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ުބީރުހަވުދައޮތޅު  ޑްެއލ   ެދުކުނ ުއްނސިލްގެ  ަނ ރ ގެ  ަކ ްނތަަކށް  2016 ިއދ  ުރގެ މ ީލ ަބޔ  ަވަނ ައަހ
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

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

 ތަޢ ރަފު 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު  2016 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެނަޑެއްލ   ދެކުނުބުރީހުވަުދއަތޮޅު ބަޔ ން ކުރުމ އި، ދެކޭގޮތް 
މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަްށ، އިދ ރ ގެ އެ  ،ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްއެ ކަުއންސިލުން ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ކަ
އެއްގޮތަށްޯތ  ަބލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުަލތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤަވ އިދ ކަންކަން ހިންގ   މ ލީ އިދ ރ ގެ

ިއޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް  ،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި ބަލައި، އެއަށް
)ދައުލަތުެގ  2006/3 ނަްނބަރ:އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞް

ކައުންސިލްގެ ނަޑެއްލ   ދެކުުނބުރީހުވަދުއަތޮޅު މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ  36މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
ވަނަ މ އްދ ގައި  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  އިދ ރ ގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް  ބުނެފައި ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަްނކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ފެންނ ނެެހން މި އޮފީހުގެ ވެބްަސއިޓް

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

ނިންމުންތަކ  އެއްގޮތަށް  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުކުރުމުގައި، ބަޖެޓުންއިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ ،ޤަވ އިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވ  މިންަވރ އި
 ޢަމަލުކޮށްފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 

 ޑިސެމްބަރ 31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަޑެއްލ   ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު އަށް ހިމެނިފައިވ   30އިން  7މި ރިޕޯޓ އެކު ސަފުޙ  
ގައި ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސ  ލިބުނު ގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި،  2016

ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ ބަޖެުޓން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ ިއ، މި ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފުޞީލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި އޮފީުހން 
މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި މ ލީ  ،އިވ އަށް ހިމެނިފަ 35އިން  31މި ރިޕޯޓ އެކު ސަފުޙ   ،. މީގެ އިތުރުންބަލައި އޮޑިޓުކޮށްފައެވެ

ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ ބަޖެުޓން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ ިއ، މި ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފުޞީލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި އޮފީުހން 
ބަލައި އޮޑިޓުކޮށްފައެވެ

http://www.audit.gov.mv/
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މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި ހުން ބަލައި އޮޑިޓުކޮށްފައެވެ. އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައްވެސް ވ ނީ މި އޮފީ ،ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނ އި
ކުރެވިފައިވ ނަމަ، މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަ ބައި "ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ ިއ ގަމައްސަލައެއް ފ ހަ މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނުގައި

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ ިއދ  އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ަބޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް" ގައި 
 ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

އިސްވެރިންނ  ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ނަޑެއްލ   ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު ފައިވ  ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވި މި
ުތގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު ދެކޭގޮތް 

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

އްގޮތްވ  ގޮތުގެ ަމތިން، )ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެ 3/2006 ަނންބަރ:ޤ ނޫނު 
ސ ބުތައް ޙަޤީޤަތ  ހިއިދ ރ ގެ  ،މ ލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެނަޑެއްލ   ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު 

ފް ފިނޭންސް އެންްޑ އޮއަދި މިނިސްްޓރީ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް ،އެއްގޮތަށް ސައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ތައްޔ ރުކޮށް
ތޮުޅ އަރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި  އިން، (D2/CIR/2016/9-13 ރ:ނަންބަޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ޓްރެ

ނޑައަޅ ފައިވ  ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ުބތައް  ނޑ އި އެއްގޮތަށްއޮތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ  ،ނިގަ
ކައުންސިލްގެ ނަޑެއްލ   ނުބުރީދެކުހުވަދުއަތޮޅު މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ދަށުގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006 ަނންބަރ:ޤ ނޫނު ، އިދ ރ  އަށް ން ކަ
 ބަޖެޓ އި އެ ކުރެވުނުޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ފައިސ  ލިބުނުގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްމ ލީ 

ޕްސަސް(: ޑް )އިރ"އިންޓަރނޭޝަަނލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ، ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަޔ ން
ނޑު ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށްފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދަ   މި އޮނިގަ

 ލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ގައި ސައްޙަނޫން ތެރޭގައި، ޚިޔ ނ ތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިަގނޑުގޮތެއް އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަްއ އެކަށީގެންވ  ހަރުަދނ  އި، ށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ މަޢުލޫމ ތު ނުހިމެނޭ މ ލީ ބަޔ ްނތަކެއް ތައްޔ ރުކޮ

ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލުމުެގ މ  ،ފަރުމ ކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެްއުޓމ އި، މުއައްސަސ އަށް އެކަށީގެންވ  މ ލީ ހިސ ބު ބެލެހެްއޓުމ އި
އެކުލަވ ލުމ އި،  ންތައްމ ލީ ބަޔ  އަހަރީ ،މ ލީ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމ އިސިޔ ސަތުތައް ޚިޔ ރުކޮށް، އެ ސިޔ ސަތުތަކ އި އެއްގޮތަށް 

 އެކަށީގެންވ  އަންދ ޒ އެއް ޙ ލަތަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް ،ކުރ ނަމަ ބޭނުން އަންދ ޒ އެއް އަދި މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލުމުގައި އެއްވެސް 
 ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންަތްއ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަޑެއްލ   ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
އެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމެވެ. މި އޮފީހުން މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް  ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ނޑ އި ރއިންޓަރޭނަޝނަލް ސްޓޭންޑައޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ  ޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ އ އި އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތު ހިމެނިފައި ނުވ   އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމ އި، މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ މައިގަ

އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ 
ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތު ހިމެނިފައި ނުވ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމ އި، މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ މައިގަ
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3 ގެ  53ސަފުހާ   

ޑްތަްއ ރދެނެގަނެވޭގޮަތށް އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރ ވައި ހިްނގުމަށް މި ސްޓޭންޑަބަޔ ންތަކެއްކަން އެކަށީގެންވ  ޔަޤީންކަމ އެކު 
 ލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ަވރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މ ލީ ަބޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަުދތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަ
ނޑައަޅައި އެ އިޖުރ  ނޑައަޅ  އިޖުރ އިޖުރ ތުތަކެއް ކަ ތުތައް ބިނ ވެގެންވަީނ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތުތައް )އޮޅުވ  ލުންތަކ އި އޮޅުންތަކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އ އި، މައިގަ
ރުޞަުތތައް އޮްތ ފުރުޞަުތ އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ ފުސަބަބުން ނަމަވެސް( މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ 

ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރުްނ  މިންވަރު ބެލުމުގައި، މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމ އި ހުށަހެޅުމ އި ގުޅޭ، މުއައްސަސ ގެ އިންޓަރނަލް
ސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވ  ސިޔ  ރިޢ ޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހެ

 ބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ، ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމ އި، މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދ ޒ އެއް
އިވ  ގޮތް ބެލުންވެްސ އި ހުަށހަޅ ފައެ އަންދ ޒ އަކީ އެކަށޭނެ އަންދ ޒ އެއްތޯ ބެލުމ އި އަދި މ ލީ ަބޔ ންތައް ޖުމުލަ ގޮތެއްގަ

 އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

ށަވަރު ކުރުމަށް ވ ގިދޭ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަ
މ ލީ ބަޔ ްނތަކުގައި  ކު، އޮޑިޓުކުެރވުނުހެކިތައް ޓެސްޓް ބޭސިސްއަށް ަބލައި ދިރ ސ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމ އެ

ތެރޭގައި ހުރެދ ނެ ގެއެކުލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވ  އެންމެހ  އޮޅުންތަކ އި، އޮޅުވ ލުންތަކ އި އޮޑިޓުކުރެވުނު މުޢައްސަސ 
 އެންމެހ  ހީނަރު ކަންތައްތައް އޮިޑޓުގައި ފ ހަގަ ކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށ ބަލައިގެން ނުވ ނެއެވެ. 

ކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި ޔ ންތަކ އިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަްށ ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެްނވ  ހެމ ލީ ބަ
 އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އޮޕީނިއަން  އަންކޮލިފައިޑް 

 މ ލީ  ނިމުނު އަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 31ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ،މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި
" ބަޔ ން ދަކުރެވުނުގޮތުގެހޭ އެ ބަޖެުޓން ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަދި" ބަޔ ން ޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ " އަހަރުގެ

ނޑު  އަކީ  މ ލީ  ނިމުނު އަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނަޑެއްލ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ގޮތެއްގައި މައިގަ
 އަދި ފައިސ  ހުރި ބ ކީ ނިޔަލަށް އަހަރު  މ ލީ ،ޚަރަދ އި ކުރެވުނު ފައިސ އިން އެ  ،އ އި ފައިސ  އިދ ރ އަށް ލިބުނު އެ އަހަރު

