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ުބީރުމިލުަދްނަމޑުލުު ުއްނސިލްގެުިއާދާރގެުުމިލަދު ުެދުކުނ ުރގ2016ުުެުަކ ުަވަނުައަހ
ުރިޕޯޓްުުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑޓްު
 

އުންސިލްގެުކަުުމިލަދޫުުދެކުނުބުރީުުމިލަދުންމަޑުލުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އުި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ުކުރެވު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުމިލަދޫުުދެކުނުބުރީުމިލަދުންމަޑުލުުނުގެ
އެއްގޮތަށްކުރިުށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރ2016ުަކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ު،ބަޖެޓު 

ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ނޑައެޅުނުުއެ
އެހެނިެހންުގުޅުންހުރިުުފައިސ އ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުދަށުގައިވ ުބެލުމުގެުއ އިުއެުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ، ބެލުމ އިހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު

ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުުބެލެހެްއޓުމުގައިުުގައިކަންކަންުހިން ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި،
ިމްނވަނަށްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫ އިޞްލ ޙުުކުރަންުު،ދީއްޔެއެކަންަކމަށްުރައުުުއޮޑިޓްކޮށް،ުބަލައިރުުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

)ދައުލަތުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ 
ުޤ ނޫނު( ުުމ ލިއްޔަތުގެ ު ަވނ36ުަގެ ުމަިތން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮްތ ު)ހ(ުއ އި ކައުންސިލްެގުުމިަލދޫުދެކުނުބުރީުމިލަުދންމަޑުލުމ އްދ ގެ

ުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުުއަސ ސީގެުު،ވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުުއިދ ރ ގެ
ުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެ ުުގޮތުގެމަތިން ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީރައްޔިތުންގެ

ުއޮފީހުެގުު،ހުށަހަޅައިުއޮތޯިރޓީއަށްުުމަންޓްންގަވަރުލޯކަލްުުޓްރެޜަރީއަށ އިުއެންޑް ުމި ުފެންނ ެނހެން ރައްޔިތުންނަްށ
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ވެބްސައިޓް

ު 2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުައަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުތައްޔ ރުކޮށް،ުނޯއަށް ޓުތައް
ގެުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(3/2006ުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު

ުކައުންސި ުމ ލީދަށުން ުއިދ ރ ގެ ުުޒިންމ ދ ރުުލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންތައްުކައުންސިލްގެ މ ލީ
ުބަޔ ން ުމ ލީ ުނުވުމުން، ުގެންގޮސްފައިވ ނީުުތަކުގެހުށަހަޅ ފައި ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުމި ުއެހެންކަމުން، ުނުވެފައެވެ. ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ އޮޑިޓް
ުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުކަރިޕޯޓުގައި ުމިލަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުުލ އިސްވެރިންނ ުުއުްނސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި
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ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ވަނަުމ އްދ ގައ88ުުިގެުުޤ ނޫނު(ުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމ7/2010ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފަިއސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެެލހެއްޓުމުމު

ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުގައ10ުިުބ ބުު(ުގ2009ެގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ު
ުގެުއިދ ރ ގައިުއުންސިލްކަުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއ އި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،ގޮތަށް

ުމަސައްކަތްުހޯދުމުގެުމްދަނީއ ުވ އަްނދ ޒ ކޮށްަފއިުލިބޭނެކަމަށްުއިދ ރ އަށްުއެު،ކުރުމ އިުކަންތައްތައްުއެންމެހައިުުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށް
ުހިންގައިުުއެުއިދ ރ ުނޭހެންއިސްރ ފުނުވ ު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެެލހެއްޓުމ އިުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުކުރުމ އި

ނޑައެޅިފައިވ ުއިބަޖެޓުގަު،ބަޖެޓ އެއްގޮތަށްުފ ސްކުރިުކައުންސިލުންުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުކަ
ނޑައެޅުނުުަބޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށް ހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ ިއުުދ ރ ގެއިުކައުންސިލްގެު،ކުރުމ އިންޤީޔަުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯުކަ

އެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީު، ޓައިއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައް ކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއެބަޔ ންތައްުއެުހިސ ބުތަކު 
ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުހުށަހެޅުމަކީ ުޤ ނޫނު(3/2006ުުއޮފީހަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުގެ ުދަށ46ުުގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ މިލަދުންމަޑުލުުން

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަުކައުންސިލްގެުއިދޫުލަމިދެކުނުބުރީު ުތެކެވެ.ދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއިދ ރ އިްނުކައުންުމިލަދޫވަނަ ސިލްގެ
އެއްގޮތަށް،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  އ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ، ރަށްބެލުމުގެުއިތުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަން ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަުތގެު)3/2006ުުންބަރުުހިންގ ފައިވަނީުޤ ޫނނުުނައެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 

ުމ ލިއްޔަ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުނަްނބަރމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި، ުދ 7/2010ުުތުގެ ުލ މަރުކަޒީު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިރ ތައް
ންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުމިކުރެވިފައިވ ުޢަމަލުގަވ އިދުތަކަށްުަތކ އިުނޫނުޤ އެއްގޮތަށްތޯުބަލައިުއެުއ އިގެުޤ ނޫނު(ުހިންގުމުއުޞޫލުންު

