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ު

ުބީރުހަވުދައޮތޅު  ުއްނސިލްގެ  ވާދ   ެދުކުނ ތަަކށް  2016 ިއާދާރގެ  ަކ ުރގެ މީާލ ަބާޔްނ  ަވަނ ައަހ
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

 

ު ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުމަޖިލީހަށ އިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ،ުލޯކަލް
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުވ ދޫުުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރ ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 ު:މި ުުގެ)އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުވ ދޫުުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުދަށުން
ު ުއިދ ރ ގެ ުމ ލ2016ުީުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެ ުނިމުނު ުބަޔ ންތަކ ުއަހަރީުއަހަރުގެުއަށް އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުުމެދު މ ލީ

ު ުކުރުދެކޭގޮތް ުއިދ ރ ގެުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުަވދުއަތޮޅުުމ އި،ބަޔ ން ުޚަރަދ2016ުުުުކައުްނސިލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުކަުއން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުއެއްގޮތަށްކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުގޮތަްށ،ުު،ސިލުން ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ކައުންސިލްގެުބަޖެޓުގައި
ަބލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުުއިދ ރ ގެ އެއްގޮތަށްޯތުމ ލީުކަންކަންުހިންގު  ަލތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤަވ އިދު 

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުުިއޞްލ ޙުު،ބަލައި، ޖެހޭކަމަށްުކުރަން
ދައުލަތުެގު)2006/3ުު:ކަންކަންުޤ ނޫނުުނަްނބަރުޓަކައިުއެފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުއޮޑިޓުގައިު

ުޤ ނޫނު ު(މ ލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެ ުއ އި ު)ހ( ުުގޮތުގެވ ުުމ އްދ ގެ ކައުންސިލްގެުުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުމަތިން
ުުއިދ ރ ގެ ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުު،އެކުޒިންމ ދ ރު ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުމ އްދ ގައ213ުުިދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ

ރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެުކަްނކަންުންުގޮތުގެުމަތިނެފައިުވ ބު
ުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުއޮފީހުގެުވެބްަސއިޓްުފެންނ ނެެހންުމި

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނ ުބައިގައި ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

މިންަވރ އި ކައުންސިލްގެުބަޖެޓުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުު،ޤަވ އިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  އެއްގޮތަށްުުޚަރަދުކުރުމުގައުި، ނިންމުންތަކު 
ުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

ުބަރުުންޑިސ31ުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުހިމެނިފައިވ ުުށްއ31ުައިނ14ުުްުފުޙ ުސަުމިުރިޕޯޓ އެކުު
އަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުމ ލީުގައިުނިމުނ2016ުުު

ުއެ ުބަޖެޓ އި ުުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އިުބަޖެުޓން ުތަފުުމި،ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުގުޅޭ ުމިޞީބަޔ ންތަކ  ުވަނީ ުނޯޓުތައް އޮފީުހންުުލު
މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުު،މެނިފައިވ ށްުހިއ36ުައިނ32ުުްޙ ުމިުރިޕޯޓ އެކުުސަފުު،ކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުންބަލައިުއޮޑިޓު

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުބަޔ ނ އި ުނޯޓުތައްވެސްު،ޒިންމ ތަކުގެ ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއޮފީހުއެ ުމި ުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުުވ ނީ ުބަލައި ުބަޔ ނ އިުމިލްކިއްޔ ތުގެން
ުޤ ނޫނ އިު ބަޔ ނުގައިުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު"ދައުލަތުގެ ުބައި ުދެވަނަ ުރިޕޯޓްގެ ުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމި މައްސަލައެއް

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

ުކަންތައްތަ މި ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގެކައުުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުައތޮޅުއް ސްވެރިންނ ުއިުންސިލްެގ
މިުއޮޑިޓު ުުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ފުރުޞަތުުުބޭފުޅުންނަށްުމިުހުރިހ  ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް،

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުަމތިން،އެއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުު(ޤ ނޫނުުގެދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނުުނަު ުއްގޮތްވު 
އެއްގޮތަށްުބުތައްުއިދ ރ ގެުިހސ ު،ުކަންތަްއތައްުބެލެހެްއޓުމ އިމ ލީުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު ުޙަޤީޤަތު 

ުތައްޔ ރުކޮށް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުއެއްގޮތަު،ސައްޙަކަމ އި ުހިސ ބުތަކ  ުިފނޭން، ށްއެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓްރެޜަރީެގުއަދި ުއެންޑް ސް
ު ު)ނަންބަރ: ުސަރކިއުލަރ ުއަތޮޅުުު(އިން،D2/CIR/2016/9-13މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު

ނޑައަޅ ފައިވު  ނޑ އިުއޮކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ުބތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ ު،އެއްގޮތަށްނިގަ
ކައުންސިލްގެުުވ ދޫުނުބުރީެދކުުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުހުވަދުއަތޮޅު

އަށް ގެުދ46ުަ(ގެުޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނުުނަު، އިދ ރު  ނޑައަޅ ފައިވު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ށުންުކަ
ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްމ  ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުލިބުނުޮގތ އި ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުއެ ކުރެވުނުލީ  ބަޖެޓ އި

ުބަ ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ު)"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެޓުން ރޑް ުސްޓޭންޑަ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްިލކް އިޕްސަސް(:ުނަލް
ނޑުުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުައންޑަރު ުމިުއޮނިގަ

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ުމި ުމައިަގނޑުގޮތެއްުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދި ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ުސައްޙަނޫންުޚިޔ ނ ތެއް ގައި
ންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯްލތައްުއެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިު،މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ްނތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މުއައްސަސ އަށް މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އިފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެްއުޓމ އުި، ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުމ ު،ުއެކަށީގެންވު 
މ އި،ުއެކުލަވ ލުުތައްންބަޔ ުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުބެލެހެއްޓުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

