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ުއްނސިލްގެ  ާދްނދ  ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބީރ  ތަަކށް  2016ަކ ު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 ގެުުކައުންސިލްގެުދ ންދޫުުބުރީުއުތުރުުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރ ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007ު:މި ުުގެ)އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަުށން ުހުވަދުއަތޮޅު ުދ ންދޫުއުތުރުބުރީ
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުމެދުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުުއަހަރީުއަހަރުގެުއަށްުނިމުނުުމ ލ2016ުީުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުކުރު ުުމ އި،ބަޔ ން ުހުވަދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެުދ ންދޫުއތުރުބުރީ ުއ2016ުުެުކައުންސިލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
އެއްގޮތަށްފ ސްކޮށްދެއްއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންު ނޑައެޅިފައިވ ުު،ވިުބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުއިދ ރ ގެކަކަންތައްތަކަށް، ުހިންގ ުުމ ލީުއުންސިލްގެ ކަންކަން
ުޤަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއެއަށްުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުބަލައި، ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުުއެއްގޮތަށްތޯ

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

ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،އެކުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ މ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުދ ންދޫއުތުރުބުރީުމަތިންުހުވަދުއަޮތޅުުުގޮތުގެވ ުއެއްގޮތް
ރައްޔިތުންގެުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީުއެުކަންކަންުންުގޮތުގެުމަތިނެފައިުވ ވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު

ުމިުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުމަޖިލީހަށް ުފެންނ ނެެހން ުރައްޔިތުންނަށް ުވެބްސައިޓްުރިޕޯޓު ގައwww.audit.gov.mvުުިުއޮފީހުގެ
ުުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ 
ތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮ
ނިންމުންތަކ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފަިއވ ުުއި،ުކައުންސިލްގެބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގަުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު،ޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ އި

ުޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުމިންވަރ މެދުުއޮ

ހުވަދުއަތޮޅުުުށްއ32ުައިނ13ުުްުފުޙ ުސައެކުމިުރިޕޯޓ  2016ުޑިސެމްބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުދ ންދޫހިމެނިފައިވު 
ު ުނިމުނު ުގައި ުމ ލީ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަަހރީ ބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެުވނުުއަހަރުގެ
ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ

ުއިތުރުން ުސަފުު،މީގެ ުރިޕޯޓ އެކު ުމި 33ުުޙ  ުބަޔ ނ އިު،މެނިފައިވ ހިުުއަށ37ުްއިން ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ

http://www.audit.gov.mv/
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ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުއޮޑިޓްުބަޔ ންތަކ  ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުުވ ނީ ުބަޔ ނުގައިުކޮށްފައެވެ. ު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 ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގެުުދ ންދޫއުތުރުބުރީ ރިންނ ުއިސްވެުކައުންސިލްގެ
ުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ުނަު ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނު ުު(ޤ ޫނނުުގެދައުލަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ އ އި ުމަިތން،ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ 
ު ުއިދ ރ ގެުދ ންދޫުުބުރީއުތުރުހުވަދުއަތޮޅު ުެބލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެ ުު،ުަކންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްޮގަތށްުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް އަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެޭހު، އެުހިސ ބުތަކު 
ު)ނަންބަރ: ުކައުންު(އިން،D2/CIR/2016/9-13ސަރކިއުލަރ ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުސިޓީުރަުށ ުއަދި ސިލްތަކުންނ އި

ނޑ އިުއެއްގޮތަށް އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލަިއ،ުު،ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
ު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓް ުއުތުރުހުވަދުއަތޮޅު ުއަށްުދ ންދޫބުރީ ުއިދ ރ  ުނަ، ކައުންސިލްގެ 3/2006ުު:ބަރުންުޤ ނޫނު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.46ުު(ގެުޤ ޫނނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު) ނޑައަޅ ފައިވު  ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގެުަދށުންުކަ
ނަްލު"އިންޓަރނޭޝަު،ންޔ ބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުބަ ަބޖެޓ އިުއެ ފައިސ ު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،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށް
މ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ުއެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުއަހަރީުމ ލީކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުދ ންދޫބުރީުއުތުރުލިއްޔަތަކީުހުވަދުއަތޮޅުުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ު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.ރނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސަްއކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަދެނެގަ

ުބަޔ  ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ންތަކުގައި
އިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެގެންވަނީުއޮޑިޓަ ނޑައަޅު  މިގޮތަށްުކަ ނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު. ރުންގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަ
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4 ގެ  37ސަފުހާ   

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

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

އްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެ
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުމަޢު ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ލޫމ ތުތަކުގެ
ންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރު

ުމު ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުކަންތައްތަްއު ޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީ
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުއެޑްވ ރސްު

ބަޔ ނުގައިުޚަރަދުުހިމަނ ފައިވަނީުބަޖެޓަރީުއުސޫލުންކަމ އި،ުުގޮތުގެުުކުރެވުނުުޭހދަުލިބުނުގޮތ އިުގެުފައިސ 2016ުމ ލީުއަހަރުު (1)
ޚަރަދުތައްުމިގޮތުންު އެއްގޮތަށްުއެޖަސްޓްުކުރުމަށްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުކޭޝްުޭބސިސްގެުއުސޫލު ބަެޖޓްުބޭސިސްއަށްުރިޕޯޓްކޮށްފައިވު 