ދިނުމ އެކު،ުއެުކަ ުކގެުންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަަމށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތައްުިއޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފު 
ުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫުއިދ ރ ގެުމި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުކުރިން ުހިންގުމުގައި ުގަވ އިދުތަކ އިުމ ލީކަންކަން ނުތަކ އި
ު ުިމންވަރުޢަމަލުއެއްގޮތަށް ުހެކިުކުރެވިފައިވ  ުބޭނުންވ  ުއިުަތއްބެލުމަށް ުފުރިހަމަކުަރންޖެހޭ ުގޮތުން ުފުރިހަމަކުުރންުހޯދުމުގެ ޖުރ ތުތައް

މިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެޭރގައިު ޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުްނުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުު ތަކު ގަވ އިދުު،އިތަކ ޤ ނޫނުުއެހިމެނެއެވެު.
ުހިމެނެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން ުއަހަރު ުދެކުވަނަ ުމިލަދުންމަޑުލު ުުމިލަދޫުނުބުރީ ުއ އި ުއިދ ރ  ުދަށުގަކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ ުވިޔަފ ރިތަުއެ  ކ އިއިވ 

ދައުލަތުެގުއ އިު(ުުޤ ނޫނުދަުއލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެ)2006/3ުޤ ޫނނުުަނންބަރުު ފައިސ އ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުިހންގުމުގައި
ުއ އިުު(ޤ ޫނނުުންގުމުގެހިުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޭޖގެ)2010/7ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި

ުުގެކައުންސިލް ުގަވ އިދުތަކަށް ުޤ ޫނނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުމިޢަމަލުއިދ ރ ގެ ުދެކޭގޮތްުުކރެވިފައިވ  ންވަރ މެދު
ުފައިވ ަކމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުިމންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދި

ު
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

މެުއޮފީހެއްގަިއުމިުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުަގއިުދައުލަތުގެުކޮނ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު(1ު)
ު ުވެރިޔ ޤ ނޫނުގެ ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުތެރޭ، ދަށުން ުމަސްދުވަހުގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއްގެ ުމީލ ދީ ުމ އްދ ގައިުކޮންމެ ުއެ ގައި

ު ުިރޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން، ުރިޕޯޓު ުކަންތަްއތަކުގެ ުހިނގި ުިއދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުތަބަޔ ންކުރ  އޮޑިޓަރުއްޔ ރުކޮށް
ވަނ2016ުުަުއިދ ރ އިންުމިލަދުްނމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުްނސިލްގެު،ށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސްޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަ

އެުމ އްދ ގައިުބުނ ު، ކޮށްއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރު، އަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނ އި
 ؛ށަހަޅ ފައިުނުވުންމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހު

(2ު ުއެ( ުއަވަހަކަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ ތަކަށް ުއެކައުުދައުލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުޖަމ ކުރަންުފައިސ އެއް ންޓްތަކަށް
ުދަ ުގަވ އިދުޖެހޭނެކަމަށް ުމ ލިއްަޔތުގެ 2009ު)ުއުލަތުގެ ުގެ )1.01ުު ުބަޔ ންކޮްށފައި ުމ އްދ ގައި ުވިއަވަނަ ލަދުންމަޑުލުުމިސް،

ގަވ އިދުންުކައުންސިލްުފައިވ ބަލައިގަނެުގެުިއދ ރ އަށްދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުންސިލް އެކައުންޓަްށުބޭންކްުދ ރ ގެުއިުގެއ މްދަނީުފައިސު 
ުު؛ނުވުންުޖަމ ކޮށްފައި

(3ު )ު ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަނަށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުުޓްރެޜަރީުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީއ މްދަނީގެ އްކުމަށްޓަކައިުދެއަށް
ުަދއުލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެަކއުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުގަވ އިދުުމޯލްޑިވްސް ުމ ލިއްޔަތުގެ

ތަކަށްުބަލައިގަންނަުދ ރ ވަކިުޤ ނޫނުތަކެއްގެުދަށުންުކައުންސިލްަތކުގެުއި،ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުު(ުގ2009ުެ)
10/2011ުުނަންބަރުުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުފައިސ ،ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުމިނިްސޓްރީ

(21ުު 2011ުޖުލައި ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ބެޭހުމ ލިއްޔަތ އިު(2012ުނޮވެންަބރ08ުު)08/2012ު(
ުގަުސަރކިއުލަރ ުއެކިއެކި ުވިއަސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުބަލައިގައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ފައިސ ގެުުފައިވ ނެޤ ނޫނުތަކުެގ
ބްލިކްުބޭންކްުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޕ2016ުަު،ރުފިޔ  )ބ ަރުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުތިރީސްުހައެއް(12,936ުޖުމްލަުތެރެއިންު

 އެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުްނ؛

ގޮތ އިުބަޖެޓުންުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުތައްުހިމަނ ުގެު)ހ(ުގައިވަނަުމ އްދ 4.08ު(ުގ2009ުެއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދަ(4ު) ފައިވު 
ޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓުުބ ކީު"ބަޖެޓުުހިސ ބު"ުފޮތުންުއަބަދުވެސްުއެނގެންުއޮންނ ނޭުގޮތަށްުހިސ ބުތައްު ލަހައްަޓންވ ނެުކަމަްށުބަކުރު 