 އިންޓަރނޭޝަަނލް " ދޭދައްކުވައި އެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތ  ތެދުވެރިަކމ އެކު ހޭދަކުރެވުނު ޮގތް ބަޖެުޓން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
 އޮފް  ސްބޭސި  ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސަސް) ޑް ރސްޓޭންޑަ އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ލިކްޕަބް

 .ބަޔ ންތަކެކެވެ މ ލީ ކުރެވިފައިވ  ތައްޔ ރު އެއްގޮތަށް އ އި" އެކައުންޓިންގ
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އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  
 ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް 

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

މަތީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  އަދ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ށް ހުށަހެޅުމ އި ގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީ ބަޔ ންތައް 
އްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން، ގަވ އިދ އި އެމ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ަދއުލަތުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ ޚަ ،ބެލެހެްއޓުމ އި ކަންތައްތައް ހިންގ ގެ މ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ނަޑެއްލ   ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު 
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލް

ނޑައެޅުނު  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ ިއ ކައުންސިލް ދުގެ ތެރޭގައިހުދޫކަ
 އޫލިއްޔަތެކެވެ.މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއިދ ރ ގެ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް

ތީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަމ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  އަދ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ށް ހުށަހެޅުމ  ގުޅޭގޮތުން ތައްޔ ރުކޮމ ލީ ބަޔ ންތައް 
ކައުންސިލްގެ އެ ގޮތަށް، ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއް ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށްމަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ  ކަ
( ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނުދަުއލަތު) 2006/3 :ަނންބަރުމ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤ ނޫނު  ،ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި

ރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ވެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު  ގެއ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލް

ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ނަޑެއްލ   ކުނުބުރީދެހުވަދުއަތޮޅު  ،މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމުގެ އިތުރުން
އިދ ރ ގެ އެއްގޮތަްށ،  ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ ކައުންސިލުން ބަޖެޓުްނ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ  ކަ
 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލީ ކަންކަންއިދ ރ ގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަކީވެސް
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ށްދެއްވި ބަޖެުޓެގ ފ ސްކޮކައުންސިލުން ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުންމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
އް ފުރިހަމަކުރުން މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތަ

ޚިލ ފަށް އި ވ އިދ ގަދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ،ގެ ޤ ނޫނ އިހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެެނއެވެ.
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( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ ިއދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު) 2006/3 :ަނންބަރުޤ ނޫނު 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުްނވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން  މިންވަރ މެދު

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 
 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް 

 ހުރި ނިޔަލަށް ހަރުގެއަ ަވނަ 2016 ބަޔ ނުގައި ިޒންމ ތަކުގެ މ ލީ މިލްކިއްޔ ތ އި ،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ
 ރުފިޔ ( އަށެއް ޅަސްފަސްދޮ ސަތޭކައަށް އެއްހ ސް ހަތްދިހަ ހަތްލައްކަ  މިލިޔަން ދިހަ) 10,771,868 -/އަގުކަމަށް ހަރުމުދަލުގެ
 އިރު  ނިމުނު ހަރުއަ ވަނަ 2016 ދައްކ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީއިން ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ،ވީނަމަވެސް ހިމަނ ފައި

. ރުފިޔ އެވެ( ސްސައްބީ ހަސަތޭކަ ތިރީސްފަސްހ ސް ލައްކައަށް މިލިޔަން ދިހަ) 10,835,626-/ ހުރީ އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ
 ފަންސ ސް  ކަހަތްސަތޭ ތިންހ ސް ފަސްދޮޅަސް) 63,758-/ ހިމެނުމުގައި  އަގު ހަރުމުދަލުގެ ބަޔ ނުގައި މަލީ ،އެހެންކަމުން

 ހުރުން.  އިތުރު އުނި ރުފިޔ ގެ( އަށެއް

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

މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

 އަހަރަށް އެ ފައިވަނީކޮށް ޚަރަދު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނަެޑއްލ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނބުރީ )ހ( 
ނޑައެޅިފައިވ  ބަެޖޓުގައި އެ ،ގޮަތށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް  ބަެޖޓުގެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި  ބަޖެޓުަގއި  ،ންތައްތަކަށްކަ ކަ

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

މައްސަލަ  ންކޮށްފައިވ އަސ ސްގައި ބަޔ  ބިނ ކުރެވުނު ދެކޭގޮތް މިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށް ޤ ނޫނ އިއަދި )ށ( 
ނޑު ގޮތެއްގައި، ހިންގ  އެހެނިހެން މ ލީ ކަންކަން، މަިއގަކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނަޑެއްލ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ،ފިޔަވައި

 .އެއްގޮތަށެވެގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެބަލަހައްޓ ފައި ވަނީ 
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