މ ލީުލ ފަށްުކޭޝްުބޭސިްސގެުއުސޫލުތަކ އިުޚިު"ޚަރަދުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓް"ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުުވމުގެުސަބަބުން،
ފައިސ ުހޭދަުކުރެވުނުުުގ2016ުެއަހަރުުުމ ލީުފައިސ ުދައްކ ފައިވ ުބިލްތައްުއަހަރުުވަނ2016ުަގެުބަޖެޓުނ2015ުުްއަހަރުު

ބިލްތައްުވަނ2017ުުަގެުބަޖެޓުނ2016ުުްހިމަނ ފައިނުވ ަކމ އި،ުމ ލީުއަހަރުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިު ދައްކ ފައިވު  މ ީލުއަހަރުުފައިސު 
ުގެުފައިސ ުލިބުނ2016ުުމ ލީުއަހަރުުުއެހެންކަމުންުހިމަނ ފައިވުން.ުފައިސ ުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިގ2016ުުެއަހަރުު

ސްދެހ ސްުފައްސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަތެއް(ު)ތިންމިލިއަންުސ ޅީު-/3,042,587ގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ު
އެއްގޮތަށްު އަކީުއިޕްސަސްުކޭޝްުބޭސިސްއު  ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުކުރެވުނުުޚަރަދުތަކުގެުސައްޙަުއަދަދުުކަމުގައ2016ުުިރުފިޔު 

ު.ނުވުން

ގައިުއަހަރުގެުު"ބަޔ ންުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ބަޔ ނުގެުުވަނަުއަހަރުގެުމ ލ2016ުީގެުއިދ ރ ގެުއުންސިލްކަ (2)
ުފައިސ  ުހުރި ުގޮތުގައިނިޔަލަށް ުތިރީސްހަ)ދެު-/2,034,432ުގެ ުދޭއްމިލިއަން ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުތަރުހ ސް ރުފިޔު (

ު، އިވ އިރުދައްކ ފަ ުބަޔ ންތަކ ގުޅޭ ުތަކެތީގެުުބެލެވޭުގޮތުގައިުފައިސ ގެުއ އިުފައިސ ުނިޔަލަށްުހަރުގެއަ)16ުުނޯޓްމ ލީ ގަިއު(
(ުރުފިޔ ުއެވެ.ުއެހެންކަމުންުޅީސްތިންހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުފަންސަީވސް)ދެމިލިއަންުއެއްލައްކަުސ ު-/2,143,425ހިމަނ ފައިވަނީު
ުތިެނއްު-/108,993 ުނުވަދިހަ ުނުވަސަތޭކަ ުއަށްހ ސް ުރު)އެއްލައްކަ ުުފިޔ ( ުހުރިއިރު ުފަރަގު ުއެކައުންޓުގެ ތަކުެގުބޭންކް

ުެބލެހެއްޓުމުގަިއުތައްޔ ރުކުރަންޓްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަ ންޖެހޭުމުހިންުމުތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނެތުމ އިުައދިުމ ލީުހިސ ބު
ސައްޚަުއަދަދުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުންނަްނޖެހޭުފައިސ ގެުސަބަުބން،ުުޔުންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނެތުމުގެބައެއްުލިޔެކި

ުންުނުވުން.ޔަޤީ
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ުއިދ ރ ގެ (3) ުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެ ުއ މްދަނީގެ ުުއެހެނިހެން ުރިޕޯޓުތަކުން ުދެހ ސްުތިން)ު-/342,475އ މްދަނީ ުސ ޅީސް ލައްކަ
)ހަތަރުލައްކަުފަސްދޮޅަސްު-/468,807 އިވަނީު(ުުރފިޔ ުދެއްކިނަމަވެސް،ުމ ލީުހިސ ބުގައިުހިމަނ ފަހަތަރުސަތޭކަުހަތްދިހަުފަހެއް
ުހަތެއް ުއަށްސަތޭކަ ުއަށްހ ސް ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުކުރެވުނެވެ.ުއެހެންކަމުން ުފ ހަގަ ު(ުރުފިޔ ކަން ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ މ ލީުިލބުނު

ު ުހިމަނ ު-/126,332ހިސ ބުގައި ުއިތުރަްށ ުރުފިޔ  ުދޭއް( ުތިރީސް ުތިންސަތޭކަ ުސައްބީސްހ ސް ުމުފައިވު)އެއްަލއްކަ ސަަބުބްނުގެ
ުުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވުން.ކަންއްޙަުއަދަދެއްސައ މްދަނީގެުގޮތުގައިުމ ލީުހިސ ބުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދަކީުކައުންސިލްގެު

 އެޑްވ ރސްުއޮޕީނިއަންު

ަމއްސަލަތަކުގެުސަބަބުންުު"އެޑްވ ރސްުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބު" ކައުންސިލްގެުއުތުރުބުރީުދ ންދޫުހުވަދުއަޮތޅުުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވު 
ުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްުޑިސެންބަރ31ުުއިދ ރ ގެު
ުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އި އިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުދ ންދޫުރުބުރީއުތުހުވަދުއަތޮޅުުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުުއަކީ"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެ

ުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއެުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުުްޑިސެންބަރ31ުުު
ުދައްކުވައިދޭުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުހޭދަކުރެވުނުުގޮތްުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުުފައިސ ުހުރިުބ ކީުނިޔަލަށް

ުއިޕްސަސް)ުޑްރސްޓޭންޑަުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް" ުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:
ު.މިއޮީފހުންުނުދެކެމެވެބަޔ ންތަކެއްކަމަށްުުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރުުއެއްގޮތަށްުއ އި"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސް

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 
ރިޕޯޓްު ުބަޔ ންކުރު 

ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ު ުބަޔ ންތައް ުގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުުހށަހެޅުމ އި ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުުށް ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު މ ލީ
ގޮތުގެުމަތިން،ޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ހުވަދުއަތޮުޅުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 
ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުު،ބެލެހެއްޓުމ އި، ުކަންތައްތައްުހިންގ މ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުދ ންދޫބުރީުއުތުރު

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް، ުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ނޑައެޅުނުު އްުހަޤީަޤތ އިުއެއްޮގތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތަުހުދޫދުގެުތެރޭގައިބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ

ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ު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

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަ ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ިއުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
(ުއ އިުދައުަލުތގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ަނންބަރުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުު،އިޚަރަދުކުރުމ 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ
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6 ގެ  37ސަފުހާ   

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ކައުންސިލްގެުުދ ންދޫުއުތުރުބުރީހުވަދުއަތޮޅުުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުން
އެއްގޮތަްށ،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުއިދ ރ ގެު ޙ ޞިލްވު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުއިދ ރ ގެުމ  ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުަޚރަދުކުރުމަށްުކަ ލީުގޮތަށް،ުބަެޖޓުގައިުކަ
ުބަލަ ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުއެއަްށުކަންކަން އި،

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމިންވަރުުު،ތެރޭގައި ުއޮތް ުފުރުޞަތު ުޢަމަލުކޮށްފަިއވުމުގެ ުޚިލ ފަށް ުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ  ދައުލަތުގެ
ުންުހިމެނެއެވެ.ވަޒަންކުރު

މިންވަރ މެދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނުު ު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވު 
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުެއކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
ުއަސ ސްު

ު
ނޑައަޅ ފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއެއްބަސްވުމުުގެޕްޕިކަުގެޓަނ1.5ުުުއަހަރުުގަތްުވަނ2016ުަުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެ (1) ގައިުކަ

ު ުސަބަބުން ުގެނެސްދީފައިނުވުމުގެ ުއިދ ރ އަށް ުއުނިކައުންސިލްގެ ުޖޫރީުކރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުމަނ  ުޑެމެޖަސް( ނޑ ނެު)ލިކުއިޑޭޓެޑް ކަ
މ އްދ އަކީު ޮގތ އިުމ ްއދ ގައިުަވނ8.29ުަުގަވ އިދުގެުގެމ ލިއްަޔތުުދައުލަތުގެކަމަށްުއެގްރީމަންޓުގައިުހިަމނ ފަިއވު  ުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުހިމަނ ފައިޚި ުުވ ލ ފަށް ުއެހެންކަމުން ުކަމަށ އި، ުުގޮތުގައިުޑެމޭޖަސްގެުުލިކުއިޑޭޓެޑްމ އްދ އެއް ުދައުލަތުގެ ގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެ
ުރުފިޔ ު/52,023-ުއެއްގޮތަށް ުތޭވީސް( ުު)ފަންސ ސްދެހ ސް ުބަދަލުގައި ު)އަށްު-/818އުނިކުރުމުގެ ުއަށ ރަ( ރުފިޔު ސަތޭކަ
ނޑ ފައިވުން.ުއެއްހ ސްުދުއިސައްތަުފަހެއް(ު)ފަންސ ސްު -/51,205ށްއުނިކޮ  ރުފިޔ ުމަދުންުލިކިއުޑޭޓެޑްުޑެމެޖަސްުކަ

 ބ ކީ ދައްކ ު ދުވަހު ނިމޭ މަހެއްު ކޮންމެ ފޮތުން އެކައުންޓް ގައިު )ހ(ުމ އްދ ގެ ވަނަ 6.25 ގަވ އިދުގެު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (2)

 ތަފ ތުވ ގޮތް ބ ކީ ތައްޔ ރުކޮށްގެން ންޓެއްސްޓޭޓްމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ،ވެއްޖެނަމަ ތަފ ތު ބ ކީ ބޭންކް ނުވަތަ އޭ.އެމް.އެމް އ އި

 އެކައުންޓުގައި 4 ބޭނުންކުރ  އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ންދޫދ  ހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުނަމަވެސް،ވެއެވެު. ބަޔ ންކޮށްފައި ހޯދުމަށް

 އެކައުންޓެއްގެ އެއްވެސް އިދ ރ ގެ އެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ބެލުމަްށޓަކައި ދިމ ވޭތޯ ބ ކީ ދައްކ  ފޮތުން އ އި ފައިސ  ހުރި

 .ނުވުންުކޮށްފައި ތައްޔ ރު ސްޓޭޓްމަންޓްުރިކޮންސިލިއޭޝަން އަދި ބ ކީ އެކައުންޓް

 

ވައިުށްބޭންަކށްުޖަމ ކުރ ނެުވަގުތުުއޮުވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުިލބޭުފައިސ 1.01ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުުދައުލަތުގެ (3)
ލިބޭުދުވަހުުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު،ބަލައިގެންފިނަމަ ހުވަދުއަތޮޅުުނަމަވެސުް،ުއެުފައިސު 
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ު ުއެކައުންޓްތަކަްށުުދ ންދޫއުތުރުބުރީ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެފައިސ  ުފައިސ ، ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އަށް ުއެ ުއިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއެކިުޚިދުމަތްތަކަށްުުވަނަުއަހަރ2016ުުއެގޮތުންުުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ންގޮސްފައިުގެޖަމ ކުރަމުންު

