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ަވަނ ައަހުރގ  މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2016 ިއާދާރގ   ަކުއްނސިލްގ   ިނލްަނދ  ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބީރ 
ަރލް ޭދ ރިޕޯޓު   ޮއިޑަޓރ ޖ ނ 

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

ުުތަޢ ރަފުު

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

ުކުރު ުުމ އި،ބަޔ ން ުުއތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅު ުއ2016ުުެުކަުއންސިލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
އެއްގޮތަށްއެުކައުންސިލުންުއަހަރަށްު ނޑައެޅިފައިވ ުއިދ ރ ގެުއެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ުއ އި ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުއިދ ރ ގެ، ުހިންގ ުުމ ލީުކައުންސިލްގެ ކަންކަން
ުޤަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުއެއަށް ުބަލައި، ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުއެއްގޮތަށްތޯ

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

ުުގޮތުގެވ ުއެއްގޮތް ުމަތިން ުއުތުރުބުރީ ުުނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅު ުުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ު،އެކުުޒިންމ 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،ުކައުންސިލްގެުބަޖެޓުންއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު،ޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ އި
ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

ުސަ ުރިޕޯޓ އެކު 14ުުުފުޙ ުމި ުުށްއ37ުައިން ުހިމެނިފައިވ  ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅު ުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ
ފ ސްކުރެވުުނުުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސ މ ލީުގައިުނިމުނ2016ުުު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އުި،

ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ
ުއިތުރުން ުސަފުު،މީގެ ުރިޕޯޓ އެކު ުމި 38ުުޙ  ުހިމެނިފައިވ 43ުއިން ުބަޔ ނ އިު،އަށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
ބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިބަޖެޓ އިުއެ

ުއިތުރުން ،މީގެ

http://www.audit.gov.mv/
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ު ުއޮޑިުޓކޮށްފައެވެ. ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުބަޔ ނުގައިބަޔ ންތަކ  ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ
ުމ ލިއް ު"ދައުލަތުގެ ުބައި ުދެވަނަ ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުގަވ ިއދ ުމައްސަލައެއް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ޔަތުގެ

ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ުމި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުނިލަންދޫުހުވަދުއަތޮުޅ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ފުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓު

ު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ު

ު ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުނަންބަރ:ޤ ނޫނު ުމަތިން،ު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި
ު ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުިނލަންދޫުހުވަދުއަތޮޅު ުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެުު،ުަކންތައްތައް ުއެއްގޮަތށްހިސ ބުތައް ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް ޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެޭހުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެ، އެުހިސ ބުތަކު 
(ު ުސިޓީުުއިން،ު(D2/CIR/2016/9-13ުނަންބަރ:ސަރކިއުލަރ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮުޅ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ަރށު

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްު އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލަިއ،ުު،ތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
ު ުހުަށހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއުތުރުބުއޮޑިޓް ުހުވަދުއަތޮޅު ުއަށްުނިލަންދޫރީ ުއިދ ރ  3/2006ުުަނންބަރ:ޤ ނޫނުު، ކައުންސިލްގެ

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

ު ުއެކައުންޓިްނގ ުސެކްޓަރ ރޑްޕަބްލިކް ުޮއފްުުސްޓޭންޑަ ުބޭސިސް ުކޭޝް ުދަ ުައންޑަރ ުރިޕޯޓިންގ ުފައިނޭންޝަްލ )އިޕްސަސް(:
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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އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޖެނެރަލްގެުމަސް ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުއަހަރީުމ ލީކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުލިއްޔަތަކީުއޫއޮޑިޓަުރ
ު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

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުރޑްތައްސަްއކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަގެުމަނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓްދެނެގަ

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

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

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

ުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އި
ުވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.މ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުން

ުހެކިތަ ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އްުއޮޑިޓެއް
ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓްޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެ

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

ރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެ
ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

އަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުު،މި ުކައުުނިލަންދޫުބުރީތުރުއުހުވަދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ ުމ ީލ2016ުުުޑިސެމްބަރ31ުންސިލްގެ ުނިމުނު އަށް
ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަ ކީުއަހަރުގެު"ފައިސު 

ނޑުުގޮތެއްގައިު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުއ2016ުުެުޑިސެމްބަރ31ުއިދ ރ ގެުކައުންސިްލގެުުނިލަންދޫބުރީުތުރުއުހުވަދުއަތޮޅުުމައިގަ
ުއ އި ުފައިސ  ުލިބުނު ުޚަރަދ އިު،އިދ ރ އަށް ުކުރެވުނު ުފައިސ އިން ުފ ސްކުރެވުނުުު،އެ ުއަދި ުފައިސ  ުބ ީކުހުރި ުނިޔަލަށް ުއަހަރު މ ލީ

ު"އިްނޓަރނޭޝަނަ ުދައްކުވައިޭދ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުތެދުވެރިކަމ އެކު ުގޮތް ުހޭދަކުރެުވނު ުބަޖެޓުްނ ުއެ ުސެކްޓަރުބަޖެޓ އި ުަޕބްލިކް ލް
ސްޓޭންޑަ އ އިުއެއްގޮތަށްުރއެކައުންޓިންުގ އަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު" ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިނުްގ ޑްު)އިޕްސަސް(ު:

ތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.ތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
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 ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ހުވަދުއަތޮުޅުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 

ު ުއިދ ރ ގެުނިލަންދޫއުތުރުބުރީ ުހިންގ ުމ ލީުކައުންސިްލގެ ުއެުު،ބެލެހެްއޓުމ އިުކަންތައްތަްއ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ނޑައެޅިފަިއވ ު ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ިއުއެއްގޮތަށް،ުެއުކައުންސިލްުިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ 