ުކޮންމެުއިރުފައިވ ބަޔ ންކޮށް ުކުރ  ުބަޖެުޓން ުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ުހިސ ބުތައް ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމި ުޚަރަދެއްުުއަދި ުއެ ޚަރަދެއް
ު ުޖުމްލައަށް، ުޚަރަދުގެ ުރިކަރެންޓް ުހަރަދެއްނަމަ ުރިކަރެންޓް ުަނންބަރަށ އި، ުކޯޑު ުއައިޓަމަށ އި ުނަަމުކެކުރަންޖެހޭ ުހަރަދެއް ޕިޓަލް

ުއަު ުޖުމްލައަށ އި ުޚަރަދުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވުމ ކެޕިޓަލް ުކަމަށް ުވައްދަންވ ނެ ުޖުމްލައަށް ުބަޖެޓުގެ ުމުޅި ުމ ލިއްޔަތުގެުދި އި،ުދައުލަތުގެ
(ުު ގ2009ުެގަވ އިދު ވަކިވަކިންުއެނގޭުގޮތަށްުބަލަހަްއޓަންުވ 1.01ުު( ފަިއުބަޔ ންކޮށްނެކަމަށްުގައިުއެކިުކަންކަމަށްުލިބުނުުފައިސު 
ު ުއ އިވިއަސް ުފައިސ  ުޖަމ ކުރ  ުޚަރަދުުކުރ އެކައުންޓަށް ުބ ކީުުުއެކައުންޓުން ުއައިޓަމް ުހަމައަށްުއަވަނ2016ުުަފައިސ ގެ ހަރ އި

 ؛ނުުވންުބަލަހައްޓ ފައި

ދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަްނނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހ ުު،)ހ(ުގައ7.01ުުިގ2009ުުެުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަު(5)
މިލަދުންމަޑުލުުބަޔ ންޮކށްފައިުުލޫމ ތުތައްޢުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަށ އިުއަދިުމިުދަފްތަރުގައިުހިމަނަންޖެހޭުމަމުދަލުގެުދަފްތަރުު ވިއަސުް،

ސީރިއަލްުނަންބަރުުއަދިުމޮޑެްލުު،ދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުބައެއްުހަރުމުދަލުގެުއަގު
ުޖަހ ފައިުނު ުބައެއްުނަންބަރު ުނުވުމ އި ުހިމަނ ފައި ުބަދަލުތައް ުއައިސްފައިވ  ުބައެއްުމުދަލަށް ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ވ ކަމ އި
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ުހިމަނ ފައިނުވު ުނަންބަރު ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުހަރުމުދަލުގައި ުގަވ އިދުގެ ުމި ުއަދި ު)ށ7.11ުމ އި ުހަރުމުދަލުގެުގެ (ުގައިވ ގޮތަށް
ުންުހަރުމުދަލުގެުހިސ ބުުބަލަހަްއޓ ފައިުނުވުން؛ތެރޭގައިުހިމެނޭުތަކެތިުބައިކޮށްގެު

(6)ުު ުނަންބަރު ުދ 2010/7ުޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ުގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުިލބ105ުުޭރ ތައް ގައި
ުކައުންސިލް ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުޚަރަދުގެ ުއ އި ުއައ މްދަނީ ުރައީސް ުއިދ ރ ގެ ުގެ ުކައުންސިލަށް ުބަޔ ންޮކށްފައިުފޮނުވަންވ ނެކަތޮޅު މަށް

ދުގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުވަނަުއަހަރުގެުއ މްދަީނުއ އިުޚަރ2016ުަމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުުބރީުމިލަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުު،ސްވިއަ
ު؛ނުވުންުުފައިހުށަހަޅ ކައުންސިލަށްު

ވަނަުމ އްދ 110ުުުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެރ ތައްުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު(7ު)ު
ބައްދަލުވު މެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުފެބުރުވަރީުގައިުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

މިލަވިއަުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ އްވަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި 2016ުއިންުގެުއިދ ރ ންސިލްދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުަކއުސުް،
ުއަހަރު ުުގެވަނަ ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުފެބްރުވަރީ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުޤ ނޫނުގައިވ އިސްވެ ުމަތީުބައްދަލުވުން ުނުވ ޮގތުގެ ުބ އްވ ފައި ީތުން

މ ުގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުމ އިުއަދިުއެކިއެކިުކަންކަރައްޔިތުންނަށްުޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުކޮށްފައިުނުވ ކަ
 ؛ޚިޔ ލުުހޯދިފައިނުވުން

ު،ވަނަުމ އްދ ގައ115ުިގެުުރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(އި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުު(8)
ުބަޔ ންޮކށް ުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށް ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުމ އްދ ގައިުުއަސް،ވިުފައިކޮންމެ އެ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެމަިތންުގަވ އިދުންުކައުންސިލްގެުބައްދަލުވުްނތައްުބ އްވ ފައިނުވުްނ؛

ވަނަުމ އްދ ަގއ124ުުިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއ2010/7ުި ޤ ނޫނުުނަންބަރު(9ު)
މ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުގެުމަޢުލޫކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޙ ބުވުމ އެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީ

ށަަހޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއުގެުއިދ ރ އަށްުހުޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްއ މްދަނީުލިބޭުގޮްތތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަ
މެމްބަރަކ3ުުުރެއިންުތެމެންބަރުންގ5ުުެގައިުތިއްބެވ2016ުުިސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުއަވި

ު؛ހުށަހަޅ ފައިުނުުވންއެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(ު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ނޫނ އި ުއިނ1ް)ުނަންބަރުހ( ުއަްށ5ުު)( )
ުިފޔަވައި ުކަްނތައްތައް ުދެކުނު، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމިލަދޫމިލަދުންމަޑުލު ުުބުީރ ުމ ލީކައުންސިލްގެ ނޑުުއިދ ރ ެގ ުމައިގަ ުކަންކަްނ