އެއްުއަންދ ޒ ުއެކަށީގެންވު ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިު
ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

 

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްު ުޖެނެރަލްގެ ުއޫއޮޑިޓަރ ުުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުލިއްޔަތަކީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުކައުންސިލްގެ ބަޔ ންތައްުުއަހަރީ
ުއްުބަޔ ންތަުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުމިުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ނޑ ިއުޑްރނޭަޝނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް އޮޑިޓަރުްނގެުސުލޫކީުމިންގަ އ އިުއެއްގޮތަށެވެު. ސްުއޮންުއޮޑިޓިންުގ
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3 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ު ުޢަމަލުކުރުމ އި، ުމ ލީުމިއެއްގޮތަށް ުއަހަރީ ނޑުގޮތެއްގައިުބަޔ ންތަކަކީ ުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަ ުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫން
ޑްތަްއުރނެވޭގޮަތށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިްނގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއް

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ަވރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވ ުަބޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަުދތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށައޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީު
ުއިޖުރ  ނޑައަޅ  ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ނޑައަޅައި ުކަ ުބިނ ވެގެންވަީނުއިޖުރ ތުތަކެއް ތުތައް

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ އޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ  ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުއި،ުމައިގަ
ުފު ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުފުރުޞަުތ ުހިމެނުމުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ުއޮްތުސަބަބުން ރުޞަުތތައް

މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އިުހުށަހެޅު މުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުުމ އިުގުޅުޭ،
ުސިޔ ު ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރަނގަޅުުރިޢ ޔަތްކުރުން ސަތުތަކަކީ

ުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުން ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ުއަންދ ޒ އެއްސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުުއެއްވެސް
ުހުަށހަޅ ފަ ުގޮތެއްގައި ުޖުމުލަ ުަބޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުބެލުމ އި ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ ުބެލުންވެްސުއެ ުގޮތް އިވ 

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުމަ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުކައޮޑިޓެއް ުސައްޙަކަން ުވ ގިދޭުޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުކުރުމަށް ށަވަރު
ުއޮޑިޓުކުެރވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުަބލައި ުބޭސިސްއަށް ުޓެސްޓް ުބަޔ ްނތަކުގައިުުހެކިތައް މ ލީ

ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުހުރެދ ނެު ގެުމުޢައްސަސ އެކުލެވިފައި ތެރޭގައި
ުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއޮިޑޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުހެ ުއެކަށީގެްނވ  ުމިންވަރަށް ުބަޔ ންކުރުމަްށުބޭނުންވ  ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ އިމެދު ުމިުމ ލީ ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ކި
ުބޫލުކުރަމެވެ.އޮފީހުންުޤަ

 އޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުއެޑްވ ސްު

ގައިުެއުު"ބަޔ ންުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުުފަިއސ "ަވނަުއަހަރުގެުމ ީލބަޔ ނުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު .1
ު ުތެރެއިން ުަފއިސ ގެ ުިލބިފައިވ  ުނިޔަލަށް ުު-/2,323,370އަހަރުގެ ުޭތވީސްހ ސް ުތިްނލައްކަ ުމިލިައން ންސަތޭކަުތި)ދެ

މިުބަޔ ނުގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ަފއިުނުވ ކަމ އިުއަދިުސަރުކ ރުު ުއެހެންު،އްސަސ ތަކުންމުއަުުހަތްދިހަ(ުރުފިޔު 
ދެުމިލިއަންުހަލައްކަު)ު-/2,678,218ކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުތެރެއިންުއެުއަހަރުުޚަރަދުުކޮށްފައިވު ުރައްދުުފަރ ތްތަކަށް

ުހަތްދިހަުއަށްހ ސްުދުއިސައްތަުއ ށ ރަ(ުރުފިޔ ުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުން.

2. ު ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީބަޔ ނުެގ2016ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ގައިުު"ބަޔ ންުގޮތުގެުކުރެވުނުުުޭހދަުލިބުނުގޮތ އިުަފއިސ "ވަނަ
ުހަތްސަތޭކަުއަށްޑިހަުއެއްމިލއަންުދެލައްކަުހަތްދިހަުހަތަރުހ ސް) 1,274,784/-ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައި

ހިމަނ ފައިވ އިރުުޚަރަދުުރިޕޯޓ އިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކޮްށފަ(ުހަތަރެއް އިުނެތުމުގެުސަބަބުންުރުފިޔު 
އަދަދ އ14ުުިމ ލީބަޔ ނުގެުނޯޓްު ގައިުހިމަނ ފައިވު ު"ންބަޔ ުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ގައިުހިމަނ ފައިވު 
ގެު(ުއެއްމިލިއަންުދެލައްކަުއަށްހ ސްުހަތްސަތޭކަުސައުވީސް)ު 1,208,724-/އަދަދުގެުދެމެދުގައިު ުުުފަރަގުުހުރުން.ރުފިޔު 
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4 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުބަެޖޓުންުއެުބަޖެޓ އިު"ފ ސްކުރެވުނު .3 ުރިވަިއޒް ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުގޮތުގަިއުބަޔ ން"ުގައި ބަޖެޓްގެ
ުއެއްހ ސްުުސ ޅީސްު)41,759ު-/ދައްކ ުއަދަދ އިުދެމެދުުުސިސްޓަމުންުއެކައުންޓިންގުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތަކ އިުޕަބްލިކް

 ފަރަގުުހުރުން.ުރުފިޔ ގެ(ުނުވައެއްުފަންސ ސްުހަތްސަތޭކަ

 ދިމ ނުވުން.ުތައްއަަދދުުކުގައިުހިމަނ ފައިވ ތަކ އިުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްތަންތަކުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުމ ލީުބަޔ  .4

 

