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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ެގުނައިފަރުުފ ދިއްޕޮޅުު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

ފ ދިއްޕޮޅުުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އުި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު ރިޓީއަށ އުި،
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުނައިފަރުު

ުުތަޢ ރަފުުހ.ު

ުނަންބަރު ުބޭނުމަކީުޤ ނޫނު ުރިޕޯޓުގެ ު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(ގ4/2007ުެ ުމި ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުފ ުދަށުން ުދިއްޕޮޅު ުއިދ ރ ގެނައިފަރު 31ުުކައުންސިލްގެ
ު ުނ2016ުިޑިސެންބަރު ުއަހަރުގެުމުނުުއަށް ުއެުމ ލީ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުުބަޖެޓުން ުުއެއަހަރަށް ުއެއްގޮތަށްުރިުފ ސްކުކައުންސިލުން ެއު،ބަޖެޓ 
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުހ ސިމަޤުޞަދުތައްުއިދ ރ ގެު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ޤ ނޫނުުު،ބެލެހެއްޓުމުގައިކަންކަންުހިންގ ުއަދިުއެހެނިހެންުމ ލީުުއ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކުގެުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއ އި،ު

ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީު)7/2010ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުުއި،ގަވ އިދ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު،އިގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ ދައުލަތުު)3/2006ުނަންބަރުު
އ ޞޫުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއު އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލިުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު( ތަކަށްުގަވ އިދުއުި،

ކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުުޞްލ ޙުއިު،ކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިުޢަމަލު
ުއެޅުމަުޞްލ ޙީއި ުފިޔަވަޅު ުނަންބަރުށްޓަކައި ުޤ ނޫނު ުކަންކަން 2006/3ުުުއެ ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުއ އިު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ މ އްދ ގެ

ު ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުފ އެއްގޮތް ުދިއްޕޮޅު ުއިދ ރ ގެނައިފަރު ުުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،ޒިންމ ދ ރު ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެ.ުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޤ ނޫނުއަސ ސީގެު

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ުމިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ގުޅ2016ުުޭުބަރުޑިސެނ31ުްކައުންސިލްގެުދިއްޕޮޅުުނައިފަރުުފ  ޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުނޯުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކު 
ު ުޤ ނޫނު ުހުށަހެޅުމަކީ، ުއޮފީހަށް ުމި 3/2006ުުުނަންބަރުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަށުނ35ުުް)ދައުލަތުގެ ު)ހ(ގެ ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ނަމަވެސް،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައް ުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވުެ.
އެހެންކަމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުުތަކުގެގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ން އޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެު.

ުގޮތުގައެވެ.ު

މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެނައިފަރުުދިއްޕޮޅުުފ ރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ުކަންތައްތައްު މި
ބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރު އޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިު ުތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުސަހުރިހު 

ު
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ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުށ.ު

ގެުކައުންސިލްުު،ވަނަުމ އްދ ގައ88ުިޤ ނޫނު(ގެުުލުންުހިންގުމުގެުޞޫއުުކަޒީ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރ7/2010ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުގަވ އިދުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެލެހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިު

އިންުބ ރުުލިބިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުުކަމަށް
ު ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ ދައުލަތުގެ ުމަތިން، ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުފ ުއި ުދިއްޕޮޅު ުއިދ ރ ގެނައިފަރު މ ލީުުކައުންސިލްގެ

ު ުއެއްގޮތަށް،ުއެުު،ބެލެހެއްޓުމ އި، ހިންގުމ އިކަންތައްތައް ުބަޖެޓ އި ުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރި ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެުޚަރަދުތައް
ުޙ ުއިދ ރ ގެު ުކަނޑައެޅިފައިވ ުސިުމަޤުޞަދުތައް ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުތެރޭގައިުލްވ  ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި

ކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓ ،ުއެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުު،ޚަރަދުކުރުމ އި
ވަނަުމ އްދ ގ46ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެުފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮ

ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިނައިފަރުުދިއްޕޮޅުުފ ދަށުންު ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

މަސްއޫލިއްޔަތުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުނ.ު

އަހަރަށްުުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުނައިފަރުުދިއްޕޮޅުުފ ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
އެއްގޮތަށް،ުުކުރިކައުންސިލުންުފ ސްއެު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުހ ސިއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުއެުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ލްވު 