ުގަ އެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުުވ އިދ ގޮތެއްގައިުހިންގައިުބަލަހަްއޓ ފަިއވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ުނަންބަރުުއަދި،)ށ(ު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުގަވ އިދަްށުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުައށްު(9ު)ުއިން(6ު)ުޤ ޫނނ އި
ުޤ ނޫ ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުފިަޔވައި،ުމައިގަ ުކަންތައްތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުނަްނބަރު 2010/7ުނު

ުފީހުންުދެކެމެވެ.އޮުރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުނުވުންުުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިުުކައުންސިލްގެު .1

ުނަންބަރުު ުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކޮންމ35ުެ)ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައިުމިުުވަނަުމ އްދ ގެ
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ނޑައަޅު  ތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި، ޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ ުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްގެުނިމޭތު 

ށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަަމށްުނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިަމނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިަޓރުޖެނެރަލަމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިު
ު ުކައުންސިލްތަކުންބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުސިީޓ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮުޅ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުރަުށ ުިހސ ބުުުއަދި މ ލީ
ު(2016ގަސްޓްުއ29ުޮ)D2/CIR/2016/9ު-13ނަންބަރުުގެުުސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީންނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭމިތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުގޮތްު

ނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވެ.ުުގައިމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރ ުވަނީުކަ

ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުމިލަދޫ ުދެކުނުުބރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއަހަރުގ2016ުެނަމަވެސް ުޚަރަދުކުުވަނަ ުބަބަޖެުޓން ުގޮތުގެ ، ޔ ނ އިރި

)ދައުަލުތގ2006/3ުުެުޤ ޫނނުުނަންބަރުަޚރަދުގެުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށް،ުހިނގިުއަށްުލިބުނުުއ މްދަނީުއ އިުރ އިދ ވަނައަހަރުުއ2016ުުެ
،ުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަްނުމުއްދަތުގައިުފައިވ އެުމ އްދ ގައިުބުނެ، ވ ުގޮތުގެުމަތިންވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުިމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު

ުު.ކުރަމެވެފ ހަގަ

،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން
 ުކުރެވޭުގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.މ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންަތކުގެުއޮޑިޓްއަށްުނިމުނ2016ުުުޑިސެންބަރ31ުުު

 ދިންގޮތްުުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ލޫމ ތުުހިމަނައިގެން،ުމަޢުއިވު ށްފަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކ35ުޮ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ15.03ުުިދައުލަތުގެ ުމ އްދ އ އި ުފިނޭވަނަ ުއޮފް ުޓްރެޜަރީނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުުންސް ުނަގެ -13ންބަރު

D2/CIR/2016/9ު(29ުުް2016އޮގަސްޓ)ުއެއްގޮތަށްުމ މ ލިއްޔަތ ބެހޭުަސރކިއުލަރ ނޑު  އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ލީުބަޔ ންަތއްުގައިުކަ
ު ދަންނަވަމެވެ.ުތައްޔ ރުކޮށް،ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުަށހެޅުމަށް

ުނުވުންުުށްފައިުޖަމ ކޮުުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުުދުންުގަވ އިުުލިބޭުފައިސ ު .2

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ 1.01ު(ުގެ ުުވަނަ ު)ހ(ުގައި ުގެ ުފައިުިލބޭުތަްނތަނަށްދައުލަތުގެ ޖަމ ކުރެވޭހ ުސ 
ުއެ ުލިބިއްޖެނެމަ، ުއޮއްވ  ުދުވަހުުވަގުތު ުލިބޭ ުއެކައުންޓަފައިސ ުއެުފައިސ އެއް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުުޖަމ ކުކަށްއެއް ވ ނެކަމަށްުރަން

ުވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައި

ުމިލަދުންމަޑުލު ުކައުންސިލްނަމަވެސް، ުމިލަދޫ ުުދެުކނުބުރީ ުިއދ ރ އިން ުގަވ އިުދްނުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ބަލައިގަްނނަ
ނޑައެޅިފައިވު  ުގިނަުދުވަސްތަކެއްުވަންދެންުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިހުރިކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.ުކޮށްނުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުއިދ ރ ގެުުއެކަ

ފ2016ުަު،މިގޮތުން )ތޭރަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސ13,163ުުްރަސީދަކަށްވު 6ުތެރެއިންުއިސ ގެުވަނަުއަހަރުުބަލައިގެންފައިވު 
ބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކޮށްފައިވަނީުއެ ރުފިޔު  ދުވަހ އިުދެމެދުގެުމުއްދަތަކަްށުުމަސ5ުްމަސްުދުވަހ އ1ުުިބަލައިގެންތު ފައިސު ުތިނެއްު(

ުގައިުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ފަހު
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ުބޭު ުފައިސ  ުބަހެލިބޭ ުތިޖޫރީގައި ުޖަމ ނުޮކްށ ުުއްޓުމަީކ،ންކަށް ުަފއިސ  ުއެ ުގޮތުގައި ުކަމެއްކަމ އިުޭބނުންުކރުނަހަމަ ުމަގުފަހިވ ނޭ ުމަށް
 މެވެ.ރައްކ ތެރިކަމެއްުނޫންކަންުފ ހަަގކުރަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ 5.15ުު(ގެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމ އްދ ގައިވ  ުުއެވަނަ ޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ އެއް
ުދަންަނވަމެވެ.ފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުުއެުުއެކައުންޓްތަކަށް

