުނީގެ
ނުވެއެވެ. އެހެންކަުމްނ  އިތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭްނ ޖެހޭއިރު އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވީ އިރުވެސް ތަކެތި ަހވ ލުކޮށްފަ

ފަރެސްމ ތޮޑ  އޮފީހުން ގައި  2009އޮކްޓޯބަރު  5ށް ކުމަމަހަށް ބަހ ލައިގެން ދެއް 4އެފަރ ތަށް އެޑްވ ސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވ  ފައިސ  
ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެފަރ ުތްނ ގުމ އި އެއްގޮތަށް ފައިސ  ދައްކ އަންގ ފައި ވީނަމަެވސް އެ އެން ކުންފުންޏަށް
 -/76,025އިން އަނބުރ  ދައްކ ފައިވަނީ ގެ ނިޔަލަށް( އެޑްވ ންސްއަށް ދީފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެ 2017އޮކްޓޯބަރ  26މިހ ތަނަށް )

ފަންސަވީސް( ރުފިޔ އެވެ. އަދި މިފައިސ  ނުދައްކައި މިހ  ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވ އިރުވެސް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ  )ހަތްދިހަ ހަހ ސް
ވެ. މި މައްސަލައ އި ގުޅިގެން ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެ 1.07ގަވ އިދުގެ 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ފައިސ ގެ މުއ މަލ ތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތުގެ ތަފުީޞލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް 

ޕެނަލްބޯޑު ގަތުމަށް ކުރެވުނު މުޢ މަލ ތުގެ ތަފުޞީލް :  1ލް ތ ވަ
އަދަދު )ރުފިޔ (ތަފުޞީލް 

2008ސެޕްޓެމްބަރ  10އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރި ތ ރީޚް 
968,547މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު 
484,273 ( %50ގައި ހަވ ލުކުރި )މަސައްކަތުގެ  2008ނޮވެމްބަރ  26އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި 

ކަނޑަން: އަނބުރ  ދެއްކި ފައިސ  
(24,875)ގައި ޖަމ ކުރި 2008ނޮވެމްބަރު  26
(25,525)ގައި ޖަމ ކުރި 2013އެޕްރީލް  17
(25,625)ގައި ޖަމ ކުރި 2013އޮގަސްޓް  06
408,248 ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ޖުމުލަ ކައުންސިލަށް ގެ ނިޔަލަށް  2017އޮކްޓޯބަރ  26

އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުެގ  ގައި 5.21ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ުހށަހަޅ އިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ.ޝަރީޢަތަށް  މަތީން
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ތެރެއިން ބައެއް ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް އުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ފައިސ ގެ ކަ .2
 ނުވުން  ޖަމ ކުރުމަށް މީރ އަށް ފޮނުވ ފައި 

ަވަނ  13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ޫނނު ނަންބަރު: 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  މ އްދ ގެ ދަށުން، ަޕބްލިކް ޭބންްކ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ަފއިސ އެވެ. އަދި

( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިަގްނނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012އްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ: މ ލި
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަުށން ކައުންސިްލގެ 

ނަ ދައުލަުތގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ޮކންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިވެއެެވ.އިދ ރ އިން ބަލައިގަން 
އިދ ރ އަށް  ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އެ

 -/23,965ގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓް ފީ އ އި ހޮޓ ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެންޓީން ފީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ 
ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި  ގެ ނިޔަލަށް 2017 އޮކްޓޯބަރ 26( ރުފިޔ  ތޭވީސްހ ސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް)

އެކިއެކި ބޭނުންަތކަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެުވނެވެ. އަދި މިފައިސ   ބޭންކް އެކައުންޓަށް ަޖމ ޕަބްލިކް
ހުރި ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް  ،ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ނުކޮށްކޮށްޚަރަދު

 .ގައި އެވަނީއެވެ 2ތިރީގައިވ  ތ ވަލް 

 އިމްޕޯޓް ފީ އ އި ހޮޓ ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެންޓީން ފީ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި : 2 ތ ވަލް 
 ގެ ތަފުޞީލް 