ނޑައެޅުނުު ކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުުދުގެުތެރޭގައިހުދޫކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ ގެުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީެވސްު

ު ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ  ުށް ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެޭހ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުބަޔ ންކޮށްަފއިވު މ ލީ މަތީގައި
ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުު،ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަކަށް ުއެ ުޚަރަދުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެުއެ

ކަންތައް ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަިއުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  ތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
(ުއ އިުދައުަލުތގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުުަނންބަރ:މ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުު،ޚަރަދުކުރުމ އި

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

ު

ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ކައުންސިލްގެުުނިލަންދޫހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނކުރުމުގެުއިތުރުން
އެއްގޮތަްށ،ުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުއިދ ރ ގެު މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު އިދ ރ ގެުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

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

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުސިލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްަފއިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުއިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ ު،މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިތެރޭގައިުދައުލަތުގެު
ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

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

ު

ުދަު(1) ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދެވޭނ8.23ުުީއުލަތުގެ ުފައިސ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުފަރ ތަށް ުކުރުވ  ުމަސައްކަތް ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ޮބޑުުު%15)އެއްލައްކަ(ުުރފިޔ އަށްވުރެންުބޮޑުވ ނަމަ،ުމަަސއްކަތުގެުއަގަށްުވުރެންުު-/100,000މަސައްކަތުގެުއަގުުތަކެތީގެުއަގ އެކުު

ުމަތީ ުގޮތެއްގެ ުވީނަމަވެސްނުވ ނެ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުމ ު،ން ުގޮތ އިއްދ މި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއަހަރ2016ުުުުލ ފަށްޚިުގައި ވަނަ
ނޑިުހޯދުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން ރުފިޔ ގެުމަސައްކަތެއްު)ފަސްދޮޅަސްުނުވަހ ސްުހަތްސަތޭކަުހަތ ވީސްު(ު-/69,727ުމަށްމަގުުބައްތިުދަ

ުފަރ ތަކ އި ުކުުއަމިއްލަ ުޖުމްލަުރުމުގައިހަވ ލު ުު%50ުއަގުގެުމަސައްކަތުގެ ުއަށްސަތޭކަުު-/34,863އަށްވ  ުހަތަރުހ ސް )ތިރީސް
ުު.ވުންފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރުފިޔ ުދީފައި

ުމ ލިއްޔަތު(2ު) ުުގެދައުލަތުގެ ުލަސްވަމުންދ ނަމ8.29ުުަގަވ އިދުގެ ުމަސައްކަތް ުމ އްދ ގައިުކޮންޓްރެކްޓް ުލަސްވުމުންުވަނަ ުލަސްވ  އެ
ުޖުމުކޮންމެ ުކޮންޓްރެކްޓްގެ ުއުނިކުރަންޖެހެއެވެ.ުުދުވަހަކަށް ުއަގު ުގެއްލުމުގެ ުގޮތަށް ުކުރެވިފައިވ  ުބަޔ ން ުގަވ އިދުގައި ުއެ ުއަގުން، ލަ

ު ުހެދުމަށް ުބުލޮކެއް ުއެކޮމަޑޭޝަން ުސްކޫލުގައި ުޕްރީ ުކުރީގެ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ އަށްހ ސްުު)ފަންސ ސްު-/58,650ނަމަވެސް،
21ުއެއްބަސްވުމުނB-409/2016/12ުުްުނަންބަރ:ުއެުއިދ ރ ގެުދުވަސްތެރޭގައިުނިންމުމަށ18ުްުހަސަތޭކަުފަންސ ސް(ުރުފިޔ އަށްު

މުއްދަތަށްުމަސައްކަތްުނިމިފައިުނުވިުނަމަވެސްުލަސްވިުދުވަސްތަކުގެުއަގަށްވު 2016ުޖޫންު ވަނަުދުވަހުުސޮއިކޮށްުއެއްބަސްވުމުގައިުވު 
ނޑ ފައިުނުވުމަސައްުގޮތުގެުމަތީންތުގެުގަވ އިދުގައިވ ުޔަލަތުގެުމ އްލިއްފައިސ ުދައު ުން.ކަތުގެުބިލުންުކަ

ވަނަުމ އްދ ުއ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑ13ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެު:(ުޤ ނޫނުުނަްނބަރ3ު)
(ު"ކައުންސިލްތަކުްނުބަލައިގަންނަުފައިސ ުމޯލްޑިވްސ2012ުްނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުު:ޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ

ުދައުލަތުގެު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުވީނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ުއަށް ު)މީރ ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު އިންލަންޑް
ުފައިސ އެ ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުބަލައިގެންފަހެން ުގޮތުގައި ުގެ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ 2016ުުއިވ  ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ު-/67,331ވަނަ

ުތިރީސްއެކެއް( ުތިންސަތޭކަ ުހަތްހ ސް ުު)ފަސްދޮޅަސް ުރުފިޔ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮތުގެުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގައިވ  ުއެުމަތީުޤ ނޫނ އި ން
ގެުނިޔަލަްށ2017ުުއޯގަސްޓ07ުުްންަޓށްުޖަމ ނުކޮށްުމުއައްސަސ ތަކުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުޖަމ ކުރުމަށްޓަކައިުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައު

ު.ބަހައްޓ ފައިުހުރުން

(4)ުު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުނިލަންދޫ ުއުތުރުބުރީ ުބ ކީވ2016ުިހުވަދުއަތޮޅު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ )އެއްަލއްކަުު-/136,909ުވަނަ
ރުފިޔ އިންުރިޒ ވްގެުގޮތުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭު ސަތޭކަުސ ޅީސްުށް)ހަހ ސްުއަު-/6,845އަށްވު ު%5ތިރީސްހަހ ސްުނުވަސަތޭކަުނުވައެއްު(

އުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކީވު  ރުފިޔު  މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުު-/130,063ފަހެއްު( ރުފިޔ ު، )އެއްލައްކަުތިރީސްހ ސްުފަސްދޮޅަސްުތިނެއްު(
މ ލިއްޔަތ އިުބެހޭުސ2016ަބ ރުޑިސެމD2/CIR/2016/14(19ުް-13ރ:އެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަ ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ރރކިއުލަު(

ުކޮށްފައިުނުުވން.ނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ގ2017ުުެއޯގަސްޓ07ުުްގޮތަށްު

ދ ގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަންނަުނުަވތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހު ވަނަުމ އ7.01ުްއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދަު(5)
ު ުބަޔ ންކޮްށފަިއ ުބެލެހެއްޓުަމށް ުއެކުލަވ ލައި ުދަފްތަރެއް ުިގނަުވީހަރުމުދަލުގެ ުނެގުނު ުގޮތުގައި ުސ މްޕަލްގެ ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓް ނަމަވެސް،

ުނަ ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުންހަރުމުދަލުގައި ުޖަހ ފައި ުއަގުުބަރު ުމުދަލުގެ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހުރިު، ނެތުމ އި ުމުދ  ުއަދި ުނަންބަރު ސީރިއަލް
ުބަޔ ންކޮްށފަިއު ުބެލެހެއްޓުަމށް ުއެކުލަވ ލައި ުދަފްތަރެއް ހަރުމުދަލުގެ

ުނަ ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ހަރުމުދަލުގައި
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ުނިޔަލަށްުުއަހަރުގެުވަނ2016ުަުބަޔ ނުގައިުމ ލީުއިދ ރ އިންުއެހެންކަމުން،ުކައުްނސިލްގެުވެއެވެ.ަފއިނުތަންުގަވ އިދުންުލިޔެުބަަލހައްޓ 
ުހިަމނ ފައިވ ުހަރުމުދަލުގެުހުރި ުރުފިޔ އަކީު(ުދޭއްުތިރީސްުހަްތސަތޭކަުބ ރަހ ސްުހަލައްކަުމިލިޔަންުއްުއެ)1,612,732ު/-ުއަގުކަމަށް

ުނުވުން.ުކުރެވިފައިުކަށަވަރުުއަދަދެއްކަންުޞައްޙަ

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަަމުލކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ޫނނ އި)ހ(ު ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ 2ު)ުއަދި(1ު)އަސ ސްގެ (ުގައި
ުކޮށްފައިވަނީުުޚަރަދުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުްއިދ ރ ގެުުނިލަންދޫުކައުންިސލްގެހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުު،ފިޔަވައިުތައްމައްސަލަ

ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުަގއިުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުުބަޖެޓުގެުުދެއްވިކައުންސިލުންުފ ްސކޮށްުއަހަރަށްުއެ ު،ކަންތައްތަަކށްުކަ
ނޑައެުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށެވެ.ުަގވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ

(ުއަށ5ުް(ުއިންު)3އަސ ސްގެު)ުބިނ ކުރެުވނުުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އިއަދިު)ށ(ު
މައްސަލަތައްުފިޔަވައި ނުޑުއިދ ރ ގެުުނިލަންދޫުކައުންސިލްގެހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު  މައިގަ އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

އެއްގޮތަށެވެ.ުަގވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފަިއުވަނީު

އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

މަގު ބައްތި ދަނޑި ހޯދާފައިވްުނ 20އާންމު އުސޫލްތަކާއި ޚިލާފަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ .1

ނޑިުހޯދުމަށްުއަމިއްލަުފަރ ތަކ އިުހަވ ލުުކުރުމުގައ20ުުިހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުނިލަންޫދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު މަގުުބައްތިުދަ
ުހަވ ލުުޚިލ ފަށްުއިއުސޫލްތަކ ުއ ންމުުުހޯދުމުގެުުތަކެތިުޚިދުމަތ އި ުކުރެވުުނުކޮށްފައި ުފ ހަގަ ހުރިކަންވަީނުފ ހަގަކުރެިވފައެވެ.ުއެގޮތުން

ުކަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ު
ު

ވަނަުމ އްދ ގައިުަމސައްކަތްުކުރުވ ުފަރ ތަށްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސ ުދެވޭނ8.23ުުީ)ހ(ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުއަގ އެކު ުު-/100,000ުތަކެތީގެ ުވުރެން ުއަގަށް ުބޮޑުވ ނަމަ،ުމަސައްކަތުގެ ު%15)އެއްލައްކަ(ުރުފިޔ އަށްވުރެން

ނޑިުޚިުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތ އިމިުމައްދ ު،ންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސްބޮޑުުނުވ ނެުގޮތެއްގެުމަތީ ލ ފަށްުމަގުުބައްތިުދަ
މިގޮތުންުމިުމަސައްކަތުގެުކުރެވުނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހަވ ލުުމަށްހޯދު ދީފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެު. ުފަރ ތަށްުއެޑްވ ންސްުފައިސު 
އެޑްވ ންސްުފައިުރުފިޔ ު)ފަސްދޮޅަސްުނުވަހ ސްުހަތްސަތޭކަުހަތ ވީސް(ު-/69,727އަގަކީުުލަޖުމު ސ ގެުގޮތުގައިުކަމުގައިުވީނަމަވެސުް، އަގަކީުލަޖުމު