ފައިސ ުނެގޮތުގައިުބަލައިގަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެު .3 ުނުވުންުުށްފައިުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮުުގަވ އިދުންުު،ފައިވު 

ކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުއަށްުދެއްުޓްރެޜަރީުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުަތންތަނަށްުިލބޭުފައިސު 
2.01ު(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަްބލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެ

ފައިސ ުޓްރ ންސްފަރުންޓަށްުުއެކައުޕަބްލިކްުބޭންކްއަތޮޅުތަކުގައިހުރިުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކުންުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު
ުސަރކިއުލަރު(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހ2010ޭުމެއ31ުި)2010/06ުުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރ ނެގޮތްު

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުުގައި ުއަދި ުބަލަިއގަންނަ ުއިދ ރ ތަކަށް ުކައުންސިލްތަކުގެ ުދަުށން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުޭބންްކުފަވަކި ުޕަބްލިކް އިސ ،
ުމިނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަްށ ުނަންބަރުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުުއެކައުންޓަށް (2011ުުޖުލައ21ުުި)10/2011ުުޓްރެޜަރީގެ
ު ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ ުސަރކިއުލަރު(2012ުނޮވެންބަރ08ުު)08/2012ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ވެސްުުގައިުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ު ުނަމަވެސް ުގޮތަށް ުދެންނެވުނު ުއިސްވެ ުދެކުުނބުރީ ޕަބްލިްކުުފައިސ ުއިވ ފަގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަނެކައުންސިލްުމިލަދޫމިލަދުންމަޑުލު
މިގޮުތްނުގަކުރެވުނެވެު.ކަންުފ ހަބޭންކްުއެަކއުންޓުގަޔ އިުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ަފއިވ ުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ނުކޮށްުކައުންސިލްގެ

ފައިސ ގެުތެރެއިނ2016ުުް )ބ ަރުހ ސްުނުަވ12,936ުުުޖމްލަުުޕަބްލިކްުބޭންކުުއެކައުންަޓށްުޖަމ ނުކޮށްުވަނަުއަހަރުުަބލައިގަނެަފއިވު 
ުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ރުފިޔު  ސަތޭކަުތިރީސްުހައެއް(

ކައުންޓަށްުޖަމ ުނކޮށްުއެނުވަތަުޕަބްލިކްުބޭންކުުދައުލަތުގެުއެހެނިހެންުމުއައްސަސ ތަކުގެުފައިސ ުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްު
ުފައި ުލިބެންޖެހޭ ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުބަހައްޓ ަނމަ،ުއެ ުތިޖޫރީގައި ުއެކައުންޓ އި ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ ުފައިސ ުކައުންސިލްގެ ުނުލިބި،ުއެ ސ 

ުރައްޔިތުންނަޚަރަދުކު ުސަބަބުން ުއެކަމުގެ ުއަދި ުޚަރަދުނުކުރެވި ުކަންކަމަށް ުއެކަށްުފޯރުކޮދޭންޖެޭހުޚިދުމަރަންޖެހޭ ުގޮތެއްގައިުތް ށީގެންވ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްުދަތިުވންުއެކަށީެގންވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުއ ިއ2017ުޖުލައ21ުުި)10/2011ުުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެ)ހ(ު
ގެުދަުށންުކައުންސިްލގެުތަކު ޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުަސރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ު(2012ުނޮވެްނބަރ08ުު)08/2012ުނަންބަރުު

ުފައިސ  ުބަލައިގަނެފައިވ  ު، އިދ ރ އަށް ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 5.22ުުގެ ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ގޮތުގެުމަތިންުމޯލްޑިވްސްުމަނިަޓރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަު

ު ުއެ ުއަވަހަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ  ުލިބޭ ުރައްދުކުރުމަށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުދައުލަތުގެ ުރައްދު)ށ( ުފަރ ތަކަްށުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ކޮށް
ުލިއުމުންުއެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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އެއްގޮތަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު .4 ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުުއްުހިސ ބުތަުބަޖެޓްުޚަރަދުތަކުގެުގަވ އިދު 

އިވ ުޮގތ އިުބަެޖޓުްނުޚަރަދުތައްުހިމަނ ފަުބަޖެޓުގައިުުވަނަުމ އްަދއިގެު)ހ(ުގައ4.08ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިުދު)
ުަބލަ ުހިސ ބުތައް ުގޮަތށް ުއޮންނ ނޭ ުއެނގެން ުހިސ ބު"ުފޮތުްނުއަބަދުެވސް ުބ ީކު"ބަޖެޓު ުބަޖެޓު ުޚަރަދުތަކ އި ުކަަމށްުކުރ  ހައްޓަންވ ނެ

ގައިުހިސ ބުތައްުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިުބަޖެޓުންުކުރ  އަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށު( ރަދެއްުއެުޚަރަދެއްުކުރަންޖެހޭުުކޮންމެުޚަބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު.
އްުނަމަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުއައިޓަމަށ އިުކޯޑުުނަންބަރަށ އި،ުރިކަރެންޓްުހަރަދެއްނަމަުރިކަރެންޓްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށް،ުކެޕިޓަލްުހަރަދެ