ތިޖޫރީގަިއުު)ތިންލައްކަުފަސްދޮަޅސްުއެއްހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުހަތްދިހަ -/361,477 ގެންފައިވު ރަސީދުތަކުންުބަލައި ރުފިޔު  ހަތެއްު(
ރަދުކޮށްފައިވަނީުރީއެމްބަރސްުކުރު ހަގަުކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮތަށްުޚަުރަދުކޮށްފައިވ ކަންުވަނީުފ ބަހައްޓައިގެންުއެކިއެކިުކަންކަމަށްުޚަ

އުސޫލުންުކަމުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމައުލޫމ ތުުދީފައިވީުަނމަވެސްުއެކައުންޓްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނެތުމުގެު
 ކަންުއެނގެންުނެުތން.ސަބަބުންުމިުފައިސ ުރީއެމްބ ރްސްުކޮށްފައިވ 

ުގަވ އިދުގެު (4) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުފައިސ ެގ6.16ުުދައުލަތުގެ ުބަހައްޓ  ުތަނެއްގެުތިޖޫރީގައި ުއެ ުއިދ ރ އަކުންވެސް ުކޮންމެ ުދައުލަތުގެ ގައި
ހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުދ ންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު،ހަފްތ ގެުހިސ ބުުތައްޔ ރުުކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް

ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުތެރެއިންުކަމ އިު'ހަފްތ ެގ'ުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވ ުމިުގަވ އިދުގައިވ ުގޮތަށް
ުނުވުން.ުވައްދ ފައިއް(ުރުފިޔ ުސްުހަތަރެ)ދެލައްކަުސައްބީސްހ ސްުއެއްސަތޭކަުސ ޅީު-/226,144ުބ ކީުފޮތަށްުތިޖޫރީ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ު ު)ހ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަުލކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިަދށް ުު(1)ޤ ނޫނ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމައްސަލަުގައި
ުގޮތެއްގައިު،ފިޔަވައި ނޑު ުުދ ންދޫުބުރީއުތުރުުހުވަދުއަތޮޅުުމައިގަ ުއިދ ރ ގެ ުމ ީލ2016ުުޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެ އަށްުނިމުނު
ުބަޖެޓުގައިުުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުުބަޖެޓުގެުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްުއަހަރުގެ

ނޑައެޅިފައިވ  ނޑައެުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ
ުއެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ 

ު ުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ)ށ(
ކަންކަންުށްއަު(4(ުއިންު)2)އަސ ސްގެު އެހެނިހެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުދ ންދޫުބުރީއުތުރުުހުވަދުއަތޮޅުު،ފިޔަވައިުުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

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

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުބޭސިސްގެ .1 ުކޭޝް ުއިޕްސަސް ުޚަރަދު ުހިނގި ުތެރޭގައި ުއަހަރު ުމ ލީ ުގައި ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުގޮތ އި ުލިބުނު ފައިސ 
އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމުގެުބަދަލުގައިުބަޖެޓަރީުއުޞޫލުންު  ތައްޔ ރުކޮށްުހިމަނ ފައިވުންުުއުސޫލު 

މިގޮުތްނުުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުުިލބުނުގޮތ އިުގެުފައިސ 2016ުމ ލީުއަހަރުު ބަޔ ނުގައިުޚަރަދުުހިމަނ ފައިވަނީުބަޖެޓަރީުއުސޫލުންކަމ އުި،
ޚަރަދުތައްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިނުވ ކަމ އި،ުމ ލީުއަހަރުުުއަހަރުުނަވ2016ުަގެުބަޖެޓުނ2015ުުްމ ލީުއަހަރުު 2016ުކޮށްފައިވު 
ު ުބަޖެޓުން ުއުސޫލު ުއަހަރުުވަނ2017ުަގެ ުބޭސިސްގެ ުކޭޝް ުއިޕްސަސް ުބަޔ ން ުމ ލީ ުއުނިކޮށް ުބަޔ ނުން ުމ ލީ ުޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވ 

ު"ޚަރަ ުަތއްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ުކުރުމަށް ުއެޖަސްޓް ުސަބަބުްނ،ުއެއްގޮތަށް ުނުވުމުގެ ުސްޓޭޓްމަންޓް"ުަތއްޔ ރުކޮށްފައި ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ދު
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުަބޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 2016ުމ ލީުއަހަރުު ސްދެހ ސްުޅީމިލިއަންުސ )ތިންު-/3,042,587ގެުފައިސު 
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އެއްގޮތަށްު އަކީުއިޕްސަސްުކޭޝްުބޭސިސްއު  ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުކުރެވުނުުޚަރަދުތަކުގ2016ުުެފައްސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަތެއް(ުރުފިޔު 
ުސައްޙަުއަދަދުުހިމަނައިގެންުތައްޔ ރުުކޮށްފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުނޫންކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުސައްޚަުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ްނުމ ލީުއަހަ
 ތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ގެުސައްޙަުއަދަދުުޔަޤީންުނުވުންުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ު .2

ު ުއިދ ރ ގެ ުބ2016ުަކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުއަހަރުގެުވަނަ ުބަޔ ން"ުގައި ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުލިބުނުގޮތ އި ު"ފައިސ  ޔ ނުގެ
ދައްކ ފަތަރުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއްމިލިއަންުތިީރސްހަ)ދެު-/2,034,432ނިޔަލަށްުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިު ރުފިޔު  ، އިވ އިރުުު(

