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1 ުގ7ުެސަފުހ ު  

c 
ުު

ު

  ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމިލަދުންމަޑުލުު
ުރިޕޯޓްުުއޮޑިޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ު ުމިު، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށ އި، ުކެނދިކުޅުދޫުރައްޔިތުންގެ ުދެކުނުބުރީ ލަދުންމަޑުލު
ުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅުދ4/2007ުޫ މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓ ުވަނަ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓުން

ުޚަރަދުކުރުމަށްުު،އެއްގޮތަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ
ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުއިދ ރ ގެކަ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުކައުންސިލްގެ ުހިންގ  ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދި ޤ ނޫުނުު، މ ލީ

އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިު)ދައ2006/3ުުނަންބަރުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި، އ އުި، ލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި އިޞްލ ޙުުު،ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

2006/3ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުކުރަންުޖެހޭކަމަ
ު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ު)ހ(ުއ އި ުކެނދިކުޅުދޫުމ އްދ ގެ ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ވަނަުމ އްދ ގައ213ުުިދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުރައްޔިތުންނަށްުުބުނެފައި ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ގެުވެބްސައިޓްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުކެނދިކުޅުދޫ ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
 ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ު ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު(ެގ7/2010ުުޤ ނޫނު ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ަގިއ88ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
އިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުުގެކައުންސިލް

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށް ޤ ނޫނުުނަްނަބރުުއެއްގޮތްވު  އިންުބ ރުުލިބިގެްނ3/2006ުުުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުމަތިން،ު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުު،މ ލީުކަންތައްތައްުހިންގުމ އި،ުބެެލހެއްޓުމ އިުދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅު
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2 ުގ7ުެސަފުހ ު  

ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިު ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެއްގޮތަށް،ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް އެ
ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގަ ނޑައެޅިފައިވ  ުޚަރަދުކުރުމ އިކަ ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުހިސ ބުތައްުު،އި ކައުންސިލްގެ

ުއެކުލަވ ަލއިު ުބަޔ ްނތައް ުމ ލީ ުައހަރީ ުއެއްގޮަތށް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހަްއޓ ، ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ހަޤީޤަތ އި
ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ46ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެނޫނުުނަންބަރުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ 

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނިދކުޅުދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ  ުއަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުބަޖެޓުގަިއުު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ނޑައެ ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކަ ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ޅިފައިވު 
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުދަށުގައިވު 

ުޤ ނޫ ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުކައުންސިލްނު( ުޤ ނޫނުތަކ އިުުގެއަދިވެސް ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ އިދ ރ ގެ
ުކަންތައްތައްު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުުގަވ އިދުތަކަށް

ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު، ކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކުއިޞްލ ޙު

ްއުުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަ
ހެކިުހޯ ދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 
ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެްނުު، ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ކައުންސިލްގެ

ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްު

ުު،މިގޮތުން ުކެނދިކުޅުދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ އިން ުއ2016ުުެކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުގޮތަށްއަހަރަށް ުޙ ޞިލްވ  ނޑައެޅިފައިވާ ، މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގައި ކަ

ުދަށުގައިވ ުު،ކަންތައްތަކަށް ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުކައުންސިލްގެ ުއަދި ުތެރޭގައި، ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި
ުދައު ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުމ ލިއްޔަތުގެުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ލަތުގެ

އަދިވެ މިންވަރ މެދުުގަވ އިދ އުި، ސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދި

ުޤ ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށް
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓްުގައިުހަފުތ ގެުނިޔަލަށްުވަނަުމ އްދ 6.16ުުގެު(2009ު)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .1
ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމުގައި ުފޮނުވަންވ ނެ ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ު،ވީނަމަވެސްުތައްޔ ރުކޮށް

ރިޕޯޓްު  އަހަރުުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުން؛ވަނ2016ުުަމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިުކޅުދޫުކައުންސިލުންުތިޖޫރީގެުހަފްތު 