 އޮޕީނިއަންުުސްުރއެޑްވ ު

ު ުސަބަބުން ުމައްސަލަތަކުގެ ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުގައި ުސަބަބު" ުދެވުނު ުއޮޕީނިއަނެއް ުވ ދޫުުހުވަދުއަތޮޅު"އެޑްވ ރސް ދެކުނުބުރީ
"ުބަޔ ންުނުގޮތުގެހޭދަކުރެވުުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެުމ ލީުުނިމުނުުއަށ2016ުްުޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ

ުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި ުަބޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެ ނޑުުުއަކީ" ުހުވަދުުގޮތެއްގައިުމައިގަ ބުރީުއުތުރުއަތޮޅު
ނޑުހުޅުދޫ ުއެުު،އ އިުއިސ ފަުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއެުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުކަ
ހޭދަކުރެވުނުުުޖެޓުންބަުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުަފއިސ ުހުރިުބ ކީުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިން

ުޑްރސްޓޭންޑަުންގެއކައުންޓިުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުގޮތް
ުކުރެވިފައިވ ުުޔ ރުތައްުއެއްގޮތަށްުއ އިު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(ު:އިޕްސަސް)

ު.ބަޔ ންތަކެއްކަމަށްުމިއޮފީހުްނުނުދެކެމެވެުމ ލީ

 

މެދުުދެކޭގޮތްު މިންވަރ އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަު
ރިޕޯޓްު ުބަޔ ންކުރު 

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުގެުއިދ ރ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިު
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސް

މަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއަދ ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުށްުހުށަހެޅުމ އިުގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތައްު
ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުމ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެު،ގެ ުަދއުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުއެުުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަތިން،ގަވ އިދ އި ުގޮތުގެ ުއްގޮތްވ 

ުއިދ ރ ގެުވ ދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު ުހިންގ ުކަންތައްމ ލީުކައުންސިލްގެ ުއެުޚަރަދުު،ބެެލހެއްޓުމ އިުތައް ުކޮށްފައިވަނީ ތައް
ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލް ވު 

ނޑައެޅުނުު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ ިއުކައުންސިލްުރޭގައިހުދޫދުގެުތެކަ
ުއޫލިއްޔަތެކެވެ.އެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސް

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަތީގައިުއަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށްުވެރިޔ ުުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުގުޅޭގޮތުންުހުށަހެޅުމ ުތައްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންތައްުމ ލީ
ުސިލްގެުކައުންުއެު،އެއްގޮތަށްުބަޖެޓު ުފ ސްކޮށްދެއްވިުކައުންސިލުންުއަހަރަކަށްުއެުޚަރަދުކުރުމުގައިު،އިތުރުންުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ނޑައެޅިފައިވ ުުބަޖެޓުގައިު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅުނުުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުހުދޫދުގެުުކަ
ުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެ)2006/3ުު:ނަްނބަރުުޤ ނޫނުުބެލެހެްއޓުމުގައިުުހިންގައިުކަންކަންުމ ލީު،ޚަރަދުކުރުމ އިުތެރޭގައި
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ުޤ ނޫނު ުވެރިޔ ގެުުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުކައުންސިލްގެުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުއެއްގޮތަށްުގަވ އިދ ުމ ލިްއޔަތުގެުދައުލަތުގެުއ އި(
ު.މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ު

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުން ކައުންސިލްގެުުވ ދޫުކުނުބުރީދެުހުވަދުއަތޮޅުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަުރ
ު ުކައުންސިލުްނުއިދ ރ ގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްަފއިވަނީ ުޚަރަދު ުއެއްގޮަތށް،ުބަޖެޓުން ުބަޖެޓ  ުމަޤުޞަުދތަްއުއިފ ސްކޮށްދެއްވި ދ ރ ގެ

ނޑައެޅުނު ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުުޙ ޞިލްވު 
ަބލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުަލތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤ ނޫ އެއްގޮތަށްތޯުނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގު  ްއޔަތުގެުގަވ އިދު 

ުސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަު

ުކައުންސިލު ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުފ ސްކޮމި ުބަޖެުޓެގުން ށްދެއްވި
ުއިޖުރ ތުތަ ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ުފުރިހަމަކުރުންުމަޤުޞަދުތައް އް

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުު،ހިމެނެއެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޚިލ ފަގަދައުލަތުގެ ށްުވ އިދ އި
ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުޮއތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެެނއެވެ.

ު ުޤ ޫނނު)2006/3ުު:ަނންބަރުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަދއުލަތުގެ ުގަވ ިއދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކުރެވިފައިވ ުޢަ(ުއ އި މަލު
ފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުްނވ ުމި

ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

ުދެކޭގޮތްު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

1. ު ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ުއަހަރުވަކި ުމ ލީ ުއެ ުފައިސ އެއް، ުދައުލަތުގެ ުތެރޭގައިުބަޖެޓަކުން، ގެ
ު ުޤ ނޫނުގެ ުގ8ުޮޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުއެުވަނަ ުމެނުވީ ުމަތީން ތުގެ
ޚަރަދުކޮށްގެންުނުވ ނެ އަދ43ުުިގެުއްޔަތުގެުޤ ޫނނުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއެުފަިއސު  ވަނަުމ އްދު 

ުފިނޭންސް ުއޮފް ުސަރކިއުލަރުނަުުމިނިސްޓްރީ ުޓްރެޜަރީގެ ރުޑިސެމްބD2/CIR/2016/14ު(19ުަ-13ންބަރު:ުއެްނޑް
ުބ ކީުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުމިްލކެ(2016 ުބަޖެޓް ުހުންނަ އްކަމުންުމިުފައިސ ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެެވ.ުއަދިުމިގޮތަށް

ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކަމަށްވެސްުމިުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސްުުއުލަތަށްުދައްކަންުޖެޭހނެއަނބުރ ުދަ
ބޭންކްުުބްލިކްޕަރުފިޔ ު(ުތިންލައްކަުފަސްދޮަޅސްުދެހ ސްުހަތްސަތޭކަުތޭވީސް)-/362,723 ބ ކީގެުޮގތުގައިުހުރިުުބަޖެޓް

 އެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުން.ު

 
ުނަންބަރ:ު .2 3/2006ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ އ13ުުި)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ  ުފިނޭންސްު ވަނަ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

"ކައުންސިލްތަުކންުބަލައިަގންނަުފައިސ 2012ުނޮެވމްބަރ08ުުު)8/2012ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުނަންބަރު: )ު
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ު)މީ ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުސަރކިއުލަރުމޯލްޑިވްސް ުޤ ނޫނުތަކުގެުރ (ުއަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެ ވެނިއުުއެކައުންޓަށްުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުަލތުގެުއ މްދަނީުފައިސު 

ދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިަގންަނުމ އްދ ގައިުވަނ2.01ުުަޖަމ ކުރުމަށ އިުއަދިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުއޮންަނު ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަީރ ުމޯލްޑިވްސް ުދެްއކުމަށްޓަކައި ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ފައިސ 

ު ުއިދ ރ އިންުދައުލަތުެގުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިުވީނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގެ
19ުުރުފިޔ ު)ހަތްދިހަުއަށްހ ސްުހަްތިދހަުދޭއް(ުު-/78,072ބަލައިގެންފައިވު ވަނަުއަހަރުގައ2016ުުިގޮތުގައިުުއ މްދަނީގެ
 ން.ކައުންަޓށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެުނިޔަލަށްގ2017ުުެއޮކްޓޯބަރު

 
 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ނޑުުގޮތެއްގައިު ށްުނިުމނުުމ ލީުއ2016ުަޑިސެންަބރ31ުުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުޫދުވ ބުރީުދެކުނުހުަވދުއަތޮޅުުު)ހ(ުމައިގަ
ުފ ސްކޮށްދެއްވިުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުުޚަރަދުތައްުއަހަރުގެ ުއެު،ގޮތަށްުލްވ ޙ ޞިުމަޤުަޞުދތައްުބަޖެޓުގެުކައުންސިލުން
ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައި ނޑައެުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުޔަތުގެމ ލިއްުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ

 އެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެ

ުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުމެދުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުއުަލތުގެދަ)ށ(ު
ު)1)ުނަންބަރުުއަސ ސްގެ ު(2ު(ުއިްނ ުކަްނކަންއަށް ުު،ފިޔަވައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅު ުވ ބުރީ ކައުންސިލްެގުދޫ
ު ުއިދ ރ ގެ ުވަނީ ުބަލަހައްޓ ފައި ުިހންގ  ުގޮތެއްގައި، ނޑު ުމައިގަ ުކަންކަން، ުމ ލީ ުޤ ނޫނ އިުުއްޔަތުގެމ ލިުދައުަލތުގެއެހެނިހެން
ުއެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 

ު"ފަު .1 ުބަޔ ން"ުގައި ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުލިބުނުގޮތ އި ުވަނ2016ުުައިސ  ުބަލައިގެންފަުއަހަރު ުފައިސ އ އިުއިދ ރ އަށް އިވ 
 މ ތުުހިމަނ ފައިުނުވުންުރެވުނުުޚަރަދުގެުފުރިހަމަުމަޢުލޫުކުު

ު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީބަޔ ނުގެ ުއަހަރުގެ ުު"ޔ ންބަުގޮތުގެުކުރެވުނުުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ވަނަ އެުގައި
ސަތޭކަުހަތްދިހަ(ު)ދެުމިލިއަންުތިންލައްކަުތޭވީސްހ ސްުތިންު-/2,323,370ލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުގެުނިޔަލަށްު

މިުބަޔ ނުގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ކަމ އިުއަދިުސަރުކ ރުު ުފަރ ތްތަކަށްުުއެހެންު،މުއައްސަސ ތަކުންުރުފިޔު 
ުުރައްދު ުކޮށްފައިވ  ުޚަރަދު ުއަހަރު ުއެ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުހަލަު-/2,678,218ކުރުމަށް ުމިލިއަން ހަތްދިަހުުއްކަ)ދެ

ުފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.މަނ ރަ(ުރުފިޔ ުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިށ އަށްހ ސްުދުއިސައްތަުއަ
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ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުގޮތަކައުންސިލް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީގަތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމުއ މަލ ތުތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންުގެ ުމ ލީ ށް
ކޭޝްުބޭސިސްުދަުު"ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުައންޑަރތައްޔ ރުކުރުމަށ އިުއަދިުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުސްޓޭންޑަޑްު

ުުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށ1.3.27ުްގެުުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"

ު

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިު"ފަު .2 އަދަުއިސު  ދުގެުުހިމަނ ފައިވު 
 ސައްޙަކަންުޔަޤީންުނުކުރެވުންު

ގައިުއަހަރުެގުު"ޔ ންބަުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުުލިބުނުގޮތ އިުފަިއސ "ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ނުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
(ުށްޑިހަުހަތަރެއްއައެއްމިލއަންުދެލައްކަުހަތްދިހަުހަތަރުހ ސްުހަތްސަތޭކަު) 1,274,784/-ުނިޔަލަށްުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައި

ު ުރިޕޯޓ އި ުޚަރަދު ުހިމަނ ފައިވ އިރު ުސަރުފިޔ  ުނެުތމުގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުއަދަދަކީުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓް ުމި ބަބުން
ުނުވެފައެވެ ުވަނީ ުގޮތް ުޔަޤީންކުރެވޭ ުއަދަދެއްކަން ުއ އި.ުސައްޚަ ުފައިސ  ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުގޮތުގައިުުމީގެއިުތރުން ފައިސ ގެ