ަގއިުހިމަނ ފައިވަނީު)އ16ުުަމ ލީުބަޔ ންތަކ ގުޅޭުނޯޓްު އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެު( ު-/2,143,425ހަރުގެުނިޔަލަށްުފައިސު 
)އެއްލައްކަުއަށްހ ސްުު-/108,993)ދެމިލިއަންުއެއްލައްކަުސ ޅީސްތިންހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުފަންސަވީސް(ުރުފިޔ ުއެވެ.ުއެހެންކަމުންު

ގެުފަރަ ގުުހުރިއިރުުބޭންކްުއެކައުންޓުތަކުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވަސަތޭކަުނުވަދިހަުތިނެއް(ުރުފިޔު 
ތުމުެގުނެތުމ އިުއަދިުމ ީލުހިސ ބުުބެެލހެއްޓުމުގައިުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުުމހިންމުުބައެއްުލިޔެކިޔިޔުންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނެ

ުޖެހޭުފައިސ ގެުސައްޚަުއަދަދުުޔަޤީންކުރެވޭުގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.ސަބަބުން،ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުުހންނަން

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުސައްޚަުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންު
 ތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އަދަދުގެުސައްޙަކަންުޔަޤީންކުރެވެންުނެތުުމްދަުއ ު .3  ންުނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ަލއްކަުސ ޅީސްުދެހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުިތން)ު-/342,475ުދަނީުިރޕޯޓުތަކުންއ މްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުއެހެނިހެންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ
މ ލީުހިސ ބުގައިުހިަމނ ފަިއވަނީުހަތްދިހަުފަހެއްު ދެއްކިނަަމވެސުް، ރުފިޔު  )ަހތަރުލައްކަުފަސްދޮޅަސްުއަށްހ ސްުއަށްސަތޭކަު-/468,807 ު(

ުކުރެވުުހަތެއް ުފ ހަގަ ުއ މްދަނީގެ(ުރުފިޔ ކަން ުުނެވެ.ުއެހެންކަމުން ުގޮތުގައި ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުހިސ ބުގައި ު-/126,332މ ލީ
އ މްދަނީގެުގޮތުަގއިުކައުންސިލްގެުސަބަބުްނުެގުރުފިޔ ުިއތުރަށްުހިމަނ ފައިވުމުުުތިްނސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް()އެއްލައްކަުސައްބީސްހ ސް

 ކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ުއްޙަުއަދަދެއްސަބުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދަކީުމ ލީުހިސ 

ު
 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިން ގޮތް

 

މަށ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުމުއ މަލ ތުތައްުފުރިހަމަކަމ އެކުުހަޤީަގތ އިުއެއްގޮތަށްުދައްކުވައިޭދުގޮަތށްުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރު
ު ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުސްޓޭންޑަޑް ުބަޔ ން ުމ ލީ ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރއަދި ުއެކައުންޓިންގ"ުދަު"ފައިނޭންޝަލް ުއޮފް ގެުުކޭޝްުބޭސިސް

ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.1.3.27ު
ު
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ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުޕިކަޕެއްުގަތުމުގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުކަންތައްު .4

-410(IUL)ު:ނަންބަރުރެވުނުދުވަހުުކުވަނ2016ުުަސެޕްޓެމްބަރ28ުުދ ންދޫުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީު

P/410/2016/52ުުުލ އިޢ ުން 1.5ުުއިން ުގަތުަމށް ުޕިކަޕެއް ުވިހިު-/346,820ޓަންގެ ުއަށްސަތޭކަ ުހަހ ސް ުސ ޅީސް (ު)ިތންލައްކަ
ުޚި ުގަވ އިދ އި ުގަތުމުގައި ުހަވ ލުކޮށްގެން ުބަޔަކ އި ުފ ރުފިޔ އަށް ުއަމަލުކޮށްފައިވ ކަން ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުކުރެވުނެވެ.ުލ ފަށް ހަގަ

ު ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުދ ންދޫ 2016ުުނޮވެމްބަރ28ުުމިގޮތުން ުދުވަހު ުއެއްބަސްވެފައިވ1.5ުުީވަނަ ުގަތުމަށް ުިޕކަޕެއް ޓަންގެ
ުވަނ8.29ުުަުގަވ އިދުގެުގެމ ލިއްޔަތުުމަސައްކަތްުނުނިންމައިުަލސްވެފައިވ ުމުއްދަތައްުދައުލަތުގެުއެއްބަސްވުމ އިުއެއްގޮތަށްު،ނަމަވެސް

ދުވަސްުވ22ުުީމިގޮތުންުމުއްދަތުުފަހަނަޅައިުު.ކަނޑ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެލިކުއިޑޭޓެޑްުޑެމޭޖްުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންު
ުދީފައިވ  ުފޯރުކޮށް ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުޕިކަޕް ުރިޕޯޓްގައިވ ފަހުން ުއިންސްޕެކްޝަން ުގޮތުގަިއުކަމަށް ުގެ ުއަގު ުލަސްވުމުގެ އިރު

ތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު.ުމިގޮތަށްުއުނިކޮށްފައިވަނީުދައުލަ)އައްސަތޭކަުއަށ ރަ(ުރުފިޔ އެވެު-/818ގެުއިދ ރ އިންުއުނިކޮށްފައިވަނީުއުންސިލްކަ
ުޚި ުހިމަނ ގަވ އިދ އި ުމ އްދ  ނޑ ނެ ުކަ ުޖޫރިމަނ  ުލަސްވުމަށް ުލަސްވ  ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމައްދ ގަިއވު  އިގެްނކަމ އި،ލ ފަށް ުދެވުނު ހަވ ލ 

