
info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ގ   01 ސަފުޙާ 1

 

ޫދ ކަުއންސިލްގެ އާިދރާ ެދއްވަ  އުުތުރުބރީހުވުަދއަޮތޅު   

އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާލީ ވަަނ އަހުަރގެ  2016  

2018ޖަނަވަރީ  82  FIN-2018-3(D) :ުރިޕޯޓް ނަންބަރ 

mailto:info@audit.gov.mv


ފިހުރިސްތުު

ުސަފުހ ު

1ު.............................................................................................................................. އޮޑިޓްުރިޕޯޓް

ުމ ލީުބަޔ ންު

12ު ..........................................................................ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުުނުގޮތުގެުބަޔ ންފައިސ ު

14ު.............................................................ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ންު

15ުު...........................................................................................ުގުޅޭުތަފުޞީލުުނޯުޓަތއްމ ލީބަޔ ނ ު

ުއިތުރުުމަޢުލޫމ ތުު

32ު...........................................................................................ުއެސެޓްސްު-ގެުބަޔ ންތުމިލްކިއްޔ 

32ުު.........................................................................................ލައިިބލިޓީޒްު-މ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ން

33ުު...................................................................ތ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓުތައްުމިލްކިއްޔ 

ު

ު

ު



info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ331ުީ 6430ފެކްސް:332ުު 3939ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

1 ުގ37ުެސަފުހ ު  

c
ުު

ު

ުއްނސިލްގެ  ުއުތުރުބީރ ެދްއަވދ  ުހަވުދައޮތޅު  ތަަކށް  2016 ިއާދާރގެ  ަކ ުރގެ މީާލ ަބާޔްނ ަވަނ ައަހ
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

ުމަޖިލީހަށ އިު ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ،
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރ ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ުު:މި ުުގެޤ ނޫނު()އޮޑިޓް ުކުރެވުުނ ުއޮޑިޓް ުަދށުން ުދެއްަވދޫުހުވަދުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުމެދުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުުއަހަރީުއަހަރުގެުނިމުނުުމ ލީުއަށ2016ުްުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ

ުކުރު ުުމ އި،ބަޔ ން ުދެއްވަދޫހުވަދުއަތޮޅު ުުއުތުރުބުރީ ުއ2016ުުެުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
އެއްގޮތަށްއެުކައުންސިލުންުއަހަރަށްު ނޑައެޅިފައިވ ުއިދ ރ ގެުއެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ުތެރޭގަ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުއ އި، ުއިދ ރ ގެއިތޯ ުހިންގ ުުމ ލީުކައުންސިލްގެ ކަންކަން
ުޤަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއެއަށްުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުބަލައި، ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުުއެއްގޮތަށްތޯ

ފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުއޮޑިޓުގައިުޖެހޭކަމަށްުކުރަންުުއިޞްލ ޙުު،މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި
ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުނަންބަރުއެުފިޔަވަޅު ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ކަންކަން ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުއ ިއުވަނ36ުަގެ މ އްދ ގެ

ުުގޮތުގެވ ުއެއްގޮތް ުމަިތން ުދެއްވަދޫހުވަުދއަތޮޅު ުުުއިދ ރ ގެކަުއންސިލްގެުއުތުރުބުރީ ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ު،އެކުޒިންމ ދ ރު
ުއިުސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެުކަންކަންުންުގޮތުގެުމަތިނެފައިުވ ވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު

ަގއwww.audit.gov.mvުުިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށް
ުުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ސައްޙަކަމ މެދުުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެ
އިދަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ 

ގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފަިއވ ުނިންމުންތަކ ުއެއްުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެުބަޖެޓުންުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެު،ޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ އި
ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

ު ުރިޕޯޓ އެކު 11ުުުފުޙ ސަމި ުުށްއ31ުައިން ުހިމެިނފައިވ  ުދެއްވަދޫހުވަދުައތޮޅު ުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީ ުބަރުންޑިސ31ުެުކައުްނސިލްގެ
ފ ސްކުރެވުުނުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުމ ލީުގައިުނިމުނ2016ުުު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އުި، ފައިސު 

ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ ބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިބަޖެޓ އިުއެ

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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2 ުގ37ުެސަފުހ ު  

ުއިތުރުން ުސަފުު،މީގެ ުރިޕޯޓ އެކު ުމި 32ުުޙ  ުއ37ުައިން ުބަޔ ނ އިު،ހިމެނިފައިވ ށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
ުއޮފީހު ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއޮޑިުޓކޮށްފައެވެ. ުބަލައި ބަޔ ނުގައިުުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުބަޔ ނ އިުމިލްކިއްޔ ތުގެން

ު"ދައު ުބައި ުދެވަނަ ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުގަވ ިއދ ުމައްސަލައެއް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ލަތުގެ
ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ުމި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުދެއްވަދޫހުވަދުއަތޮުޅ އިސްވެރިންނ ުުއިދ ރ ގެުކަުއންސިލްގެުއުތުރުބުރީ
ުުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނު ުމަތިން،ު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި
ު ުދެއްވަދޫހުވަދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީ ުބެލެހެްއޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެ ުު،ުކަންތައްތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށްުހިސ ބުތައް ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް ލިއްޔަތ ބެޭހުޜަރީގެުމ އަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެ، އެުހިސ ބުތަކު 
ުުސަރކިއުލަރ ުިސޓީުުއިން،(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ަރުށ

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްު އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލަިއ،ުު،ތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
ު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓް ުދެއްވަދޫއުތުރުބުހުވަދުއަތޮޅު ުއަށްުރީ ުއިދ ރ  ުނަ، ކައުންސިލްގެ 3/2006ުު:ބަރުންުޤ ނޫނު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުުގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(46ު(ގެުޤ ޫނނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު) ނޑައަޅ ފައިވު  ަދށުންުކަ
ނަްލު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުބަަބޖެޓ އިުއެފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު

ުސްޓޭންޑަ ުއެކައުންޓިްނގ ުސެކްޓަރ ުޮއފްުރޕަބްލިކް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުދަ ުައންޑަރ ުރިޕޯޓިންގ ުފައިނޭންޝަްލ ު)އިޕްސަސް(: ޑް
ނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަ
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮްށުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެ
މ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

އެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއިުއެކުލަވ ލުމުގަ

ު
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3 ުގ37ުެސަފުހ ު  

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުއަހަރީުމ ލީކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫހުވަދުއަތޮޅުުލިއްޔަތަކީުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް

ުބަޔ ންކުރުެމވެ.ުއެ ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެުދ ުމ ލީުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުިމ ުޮކށްފައިވަނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުން
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުޑްރނޭޝަނަލްުސްޭޓންޑަރއިންޓަ ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިްނގަ

ނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމި ޔަޤީންކަމ އެކުުކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަ
ުޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ރސަްއކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަދެނެގަ

ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުއޮޑިޓެއް
ނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެު އިޖުރ ތުތައްުިބނ ވެގެންވަނީުއޮޑިޓަރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަ ނޑައަޅު  މައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް (ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަ
މ ލީުބަޔ ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެ މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ުމައްޗަށެވެު.