ު"ބަޔ ންުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "އަދަދ އިުުގައިުހިމަނ ފައިވ 14ުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިުމ ލީބަޔ ނުގެުނޯޓްު
ރުފިޔ ުގެު(ުވީސްއްމިލިއަންުދެލައްކަުއަށްހ ސްުހަތްސަތޭކަުސައުއެ)ު 1,208,724-/ގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގެުދެމެދުގައިު

ު.ުފަރަގުުހުރިކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުގޮތަ ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީގަތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމުއ މަލ ތުތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ށް
ކޭޝްުބޭސިސްުދަުު"ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުައންޑަރތައްޔ ރުކުރުމަށ އިުއަދިުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުސްޓޭންޑަޑްު

ތައްޔ ރުކުރުމަށްުތައްުތަކ އިގުޭޅުނޯޓްވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވ ުގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ނ1.3.27ުުްގެުުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"
ތީގެުސައްޚަުމައުލޫމ ތުުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެއަދިުުދަންނަވަމެވެ.

 ނަވަމެވެ.ހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަން

ު

ުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުބަޖެޓުންުުއެުުބަޖެޓ އިުު"ފ ސްކުރެވުނުު .3 ުގައި ުގޮތުގައިުބަޔ ން" ުބަޖެޓްގެ ުރިވައިޒް ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރި
އަދަދުތަކ އިު އަދަދ އިުދެމެދުުފަރަގުުހުރުުުސިސްޓަމުންުުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުހިމަނ ފައިވު   ންުދައްކު 

ގައިުއެުއިދ ރ އަށްުު"ަބޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެވުނު"ކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ްނތަކުގައިު
ު ުގޮތުގައި ުބަޖެޓްގެ ުފ ސްކުރި ުމަޖިލީހުން ުހަތްހ ސ3,967,743ުުް-/ރައްޔިތުންގެ ުފަސްދޮޅަސް ުނުވަލަްއކަ ުމިލިއަން )ތިން

ހިމަނ ފައިުވީނަމަވެސްއެއްސަތޭކަުސ ޅީސްުތިނެއް(ު ުކުރިުބަޖެޓްގެުގޮތުގައިފ ސްުސިސްޓަމުންުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްު،ރުފިޔު 
ުފ ސްކުރެވުނ3,908,435ުުު-/ ުހިމަނ ފައިވުމުން ުފަހެއް(ުރުފިޔ  ުތިރީސް ުހަތަރުސަޭތކަ ުއަށްހ ސް ުނުވަލައްކަ ުމިލިައން )ތިން

އިތުރަށްުހިމަނ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު)ަފންސ ސްުނުވަހ ސްުތިންސަތ59,308ުޭ-/ބަޖެޓްގެުގޮތުގައިު ރުފިޔު  ކަުއަށެއްު(



 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

8 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ުބަޔ ނުގައިުމ ލީުކަމަށްުފަިއސ ުބަދަލުކުރިުއައިޓަމަށްުއަނެއްުއައިޓަމުންުުއެއްުއުނިއިތުރުތަކ އިުެގނެވުނުުޖެޓަށްބަމީގެުއިތުރުންު
ުދެުއަދަދުތަކ އިުދައްކ ުސިސްޓަމުންުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުއަދަދުތަކ އިުހިމަނ ފައިވ  ުއެއްހ ސްުު-/41,759މެދު )ސ ޅީސް

ުހަތްސަތޭކަުފަންސ ސްުނުވައެއް(ުރުފިޔ ގެުފަރަގުުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު
ު

ދިންުގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގޮތަ ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީގަތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމުއ މަލ ތުތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ށް
ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުސްޓޭންޑަޑްު ުމ ލީުބަޔ ން ުއަދި ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރތައްޔ ރުކުރުމަށ އި ކޭޝްުބޭސިސްުުދަު"ފައިނޭންޝަލް

ތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓ1.3.27ުްގެުުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"
ުދަންނަވަމެވެ.

ު
ު

އަދަދުތަކ އިު .4 އަދަދުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުުމ ލީުބަޔ ންުތަކުގައިުހިމަނ ފައިވު   .ދިމ ނުވުންުނޯޓްގައިުހިމަނ ފައިވު 

އިުގަު"ބަޔ ންުގޮތުގެުނުކުރެވުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "އ އިުު"ބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"
ުހަގަކުރެވުނެވެ.ުފު ހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތަކ އިުމިުބަޔ ންތަކ އިގުޅޭުނޯޓްުތަކުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތައްުދިމ ނުވ ކަންު

ދިންުގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުމ  ުއިދ ރ ގެ ުގޮތަކައުންސިލްގެ ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީގަތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމުއ މަލ ތުތައް ުބަޔ ންުލީ ުމ ލީ ށް
ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުސްޓޭންޑަޑްު ުމ ލީުބަޔ ން ުއަދި ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރތައްޔ ރުކުރުމަށ އި ކޭޝްުބޭސިސްުުދަު"ފައިނޭންޝަލް

ތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުށްފައިވ ުގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކ1.3.27ުޮގެުުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"
ުދަންނަވަމެވެ.