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)ު
7 ުގ43ުެުސަފުހ   

ދީފައިވ ކަމ އި،ުު-/34,863އަށްވު ު%50ލަުއަގުގެުގެުޖުމުމަސައްކަތު )ތިރީސްުހަތަރުހ ސްުއަށްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރުފިޔު 
 މިފައިސ ުދީފައިވަނީުމިުއުސޫލުންުއެޑްވ ންސްުފައިސ ުދިނުމަށްުއެއްބަސްވުމުގައިުމ އްދ އެއްުހިމަނައިގެންކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ު

ެގ8ުު)ށ(ުފައިސ ުޚަރަދުކުރަންވ ނީުަފއިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުުތައްޔ ރުކޮށްގެންުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުބ ބުު
IIުުެމަގުުބައްތ20ުުިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށ3ުުް"ފައިސ ުޚަރަދުުވައުޗަރުުނިޒ މުުހިންގުން"ުގ

ނޑިުހޯ ވަނަުދުވަހުުއެކުލަވ ލެވުނުުއެއްބަސްުވމުގެުދަށުންުއެޑްވ ންސްުފައިސ ގ2016ުުެމ ރޗ12ުުްދުމަށްުއަމިއްލަުފަރ ތަކ އެކުުދަ
ު ުފަސްު-/34,863ގޮތުގައި ުއަށްސަތޭކަ ުހަތަރުހ ސް ުދީ)ތިރީސް ުތިނެއް(ުރުފިޔ  ުތ ރީހެއްގައިދޮޅަސް ުފަހު،ުމ ފަހުގެ ންޓްުޕޭމެުނުމުގެ
ުވައުޗަ ުވަނީކޮށްފައިރުތައްޔ ރު ުމިުވ ކަން ުއެގޮތުން ުކުރެވުނެވެ. ުވައުޗަުފ ހަގަ ުޕޭމެންޓް ުދިނުމަށް ުކޮށްފައިވަނީުފައިސ  ރުތައްޔ ރު

ވަނަުދުވަހުގައިުކަނ2016ުުްމ ރޗ31ުުްދުވަސްުފަހުނ17ުުް(2017ުމ ރޗ12ުުްއެޑްވ ންސްުފައިސ ުހަވ ލުކުރެވުނުުތ ރީޚްގެ،ު)
ުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ު

ު)ނ ުތަެކތި ުކުރެވުނު ުއޯޑަރ ުހަވ ލުވ ފަރ ތުން( ުއެތަކެއްޗ އި ުލިުބނުކަމަށް ުިލޔެުުތަކެތިު،އޮފީހަށް ުފޯމުގައި ުކުރި ުއޯޑަރ ަގތުމަށް
ދެއްކުމުގެުކުރީުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުމީގ8.11ުެސޮއިކުރަންވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ން،ުޭބނުމަކީުފައިސު 

ުހަމައަށް ުޚިދުމަތް ުނުވަތަ ުމުދ  ުފަިއސު ހޯދި ުޚިދުމަތަކަށް ުނުވަތަ ުމުަދލަކަށް ުނުލިބޭ ުއޮތުމ އެކު ުނިޒ މެއް ުކަށަވަރުކުރެވޭނެ ުލިބުނުކަން
ުހަމައަށްު ުތަކެތި ުމުއްދަތުގައި ުއެއްބަސްވުމުގައިވ  ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުއޮތުމެވެ. ުގޮތެއް ުހިފެހެއްޓޭނެ ނުދައްކައި

ުކަށަވަރުވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.ުނެތުމުންުުލިބިފައިވ ކަންުސޮއިކޮށްފައިވ ުިލޔުމެއް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ދިނުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުހ) ގައިުވ ގޮތަށްުމަސައްކަތުގެުއަުގުު)ހ(ުގެވަނަުމ އްދ 10.67ު(ުއެޑްވ ންސްުފައިސު 
ސްހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރެންުބޮޑުނުވ ނަމަުމަސައްކަތްުކުރުވ ުފަރ ތަށްުއެޑްވ ންސްު)ދެލައްކަުފަންސ ު-/250,000ތަކެތީގެުއަގ އެކުު

ުފައިސ ުނުދިނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
ުު()ށ ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމައްދ ގ6.01ުެދައުލަތުގެ ުނަންބަރުުވަނަ ުއެއްވަނަ ުއެކައުންޓަކުންުދަުުގައި)ނ(ުގެ ުއެއްވެސް އުލަތުގެ

ު ުދައްކ ނަމަ، ުވަުއެުނީދައްކަންވ ފައިސ އެއް ުޕޭމަންޓް ުމަތީން ުއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހުގަވ އިދ  ގައިކަމަށްުއުޗަރު
 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީުއެފަދައިންުއަަމލުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު
 

މަސައްކަތް ނުނިމި ،މާއިލިކުއިޑޭޝަން ޑެމޭޖަސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި ވު.2

 ލަސްފެވައިވާ މުއްދަތަށް ޖޫރީމަނާ ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނުވުން

ލަސްވުމުންުކޮންމ8.29ުެގަވ އިދުެގުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ުވަނަުމ އްދ ގައިުކޮންޓްެރކްޓްުމަސައްކަތްުލަސްވަމުންދ ަނމަުއެުލަސްވު 
ލަުއަގުން،ުއެުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންުކުރެވިފައިވ ުގޮތަށްުގެއްލުމުގެުއަގުުއުނިކުރަންޖެހެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުދުވަހަކަށްުކޮންޓްރެކްޓްގެުޖުމު