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

ުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އި
ުލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.މ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެ

ުހެކިތަ ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އްުއޮޑިޓެއް
ޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަ

ުމުޢައްސަސ ގެ ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުކަންތައްތަްއުއެކަށީގެންވ  ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރު
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އަންުއަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނި

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުު،މި ުއުތުރުހުވަދުއަތޮޅު ުުދެއްވަދޫބުރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެ
ުއަކީ"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ

ނޑު ުއެުުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުދެއްވަދޫބުރީުއުތުރުުހުވަދުއަތޮޅުުުގޮތެއްގައިުމައިގަ
ުލިބުނު ުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށް

ުގޮތްުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި ުސެކްޓަރުަޕބްލިކްުއިްނޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުހޭދަކުރެުވނު
ުއެއްގޮތަށްުއ އިު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(ު:އިޕްސަސް)ުޑްރސްޓޭންޑަުއެކައުންޓިންގ

ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރު
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4 ުގ37ުެސަފުހ ު  

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 
ރިޕޯޓްު ުބަޔ ންކުރު 

ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު

ު ުބަޔ ންތައް ުގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުުހށަހެޅުމ އި ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުުށް ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު މ ލީ
ގޮތުގެުމަތިން،ުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ހުވަދުއަތޮުޅުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 

ޚަރަދުތައްުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުްނުު،ބެލެހެއްޓުމ އިުކަންތައްތައްުިހންގ ުމ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫ
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް، ުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުު ކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީަޤތ އިުއެއްޮގތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުުދުގެުތެރޭގައިހުދޫބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ ގެުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްު

ުބަޔ ންޮކށްފައިވ ުމަތީގައިުއަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށްުވެރިޔ ުިޒންމ ދ ރުުމ ލީުުގުޅޭގޮތުންުހުށަހެޅުމ ުތައްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންތައްުމ ލީ
ުސިލްގެކައުންުއެު،އެއްގޮތަށްުބަޖެޓު ުފ ސްކޮށްދެއްވިުކައުންސިލުންުއަހަރަކަށްުއެުޚަރަދުކުރުމުގައިު،އިތުރުންުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅުނުުދުކުރުމަށްޚަރަުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުތެރޭގައިުހުދޫދުގެުކަ
ުދައުަލުތގެުއ އި(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)2006/3ުު:ަނންބަރުުޤ ނޫނުުބެލެހެއްޓުމުގައިުހިންގައިުކަންކަންުމ ލީު،ޚަރަދުކުރުމ އި
ު.މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެުވެރިޔ ގެުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުކައުންސިލްގެުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުއެއްގޮތަށްުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެ

ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ކައުންސިލްގެުުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫހުވަދުއަތޮޅުުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުން
އެއްގޮތަްށ،ުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުއިދ ރ ގެު މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު އިދ ރ ގެުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުަޚރަދުކުރުމަށްުކަ މ ލީުއިދ ރ ގެުގޮތަށް،ުބަެޖޓުގައިުކަ
ުޤ ނޫ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުއެއަްށުކަންކަން ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ނ އި

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުންުކައުންސިލުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ށްުޢަމަލުކޮށްަފއިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުޚިލ ފައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި
ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

މިންވަރ މެދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނުު (ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވު 
ުމިންވަރަށްުެއކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ު
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ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
ުއަސ ސްު

1.ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮތުނ6.07ުްދައުލަތުގެ ުދޭންވ ނީގައިވ  ުފައިސ  ުދޭންޖެހޭ ުތަންތަަނށް ކޮށްފައިވު ުުކްރޮސްުދައުލަތުން
ުވީނަމަވެސްުޗެކަކުން ުބަޔ ންކޮށްފައި ުު،ކަމަށް ުއުތުުރބުރީ ުއިދ ރ ހުވަދުއަތޮޅު ުކައުންސިލްގެ ުކައުންޓުއެުގެދެއްވަދޫ ނޑުކޮްށުން ގަ

ުބަ ުތިޖޫރީގައި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިްލ ުނެގުމަށްފަހު ުުްއޓަިއގެންހަފައިސ  ުޚިދުމައިދ ރ ގެ ުތަކެއްޗ އި ު-/237,087ުތްތަކަށްބައެއް
ު(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވުން.)ދެލައްކަުތިރީސްުހަތްހ ސްުއަށްޑިހަުހަތެއް