ުު

ުއިވުންުުޓ ފަުގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުބަހައްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުއިދ ރ 2016ުު .5

ު ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ުވަކި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުެއ ުފައިސ އެއް، ުދައުލަތުގެ ރޭގަިއުތެބަެޖޓަކުން،
ުމަތީންުމެނުވީުއެުމ ލީުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގ8ުެޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު
ުނުވ ނެ ުޚަރަދުކޮށްގެން ުފައިސ  ުއެ ުނިމުމަށްފަހު ުމ ލިުއަހަރު ުދައުލަތުގެ ުކަމަްށ ުޤ ނޫުނގެ ުވ43ުައްޔަތުގެ ުމ އްދ  ގައިުނަ

D2/CIR/2016/14ު-13ންބަރު:ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު
ފައިސ އިންުބ ކީގައިު(2016ުޑިސެމްބަރ19ުު) ޕަހުންނަުއެޑްވ ންސަށްުފޮނުވު  ންޓަށްުޖަމ ކުރަންުބްލިކްުބޭންކްުއެކައުުފައިސު 

އަދިުމިގޮތަށްުހުންނަުބަޖެޓްުބ ކީުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުމިލްކެޖެހޭނެކަމަށްު އަނބުރު ބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެު. އްކަމުންުމިުފައިސު 
ުދައުލަތަށްުދައްކަންުޖެހޭނެކަމަށްެވސްުމިުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ު



 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

9 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ވ ދޫ ތިންލައްކަުފަސްދޮޅަސްު)-/362,723 ުހުރި ކީގެުގޮތުގައިވަނަުއަހަރުުބަޖެޓުުބ 2016ުުިއދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުނަމަވެސުް،
އޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚްު(ުދެހ ސްުހަތްސަތޭކަުތޭވީސް ގެުނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްު (2017އޮކްޓޯބަރ19ުު)ރުފިޔު 

ުށްފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.އެކައުންޓުގައިުބަހައްޓައިެގންުޚަރަދުކޮުއިދ ރ ގެުދ އިރ ުޖަމ ނުކޮށް

ު
ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އަދިުމިނިސްޓްރ43ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނުގެު ންބަރު:ުރކިއުލަރުނަސަުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަީރގެވަނަުމ އްދު 
13-D2/CIR/2016/14ުީުމަތ ުވ ގޮތުގެ ުގައި ުދަން ުބަޖެޓަކުން، ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކ  ުމ ލީ އުލަތުެގުވަކި

ު ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ، ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުއެ ުމ އްދ ގަވ8ުަފައިސ އެއް، އިުނަ
ުބަޖެުޓުޚަރަދުުނުކުރުމަށ އިުމިުްނުެމނުވީުއެުމ ލީުައހަރުުނިމުމަށްަފހުުއެުފައިސ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުެގުމަތީ ގޮތަށްުުހންނަ

ުބ ކީުފައިސ ުއަނބުރ ުދައުލަތަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

 

ުފަުދަު .6 ުއ މްދަނީ ުޖަމ ކުރަމުންުއުލަތުގެ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި އިސ ގެ
 ގެންގޮސްފައިނުވުންު

ުޮގތުގަ ުނަންބަރު:ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުގެ ުފައިސ އަކީުޤ ނޫނު ުބަލައިގަންނަ ޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގެު)ދައުަލތުެގުމ ލިއ3/2006ުްއި
ފްުފިނޭންސްުއެންްޑުމިނިސްްޓރީުއޮ ވަނަުމ އްދ ގެުަދށުން،ުޕަބްިލކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަްނޖެހޭުފައިސ އެވެ.ުއަދ13ުި

ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރ: ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ 08ުު)8/2012ުޓްރެޜަރީގެ ުބަލ2012ަނޮވެމްބަރު ު"ކައުންސިލްތަކުން އިގަންަނު(
ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ުއަްށ ު)މީރ ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުއެުގޮފައިސ  ުމަތީން ތުގެ

ތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ުގަންނަުދައުލަސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައި

ުވެއެވެ.ދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައި

ވަަނ2016ުުއިންުއިދ ރ ުކައުންސިްލގެުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުވ ދޫދައުލަތުގެުއެކިއެކިުުމއައްސަސ ތަކުގެުނަމުގައިުު،ނަމަވެސް
ު ުނިޔަލަށް ުފައިސ ބަލައަހަރުގެ ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުު،އިގެންފައިވ  ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުގައި ުއެކައުންޓަށްުބޭއެމް.އެމް.އޭ ންކް
ުނުވ ކަން ުުޖަމ ކޮށްފައި ުމިގޮތުން ުުކރެވުނެވެ. ުގޮތުގައ2016ުިފ ހަގަ ުއ މްދަނީެގ ުދައުލަތުގެ ުނިޔަލަށް ުބޭންކްުުގެ ޕަބްލިކް

އުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުބޭންކްުއެކަުޕަބްލިކްއަށްހ ސްުހަްތދިހަުދޭއް(ުރުފިޔ ުު)ހަތްދިހަު-/78,072އެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭު
ުއެވެ.ުނުވެ ުއޮޑިޓ2015ުްމިމައްސަލައަކީ ުއަހަރުގެ ު)ުވަނަ ުއިޞ2016ްނޮވެމްބަރ24ުުރިޕޯޓްގައި ުކުރުމަްށު(ުފ ހަގަކޮށް ލ ހު

ޖަމ ކޮށްަފއިުނުވ ކަގެުިނޔަލަށ2017ުުްއޮކްޓޯބަރ19ުުކަމަކަށްުީވނަމަެވސްުުލަފ ދެވިފައިވ  ންުފ ަހގަކުރެވުނެވެ.ުވެސްުމިފައިސު 
ުގައިުއެވަނީއެވެ.1ުމިގޮތުންުޖަމ ނުކޮށްުހުރިފައިސ ެގުތަފުޞީލްުތިރީގައިވ ުތ ވަލްު

ު
ުގެުނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލ1ު:2016ުުްލްުތ ވަ

ުފައިސ ުުތަފްސީލްު

480ުުސެޓްފިކޭޓްުުއަދިުއެހެނިނިހެންުސެޓްފިކެޓްުހެއްުދމަށްުނަގ ުފީުއުފަންުދުވަހުގެ
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18,500ު އައިޑީުކ ޑުުހެއްދުންު
6,510ު އިމްޕޯޓްުވިޔަފ ރިުފީު