ު ުހެދުމަށް ުބުލޮކެއް ުއެކޮމަޑޭޝަން ުސްކޫލުގައި ުޕްރީ ުކުރީގެ ުއިދ ރ އިން ުހަސަތޭކަުު)ފަންސ ސްު-/58,650ކައުންސިލްގެ އަށްހ ސް
ރުފިޔ އަށް 2016ުޖޫނ21ުުްއެއްބަސްވުމުނB-409/2016/12ުުްުނަންބަރ:ުއެުއިދ ރ ގެުންމުމަށްދުވަސްތެރޭގައިުނ18ުިުފަންސ ސްު(

ު ުހެދުމަށް ުބުލޮކެއް ުއެކޮމަޑޭޝަން ުސްކޫލުގައި ުޕްރީ ުކުރީގެ ުއިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ
ރުފިޔ އަށް ފަންސ ސްު(
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ވަނަުދުވަހުުސޮއިކޮށްުއެއްބަސްވުމުގައިުވ ުމުއްދަތަށްުމަސައްކަތްުނިމިފައިުނުވިުނަމަވެސްުލަްސވިުދުވަސްތަކުގެުއަގަށްވ ުފައިސ ު
ނޑ ފައިުނުވ ަކންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.މަސައްކަުގޮތުގެުމަތީންތުގެުގަވ އިުދގައިވ ުޔަދައުލަތުގެުމ އްލިއް އަދިުދައުލަުތގެުުުތގެުބިލުންުކަ

ގޮތުގެުމަތ8.29ުުީމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ލަސްވުމަށްުޖޫރީންުެއއްބަސްަވނަުމ އްދ ގައިވު  ނޑ ނެުމ އްދ ވުމުގައިުލަސްވު  ކަ ުވެސްމަނު 
ުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުވެސްވ ކަންނުުހިމަނ ފައި

ުު
ު ުމި ުމިގޮތުން ުމުއްދަތު ުހަވ ލުުކރެވުނު ުވީނަމަވެސް،ުއެމަސައްކަތ2016ުުްޖުލަިއ9ުުމަސައްކަތް ުހަަމވެފައި ުނިޔަލަށް ުދުވަހުގެ ވަނަ
ު ުތަކެތ2016ުިއޯގަސްޓ7ުުްނިމިފައިވަނީ ުމަސައްކަތ އި ުކަމަށް ުދުވަހުގައި ުވަނަ ުފޯުމން ުއޮތްއިރުުބަލައިަގންނަ ކީުޚަމިތ ރީ، އެނގެން

11ުުށްފަހުއަދިުމަސައްކަތްުނިންމަންޖެހޭުމުއްދަތުުހަމަވުމަުކެވެ.ޚެުދުވަސްުފަހުގެުތ ރ30ުުީށްުވުރެުޚަމަސައްކަތްުނިންމަންޖެހޭުތ ރި
ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުއިތުރުކުރުމަްށ20ުުވަނަުދުވަހުުމިމަސައްކަތްުކުރުަމށްުހަވ ލުުކުރެވުނުުފަރ ތުނ2016ުުްޖުލައ20ުުިދުވަސްުފަހުންު

ކަމަށްުުދުވަސްުއިތުރުުކުރެވިފައިވ 20ުކުންުހުށައެޅުމުން،ުމަސައްކަތުގެުމުއްދަތުގެުތެރެއަށްުއެދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުސިޓީއަ
އިތުރުުކުރެވުނުު، (ުސިޓީއިންުއަންގ ފައިުވީނަމަވެސ2016ްޖުލައ21ުުި)A-CB/2016/12ު/409ު:ބަރންކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުނަ

ުފ ހަގަުކުެރވުނެވެ.މުއްދަތުގެުތެރޭގައިވެސްުމަސައްކަތްުނިމިފައިުނުވ ކަންު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުމ ލިއްޔަތު ުދައުަލތުގެ ުުގެ)ހ( 6.15ުުަގވ އިދުގެ ުމ އްދ ެގ ުދިނުމުަގއިުުގައިު)ރ(ވަނަ ުފައިސ އެއް ުދޭންޖެހޭ ުކަމަކަްށ އެއްވެސް
މީހ ގެުއަތުންުއެުފައިސ ުއަނބުރ ުުދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުފަިއސ ުދެވިއްޖެނަމަ،ުއެކަމުގައިުޒިންމ ވ ުފަރ ތުން،ުފައިސ ުދެވުނުު

ުހޯދަން ުއަދި ުދަންަނވަމެވެ. ުހޯދުމަށް ުއަނބުރ  ުމިފަިއސ  ުމަތީން ުއެގޮތުގެ ުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ، ުކަމަށް ުފައިސު ޖެހޭނެ އެފަރ ތުން
 .ުނަމަވެސްުހޯދުމަށްުަދންނަވަމެވެުނުލިބިއްޖެނަަމ،ުއެުފައިސ ުއެކަމުގައިުޒިންމ ވ ުފަރ ތުންުނުވަތަުަފރ ތްތަކުން

ުައގުު ުގެއްލުމުގެ ުލަސްވުމުގެ ުމަަސއްކަތް ުދޭންޖެހޭ ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވި ުމަސައްކަތް ުލަސްވަމުންދ ނަމަ ުމަސައްކަތް ުކޮްނޓްރެކްޓް )ހ(
ނޑައަޅ ނެުގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ގެު)ހ(ުގައިުވ ގޮތަށްުކޮންޓްރެކްޓްުތަކުގައިުހިމެނުމަށ އިުއަދިުއެގޮތުގ10.70ުުެކަ