ު ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުބަޔ ންކުރުމ ޚަރަދުކުރުމަށް ުއިދ ރ ުއި، ުފައިސ އ ުުކައުންސިލްގެ ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ އ އި
ުނަ ުޤ ނޫނު ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުުންބަރުުގުޅުންހުރި ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ުނަންބަރުގަވ އިދ  ުޤ ނޫނު ުއުޞޫު)ދިވެހިރ އ7/2010ުްުއި، ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުހިންގުމުޖޭގެ ުލުން ުއަދިވެސް ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ކައުންސިލްގެުގެ
ުުއިދ ރ ގެު ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުގަވ އިދުުމ ލީ ުޢަމަލުުތަކަށް ުއިުމިންުކުރެވިފައިވ  ުބަޔ ންކުރުމ އި، ުދެކޭގޮތް ުޞްލ ޙުވަރ މެދު

ދިނުމ އްުއިޞްލ ޙުުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަ ުއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުކުރުމަށްުލަފު 

ލުކުރުމަށްތޯުހ ސިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުުފ ސްކުރިކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންު މިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުބެލުމަށްުބޭނުންވު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެު.

ުު،ޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނު، ގަވ އިދ ދައުލަތުގެ ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުތަކ ކައުންސިލްގެ ޚިލ ފަށްުުތަކ އިގަވ އިދުއި
ުތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ސަވުމުގެުފުރުޢަމަލުކޮށްފައި

ުފ ސްކުރިުލުންުުފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށ2016ުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުނައިފަރުުދިއްޕޮޅުުފ މިގޮތުންު
އެއްގޮތަށް، ނޑައެޅުނުުހ ސިުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުުއެުުބަޖެޓު  ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ލްވު 
ުތެރޭގައި ުއ އިހުދޫދުގެ ު، ތޯ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުހިންގ ކައުންސިލްގެ
ުމ ލިއްޔަތުގެުުބެލެހެއްޓުމުގައި، ުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ ދައުލަތުގެ ުއިދ ރ ގެއި،ުއަދިވެސް ުގުޅޭުުކައުންސިލްގެ ުކަންކަމ އި މ ލީ

ު ުޤ ނޫނުތަކ އި ުގަވ އިދުއެހެނިހެން ުޢަމަލުތަކަށް ުކުރުމަށް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުމިންުކުރެވިފައިވ  ުހެކިުބޭނުންވ  ުއެކަށީގެންވ  ވަރަށް
ުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުގަވ އިދަުޤ ނޫނ އިުރ.ު ުށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ކައުންސިލްގެުނައިފަރުުދިއްޕޮޅުުފ ުުށް،އްދ ގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތަުވަނަުމ 35ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު()2006/3ުު:ޤ ނޫނުުނަންބަރުު(1
ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުު،އިދ ރ އިން



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

މުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުު،މުންރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުއެުމ އްދ ގައިުބުނު 
 އޮޑިޓެއްުކުރެވެންުނެތުން.ު

ދިއްޕޮޅުުނައިފަރުުފ ު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށ1.10ުް(ގ2009ުެފެބްރުއަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު(2
ލިބޭ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމުން،ުހައްޓ ފައިުނުވުލަުލިޔެުބަކަންތައްތައްުތަފުސީލުކޮށްުއެނގޭނެުރެކޯޑެއް،ު ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފައިސު 

ހަމައަށްުލިުލިބެންޖެހޭ ވ ކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން.ބިފައިފައިސު 

ކައުންސިލްގެުދިއްޕޮޅުުނައިފަރުުފ ު، ގޮތަށްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ވަނަުމ އ6.16ުްު(ގ2009ެފެބްރުއަރ11ުުީ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު(3
ހަމައަށްުހުރިކަމ އި،ުު،ފައިސ ގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމުންުންނަގައިުހަފްތ ގެުނިޔަލަށްުހުތިޖޫރީުުގެުއިދ ރ  ތިޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭުފައިސު 

ކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން. ކަންރައްކ ތެރިކަމ އެކުނީުފައިސ ުބެހެއްޓެުގައިކައުންސިލްގެުއިދ ރ 

ުމ ލިއްޔަތުގެު(4 ު) ދައުލަތުގެ 11ުުގަވ އިދު 2009ުފެބުރުވަރީ ުވަނ6.15ުީ(ގެ ުމ އްދ ގައި ުފައިސ އެއްުު،ވަނަ ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުގޮތުން ވަގުތީ
ުހު ުވެރިއެއްގެ ުކަމަށ ބަހައްޓަންވ ނީ ުތިޖޫރީގައި ުކަމަށެވެ.ުއި،އްދައ އެކު، ުނުވ ނެ ުބަހައްޓައިގެން ުފައިސ  ުތަނެއްގައި ުއެހެން ުފިޔަވައި ުތިޖޫރީ