އެއްގޮަތށ30ުުްއެުގަވ އިދުގެުއެނެކްސްުގައިުަވނަުބ ބ8ުުގެުު(2009)ު ގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .2 އު  ނަމޫނު  ގައިުވު 
ުބަލަހައްޓަމުންުގެްނދަންވ ެނުކަމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިސްޓޮކަށްުގަނެވޭތަކެތިުއަދިުސްޓޮކުންުދޫކުރެވޭުތަކެތީގެުރެކޯޑްބ ކީކޮށްު
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3 ުގ7ުެސަފުހ ު  

ުކައުންސިލްު، ނަމަވެސްވީ ުކެނދިކުޅުދޫ ުދެކުނުބުރީ ުއެއްގޮަތްށުުގެމިލަދުންމަޑުލު ުގަވ އިދ އި ުދެންނެުވނު ުސްޓޮކް އިދ ރ ގެ
 ނުވުްނ؛ުއަދ ހަމަކޮށްުބަލަހައްޓ ފައި

ުމ ލިއްޔަތު .3 ު ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެ R-20ު/2017)ނަންބަރު ުެގ )11.03ުު ު)ބ( ުމ އްދ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިވަނަ
ުއިލިބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުައގުފުރިހަމަުނަމ އިުތަފްސީލު،ުުއިންވެންޓްރިުކޯޑްުނަންބަުރ،ުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައި

ު ުބަދަލު ުއަންނަ ުވ ނެފަހުން ުބަަލހައްޓަން ުކަމަލިޔެ ުު،ނަމަވެސްށެވެ. ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ކައުންސިލްގެކެނދިކުޅުދޫ
ވުނުުގަވ އިދ ިއުންނެދެމުދަލަށްުފަހުންުައންނަުބަަދލުުުރަޖިސްޓްރީގައިުޖަހ ފައިުނުވުމ އިބައެއްުހަރުމުދ ތަކުގެުައގުުއިދ ރ ގެު
(ުބގެު)11.04ުގެުު(R-20/2017)ނަްނބަރުު ވ އިދުގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުއަދިު ފައިުުނވުން؛ބަަލހައްޓ ު،ލިޔެއެއްގޮތަށްު

ކެއް(ުފަހަރުު)އ1ުެއަަހރަކުުުހަރުމުދ ުހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުހުންނަުއޮފީސްތަކުގައިދައުލަތުެގުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައި
ުމަށ އިުއެތަކެިތުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިުއެކަށީެގންވ ުގޮތެއްގައިުމަސައްކަތްުކުރެވިފައިވޭތޯުބަަލންވ ނެުކަުކަމަށ އި،ޗެކްކުރަންވ ނެ

ގައިުބަޔ ްނކޮށްއަދިު ަހވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފަކ އިުފައިވަނީުމިުމ އްދ ގެު)ޅު( ތަކެއްޗު  ގޮތުގެަމތިންުޗެކުކުރުމަށްފަހުު، ގައިވު  )ބު(
ުލިޔުމެ ުޗެކުކުރިކަމުގެ ުހަރުމުދ  ުބަޔަކު ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށ އިޗެކުކުރި ުުއްގައި ުނިންިމުއަދި ުއެކަމ މެދު އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ

ނުވަތަުއެުއޮފީހެއްގެުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެުގޮތެއްުބަޔ ންކޮށް މަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއުއިސްވެރިއެއްުސޮއިކުރަންވ ނެކަރިޔު 
ުކައުންސިލްު،ނަމަވެސްވީ ުކެނދިކުޅުދޫ ުދެކުނުބުރީ ުުގެމިލަދުންމަޑުލު ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުމުދ  ުހަރު މިގަވ އިދ އިުއިދ ރ އިން

 ްނ؛ނުވުުމަލުކޮށްފައިއެއްގޮތަށްުޢަ

ުމ ލިއްޔަތު .4 ު(2009ު) ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެ ުމ އްދ 1.12ުގެ ުހަދ ފައިވ ުވަނަ ުބޭންކުތަކުގައި ުއިދ ރ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ގައި
ުދައްކު  ުއެކައުންޓުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ ުއިތުރުން ުކުރުމުގެ ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުބަލަަހއްޓައި ުހިސ ބު ުތަކުގެ އެކައުންޓް