ުލިބުނުުއޯޑަރު.2 ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުފަރ ތުންުކުރެވުނު ުހަވ ލުވ  ުއެތަކެއްޗ އި ުއޯޑަރުު،ކަމަށް ުލިޔެުތަކެތިގަތުަމށް ުފޯމުގައި ކުރި
ހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުވީުގައިުބަޔ ންކޮށްފައ8.11ުިކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުުސޮއިކުރަންވ ނެ ދެއްވަދޫުރީުނަމަވެސުް،

ނުވަތަުޚިދުމަތްުއިދ ރ އަށްުުންކައުންސިލްގެުއިދ ރ އި ފަންސ ސްު)ު-/57,200ނެތިުބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުހަމަޔަށްުލިމުދު 
ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.ުރުފިޔ ު(ހަތްހ ސްުދުއިސައްތަ

3.ު ުޤ ޫނނު(ުެގ3/2006ުުަނންބަރ:ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ އ13ުުި)ަދއުލަތުގެ ުމ އްދ  ުއެންްޑުވަނަ ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިްސޓްރީ
ު ުނަންބަރ: 08ުު)8/2012ުޓްރެޜަރީގެ ުއިންލަންޑ2012ުްނޮވެމްބަރު ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ު"ކައުންސިލްތަކުން )

ޤ ސަރކިއުލަރުގައިުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުރެވެނިއު ތަކުގެުދަުށންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުނޫނުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުއެ ުރެވެނިއު ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަީނ ުދައުަލތުގެ ުއަދިބަލައިގަންނަ ުޖަމ ކުރުމަށ އި ދައުލަތުގެުުކައުންޓަށް

ދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުވަނަުމ އްދ ގައ2.01ުުިމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުޖަމ  ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުދެއްކުމަށްޓަކައި ުޓްރެޜަރީއަށް ކުރަމުންުުއެންޑް

ުގެން 2016ުއިނ2014ުްުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުދެއްވަދޫުއުތުރުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުނަމަވެސް،ވެއެވެ.ުބަޔ ންކޮށްފައިދިއުމަށް
ުހަތަރެއް)72,804ު-/ުބަލައިގެންފައިވ ުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެުނިޔަލަށްުއަހަރުގެުވަނަ ުއަށްސަތޭކަ ުދެހ ސް (ުހަތްދިހަ
ނުުވން.ުޖަމ ކޮށްފައިުއެކައުންޓަށްުބޭންކްުޕަބްލިކްުނިޔަލަށްުގ2017ުުެުއޮގަސްޓ18ުްުރުފިޔ 

(2016ޑިސެމްބަރ19ުު)D2/CIR/2016/14ު-13:ުނަންބަރުސަރކިއުލަރުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ.4
އެުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުހޯދ ފައިވ ުމިނިސްޓްރީުއިންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުބަޖެުޓންުދޫކުރ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުުގައި

އަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުޕަބްލިކްުުޓްރެޜަރީުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުޚިދުމަތްތަކަށްުފައިސ ުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީވ ުފައިސ ު
ބަޖެޓަށްުފިނޭންސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުުއަހަރުުވަނ2016ުަު،ވީނަމަވެސްުކުރުމަށްުއަންގ ފައިުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޓްރ ންސްފަރ

ުފައިސ ގެ ުފޮުނވ ފައިވ  ުއެޑްވ ންސަށް ުުމިނިސްޓްރީން ުނުވަިދަހު)ު-/73,097ުހުރި ގޮތުގައިުބ ީކގެތެރެއިން ުިތންހ ސް ހަތްދިހަ
ުހަތެއް ުއެކައުންޓުގައިުުބަޖެޓްުިއދ ރ ގެުޖަމ ނުކޮށްުއެކައުންޓަށްުޭބންކްުޕަބްލިކްުނިޔަލަށްުގ2017ުެުއޮގަސްޓ18ުްުރުފިޔ (
ޚަރަދުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިވުން.ުޓައިގެންއްބަހަ
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ު ުނަ)ހ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުންޤ ނޫނ އި ު)1)ބަރު ުއިން ުއަްށ2ު( )
ނޑުުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންކަންުފިޔަވައި ޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫހުވަދުއަތޮޅުުުމައިގަ

ުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެޓުގެުފ ސްކޮށްދެއްވިުކައުންސިލުންުުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2016ުުެ
ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުއެު،ގޮތަށް ނޑައެުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ުކަ

އެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ު ުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ)ށ(
ކަންކަންުށްއަު(4)ުއިންު(3)އަސ ސްގެު އެހެނިހެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫުހުވަދުއަތޮޅުުު،ފިޔަވައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ގަވ އިދ ުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެމ ލީުކަންކަން،ުމައިަގނޑުުގޮތެްއގައި،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަީނު
އެއްގޮތަށެވެ.

ު

އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ތިޖޫރީގައިުބަހަުުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު.1 ދައްކ ފައިވުންުއިދ ރ ުޓައިގެންުއްުގަވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުނަގުދުުފައިސު  ގެުބިލްތަކަށްުފައިސު 

ޗެކަކުނ6.07ުްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ދޭންވ ނީުކްރޮސްކޮށްފައިވު  ގޮތުންުދައުލަތުްނުތަންތަނަށްުޭދންޖެހޭުފައިސު   ގައިވު 

ުވީނަ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއިދ ރ އިު،މަވެސްުކަމަށް ުކައުންސިލްގެ ުދެއްަވދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއެކައުންޓްހުވަދުއަތޮޅު ުފައިސ  ނޑުކޮށް ުގަ ންުުއިން
ުކައުންސިލް ުބަުގެނެގުމަށްފަހު ުތިޖޫރީގައި ުޚަރަދުކޮށްފައިުއްޓައިގެންހައިދ ރ ގެ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިސ  ުއެުވ ކަން ވަނ2016ުުަގޮތުން

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޚިދުމަތްތަކަށްއަހަރު ުތަކެއްޗ އި ުހަތެއް)ު-/237,087ުބައެއް ުއަށްޑިހަ ުހަތްހ ސް ުތިރީސް (ުރުފިޔު ދެލައްކަ
ު ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ުފައިސ އިނ2017ުުްއަދި ުނަގުދު ުބަދަލުގައި ުދެއްކުމުގެ ުފައިސ  ުޗެކުން ުއަހަރުގައިވެސް ވަނަ

ުކުރެވުނެވެ.ޚަރަދުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިވ ކަންުފ ހަގަ

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޗެކަކުނ6.11ުުްދައުލަތުގެ ުކްރޮސްކޮށްފައިވ  ުދޭއިރު ުފައިސ  ުދޭންޖެހޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުން ުގޮތަށް ގައިވ 
 ފައިސ ުދިނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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މުއްދަތަށްު.2 ުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުލިބިފައިވ ކަންުޔަޤީންނުކުރެވުންުުއެއްބަސްވެފައިވު 

ކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުނު ފަރ ތުންުއޯޑަުރ ކުރިުތަކެތިު،ކަމަށްުއެތަކެއްޗ އިުހަވ ލުވު  ުފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރަންވ ނެުގަތުމަށްުއޯޑަުރ
ދެއްކުމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވ8.11ުެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު މީގެުބޭނުމަކީުފައިސު  ނުވަތަުު. ގެުކުރިން،ުހޯދިުމުދު 

ނުދައްކަޚިދުމަތްުހަމައަށްުލިބުނުކަންުކަށަވަރުކުރެވޭނެުނިޒ މެއްުއޮތުމ އެކުުނުލިބޭުމުދަލަކަށްުނުވަތަުޚިދުމަތަކަށް އިުހިފެހެއްޓޭނެުުފައިސު 
ު.ގ އިމްކުރުމެވެގޮތެއްު