(2009ުލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުު)ދިުދައުލަތުގެުމ ޖުމްލައަށ އިުއަދިުމުޅިުބަޖެޓުގެުޖުމްލައަށްުވައްދަންވ ނެުކަމަށްުަބޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަ
ު ުވ ނެކަމަްށ1.01ުުގެ ުބަލަހައްޓަން ުގޮތަށް ުއެނގޭ ުވަކިވަކިން ުފައިސ  ުލިބުނު ުކަންކަމަށް ުއެކި ު،ނަމަވެސްއިވެއެވެ.ުބަޔ ންކޮށްފަގައި

ުޚަރަުގެކައުންސިލް ުކުރެވޭ ުކަންކަަމްށ ުއެކި ުއެކައުންޓުން ުއެ ުފައިސ އ އި، ުިލބޭ ުއެކައުންޓަށް ުބަޖެޓް ުތަފްޞީލުއިދ ރ ގެ ތަްއުދުގެ
 އެނގޭނެހެންުހިސ ުބތައްުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެެވއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އަދިުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތެގ4.06ުުގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ެއއްގޮތަށްުުޢަމަލުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެު. އު 
ލިބުނުވަުރުވަކިުވަކިންުއެނގޭގޮތަށްުހިސ ބުުު،ގެު)ށ(ުގެުދަށުންުއެކިުކަންކަމަށްުލިބޭުފައިސ 5.15ުގެު(R-20/2017)ގަވ އިދުުު

ުބެލެހެއްޓުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ު

އެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރެކޯޑްތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ު .5 ުއިދު 

ު(2009)ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރެކޯޑުތައްުދައުލަުތގެ
ުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތައްުގޮތުގެމަތިންުބަަލހައްޓަމުންުނުގެންދ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުިމގޮތުންވަނަުބ ބުގައިުބަޔ ންކޮްށަފއިވ 7ުުގެު

ުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

ގޮތަށްުދައުލަތުގެުަތންތަަނށްުގަންނަުނުވ7.01ުަުގެު(2009)ު)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ގޮތުގަިއުުތަުހަދިޔ ގެ)ހ(ުަގއިވު 
ުމުދަ ުހުރިހ  ުމަލުގެުދަފްތަރުުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަަމށ އިުއަދިުމިުދަފްތަރުގައިުހިމަނަންލިބޭ ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެެވ.ުލޫމ ތުތައްޢުޖެހޭ

ސީރިއަލްުު،ރުމުދަލުގެުއަގުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުބައެއްުހަު،ނަމަވެސް
އިވ ުބަދަލުތައްުހިމަނ ފައިުމ އިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުބައެއްުމުދަލަށްުއައިސްފަކަނަންބަރުުއަދިުމޮޑެލްުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނުވ 

އިވ ުހުރިހ ުރީގައިުހިމަނ ފަމ އިުހަރުމުދަލުގެުަރޖިސްޓަކަމ އިުބައެއްުހަރުމުދަލުގައިުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުަނންބަރުުަޖހ ފައިުނުވ ކަނުވ 
ރ އިންުފެނިފ އިނުވ ކަންުއިދ ުގެމުދ ުތަނުގައިުހުރިކަންުޔަޤީންކުރުމުގެުގޮތުންުނެގުނުުސ މްޕަލްގެުތެރެއިންުއެއްުއައިޓަމްުކައުންސިލް

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު ުމިގަވ އިދުގެ ުއަދި ު)7.11ު)ށ( ުހިސ ބުށގެ ުކެޓަގަރައިޒްކުރެވިގެން ުގޮތުގައި ުހަރުުމދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުގައި  ބެލެހެްއޓުމުގައި،ު(
ުކައުންސިލް ުވިއަސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގޮތް ުބައިކުރަންޖެހޭ ުބައިތަކަށް ުއެކި ުއިންވެންޓްރީގެ ުފަރުނީޗަރ އިުުގެހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ އިން

ުފިޓި ުއަދި ުމެ ،ންގްސްފިކްސްޗަރސް ުރިކްވިޒިޓްސް، ުއޮފީސް ުކުރަން ުމަސައްކަތް ުދުއްވ ތަކެތި، ުއިކްވިޕްމެންޓް، ގެންގުޅޭުޝިނަރީއ އި
ބައިތައްުއެއްކޮށްުބަލަ ގެންގުޅޭުތަކެއްޗ އިުއެހެނިހެންުސ މ ނުުވަކިުކުރުމެއްނެތިުހުރިހު  ވެ.ުޓ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެއްހަހަތިޔ ރުުއަދިުހިފު 

ގޮތް،ުއަގުުުއިމ ރ ތްުވަކިުކުރުމުގައިުއެުއިމ ރ ތުގެުބޮޑުމިނ އި،ުއެުއިދ ރ ގެުއަދިުކައުންސިލްގެ އަދިުތ ރީޚްުއެނގޭނޭުތަނެއްުހަދ ފަިއވު 

http://www.audit.gov.mv/
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ުނަމަވެސް ުއޮންނަންވ ނެއެވެ. ުލިޔެފައި ުތަފްޞީލުކޮށް ުކައުންސިލްު،ގޮތަށް ުމިލަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުހަރުމުދަލުގެުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ ގެ
އެއްވެސްުއިމަރ ތެއްުހިމަނ ފައި ،ރަޖިސްޓަރީގައި ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުވެސްުނުވ ކަންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުނަމުގައިުރަޖިސްޓަރީުކުރެވިފައިވު 