 ސ ބުުކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ންުލަސްވ ުކޮންޓްރެކްޓްުތަުކގެުގެއްލުމުގެުއަގުުހިމަތީ

ު

 ނުވުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފިައ.3

ަވަނ13ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެ:ުފައިސ އަކީުޤ ޫނނުުނަންބަރންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުގެުގޮތުގައިުބަލައިގަ
ުޓްރެޜަރީގެު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުަފއިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުޭބންްކ ުަޕބްލިކް ުދަށުން، މ އްދ ގެ

"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިަގްނނަުފައިސ ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްު(2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ:ު
ރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުައށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިުވ ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިުއލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޤ ޫނނުު

ު ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުއެކައުންޓަށްުތަކުގެ ުރެވެނިއު ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުގެ ފައިސ 
ުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.
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ު ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުނިލަންދޫ ުއުތުރުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުއަހަރ2015ުުުނަމަވެސް، ވަނަ
ފައިސ ގެުތެރެިއން އ އިުދައުލަތުގެުއ މްދަނީު)ފަސްދޮޅަު -/65,316ބަލައިގެންފައިވު  2016ުސްުފަސްހ ސްުތިންސަތޭކަުސޯޅަ(ުރުފިޔު 
އ އެކުުޖުމްލަުު-/2,015ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުިލބިފައިވު  )ފަސްދޮޅަސްުހަތްހ ސްުތިންސަތޭކަުު-/67,331)ދެހ ސްުފަނަރަ(ުރުފިޔު 

އެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުުގެުނިޔަލަށްވެސްުޕަބްލިކްުބޭންކ2017ުްއޯގަސްޓ07ުުްއެކެއް(ުރުފިޔ ުުތިރީސް
 ގައިުއެވަނީއެވެ.1ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަފްޞީލްުތިރީގައިވ ުތ ވަލްު

ފައިސ ގ1ުެުތ ވަލްު އެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭންކްުު:ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 
ުތަފްޞީލްު

ުޖުމްލަުވަނަުއަހަރުުލިބުނ2016ުުުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލިބުނ2015ުުުތަފުޞީލްު
 41,376 - 41,376 ސުނ މީުޕްރޮޖެކްޓްގެުތަކެތިުވިއްކައިގެންުލިބުނުު
 25,143 2,015 23,128 ނީލަންުކިޔައިގެންުލިބުނުުފައިސ ު)ހަރުމުދ (

ނ ުމަރިއެހެނިހެންުޖޫ  812 - 812 
67,331ު 65,316ު2,015 ލަުޖުމުު
ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ޮގތަށްުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގަިއ5.22ުު)ހ(ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުގެު ވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ްނުކޮށްފައިވު 
މަދުވެގެންުމަހަކުު އެއްފަހަރުުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޓްރ ންސްފަރުބަލައިގަންނަުފައިސު 

 ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވްުނ 4.2016

19ުު)   ރ:މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަ ުގައ2016ިޑިސެމްބ ރ ުސަރކިއުލަރ ުބެހޭ ުމ ލިއްޔަތ އި )،ު
ު ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކުރ  ުއެޑްވ ންސްކޮށް ުފިނޭންސްއިްނ ުއޮފް ުފައިސ އިންުުޑިސެމްބ ރ31ުމިނިސްޓްރީ ުހުރި ުބ ކީ ުނިޔަލަށް ެގ

މުަދލަށްުނުވަތަުޚިދު ދުވަސްުތެރޭަގއ30ުުިުސަރުކ ރުުބަންދުޫނންުތުގެުބިްލތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްަފހުމަފ އިތުވިުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވު 
ުފައިސ އިނ12ުް) ުހުރި ުބ ކީ ުދެއްުކމަށްފަހު ުފައިސ  ުނަު،ފެބްރުއަރީ( ުއިދ ރ7/2010ުީު:ބަރންުޤ ނޫން ުއްދ އިރ ތަު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ރިޒ ވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކީވ 5ުުގޮތުގެުމަތީންުބަހައްޓަންެޖހޭު%ުވަނަުމ އްދ ގައިވ 94ުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުޞޫލ މަރުކަޒީުއު
ުފައިސ ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.

ު
)އެއްލައްކަުު-/136,909ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުބ ކީވ2016ުިނަމަވެސް،ުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުނިލަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު

ރުފިޔ އިންުރިޒ ވްގެުގޮތުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުތިރީސްހަހ ސްުނުވަ ސަތޭކަުސ ޅީސްުށް)ހަހ ސްުއަު-/6,845އަށްވު ު%5ސަތޭކަުނުވައެއްު(
އުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކީވު  ރުފިޔު  ހަވ ލ ދެވުނުުސ ރިކިއުލ ގައިުު-/130,063ފަހެއްު( ރުފިޔ ު، )އެއްލައްކަުތިރީސްހ ސްުފަސްދޮޅަސްުތިނެއްު(

ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ  07ުުގޮަތށް 2017ުުއޯަގސްޓް ުުނިޔަލަށްގެ ުކައުންސިލްގެ ުޖަމ ުނކޮށް، ުއެކައުންަޓށް ުބޭންކް ަނންބަުރ1ުުޕަްބލިކް ބަޔ ންކޮށްފައިވ 



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)ު
10 ުގ43ުެުސަފުހ   

ގައިުއެވަނީުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގ2ުުެު(ުގައިުބަހައްޓ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުތިރީގައިވ ުތ ވަލ1ްންޓްު)އ މްދަނީުއުއެކަ
ުުތަފްސީލްއެވެ.ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުޖަމ 