14,300ު އެހެނިހެންުރެޖިސްޓްރޭޝަންުއަިދުލައިސަންސްުފީ
3,153ު އެހެނިހެންުތަކެތިުވިއްކައިގެންުިލބޭުފައިސ 

8,060ު ޖޫރިމަނ ުގަވ އިދ އިުޚިލ ފުވެގެންުކުރެވޭ
9,124ު މުވައްޒަފުންގެުގަޑީުލ ރިުއ އިުޖޫރިމަނ އަށްުލިބޭު

17,945ު މުދަލުުޒަކ ތު
78,072ު ޖުމްލަު

ު
ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(2012ުބަރުުނޮވެމ08ުް)8/2012ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރ:ު
ުފޮނުވުމ  ުއަށް ު)މީރ ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަންަނ ުގައިު"ކައުންސިލްތަކުން އިގުޅޭ"
ުކައުންސިލް ުދަށުްނ ުތަކުގެ ުޤ ނޫނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ުސަރކިއުލަރ ުއެ ުމަތީން ުގޮތުގެ ުއިދ ރ އިންުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގެ

ުށްުދަންނަވަމެވެ.ފައިސ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަބަލައިގަންނަުދައުަލތުގެުއ މްދަނީު
 

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުު

 

ުބަޔ ންުުޒިންމ ތަކުގެުުމ ލީުުމިލްކިއްޔ ތ އިު" .1 "ު ުގޮތުގައި ުއެސެޓްސްގެ" ު"ނެޓް ުސައްޙަކަންުގައި ުއަދަދުތަކުގެ ހިމަނ ފައިވ 
 ޔަޤީންކުރެވެންުނެތުންު

ހަރުމުދަލުގެުގަވަނަުއަހަރ2016ުުުތަކެތިގެުއަގުުޖަހ ފައިުނެތުމުންނ އިުުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުބައެއް ނެފައިވު 
"މިލްިކއްޔ ތ އިު-/56,946ތެރެއިންު ގެުހަރުމުދު  ުޒިންމ ތަކުގެުލީމ ު)ަފންސ ސްުހަހ ސްުނުވަސަތޭކަުސ ޅީސްުހައެއް(ުރުފިޔު 

އިގެުތެރޭގައިުހިމަނ ފައިވު ގައިުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ކަމ އިުއަދިުމިުބަޔ ނުގައިުމިލްކިއްޔ ތުގެުޖުމުލަު"ުބަޔ ން
ު ުތެރެއިން 98,574ުު-/އަދަދުގެ ުއަކީ ުރުފިޔ  ުހަތަރެއް( ުހަތްދިހަ ުފަސްސަތޭކަ ުއަށްހ ސް އ އިުއިދ ރ ުުއުންސިލްކަ)ނުވަދިހަ
ުއަދަދުތަ ު"މިލްކިއްޔ ތ އިގުޅުމެއްނެތް ު"ުލަޖުމުުމިލްކިއްޔ ތުގެ"ުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުކެއްކަމުން ުދައްކ  -/ގޮތުގައި

ުއަދަދެއްނޫންކަނ11,006,555ުުް ުޞައްހަ ުއަކީ ުރުފިޔ  ުފަހެއް( ުފަންސ ސް ުފަސްސަތޭކަ ުހަހ ސް ުމިލިއަން ު)އެގ ރަ
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ށްުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުމުއ މަލ ތުތައްުފުރިހަމަކަމ އެކުުހަޤީގަތ އިުއެއްގޮތަށްުދައްކުވައިދޭުގޮތަ
ުދަންނަވަމެވެ.

ު
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ހިމަނ ފައިުުގައިު"ުބަޔ ންުުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުުމިލްކިއްޔ ތ އިު"ުޞައްހަުއަދަދުުުއުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ުކަު .2
 ނެތުންު

ގެުުކައުންޓިންގ"ކޭޝްުބޭިސސްުއޮފްުއެުދަު"ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުސްޓޭންޑަޑްު
ގޮތުންުމ ލީުބަޔ ްނތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްތައްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހ1.3.27ުޭ ނީުމ ލީުހިސ ބުުބޭނުންކުރ ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވު 

ުއަދި ުއެަކށޭނެގޮަތށް ުބޭނުންތަކަށް ުއެކިެއކި ުއެފަރ ތްތަކުގެ ުވ ނޭގޮތަށް ުފަޚުމް ުފަރ ތްތަކަށް ުއެކި ުނިންމ ުއެކި ުއެފަރ ތްތަކުން
ށްުއެކިުފަރ ތްތަކުންުުއިދ ރ އަކައުންސިލްގެމ އެކުުހަޤީަގތ އިުއެއްގޮތަށެވެު.ނުންުހިޭފނޭަފދަުގޮތަކަށްުފުރިހަމަކަނިންމުންތަކުގައިުބޭު

ހިމަނ ފައިވ އިރ230,000ުުު-/ުބެންޖެހޭުކަމަށްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުލި ގ2016ުުެމްބަރުޑިސ31ުެ)ދެލައްކަުތިރީސްހ ސް(ުރުފިޔު 
ހ ސްުތިރީސްުހައެއް(ު)ތިންލައްކަުދ302,036ުެ-/ުުއިދ ރ ގެުލިޔެކިއުންތަކުންުދައްކަނީނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުގޮތުގައި

)ހަތްދިހަުު-/72,036ަގއިުގައިުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުގޮތު"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި"ރުފިޔ އެވެ.ުއެހެންކަމުންު
މަދުންުހިމަނ ފައިވ ކަންުފ ހަގަުކރެވުނެވެ. ުދެހ ސްުތިރީސްުހައެއް(ުރުފިޔު 

ދިންުގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގޮތަ ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީގަތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމުއ މަލ ތުތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުުުުުށް
ުމ  ުއަދި ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުސްޓޭންޑަޑްުތައްޔ ރުކުރުމަށ އި ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރލީުބަޔ ން ކޭޝްުބޭސިސްުުދަު"ފައިނޭންޝަލް

ތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓ1.3.27ުްގެުުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"
ުދަންނަވަމެވެ.