އުނިުކުރަންުޖެހެކަންުގޮތުގައިުުލިކުއިޑޭޓެޑްުޑެމޭޖްު)ފަންސ ސްދެހ ސްުތޭވީސް(ުރުފިޔ ުކޮންޓްރެކްޓަރގެުއަގުންުު-/52,023ގޮތުންު
ުކުރެވިފައިވެއެވެ. ުފަހެއް(ު)ފަންސ ސްު -/51,205އެހެންކަމުންުފ ހަގަ ުދުއިސައްތަ ުލިކިއުޑޭޓެުއެއްހ ސް ުމަދުން ުޑެމެޖަސްުރުފިޔ  ޑް

ނޑ ފައިވެއެވެު. އިުއަންދ ސީުފައިވީުނަމަވެސްުޕޮރޮޕޯސަލްުހޯދަޓަނުގެުއައުުޕިކަޕެއްުގަތުމަށްުހ މަކޮށ1.5ުްއިތުރުންުއިއުލ ނުގައިުމީގެުކަ
ުފައިވަނީުބޭުނންކޮށްފައިވ ުޕިކަޕެއްކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.އުންސިްލގެުއިދ ރ އަށްުގަނެހިސ ބުުއިވެލުއޭޓްކޮށްުކަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އްވެސްުކަމަކަށްުދޭންޖެހޭުފައިސ އެއްުދިނުމުގައިުދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުއެގައިު)ރ(6.15ުުުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުު)ހ(ުދައުލަތުގެ
ދެުވނުުމީހ ގެުއަތުންުއެުފައިސ ުފައިސ  ފަރ ތުން،ުފައިސު  އެފަރ ތުންުފަިއސު ުދުމަށ އިުހޯނބުރ ުއަދެވިއްޖެނަމަ،ުއެކަމުގައިުޒިންމ ވު 

ބަޔ ންޮކށްފައިވ ތީުއެފަދައިންުއަމަލުކުރުމަްށުުންުނުވަތަުފަރ ތްތަކުންފަރ ތުުއެކަމުގައިުޒިންމ ވ ުުނުލިބިއްޖެނަަމ،ުއެުފައިސ ުދައްކ ނީ
ުދަންނަވަމެވެ.

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

ުމަތީންުލަސްވ ުކޮންޓްރެކްޓްުތަުކގެުގެއްލުމުގެުއަގުުހިސ ބުުކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

 ނުވުންު ތައްޔ ރުކޮށްފަިއ ރިކޮންސިލިއޭޝަްނ ބޭންކްު އެކައުންޓެއްގެ ުއެއްވެސްު ކުރ  ބޭނުން އިދ ރ ގައި ލްގެކައުންސިު .5

 އ އި ބ ކީ ދައްކ  ދުވަހު ނިމޭ މަހެއް ކޮންމެ ފޮތުން އެކައުންޓް ގައި )ހ(ުމ އްދ ގެ ވަނަ 6.25 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ހޯދުމަށް ތަފ ތުވ ގޮތް ބ ކީ ތައްޔ ރުކޮށްގެން ސްޓޭޓްމެންޓެއް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ،ވެއްޖެނަމަ ތަފ ތު ބ ކީ ބޭންކް ނުވަތަ އޭ.އެމް.އެމް

 2016 ޑިސެމްބ ރ31ުއިންުތެރެ އެކައުންޓުތަކުގެ 4 ބޭނުންކުރ  އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ންދޫދ  ވެއެވެ.ުއެގޮތުން ބަޔ ންކޮށްފައި

ރުފިޔ އ އިހަތަރުލައްކަުހަތ ވީސްހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުފަންސަވީސް) -/427,425 އެކައުންޓުގައި 1 ރެވެނިއު ނިޔަލަށް ގެ  2ރެވެނިއު، ު(

ރުފިޔ އ އިތިރީސްހަހ ސްުއަށްސަތޭކަުހަތެއް) -/36,807 އެކައުންޓުގައި ނުވަލައްކަުތިރީސްު) -/933,450 ގައި 1 އެކައުންޓް ޚަރަދު، ު(
ނުވަދިހަހ ސްުއެއްސަތޭކަުުލައްކަ )ހަތަރ -/490,183 ގައި 2 އެކައުންޓް ޚަރަދު އަދި (ުރުފިޔ ތިންހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުފަންސ ސް

 ކައުންސިލްގެ ބެލުމަށްޓަކައި ދިމ ވޭތޯ ބ ކީ ދައްކ  ފޮތުން އ އި ފައިސ  ހުރި ގައި ބޭންކް ،ނަމަވެސް ހުރި (ުރުފިޔ ތިނެއްުއަށްޑިހަ
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10 ގެ  37ސަފުހާ   

 ކޮށްފައިނުވ ކަން ތައްޔ ރު ރިކޮންސިލިއޭޝަން އަދި ބ ކީ އެކައުންޓް އެކައުންޓެއްގެ އެއްވެސް އިދ ރ ގެ އެ އިދ ރ އިން

 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 ދިންގޮތް ލަފ  އިޞްލ ޙުކުރަްނ