ު ުމުދަލ ުބަލައިގަނެފައިވ ުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުވަދޫދެއްުއުތުރުުބރީުހުވަދުއަތޮޅުނަމަވެސް، ުޚިދުމަތްތަކަށްބައެއް ބިލްތަަކްށުުވ އި
ދައްކ ފައިވަނީުއެުމު ކުރެވުނެވެ.ުމިގޮުތްނުނެތިކަންުފ ހަގަުކިޔުމުންުއެނގެންހަމަޔަށްުލިބުނުކަންުލިޔެލ އިުޚިދުމަތްުއިދ ރ އަށްުދަފައިސު 

ުނެގިުއޮ ުގޮތުގައި ުސ މްޕަލްގެ ުުބިލަކުނ5ުްުޑިޓް ުދުއިސައްތަ)ު-/57,200ހޯދ ފައިވ  ުހަތްހ ސް ުޚިދުމަތްތަކަށްުުރުފިޔ ގެު(ފަންސ ސް
ދައްކ ފައިުވީނަމަވެސްކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު މުއްދަތަށްުުޚިދުމަތްުއެ، ފައިސު  ކިޔުމުްނުިލބިފައިވ ކަންުލިޔެުނަށްތަުއެއްބަސްވެފައިވު 

ގައިުއެވަނީއެވެ.1ުތިރީގައިވ ުތ ވަލްުުފ ހަގަުކުރެވުނުުމުއ މަލ ތްތަކުގެުތަފުީޞލްުމިގޮތަށްުކުރަމެވެ.ނެތްކަންުފ ހަގަުއެނގެން
ު

ުތްުމުޢ މަލ ތްތައްުނެުު:ުމުދަލ އިުޙިދުމަތްުލިބުނުކަންުލިޔުމުންުއެނގެނ1ުްުތ ވަލްު

ޕީވީުު#
ުނަންބަރުު

މަސައްކަތްުނިންމަންުުތަފުޞީލުު
ުޖެހޭުމުއްދަތުު

ުފައިސ ގެުއަދަދުު

4,600ުދުވަސ5ުްުމެޝިނެއްުަހރުކުރުންފިންގަރުޕްރިންޓ1ު17ުުް
11,350 ދުވަސ2ުުްއިޖްތިމ އީުސަރަހައްދުތަކުގައިުބައްތިުޖެހުމަށްުކޯރުުކޮނުްނ2ު42ުު
 9,375ުދުވަސ2ުުްއިޖްތިމ އީުސަރަހައްދުތަކުގައިުބައްތިުޖެހުމަށްުކޯރުުކޮނުނ3ު27ުުް
13,650 -ުމަގުމަތީުބައްތިުޖެހުމަށްުހޯުދނުުސ މ ނ4ު14ުު
18,225ު-ުފޮތ5ު15ުުި

57,200 ޖުމުލަު
ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

10.64ުއަދ6.01ުުިއެކިުކަންކަމ އިުގުޅިގެްނުޯހދޭުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުތަނަށްުބަަލއިގަތުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުގަވ އިދުގެު)ހ(ު
ުސޮއިކުރުމަށްފަހުުގައިުނޫނީުފައިސ ުނުެދއްކުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކަމަށްުލިޔެުުގޮތަށްުޚިދުމަތްުބަލައިގަތްވ ުގައިވަނަުމ އްދ 

ގޮތުގެުމަތީނ10.24ުުްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެތަކެތިުހޯދުމުގައިުު)ށ(ުޚިދުމަތ އި ްނުފަރ ތަކުންުލިޔުމ3ުުުމަދުވެގެންުގައިވު 
މަށްުދަންނަވަމެވެ.ށްފަހުުތަކެތިުހޯދަުމްނުގެންދިއުއަގުުހޯދުމަ
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ދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުއުންސިލުންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުފައިސ ގެުކަު.3 ތެރެއިންުބައެއްުފައިސު 
ުނުވުންުުޖަމ ކުރުމަށްުމީރ އަށްުފޮނުވ ފައިު

ުމޯލްޑިވްސްުުޓްރެޜަރީއަށްުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުފައިސ ުބަލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ ދެއްކުމަށްޓަކައި
ވަނ2.01ުުަމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުަޕބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ުކރަމުންުގެންދިއުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު

08ު)8/2012ުޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއް
(ު"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަންނަުފައިސ ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"2012ުނޮވެމްބަރުު

ޤ ނޫނުތަކުގެުަދށުންުަކއުންސި ލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަްނނަުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތުގެުމަީތންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
 ދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.

ުތގެުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުދައުލ2016ުުައަދ2015ުުިު،2014ުުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުދެއްވަދޫުއުތުރުބުރީުުހުވަދުއަތޮޅުުނަމަވެސް،
ރުފިޔު ު-/72,804އ މްދަނީގެުގޮތުގައިުަބލައިގެންފަިއވު  ގެުނިޔަލަށްވެސ2017ުުްއޮގަސްޓ18ުުް)ހަތްިދހަުދެހ ސްުއަށްސަތޭކަުހަތަރެއްު(

މިުމައްސަލައަކީު ށްުވެސްުފ ހަގަކޮުވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓްގައ2015ުިޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެެވު.
ކަމެކެވެ.ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ނުޮކށްުހުރިުފައިސ ުޞްލ ޙުއި ތ ވަލުުކުރުމަށްުލަފ ދީފައިވު  ގައ2ުުިގެުަތފުޞީލްުތިރީގައިވު 

ުއެވަނީއެވެ.

ުފައިސ ގެުުހުރިުުޖަމ ނުކޮށްުުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުތެރެއިންުުފައިސ ގެުުބަލައިގެންފައިވ ުުގޮތުގައިުުއ މްދަނީގެުުދައުލަތުގެު:2ުުތ ވަލްު
ުތަފުޞީލްު

ު
ުތަފުޞީލްު

ުޖުމުލަުުއަހަރު

2014ު2015 2016ު
10,660ު9,62512,275ު32,560އިމްޕޯރޓްކުލި
5,027-5,027ު-ުނީލަމުގެފައިސ 

 1,474 - -1,474ު ގެުނިޔަލަށްުބ ކީ(2014ުގަޑީލ ރިު)
21,600 10,800 10,800ު- އެހެނިހެންުރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެުފީު

12,134ު25,452ު23,075ު60,661ގެުނިޔަލަށްުޖުމުލ2016ުުަ
އެކައުންޓްގައިުހުރިު)2015ުު ރ142.98ުގެނިޔަލަށްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުޖަމ ކުރު 
ުރުފިޔ (ފައިސ ުު-/12,000ގައިުޚަރަދުކޮށްފައިވު 2015އ އިު

12,143

72,804ޖުމުލަ:ު)ހަތްދިހަުދެހ ސްުއަށްސަތޭކަުހަތަރެއްު(ު
ު

ުލަމިމައްސަ ު)2015ުއަކީ ުއޮޑިޓްގައި ުއަހަރުގެ ުއ2017ިުފެބްރުއަރ19ުީވަނަ ުލ ޞް(ުފ ހަގަކޮށް ުކަމަކަށްޙު ުލަފ ދެވިފައިވ  ުކުރުމަށް
ުއެ ުމީރ އަށްުުވީނަމަވެސް، ުޖަމ ކުރުމަށް ުފަންޑަށް ުރެވެނިއު ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުގެ ުއ މްދަނީތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލައިގައި

 ކުރަމުންދ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުބަދަލުގައިުޚަރަދުފޮނުވުމުގެު

ު

mailto:info@audit.gov.mv


info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ331ުީ 6430ފެކްސް:332ުު 3939ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