ުފ ދިއްޕޮޅު ުކައުންުނަމަވެސް، ުމޭުގެސިލްނައިފަރު ުމުވައްޒަފުގެ ުހުންނަ ުހަވ ލުވެ ުފައިސ އ އި ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުއަތްމަތީ ޒުުއިދ ރ ގައި
ނޑުގައި ފައިސ ުގެއްލުމުގެުފުރުސަތުުބޮޑުވުމ އިުފައިސ ުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަށްު، ފައިސ ުބަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިުވުމުންުވަތްގަ

ން.މަގުފަހިވު

5)ު ުޤ ނޫނު ުލ މަރުކ2010/7ުަނަންބަރު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުޒީ ުމ އްދ ގައ124ުުިގެ ވަނަ
އެއްވެސްުމެމްބަރަކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ އ އިުުއިންތިޚ ބުވެފައިވ ުށްއަކައުންސިލުގެުއިދ ރ ނައިފަރުުދިއްޕޮޅުުފ ުފަދައިން،ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު

ށްުގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަވިޔަފ ރީ
މަޤ މުގެުމަސްލަޙަތު ުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުމަޤ މުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދ ކުރުމުގައިުއެު ތުމުން،ހުށަހަޅ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުފެންނަންނެ

ން.ކަށަވަރުުނުކުރެވުޔަފ ރީގެުމުޢ މަލ ތެއްުނުވަތަުމަސައްކަތެއްުކޮށްފައިނުވ ކަންުވިފުށޫއަރު 

ބަޔ ންކޮށްފައިުުވަނަުމ އްދ ގައ110ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު(6
ުއިގެންުބ އްވަންޖެހޭުބައްދަލުވުންތަށްުއިުޢ އްމުކޮށްުހުޅުވ ލަޖުލައިުމަހުުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކަުމަހ އިުރީުވަުފެބްރު ވ ުގޮތަށް،

ޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުނުކުރެވުން.ުުއެުފަރ ތްތަކ ުު،ރައްޔިތުންގެުހިޔ ލުުހޯދުމ އިު،ބ އްވ ފައިުނުވުމުން

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޢަމަލުުށްުގަވ އިދަުޤ ނޫނ އިުބ.ު ުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިޢަމަލުށްުގަވ އިދަޤ ނޫނ އިުު)ހ( ،ންކަންފިޔަވައިކަުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަށްު(4(ުއިންު)1ނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެު)ކުރެވިފައިވު 

ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއ2016ުުެޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުނައިފަރުުފ ދިއްޕޮޅުު ޑުގޮތެއްގައި،މައިގަނ
ުފ ސްކުރިހައަ ުކައުންސިލުން ުއެ ުއެއްގޮތަށްުރަށް ުއެުއެު،ބަޖެޓ  ުގޮތަށް، ުހ ސިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވު ުކައުންސިލްގެ ުކަ ބަޖެޓުގައި

މިންވަރަށްު،ކަންތައްތަކަށް އްޔަތުގެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލ3/2006ުިޤ ނޫނުުނަންބަރުު:ު،ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު 
ުުގަވ އިދުތަކ ުއެއްގޮތަށެވެ.ކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިކައުންސިލްގެުމ ލީު، ގަވ އިދ އި

ު ު)ށ( ުއަދި ުގަވ އިދަުޤ ނޫނ އި ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  5ު)ށް 6ު)ުއަދި( ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުގައިު(
ނޑުގޮތެއްގައި،ުު،ކަންކަންފިޔަވައި ުބަލަހައްޓ ފަދ ރ ުކައުންސިލުގެުއިުނައިފަރުުފ ދިއްޕޮޅުުމައިގަ ޤ ނޫނުުުއިވަނީުގެުއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަންުހިންގު 



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

އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އ3/2006ުިނަންބަރުު: އެހެނިހެންުުޅުންހުރިުމ ލީުކަންކަމ އިުގުުގެުކައުންސިލް ،)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުވެ.އެއްގޮތަށެޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިު

ުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުޅ.ު

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު.1

ު ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ35ުީ)ދައުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުު،ވަނަ ދައުލަތުގެ
ތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުއެުމ އް ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ،ުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތު  ދ ގައިުއޮފީހެއްގައި،ުމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަނޑައަޅު 

މ ލީުހިސ ބުތަ ކ އިުއެުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށެވެ.ުބަޔ ންކުރު 
ުއޮޑިޓަ ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓް ުމި ުކައުންސިލުތަކުން ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލުތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުރަށު ރުޖެނެރަލަށްުއަދި