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުު،ބުންލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެުސަބަުދ އިުއެއްގޮތަށްރެކޯޑުތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިހަރުމުދަލުގެު
ހަރުމުދަލެއް އެއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުަގއިުުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުޖުމލްުއަގަކީުކޮބައިކަމ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހުރިހު 

 .ހަމައަށްުހުރިކަންުކަށަވަރުކުރެވޭނެުގޮތެއްުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދު 11.04ުއަދިުުމ އްދ އުވަނ11.03ުަ  ވަނަުމ އްދ އ އ11.02ުި ގެު((R-20/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުއ އިުއެއްގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލް

ުރަ ުހަރުމުަދލުގެ ުތަކެތި ުއެންމެހ  ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުއަދިުޓުޖިސްޓަރީގައިުރެކޯޑުކޮށްުބެލެހެއްތެރެއިން ުދަްނނަވަމެވެ. ުމަށް
(ުގައިވ ުގޮތުގެުމަިތްނުވަނަުމ އްދ ގެު)ބ11.04ުއެގަވ އިދުގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަްނޖެހޭުހުރިހ ުތަކެތިުހަމައަށްުހުިރތޯު

 ދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.މަ

އ މްދަނީއ އިުުވަނ2016ުުަ .6 ުޚަރަދުގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުއަހަރުުލިބިފައިވު 

ުވަނަުމ އްދ ަގއ105ުުި)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުެގ2010/7ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުު
އެވެ.ުކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވެކައުންސިލަށްުފޮނުވަންވ ނެއަތޮޅުުލިބޭުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުރައީސްު

ގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުދުވަނަުުއަހަރުގެުއ މްދަނީުއ އިުޚަރ2016ުަގެުއިދ ރ ގެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުންސިލްު،ނަމަވެސް
ުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުހުށަހަޅަން ުކައުންސިލަށް ުޖެހޭުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުގަވ އިދުންުހުށަނ ޅ ނަމަ،ުޤ ނޫނުއަތޮޅު 2010/7ުުނަްނބަރު
ވުމުގެުއިތުރުންުރަށުެގުވަނަުމ އްދ ުއ އިުޚިލ ފ105ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތަްއުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ުގެު

ުއަތޮޅު ުގުޅޭގޮތުން ުމަޝްރޫތަކ  ުކަންތައްތަކަުތައްޤީގެ ުނިންމަންޖެހޭ ުއުންސިލުން ުނިންމުމުގައި ުކުއް ުފުރުޞަތުުހުރަސްތައް ރިމަވުމުގެ
 އޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުވ ގޮތަށ105ުުް)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ގައި
ުުންނަވަމެވެ.ހެޅުމަށްުދަވަނަުއަހަރުގައިުލިބިފައިވ ުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށ2016ުަ

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުރައްޔިތުންނަށްު .7 ުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ުވަނަުމ އްދ ުގައ110ުުިއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ޫނނު(ުގެު)ދިެވހިރ އްޖޭގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު
އަދިުުރީރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުޮކށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެްއުކޮންމެުއަހަރެއްގެުފެބުރުވަ

ފެބުރުވަރީުމަހުުބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުމިގޮތުންުއިވެއެވެ.ުއަދިުކަމަށްުަބޔ ންކޮށްފަވ ނެޖުލައިުމަހުުބ އްވަން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އ ންމުުބައްދަލުވުމުގައިުކައު އޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުބ އްވު  މ ލީުރިޕޯޓ އުި، ންސިލްގެުރިޕޯޓ އުި،
މަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅ ުޙިޔ ލުުހޯދަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ.ުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެު
ބައްދަލުވުމުގެު ތަރައްީޤެގުު،ދުވަސްުކުރިންުއެުރިޕޯޓްތަކ އިުޕްލޭނ އިުބަޖެޓްގެުމަުޢލޫމ ތުުއ ންމުކޮށްުހ މަކުރުމަށ އ7ުިއަދިުރައްޔިތުންނު 
ުއަންނަ ުސިފަ ުޢަމަލީ ުހ މަކުރުމަށްވެސްުޕްލޭނަށް ުއ ންމުކޮށް ުކައުންސިލުން ުއެއްމަހު ުދެމަހުން ުމަދުވެގެން ުމަޢުލޫމ ތު ުގޮތުގެ މުންދ 
ު.އެމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

ުކައުންސިލް ުމިލަދޫ ުދެކުުނބުރީ ުނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ ުޖުލ2016ުަގެ ުއަދި ުފެބްރުަވރީ ުއަހަރު ުމިދެންނެިވުވަނަ ުމަހު އި
ޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުނުކުރެިވުބައްދަލުވުންުޤ ނޫނުގައިވ ުގޮތުގެުމަތީންުބ އްވ ފައިުނުވ ތީ،ުރައްިޔތުންނަށްުޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭުމުިހންމުުމަ

 މެވެ.ދ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަހުރިުކަމަށ އިުއަދިުއެކިއެކިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުޙިޔ ލުުހޯ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ނަުމ އްދ ުގައިވ ުވ110ުަ)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ބަްއދަ ލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުވެސްުގޮތުގެުމަތީންުރައްޔިތުންަނށްުމަުޢލޫމ ތުުދިނުމަްށޓަކައިުރައްޔިތުނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ލުުކުރައްވަމުންުގެންދިއުމަށްުމިުދެްނނެވިުޤ ނޫނުގައިުވ ގޮތުގެުމަތީްނުޢަމަ، ބްރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބޭއްވުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީފެ
ގޮތުގެުމަޢުލޫމ ތުުމަދުވެެގންު މީގެުއިތުރުންުތަރަްއޤީގެުޕްލޭނަށްުޢަމަލީުސިފަުއަންަނމުންދު  ސިލްެގުމަހުންުއެއްމަހުުކައުންދެދަންނަވަމެވެު.