 އ އި ބ ކީ ދައްކ  ދުވަހު ނިމޭ މަހެއް ކޮންމެ ފޮތުން އެކައުންޓް މ އްދ ގެު)ށ(ުގައި ވަނަ 4.07 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ހޯދުމަށް ތަފ ތުވ ގޮތް ތައްޔ ރުކޮށްގެން އެއް ސްޓޭޓްމެންޓް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ،ވެއްޖެނަމަ ތަފ ތު ބ ކީ ބޭންކް ނުވަތަ އޭ.އެމް.އެމް

 ،ދިމ ނުވެއްޖެނަމަ ބ ކީ ތައްޔ ރުކޮށް ސްޓޭޓްމެންޓް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ކުރުމަށ އި ތައްޔ ރު ބ ކީ އެކައުންޓް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ

ު.ދަންނަވަމެވެ ކުރުމަށް ހައްލު އެކަން ހޯދައި ސަބަބު ތަފ ތުވ 

ގަވ އިދުންުބޭު .6 ުންކަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންގޮސްފައިނުވުންުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަންނަުފައިސު 

ުގަވ އިދުެގުުދައުލަތުގެ ުފައިސ 1.01ުމ ލިއްޔަތުގެ ުލިބޭ ުތަްނތަނަށް ުދައުަލތުގެ ުމ އްދ ގައި ުވަގުުތުއޮުވަނަ ުޖަމ ކުރ ނެ ަވއިުށްޭބންކަށް
ހުވަދުއަޮތޅުުނަމަވެސް،ުުއެުފައިސ ުލިބޭުދުވަހުުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުަޖމ ކުރަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންޮކްށފައިވެއެވެ.ު،ބަލައިގެންފިނަމަ

ޖަމ ކުަރންޖެހޭުއެކައުންޓްތަަކށްުޖަމ ކުރަުމންުުދ ންދޫއުތުރުބުރީު އެފައިސު  ކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ އަށްުަބލައިގަންނަުފައިސ ު،
ރަސީދުތަކުންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއެކިުޚިދުމަތްތަކަށްުވަަނުއަހަރ2016ުުއެގޮތުންުުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ންގޮސްފައިުގެ

ރުފިޔ ުތްދިހަ)ތިންލައްކަުފަސްދޮޅަސްުއެއްހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުހަ -/361,477 ޖުމުލަބަލައިގެންފައިވު  ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓައިގެްނުުހަތެްއު(
ކުރ ުއުސޫލުންުކަމުގައިުރަދުކޮށްފައިވަނީުރީެއމްބަރސްުފ ހަގަުކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮތަށްުޚައެކިއެކިުކަންކަމަށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުވަނީު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމައުލޫމ ތުުދީފައިވީުނަމަވެސްުއެކައުްނޓްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮްށފައިުނެތުމުގެުސަަބބުންުމިުފައިސ ު
 ރީއެމްބ ރްސްުކޮށްފައިވ ކަންުއެނގެންުނެތްކަންުފ ހަގަުކުރެވިފައިެވއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުލިބޭުަފއިސ ުބޭންކަށްުޖަމ ކުރ ނެުވަގުތ5.15ުުުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެ
ުވީއެްނމެުއަވަހަކަށްުބޭންކްުއެކައުންޓަްށުފައިސ ުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،އޮއްވައިުބަލައިގެންފިނަމަ

ތިޖޫރީގެުހަފްތ ގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކުރަމުންުނުގެންދިއުމ އި،ުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުހުރިހ ުފައިސ އެއްުތިޖޫރީުބ ކީގައިުނޯޓްކޮށްފައިު .7
ުނުވުންު

ފައިސ ގެުހަފްތ ގ6.16ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ގައިުދައުލަތުގެުކޮންމެުއިދ ރ އަކުންވެސްުއެުތަނެއްގެުިތޖޫރީގައިުބަހައްޓު 
ުވީނަމަެވސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުކުރަންޖެހޭނެ ުތައްޔ ރު ުއިދ ރ އިންު،ހިސ ބު ުކައުންސިލްގެ ުދ ންދޫ ުއުތުރުބުރީ މިުުހުވަދުއަތޮޅު

އަދިުތިޖޫރީގެުހަފްތ ުރިޕޯޓްު'ހަފްތ ގެ'ުިތޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ުުގަވ އިދުގައިވ ުގޮތަށް
ގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައ2016ުުިޑިސެމްބަރ31ުުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންު

ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުދައްކ ހުރިކަމަށް ުއެު -/255,511ން ުތަފުޞީލް ުއެގ ރަ(ުރުފިޔ ގެ ުފަސްސަތޭކަ ުފަސްހ ސް ުފަންސ ސް ގެްނުނ)ދެލައްކަ
ުނެތެވެ.

ު 30ުުއެގޮތުން 2017ުުޖުލައި ުދުވަހު ުގުނިަވނަ ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުނުަވދިަހު)ހަތަރުު-/490,925އިރު،ުތިޖޫރީގައި ލައްކަ
ުނުވަސަތޭކަ ުހުުހ ސް ުރުފިޔ  ުހުްނނަންޖެހެނީުފަންސަވީސް( ުތިޖޫރީގައި ުިނޔަލަށް ުދުވަހުގެ ުއެ ުފޮތުގަިއ ުބ ކީ ުތިޖޫީރ ުނަމަވެސް ރި