އެނެކްސްުު(ގD2/CIR/2016/9ެ-13ރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު:ުޓްހުށަހަޅ ނީުމިނިސް
ނަމޫނ ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެކެއް ުގައިވު 

ު ުނަމަވެސް، ުފ ދިއްޕޮޅު ުއިދ ރ އިންނައިފަރު 31ުުު،ކައުންސިލްގެ ުއ2016ުުެޑިސެންބަރު ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު އަށް
މުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްުކު ރުމަށްޓަކައިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުމ އްދ ގައިުބުނު 

ނެތްކަންުުއޮޑިޓެއްކުރެވެންުބަޔ ންތަކުގެުމ ލީުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެހެންކަމުން،ުމިުމެވެ.އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަ
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރުމިނިސްޓްކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައުް،
ނަމޫނ ުއެކެއްު(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13)ނަންބަރުު: ގޮތަށްުުގައިވު  ޤ ނޫނުުނަންބަރު:ުފަހުު،ތައްޔ ރުކުރުމަށްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައް،ުކައުންސިލްގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކުރ ުގޮތަށް،35ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެ

ުނަވަމެވެ.އޮޑިޓަރުޖެނަރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންު،ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިއަހަރީުރިޕޯޓ އެކު،ު

ުުއ މްދަނީުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު.2

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުކޮންމ1.10ުުެ(ގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ލިބޭުކަންތައްތައްު ލުކޮށްުއެނގޭނެުފަދަުރިކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެުކަމުގައެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުތަފުސީުތަނެއްގައިވެސްުއެތަނަކަށްުފައިސު 

ގައިުހުންނަުމަޢުލޫމ ތުތައްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ.ުކޯޑުުފައިވަނީ،ުބުނެވިދިޔަުރިގައިުބަޔ ންކޮށް
ފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުވަތަުއެކަމެއްުހަމަޖެހުނުުުުޓްރެޜަރީއަށްުލިޔ އިރުުއެމިގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑް

ދުންުއިވ ގަުލ އިުރިފަރެންސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުުއެގެންުއޮންނަންވ ނެއެވެ.ުއަދިުހަމަުއެފަދައިންުއެކަންކަމަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުތަފުސީގޮތުގެު
ުޓްރެޜަރީުއަށްުއަންގަމުންުގެންދަންވ ނެުކަމަށްވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްު

ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފުސީލުކޮށްުއެނގޭނެުފަދަުރެކޯޑެއްުއިދ ރ އަށްގެުނަމަވެސް،ުފ ދިއްޕޮޅުުނައިފަރުުކައުންސިލް ލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުުފައިސު 
ހަމައަށްުލިބިފައިވ ކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވުނެވެ.ުމިހެންކަމުން،ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބެންވ ުފައިސު 

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R20ު-2017ދައުލަތުގެ ުނަމޫނު 5.04ު(ގެ ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުއަދި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު)ރަޖިސްޓްރީ(ުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުދަފްތަރެއްު،އ އިުއެއްގޮތަށMG/RV01ުްނަންބަރުު



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

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުހަފްތ ގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުު.3

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުުދައުލަތުގެ 2009ުފެބުރުވަރީ ުނިޔަލަށ6.16ުުް(ގެ ުހަފްތ އެއްގެ ުކޮންމެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ހުރިނަމަ ،ުއޭގެުކޮންމެުވައްތަރެއްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުު)ނަގުދުުފައިސ އިންުހުރިުއަދަދ އި،ުޗެކުންުހުރިުވަރ އި،ުބޭރުުފައިސު 

ގުނައި، ވަކީންުހުރިުއަދަދު(ުބަލައި ،ތިޖޫރިުއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރުންުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކްކޮށް،ުފައިސު 

،ރިޕޯޓުގައިުޗެކުންުހުރިުފައިސ ގެުތަފުސީލުއަދިުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދިއުމަށެވެ.ުމިގޮތުގެުމަތިންުތައްޔ ރުކުރެވޭުތިޖޫރީު

ތިޖޫރީުރިޕޯޓްުކޮންމެ ޗެކުގެުތ ރީޚްުއަދިުފައިސ ގެުއަދަދުުއެނގޭނެުގޮތަށްުތިޖޫރިުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރުމަށ އުި، ހަފްތ އެއްގެުުޗެކުުނަންބަރުތަކ އުި،
ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިން ުބަންދުވުމުގެ ުއޮފީސް ުދުވަހުގެ ުމ އްދ ގައިުއ ދިއްތަ ުމި ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށްވެސް ުޓްރެޜަރީއަށް