9 ުގ37ުެސަފުހ ު  

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

13ުޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުގެު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއ3/2006ުްދައުލަތުގެުއ މްދަނީުގެުގޮުތގައިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު)ހ(ު
ވ ގޮތުގެުަމީތންު ޫނނުގައިޤ ފައިސ ުކަމުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ،ުުޖަމ ކުރަންެޖހޭވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ،ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްު

ު ުޕަބްލިކް ުއަވަހަކަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ އެއް ުހުރިހ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުޮގތުގައި ުފައިސ ގެ ުއ މްދަނީ ުަޖމ ބޭދައުލަތުގެ ުއެކައުްނޓަށް ުންކް
ދަންނަވަމެވެ.ުކުރުމަށް

ު
ު(2012ނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުރު:ުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަމިނިސްޓްރީުއޮފްު)ށ(ު

ުއިުބަޔ ންކޮށްަފއިުކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސ ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަްށުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގަ"
ުމަތީ ުބަޔ ވ ގޮތުގެ ުއެސަރކިއުލަރގައި ުން ުކައުންސިލުން ުދަށުން ުތަުކގެ ުޤ ޫނނު ުއ މްަދނީންކޮށްފައިވ  ުދައުލަތުގެ ފައިސ ުުބަލައިަގންނަ

ުމަށްުަދްނނަވަމެވެ.އުށްުމީރ އަށްުފޮނުވަމުންުގެންދިކުރުމަުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުޖަމ 
ު

ުއިވުންުުޓ ފަުއްުނުކޮށްުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުބަހަުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ 4.2016ުު

މަ،ުވަކިުމ ލީުއަހަރަކ ުގުޅޭގޮތުންުފ ސްކޮށްފައިވ ުބަޖެޓަކުން،ުދައުލަުތގެުފައިސ އެއް،ުއެުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަ
ގޮތުގެުމަތީންުމެނުވީުއެުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއެުފައިސު ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 8ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު

އަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސ43ުްކަމަށްުަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެުުކޮށްގެންުނުވ ނެުޚަރަދު އެންޑްުޓްރެޜަރީެގުުވަނަުމ އްދު 
ުނަ ުސަރކިއުލަރ ުއަދD2/CIR/2016/14ުި-13ންބަރު: ުވެއެވެ. ުބަޔ ންކޮށްފައި ުފައިސ އަކީުުގައި ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުހުންނަ މިގޮތަށް

ވެސްުމިުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ުުކަމަށްުދައުލަތުގެުމިލްކެއްކަމުންުމިުފައިސ ުއަނބުރ ުދައުލަތަށްުދައްކަްނުޖެހޭނެ
ު

ހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުދެއްވަދޫ ޚަރަދުތަކަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުވަނަުއަހަރުުބަޖެޓ2016ުުްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުނަމަވެސުް،
18ުރުފިޔ ،ު(ުހަތްިދހަުތިްނހ ސްުނުވަދިހަުހަތެއް)ު-/73,097ހުރިުުފައިސ އިންުބ ކީުފޮނުވ ފައިވ އެންޑްުޓްރެޜަރީންުއެޑްވ ންސްއަށްު

ުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ުކޮށްފައިުނުވ ކަންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ވެސްުުގެުނިޔަލަށ2017ްއޮގަސްޓްު
ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

-13:ުނަންބަރުުސަރކިއުލަރުޓްރެޜަީރގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުުއަދިުމ އްދ ުވަނ43ުަުޤ ޫނނުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

D2/CIR/2016/14ުިުއެުު،ފައިސ އެއްުދައުލަތުގެު،ބަޖެަޓކުންުފ ސްކޮށްފައިވ ުގުޅޭގޮތުންުއަހަރަކ ުމ ލީުވަކިުމަތީންުވ ގޮތުގެުގައ
ުމަތީންުގޮތުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އްދ ގައިުވަނ8ުަުޤ ނޫނުގެުމ ލިްއޔަތުގެުދައުލަތުގެު،ކޮށްފައިނުވ ނަމަުޚަރަދުުގައިތެރޭުއަހަރުގެުމ ލީ
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