ުއިދ ރ އިންުއ ންމުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވަންޖެހޭުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންުގަވ އިދުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުުކޮންމެު .8

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގަިއުވ115ުަޤ ނޫނު(ގެ ނަ
ވެ.ުނަމަވެސްުމިލަދުންމަޑުުލުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކަުއންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެްއުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަްށުބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެ

ުކައުންސިލް ުމިލަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުފަރ ތުން ުއިދ ރ ގެ 2016ުުގެ ުބ އްވަންޖެހޭ ުއަހަރު ުކައުންސިލުްނުުތެރެއިގެމުބައްދަލުވ52ުުވަނަ ން
ުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ންުބައްދަލުވ29ުުުބ އްވ ފައިވ ކަމަށްުޔައުމިއްޔ ތަކުންުފެންނަންުއޮތީު

ޔ ންކޮށްފައިވ ގޮަތްށުބަ)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގައ2010/07ުުިޤ ނޫނުުނަްމބަރުު
ރ އިންުބައްދަލުވުންުބޭއްވިކަްނުފައިވ ުބައްދަލުވުންތަކުގެުޔައުމިއްޔ ުހުށަހަޅަމުންުނުގެންދ ނަމަުކައުންސިލްގެުއިދ އަހަރުުތެރޭގައިުބ އްވ 

 ނުވަތަުނޫންކަންުެދނެގަންަނންުދަތިވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވ 115ުުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒ2010/7ުުީޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ދެްނުކޮންެމުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުޢ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށ ިއުކޮންެމުބައްު،ގޮތުގެުމަތީން ދަލުވުމެއްގެުޔައުމިއްޔު 

ުވަމެވެ.ޔައުމިއްޔ ތަކުގައިުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަު،ބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށް

ު
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ުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމަތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު .9

ވަނަުމ އްދ ގައިވ 124ުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގ2010/7ުުެ ޤ ނޫނުުނަްނބަރު
ުވިޔަފ  ުއ އި ުފައިސ  ުމެމްބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޙ ބުވުމ އެކު ުމެމްބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުކައުންސިލަށް ުމަތިން ުއަދިުގޮތުގެ ުމަޢުލޫމ ތު ރިގެ

ދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަްށުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލުގެުއިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭ
މެންބަުރންގެުތެރެއިްނ5ުުުގައިުތިއްބެވ2016ުިބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމިލަުދންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމިލަދޫުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގައިު

ުތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުެނވެ.ުމެމްބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ 3ު

އ އިުވިޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިކައުންސިލް ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުގެުމެންބަރުންގެުފަިއސު 
ުހުށަ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިްލގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުނުވުުމގެުސަބަބުން ުއިދ ރީު)ދ2010/7ުިހަޅ ފައި ވެހިރ އްޖޭގެ

ގެު މެްނބަރުްނގެުމަސްލ126ުަދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫުނު( ހ ަލތްތަްށުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު  ހަތުުފުށުއަރު 
 ދެނެގަތުމަށްުއުނދަގޫަވނެއެވެ.

ދިންު  ގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވ 124ުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުވިޔަފ  ުފައިސ އ އި ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުވުމ އެކު ުއިންތިޙ ުބ ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮޭވ ުކައުންސިލަށް ުމަތީން ުއަދިުގޮތުގަ ުމަޢުލޫމ ތު ރީގެ

 ށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހުއ މްދަނީއ އިުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ުތުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު

ު

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ުނޭުގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުވަނަުއަހަރުުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުބ ކީުއެނގ2016ުޭ .10

ންޑްުޓްރެޜަީރގެުއެވަނަުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސ13ުުް)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ު D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ނަންބަރު 2016ުޑިސެންބަރު )ު ުސަރކިމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުއެއުލަރ ުބަޖެޓްުުގައި މިނިސްޓްރީން

ފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚަރަދުުނުކުރެވިުބ ކީގެގޮތުގައިުއެ އްވެސްުފައިސ އެއްުހުރިނަމަުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 
ުފައިސ އެއްުއެ ުބ ކީު%5ގެ ުޖަމ ކުރުމަށްފަހު ުއަށް ުރިޒަރވް ުއެކައުންޓަުުކައުންސިލްގެ ުބޭންކް ުދައުލަުތގެ ުޖަމ ކުރުމަްށުައނބުރ  ށް

ުކައުންސިލްއަންގ ފަ ުމިލަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުނަމަވެސް، ުއިދ ރ އަށްއިވެއެވެ. ުއެޑްވ ސްުގެ ުބަޖެޓުގެ ުގޮތުގައި ުދޫކޮށްފައިވ ގެ
 ުބ ކީުއެނގޭގޮތަށްުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރ2016ުުިތެރެއިންުުފައިސ ގެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަީރގ13ުުެ)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަްމބަރު
މިނިސްޓްރީްނުުގައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެސ ރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުު(2016ޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ނަންބަރުު

ުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚަރަދުުނުކުރެވިުބ ކީގޮގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސ އެއްު

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