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުުހިސ ބުފައިސ ގެުުހުންނަޖޫރީގައިުހަފްތ ގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުތިނައިފަރުުނަމަވެސުް،
ބެހެއްޓެނީުރައްކ ތެރިކަމ އެކުކަންުނަތީޖ އެއްގެުގޮތުން،ު ހަމައަށްުހުރިކަމ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުފައިސު  ތިޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭުފައިސު 

ުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ނުވަތަުުކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައި، ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރ ގޮތަށ6.22ުް(ގR20ުެ-2017ތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަ
)ނަގުދުުފައިސ އިންުހުރިުއަދަދ އި،ުޗެކުންުހުރިވަރ އި،ުބޭރުފައިސ ުހުރިނަމަުއޭގެުކޮންމެުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުުއޮފީހުގައިުބަހައްޓ ފައި

ުވަ ުވައްތަރެއް ުއަދަދު( ުހުރި ު، ތައްޔ ރުކޮށްކީން ުއިސްމުވައްޒަފަކު ުއޮފީހުގެ ުއިތުރުން ުމުވައްޒަފުގެ ުހުންނަ ުހަވ ލުވެ ުއ އި ުހިސ ބުުތިޖޫރީ އެ
މިުބަލައިުޗެކުކުރަމުންުގެނދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުފައިސ ުގުނައި،ުއަދިުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއެުހިސ ބުުރަނގަޅުތޯު، ޗެކްކޮށް

)ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބު(ުގައިުބަޔ ންކުރ ުގޮތަށMG/BC24ުުްުނަންބަރު:ހިސ ބު،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުނަމޫނ ު
ުުުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

މުވައްޒަފުގެުުއަތްމަތީު.4 ނޑުގައިުބަހައްޓ ފައިުމޭޒުުފައިސު  ުުހުރުންުުވަތްގަ

ުމ ލިއްޔަތުގެ ު) ދައުލަތުގެ 11ުުގަވ އިދު 2009ުފެބުރުވަރީ ުމ އްދ ގައ6.15ުި(ގެ ުވަނީ،ުވަނަ ުބަހައްޓަންޖެހޭުުބަޔ ންކޮށްފައި ުގޮތުން ވަގުތީ
ުބަހައްޓަ ުފައިސ  ުތަނެއްގައި ުއެހެން ުފިޔަވައި ުތިޖޫރީ ުއަދި ުކަމަށެވެ. ުތިޖޫރީގައި ުހުއްދައ އެކު، ުވެރިއެއްގެ ުބަހައްޓަންވ ނީ އިގެންުފައިސ އެއް

ުނުވ ނެުކަމަށެވެ.

ބަހައްޓ ފައިުހުންނަނީުފައިސ ުބަލައިގަންނަުމުވައްޒަފުގެުު،ނަމަވެސް،ުނައިފަރުުކައުންސިލުންުއަތްމަތީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަހައްޓ ުފައިސ 
ު ުފ ހަގަކުރަމެވެ.މޭޒު ނޑުގައިކަން ު ވަތްގަ ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުތަޅުނުލެވޭކަންވެސް ނޑު ުވަތްގަ ުހުރި ުބަހައްޓ ފައި ުފައިސ  ުމި މިހެންވުމުން،ުއަދި

 ުނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.މަގުފަހިވ ުފައިސ ުގެއްލުމުގެުފުރުސަތުުބޮޑުވުމ އިުފައިސ ުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަށްު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގުތުުއޮއްވައިުފައިސ ުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަުުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުލިބ5.15ުޭ(ގR20ުެ-2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުވ ު ު)ޅ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމި ުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި ުޖަމ ކުރުމަށް ުއެކައުންޓަކަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ގޮތަށްުލިބެއްޖެނަމަ،ުއެ

ު ުޚ އްޞަކޮށްފައިވ  ުބެހެއްޓުމަށް ުރައްކ ކޮށް ުފައިސ  ުނުވަތަ ުތިޖޫރީގައި ުފައިސ އެއް ުއެއްވެސް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުނޫނީުބޭންކަށް ުތަނެއްގައި
ުލިބޭުނުބެހެއްޓުމަށް ުޖަމ ނުކުރެވިއްޖެުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި ުޖަމ ކުރުމަށްުުފައިސ  ުއެކައުންޓަށް ުޖެހިގެންއަންނަުދުވަހުުޤަވ ޢިދުންުބޭންކް ނަމަ
ުދަންނަވަމެވެ.
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