ު
ުުތަފުޞީލުުލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުބްުހަރުުބަޖެޓުުބ ކީގެުގޮތުގައިުޕަުވަނަުއ2016ުުަު:2ތ ވަލްު

ހުރިުއެކައުންޓްު ރިޒ ވްގެުގޮތުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުުބަޖެޓްުބ ކީުުފައިސު 
ުފައިސ %5ުު

ުބ ކީު

1ު136,909ު6,845ު130,063ުއ މްދަނީު
130,063ު އެއްލައްކަުތިރީސްހ ސްުފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ލަު)ޖުމުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

(ުމ ލިއްޔަތ އިުބެހ2016ުޭޑިސެމްބ ރ19ުު): D2/CIR/2016/14-13 މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު
ުުސަރކިއުލަރުގައިވ  ުބ ކީގެ ުބަޖެްޓ ުނިމޭއިރު ުއަހަރު ުމ ލީ ުމަތީން ު%ގޮތުގެ ުފައިސ އިން ުހުންނަ ުފައިސ 5ުުގޮތުގައި ރިޒ ވްއަށްވ 

ުޓްރެޜައުނިކު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުބ ކީވ  ުދެއްކުމަށްޓަކައިރުމަށްފަހު ުއެކައުންޓަށްުުރީއަށް ުބޭންކް ޕަބްލިކް
 މުންުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ޖަމ ކުރަ

 

 

ގަވާއިދާއި އްްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާ މުދާތަމުވައ ވަކި ނުވުމާއި، ބަލަހައްޓާފައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ދަފްތަރު ހަރުމުދަލަގެ.5

 ނުވުން ޮށްފައިގޮތަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކއެއް

ހ ުވަނަުމ އްދ ގައިުަދއުލަތުގެުތަންަތނަށްުަގންނަުނުަވތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރ7.01ުި)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުގިަނުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވ ލައިުބެލެހެއްޓުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ.ުނަމަވެސް،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެގުނު

ުއަގުު ުމުދަލުގެ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުނެތުމ އި ުޖަހ ފައި ުނަންބަރު ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުހު، ހަރުމުދަލުގައި ުމުދ  ުއަދި ުނަންބަރު ރިުސީރިއަލް
ުނުވ ކަންު ުއަރުވ ފައި ުރަޖިސްޓްރީއަށް ުހަރުމުދަލުގެ ުހަރުމުދަލެއް ުުހރިހ  ުަގނެވޭ ުަތނަށް ުބަަލހައްަޓފައިނުވުމ އި، ުގަވ އިދުްނުލިޔެ ުތަން

ުއަގުކަމަށްުހަރުމުދަލުގެުހުރިުނިޔަލަށްުއަހަރުގެުވަނ2016ުަުބަޔ ނުގައިުމ ލީުއިދ ރ އިންުަކއުންސިލްގެު،އެހެންކަމުން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
ުކަށަވަރުުުއަދަދެއްކަންުޞައްޙަުރުފިޔ އަކީ(ުދޭއްުތިރީސްުހަތްސަތޭކަުބ ރަހ ސްުހަލައްކަުމިލިޔަންުެއއް)1,612,732ު/-ުހިމަނ ފައިވ 
ުގައިުއެވަނީއެވެ.4ުބެލުމުންުފ ހަގަކުރެވުނުުަކންތައްތަކުގެުތަފުީޞލްުތިރީގައިވ ުތ ވަލްުއެގޮތުންުހަރުމުދ ުުނުވެއެވެ.ުކުރެވިފައި

ުއިތުރުން ުހަރުމުދ ތައް،ުު،މީގެ ުހުރި ުއިމ ރ ތުގައި ުސްކޫލް ުޕްރީ ުއައި ުހިންގަމުން ުކުރިން ުދަށުން ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ު ުމިހ ރު ުނުވ ކަމ އި، ުހިމަނ ފައި ުރަޖިސްޓްރީގައި ުސަުހަރުމުދަލުގެ ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ުއިމ ރ ތް ުކައުއެ ުބޭނުމަށް ންސިލްގެުރވިސްގެ

ވ އިރު،ުއެުމުއްދަތުގެުފަހުންުއެުއިމ ރ ތުގެުބޭނުމަށްުަގނެފައިވ ުއެއްވެސްުމުދަލެއްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއަްށުދޫކޮށްފައިޚަރަދުގައިު
ުއަރުވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ު
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ުުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުަގވ އިދުގެު ގެުބެލުމުގެުަދށުގައިުބަހަްއޓަންވ ީނުވަނަުމ އްދ ގައިުދަުއލަތުގެުމުދަލެއްުވަކިުމުވައްޒަފެއ7.07ުް)ށ(
ު ުވީނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުހަވ ލުކުރުމަށްފަހުގައި ުލިޔުމަކުން ުތަކެތި ުއެ ުނިލަންދޫުއެމުވައްޒަފަކ  ުއުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

ލެޕްޓޮޕްތ2016ުަކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު އުންސިލްގެުމުވައްޒަފުންގެުބޭނުަމށްުކަ އްވަނަުއަހަރ އިުއޭގެުކުރީުއަހަރުތަކުގައިުގަނެފައިވު 
ިއްނުދޫކުރުމުގައި،ުލިޔުމަކުންުހަވ ލުުކުރެވިފައިުނުވ ކަންުފ ހަަގުކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުސ މްޕަލްގެުގޮތުަގއިުނެގުނުުހަރުމުދ ތަކުެގުތެރެ

ުަގއިުއެވަނީއެވެ.3ުުމަޢުލޫމ ތުުތިރީގައިވ ުތ ވަލްުފ ހަގަުކުރެވުނުުލެޕްޓޮޕްތަކުގެ

ުފ ހަގަުކުރެވުނުުމައްސަލަތައްުުގުޅޭުގޮތުންުހަރުމުދަލ ުު:3ތ ވަލްު
 ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ ރުބަމްރަޖިސްޓްރީ ނަ މުދަލުގެ ނަން #

P4-2016-04-35-02 ލޯން މޯވާރ 1
މޮޑެލް ނަމްބަރު ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައިނުވުން، 

ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނުވުން. 