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)
11 ގެ  37ސަފުހާ   

ުފަސްދޮު-/264,782 ުއަށް)ދެލައްކަ ުހަތްސަތޭކަ ުހަތަރުހ ސް ުޅަސް ުދޭއް(ުރުފިޔ  ުފައިސ ގެުއެވެ.ުޑިހަ ުހުރި އެހެންކަމުން،ުތިޖޫރީގައި
ވައްދ ފައިުނުވެއެވެ.ުމީގެުސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ު)ދެލައްކަުސައްބީސްހ ސްުއެއްސަތޭކަުސ ޅީުު-/226,144ުތިޖޫރީބ ކީުފޮތަށްތެރެއިންު

އެއްވެސްުފައިސ އެއްުތިޖޫރ2016ުުީއިތުރުން،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ިއންު ވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުޕޯސްޓްުޚިދުމަތްތަކަށްުބަލައިގެންަފއިވު 
ުުބ ކީ ުފޮތުގައި ުޮގސްފައިނުވ ކަން ުކުރަމުން ުކުރެވުނެެވ.ުނޯޓު ުނޯްޓުފ ހަގަ ުފޮތުގައި ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުަފއިސ  ުމި ުދިމ ވެފައިވަނީ މިގޮތަށް

ތ ވަލްުއެޮގތުންުކުރުމުގެުބަދަލުގައިުއެހެންުފޮތެްއގައިުނޯޓްުކުރަމުންުގޮސްފައިުުވމުގެުސަބަބުނެވެ.ު 2016ުގައިުއެަވނ1ުުީތިރީަގއިވު 
ުުއެވެ.ުތަފްޞީލްުުވަނަުއަހަރުުތިޖޫރީުބަކީއަށްުވައްދ ފައިުނުވ ުފައިސ ގެ

ފައިސ ގެުއިސ ގެުތެރެއިންުތިޖޫރީުބ ުވަނަުދުވަހުުތިޖޫރީގައިުހުރިުފ2017ުުަޖުލައ1ު:30ުުިތ ވަލްު ުތަފްޞީލްުކީއަށްުވައްދ ފައިނުވު 

ުފައިސ ގެުއަދަދުުުތަފްޞީލްު
ު-/222,575ުޕޯސްޓްުއޮފީހުގެުއެކިުޙިދުމަތްތަކަށްުބަލައިގެންފައިވ ުފައިސު 

-/1,307ުލިބުނުުފައިސ ުސްޓޭމްޕްުވިއްކައިގެން
-/1,215ުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސަްއކަތްުކުރ ުކޮމެޓީގެުޚަރަދުުފައިސ ު

-/1,047ުޒ ކ ތުުފައިސ އިންުހަވ ލުުނުވެުހުރިުފައިސ 
226,144ު/-ުޖުމުލަު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަްށ6.22ުުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުފައިސ ގެުހިސ ބުތައް،ުދައުލަތުގެު
ގޮތަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓުުުތައްޔ ރުކޮށް، ބެލެހެއްޓުމަށ އި އެުމ އްދ ގެު، އެުމ އްދ ގެު)ށ(ުއަދިު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

މުއްދަތުގައިުއެުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުުވމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުއޮޑިޓަރ ު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކުރު 
ގޮތުގެުމަތީންުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުކޮންމެުމަހަކުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުވަމުން ދެއްވ ފައިވު  ގެންދިއުމަށްުުޖެނެރަލްގެުއޮފީހުންުލަފު 

 ވެސްުދަންނަވަމެވެ.

ތައްުކަންތައްުގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުއޮޑިޓްު

ސަރުކ ރުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުކުރުމަށް/ޚަރަދުކުރުމަށްުފޮނުވ ފައިވ ުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދުުގޮތުގައިު.1
ވެފައިވުންުުއަދަދުުއޯވ ރސްޓޭޓްުުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ު

ުއަހަރުގެުު"ބަޔ ންުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުބަޔ ނުގެުމ ލީުއަހަރުގެުވަނ2016ުަުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެ ގައި
ުގޮތުގައިު ުފައިސ ގެ ުކުރެވުނު ުޚަރަދު ުފައިސ އިން ުފޮނުވި ުރައްުދުކުރުމަށް ުފަރ ތްތަކަށް ުއެކި ުމުއައްސަސ ތަކުން ުސަރުކ ރުގެ ތެރޭގައި

)ނުވަލައްކަުފަސްދޮޅަސްުނުވަހ ސްުހަތްސަތޭކަުތިރީސްުތިނެއް(ުރުފިޔ ުހިމަނ ފައިވީުނަމަވެސް،ުއެުއަދަދުގެުތެރޭގައިުު-/969,733
އެކައުްނޓަށްުޓްރ ްނފ ރުކުރެވުނުުޕޯސްޓ1ުުްއެކައުންޓުންުރެވެނިއ2ުުުވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެއިދ ރ ގެުޚަރަދ2016ުުު

ުޚަރަ ުއޮފީހުގެ ުލިބިފައިވ  ުހަތްހ ސް(ުު-/147,000ދުތަކަށް ުސ ޅީސް ު)އެއްލައްކަ ުފ ަހގަުރުފިޔ  ުހިމަނ ފައިވ ކަން ުގޮތުގައި ޚަރަދެއްގެ
ގައިުއަހަރުގެުތެރޭަގއިުސަރުކ ރުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުު"ބަޔ ންުގޮުތގެުކުރެވުނުުހޭދަުުލިބުނުޮގތ އިުފައިސު "ކުރެވުނެވެ.ުއެހެންކަމުންު

ުއްދުުކުރުމަށްުފޮނުވިުފައިސ އިންުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސ ު"އޯވ ރުސްޓޭޓް"ުވެފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުރަ
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