ބ ކީުއަކީުރަނގަޅުުއެއް ޗެއްކަންުދެނެގަތުމަްށޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެްއުބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުަދއްކު 
ުވީނަމަވެސްތައްޔ ރުކުރަން ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކައުންސިލްު،ވ ނޭކަމަށް ުކެނދިކުޅުދޫ ުދެކުނުބުރީ ުއެުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ އިން ގެ

 ނުވުްނ؛ުމަހަށްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުމަުހންއިދ ރ ގެުއެކައުންޓަތަކުގެު

ގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ގޮތުންުދައުަލތުގ3ުުެވަނަުމ އްދ ގ2ުުެވަނަުބ ބުގ8ުުެގެުު(2009)ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .5
ުވައު ުޕޭމަންޓް ުޚަރަދެއްކުރ ނަމަ ުކުރަންވ ނެކަމ އިއިދ ރ އަކުން ުތައްޔ ރު ުކުުޗަރެއް ުތައްޔ ރުކުރުމުގެ ުވައުޗަރު ުމުދު އަދި ރިން

ޚަރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުބެުލންތަކ އިެބޭހު ފޯމު،ުއިންވޮއިސް/ބިލްުއަދިުފައިސު  ގަންނަންުއެދޭުފޯުމ،ުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރު 
ގެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްު،ނަމަެވސްވީުހަމަކޮށްފައިުހުންނަންުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިފޯމުުފުރި

ގޮތަށ3ުްވަނަުއަހަރުުގަތ2016ުުްއިދ ރ އަށްު ު)ތިނެއް(ުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމްުގަތުމުގައިުމިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
23,850ހެދުމަކ ުނުލ ުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުމުދ ުގަންނަންުއެދޭުފޯމު،ުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރ ުފޯމު،ުއިންވޮއިސް/ބިލްުއަދި

 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ުސ ސް(ުރުފިޔ ފަން)ތޭވީސްުހ ސްުއަށްސަތޭކަު
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4 ުގ7ުެސަފުހ ު  

މިންވަރ މެދުު ުދެކޭގޮތްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުއަހަރަށްުުއެުކޮށްފައިވަނީުބަޖެޓުންުޚަރަދުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެއިދ ރ ގެުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްގެ)ހ(ު
ުފ ސްކޮށްދެއްވި ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުަބޖެޓުގެުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގައިުު،ކަންތައްތަކަށްުކަ

ނޑައެ ގުޅުންހުރިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ ުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 
ުއެއްގޮތަށެވެ.ުއެހެނިހެންުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

(ުއަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 5ު(ުއިންު)1އަސ ސްގެު)ުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުަޢމަލުކުރެވިފައިވ ު)ށ(ުއަދިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށް
ނޑުުގޮތެއްގައި،ުއިދ ރ ގެުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްގެު،މައްސަލަތައްުފިޔަވައި މައިގަ އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

ުުއެއްގޮތަށެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުތަކ އިުދައުަލތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 ވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންުމ ލިއްޔަތުގެުަގ .1

ުމ ލިއްޔަތު 2009ު) ގަވ އިދުުުގެ ދައުލަތުގެ )ު 6.16ުުގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުގައި ުނިޔަލަްށުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުހަފްތ އެއްގެ ކޮންމެ
ު ުހުރި ުޗެކުން ުައދަދ އި، ުހުރި ުފައިސ އިން ު)ނަގުުދ ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުކޮންެމުތިޖޫރީގައި ުއޭގެ ުހުރިނަމަ، ުޭބރުފައިސ  ވަރ އި،

ރީއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކްކޮށް،ުވައްތަރެއްުވަކީންުހުރިުއަދަދު(ުބަލައި،ުތިޖޫ
ުެގްނދަންވ ނެކަ ުބަލަމުން ުއެހިސ ބު ުވެރިޔަކު ުއޮީފހުގެ ުއަދި ުގުނައި، ުމިމަށެފައިސ  ުއަިދ ުވެ. ު)ށ(ުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީުުމ އްދ ގެ