ު

ޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ން"ުުމ ީލުޚިދުމަތްތަކައްުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ގެުއަދަދުު"މިލްކިއްޔ ތ އިުލީުއަހަރުުތެރޭގައިުހޯދ ފައިވ ުމ ު .3
ނެތުންު  ގައިުހިމަނ ފައިވު 

ު ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުސްޓޭންޑަޑް ުބަޔ ން ުއެކައުމ ލީ ުއޮފް ުބޭސިސް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުކޭޝް ގެުުންޓިންގ""ފައިނޭންޝަލް
ގޮތުންުމ ލީުބަޔ ްނތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްތައްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންޮކށްފައ1.3.27ުި ނީުމ ލީުހިސ ބުުބޭނުންކުރ ުވު 

ުއަދި ުއެަކށޭނެގޮަތށް ުބޭނުންތަކަށް ުއެކިެއކި ުއެފަރ ތްތަކުގެ ުވ ނޭގޮތަށް ުފަޚުމް ުފަރ ތްތަކަށް ުއެކި ުނިންމ ުއެކި ުއެފަރ ތްތަކުން
ުފުރިހަ ުގޮތަކަށް ުބޭނުްނުހިފޭޭނަފދަ ުއެއްގޮތަށެވެ.ުނަމަވެސްނިންމުންތަކުގައި ުަހީޤގަތ އި ުއިދ ރ އިންުކަު،މަކަމ އެކު އުންސިލްގެ

ޚިދުމަތ އިުތަކެއްޗަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިނ2016ުުް ގެުނިޔަލަށ2016ުުްރުޑިސެމްބ31ުަވަނަުއަހަރުގައިުހޯދ ފައިވު 
ު ު)ު-/1,310,771ނުދައްކ ހުރި ުހަތްސަތޭކަ ުދިަހހ ސް ުތިންލައްކަ ުއެކެއްއެއްމިލިއަން ުމ ލީހަތްދިަހ ުރުފިޔ  ުޒިންމ އެއްގެު(

ުުހިމަނ ަފއިވ ުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި"ގޮތުގައިު
ު

ދިންުގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުތައްޔ ރުު ުބަޔ ން ުމ ލީ ުގޮތަށް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީަގތ އި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުމުއ މަލ ތުތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ސްޓޭންޑަޑ2016ުުްކުރުމަށ އިުއަދިުއިދ ރ ގެު ު"ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވު 
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ގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްތައ1.3.27ުުްގެުުފްުއެކައުންޓިންގ"ކޭޝްުބޭސިސްުއޮުދަ ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު
ު

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުންުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުޢ ު.4 ުމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ު ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުުދ އިރ ތައް 110ުުގެ ުގައިވ  ުމ އްދ  ންުމަތީުތުގެގޮވަނަ
ންމެުއަހަރެއްގެުފެބްރުައީރުކޮުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެއްު

ުކަމަށްުބަ ުބައްވަންޖެހޭނެ ުބ އްވ ުބައްަދލުުއަދިުޖުލައިުމަހު ވުމުގައިުފ އިތުވިުއަހަރުެގުޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަިދުފެބްރުވަރީުމަހު
ޢ ބ ކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުުހށަަހޅަންވ ނެުު،މ ލީުރިޕޯޓ އިު،އަހަރީުރިޕޯޓ އި މުުބައްަދލުވުމުގައިުންްއވު 

ޔ ލުުހޯދަންވ ނެުކަމަށްުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުުހށަހަޅ ުޚިކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެު
ު ުނަމަވެސް، ުަބއްދ2016ުަބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުމިދެންނެވި ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުފެބްރުއަރީ ުއަހަރު ުގަިއވ ުލުވުވަނަ ުޤ ނޫނު ން

ރެވިުހުރިުކަމަށ އިުއަދިުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުނުކުުންުބ އްވ ފައިުނުވ ތީ،ުރައްޔިތުންނަށްުޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭގޮތުގެުމަތީ
ުއެކިއެކިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުޙިޔ ލުުހޯދިފައިުނުވެއެވެ.

ު
ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ 110ުުގެ ުގައިވ  ުމ އްދ  ންުމަތީުތުގެގޮވަނަ
ު ުމަޢުލޫމ ތު ުޢ ރައްޔިތުންނަށް ުރައްޔިތުނަށް ުންދިނުަމށްޓަކައި ުބައްދަލުވުމެްއ ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުވެސްުކޮމުޮކްށ ުއަހަރެއްގެ ންމެ

ުދެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތ،ުމި ުޭބއްވުމަށް ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުމަތީފެބްރުއަރީ ުގޮތުގެ ުގައިވ  ުޤ ޫނނު ުކުރައްވަމުންުުންންނެވި އަމަލު
ގޮތުގެުމަޢުގެންދިއުމަ މީގެުއިތުރުންުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުޢަަމލީުސިފަުއަންނަމުންދު  ލޫމ ތުުމަދުވެގެންުދެމަުހްނުށްުދަންނަވަމެވެު.

ުއެއްމަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުޢ ންމުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
ު
ު
ު

ބ އްވ ފައިުނުވުންުކައުންސިލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުު.5

ނަުމައްދ ގައިުވ115ުަގެުު(7/2010ނަްނބަރު:ު)ުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނުރ ތައްުލ މަރުއިދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 
ުތ  ުކައުންސިލުން ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުްނސިލްގެ ުފަދައިން ުގަވ އިދުންުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަލުކޮށް

އެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމުގެު ހުވަދުުއަތޮޅުުދެބައްދަލުވުންުބ އްވަންުޖެހޭއިރ52ުުބައްވ ފައިުނުވެއެވެު. ކުނުބުރީުު،
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