ހޮޓ ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި  އިމްޕޯޓް ފީ  އަހަރު 
ކެންޓީން ފީ 

ޖުމުލަ 

3,8605004,360ނިމުނު އިރު ހުރި ބ ކީ 2014
10,5202,21512,735ގައި ލިބުނު 2015
6,3155556,870ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނ2016ު އެޕްރީލް
20,6953,27023,965ޖުމުލަ 

 ކުރުމަށް ލަފ ދެވިފައިވ  ކަމަކަށް ޙު ލ  ޞް ( ފ ހަގަކޮށް އ2016ިއޮގަސްޓް  28ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި ) 2015އަކީ ލަމިމައްސަ
ތައް ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަށް ފައިސ  މައްސަލައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އ މްދަނީ ވީނަމަވެސް، އެ

 ކުރަމުންދ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީރ އަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ޚަރަދު

އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
ވ  "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަްނނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ޮފނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި

ފަިއސ   ބަލައިަގންނަ ދައުލަތުގެ އ މްަދނީކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުެގ ދަށުން ކައުންސިލުން ން އެސަރގޮތުގެ މަތީ
 މަށް ދަްނަނވަމެވެ.އުށް މީރ އަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަ



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ފޯން: . ދިވެހިރ އްޖެ  މ ލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ،ވަނަ ފަންގިފިލ ( 1ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ )
8   ގެ 42ސަފުހ  

އިވުން  ޓ ފަ އް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ބަހަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބ ކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް  3.2016

އި ޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ، ވަކި މ ލީ އަހަރަކ  ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓަކުން، ދައުލަުތގެ ފައިސ އެއް، އެ މ ލީ އަހަރުގެ ތެރޭގަ
 ނިމުމަށްފަހު އެ ފައިސ  ޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ އެ މ ލީ އަހަރުވަނަ މ އްދ ގައި ބަ 8ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 

އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ސްވަނަ މ އްދ  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން 43ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވ ނެކަމަށް ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 
ސ އަކީ ދައުލަތުެގ ވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުންނަ ބަޖެޓް ބ ކީ ފައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައި D2/CIR/2016/14-13ންބަރު: ސަރކިއުލަރ ނަ

 އިވެއެވެ. ވެސް މި ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ މިލްކެއްކަމުން މި ފައިސ  އަނބުރ  ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭނެކަަމށް

އަށްޑިހަ ފަސްހ ސް އަށްސަތޭކަ ) -/85,819 ހުރި ބ ކީގެ ގޮތުގައިވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު  2016ކައުންސިލްގެ  ނަމަވެސް، ފަރެސްމ ތޮޑ 
( ގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް އިދ ރ ގެ 2017 އޮކްޓޯބަރ 26ރުފިޔ  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތ ރީޚް )ނަވ ރަ( 

 ޓ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.އްއެކައުންޓުގައި ބަހަ

 ގޮތްއިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިން

ންބަރު: ގެ ސަރކިއުލަރ ނަވަނަ މ އްދ  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 43ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ 
13-D2/CIR/2016/14  ،ްގައި ވ ގޮތުގެ މަތީން ވަކި މ ލީ އަހަަރކ  ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ަބޖެޓަކުން، ދައުލަތުގެ ފައިސ އެއ

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ  8ނުވ ނަމަ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ  އެ މ ލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައި
ތަްށ ިނމުމަށްފަހު އެ ފައިސ  ޚަރަދު ުނކުރުމަށ އި މިގޮތަށް ުހންނަ ބަެޖުޓ ބ ކީ ފައިސ  އަނބުރ  ދަުއލަ މަތީން މެނުވީ އެ މ ލީ އަހަރު

 ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އި ފ ހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގަ 

ގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ބ އްވ ފައި ނުވުން ކައުންސިލް .1

ވަނަ މައްދ ގަިއ  115ގެ  (7/2010ނަންބަރު: )'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު' 
އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަދައިން ކައުްނސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ތ ވަލުކޮށް ގަވ އިދުން ބައްވ ފަ
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