P4-2017-04-21-04 ލެޕްޓޮޕް )އޭސާރ( 2
ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައިނުވުން، ހަރުމުދަލުގައި 

ނުވުން. ހަރުމުދާ މުވައްޒަފާއި ލިޔުމުން ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި 

ނުވުން.  ިހަވާލު ކުރެވިފައ

P4-2014-04-21-09 ލެޕްޓޮޕް )ޑެލް(  3
މޮޑެލް ނަމްބަރު ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައިނުވުން، 

ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނުވުން. ހަރުމުދާ 

ނުވުން. ިހަވާލު ކުރެވިފައމުވައްޒަފާއި ލިޔުމުން 

4
P4-2016-04-21-10 ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް

ސިސްޓަމުގެ ބައިތަށް ވަކިވަކީން ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައިނުވުން، 

ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނުވުން.

5
P4-2014-04-21-09 އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް

ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައިނުވުން، މޮޑެލް ނަމްބަރު ސީރިއަލް 

ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނުވުން.

P4-2011-04-21-04 (ޕީލެޕްޓޮޕް )އެޗް 6

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގައި ލިޔުމަކުން 

ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވުން، މޮޑެލް ނަމްބަރު ސީރިއަލް ނަމްބަރު 

ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައިނުވުން، ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު 

 ިޖަހާފައި ނުވުން. ހަރުމުދާ މުވައްޒަފާއި ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވިފައ

ނުވުން.

 ވުން.ިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައ އެގެން ނެތް ލެޕްޓޮޕް )ލެނޯވޯ(7

ވުން.ިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައ އެގެން ނެތް އެމްޕްލިފައިޔާރ9

ވުން.ިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައ އެގެން ނެތް ރޕީކާ÷÷ލައުޑް ސ10ް

ވަޔާރލެސް މައިކް  11

 ސިސްޓަމް
ވުން.ިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައ އެގެން ނެތް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ  11.03މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ހ( ދައުލަތުގެ 

ރުމުދަލުގެ ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހާ ތަކެތި ހަ

އަދި  ،ައި ރެކޯޑު ކުރުމަށާއި، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއިރަޖިސްޓްރީގ

ަރު އެ މާއްދާގެ )ރ( އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހ

 ުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޗެކްކުރ

އެ މާއްދާގެ )ރ( އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހ

ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޗެކްކުރ
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  11.11)ށ( ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުމުން މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާ މުދާތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ޒިންމާވާނެކަމަށް އެ 

 ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު ހަވާލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތައްުކަންތައްުގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުއޮޑިޓްު

ނުވުން މަޢުލޫމާތާއި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފިައ.1

ުލ މަރުކަޒީ' ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫންުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުުމގެ ުނަްނބަރު)ު'އުޞޫލުން ުމ އްދ ގައިު 105 ގެ( 2010/7: ޤ ނޫން ވަނަ
ުލިބޭ ރަށު ުޚަރަދުތަކ އި ުއިދ ރ ގެ ުފޮނުވަންޖެހޭކަމަށްުުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުރިޕޯޓް ުއަހަރީ އ މްދަނީގެ

ު، ނަމަވެސް. ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނިލަްނދޫ ުއުތުރުބުރީ ުލިުބނ2016ުުުހުވަދުއަތޮޅު ުޚަރަދުތަކ އި ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުއިދ ރ އަްށު ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުމަތީން ުގޮތުގެ ުޤ ނޫނުގައިވ  ުމިދެންނެވި ުރިޕޯޓު، ުއަހަރީ އ މްދަނީގެ

.ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ

ު

ދިު ުންގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިުރަށުު 105 ގެ( 2010/7: ޤ ނޫނުުނަްނބަރު)ު'ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫން'
ުލިބޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުކަުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުރިޕޯޓް ުއަހަރީ ުފޮނުވަންއ މްދަނީގެ ުއިދ ރ އަށް ުުޖެހޭއުންސިލްގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތ،ުކަމަށް

.މިދެންނެވިުޤ ނޫނުުގެުދަުށންުޮފނުވަންޖެހޭުހުރިހ ުރިޕޯޓެއްުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފޮނުވަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ު

ުވުންބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނމްކައުންސިލް މެ.2

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމެމްަބރަކ124ުުުގެު ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު''
ު ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ މްދަނީއ އި ުއޭނ ގެ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ުފައިސ އ އި ުމެމްބަރެއްގެ ުއެ ވިޔަފ ީރގެުއިންތިޚ ބުވުމ އެކު

ުގޮތުގެމަތީ ުމ އްދ ގައިވ  ުއެ ުނަމަެވސް، ުކަމަށެވެ. ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު ންުގުޅުންތަކ ބެހޭ
ފ ރިއ އިުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުނިލަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުނިމިދިޔަުދައުރުގެުމެމްބަރުންގެުތެރެއިންުއެއްވެސްުމެމްބަރެއްގެުވިޔަ

 އ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވެއެވެ.
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