ކްުހަފުތ ގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުުކުރުމުގައި،ުޗެކުންުހުރިުފައިސ ގެުތަފްޞީލު،ުޗެކުުނަމްބަރުތަކ އި،ުޗެ
ގެުނުބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލުުެދކުުމިލަދުންމަޑުލުުނަމަވެސް،ުުެށވެ.އޮންަނންވ ނޭކަމަުތ ރީޚުުއަދިުފައިސ ގެުއަދަދުުއެނގޭނޭުގޮަތށް

ުުު.ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެވ ތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުުނެުވނުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްދެންުތިޖޫރީގެުހަފްތ ުރިޕޯޓްުވަނަުއަހަރ2016ުުުއިދ ރ އިން

ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުގ6.22ުެގެުު(R-20/2017)ނަންބަރުު ގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުއަދަދ ިއ،ު ުހުރި ުފައިސ އިން ު)ނަގުދު ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުބަަހއްޓ ފައިހުރި ުއޮފީހުގައި ުނުވަތަ ުިތޖޫރީގައި ުނިޔަލަށް ުހަފްތ އެއްގެ ކޮންމެ

ުހު ުވަކީން ުވައްތަރެއް ުކޮންމެ ުއޭގެ ުފައިސ ުހުރިނަމަ ުހުރިވަރ އި،ުބޭރު ުމުވައްޒަފުގެުޗެކުން ުހަވ ލުވެހުރި ުއަދަދު(ުބަލައި،ުތިޖޫރީއ  ރި
ުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްަޒފަކުުއެުހިސ ބުުޗެކުކޮށް،ުފައިސ ުގުނައި،ުއަދިުއޮީފހުގެުމ ލީުިޒންމ ދ ރުވެރިޔ ުއެުހިސ ބުުރަގަޅުތޯ

ގޮތަށްުބަލައިުޗެކުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުމިުމ އްދ ގެު)ށ ކޮންމެުމަހެއްގެުނިޔަަލށްު(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވު 
ުތައްޔ ރުކޮށްު ުރިޕޯޓު ުފައިސ ގެ ުުހރި ުއޮފީހުގައި ުނުވަތަ ުތަފްސީލުު،ތިޖޫރީގައި ުފައިސ ގެ ުހުރި ުނަންބަރުތަކ އިު،ޗެކުން ޗެކުެގުު،ޗެކު

ުޕޯޓްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ނަގުދުުފައިސ އިންުހުރިުއަދަދުުއެނގޭނޭގޮތަށްުތިޖޫީރގެުހަފްތ ގެުރިުއަދިު،ޚުތ ރީ

ު

ު



 

 

 

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

5 ުގ7ުެސަފުހ ު  

 މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުސްޓޮކްބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .2

2009ު) ގަވ އިދުުގެމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ ުުވަނ8ުަުގެ( ުަގއ2ުިބ ބުެގ ު)ށ( ުނަމްބަރުގެ ތަނެއްގައިުުނީބަޔ ންކޮށްފައިވަުވަނަ
ުތަނަު ުނޫންނަމަ ުއުފެއްދުމަށް، ުއެއްޗެއް ުއެހެން ުބޭނުންކޮށްގެން ުއެތަކެތި ުނުވަތަ ުވިއްކުމަށް ުވިޔަފ ރީގައި ށްުބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ،ުއެއީ

ުވ ނުވ ޮގތްު ުސްޓޮކަށް ުވައްދައި، ުސްޓޮކަްށ ުނަމަވެސް، ުވަނީ ުކަމުަގއި ުބަހައްޓ  ުހޯދ ފައި ުބޭުނންކުުރމަށް ުދިނުމުގައި ޚިދުމަތް
ުއަުވެ.ށެބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަ ުިމުދި ުއެނެކްސް ުއެއްގޮތަްށުގައ30ުިގަވ އިދުގެ ުއ އި ުނަމޫނ  ުސްޓޮކުންުުއަދިުުގަނެވޭތަކެތިުސްޮޓކަށްވ 

މަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްެގުނަުކަމަެށވެ.ުށްުބަލަހައްޓަމުންުގެންދަންވ ނޭކޯޑްބ ކީކޮރެުތަކެތީގެުދޫކުރެވޭ
ުު.ަކންުފ ަހގަކުރަމެވެވ އިދ ރ ގެުސްޓޮކްުބ ކީުދެންނެވުުނުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުއަދ ުހަމަކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނު

 އިޞްލ ޙްކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު ދައުލަތުގެ ު (R-20/2017)ނަްނބަރު ުއޮީފހެއްަގއ11.16ުުިެގ ުއެ ުއެއްގޮތަށް ުއ އި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުބޭނުންކުރުމަށްު ުދިނުމުގައި ުޚިދުމަތް ުތަނަށް ުއުފެއްދުމަށް،ުނުވަތަ ުއެއްޗެއް ުއެހެން ުބޭނުންކޮށްގެން ުތަކެތި ުއެ ުބޭނުންކުރުމަްށ،ުނުވަތަ

ުބަހައްޓ  ުވައްދަުހޯދ ފައި ުސްޓޮަކށް ުބ ކީތަކެތި ުސްޓޮކް ުބެއި، ުއަދިުއްޓުހެލެކޮށް ުަދންނަވަމެވެ. ުކޮންމެުުމަށް ުތަކެތީގެ ސްޓޮކްކުރެވޭ
ުުމެއްގެުބ ކީުވަކިންުއެނގޭގޮތަށްުސްޓޮކްބ ކީގެުހިސ ބުުބެެލެހއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އައިޓަ

 ބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދ އިުުރަޖިސްޓްރީުުހަރުމުދަލުގެު .3

ހަރުމުދަލުެގުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(11.03ުު(ުގR-20ުެ/2017)ނަންބަރުު ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ފަހުންުއަންނަުބަދަލުުުއިުލިބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުއަގުމ އިުތަފްސީލު،ުފުރިހަމަުނަުއިންވެންޓްރިުކޯޑްުނަންބަރު،ުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި

ުވ ނެ ުބަލަހައްޓަން ުހަރުު،ނަމަވެސްުށެވެ.ކަމަލިޔެ ުބައެއް ުކައުންސިލްގެ ުކެނދިކުޅުދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު އަގުުމުދަލުގެ
ުނު ުޖަހ ފައި ުުވުމ އިރަޖިސްޓްރީގައި ުލިޔެ ުބަަދލު ުއަްނނަ ުަފހުން ުބަަލހައްޓ މުދަލަށް ުނުވ ތީ ުފައި ުއިއިދު ގަވ ުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ

ުބަ ުރަޖިސްްޓރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުކުރެވުުއްޓ ފައިހަލައެއްގޮތަށް ުފ ަހގަ ު .ވެނެނުވ ކަން ުއިތުރުން،  ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެމީގެ

ުބަޔ ންކޮށްަފއިވަނީ(ުބ)ުގ11.04ުެުގެ(R-20/2017ުނަންބަރު) ުހުރިޯތުުއޮފީސްތަކުގައިުުދައުލަތުގެުގައި ހުންނަުހަރުމުދ ުހަމައަށް
ުއެކެއް)1ުުއަހަރަކުުމަދުވެގެން ުމަސައްަކތްުުގޮތެއްގައިުއެކަށީގެންވ ުދެމެހެއްޓުަމށްޓަކައިުއެތަކެތިުޗެކްކުރަންވ ނެކަމަށ އި،ުފަހަރު(

ޮގުތގެމަތިންުޗެކުކުރުމަށްފަހު،ުތަކެްއޗު ުއަދިުކަމަށެެވ.ުބަލަންވ ނެުކުރެވިފައިވޭތޯ މިުމ އްދ ގެު)ޅ(ުގައިުަބޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ބ(ުގައިވު 
ުއުނިއިތުރެއް ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމުގައެވެ.ުއަދި ުލިޔުމެއްގައި ުޗެކުކުރިކަމުގެ ުހަރުމުދ  ުބަޔަކު ުޗެކުކުރި ުމުވައްޒަފަކ އި ުވ ނަމަުހަވ ލުވެހުރި

ނުވަތަުއެުއޮފީހެއްގެބަޔ ންޮކށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ުގޮތެއްުނިންމިުއެކަމ މެދު ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުއިސްވެރިއެއްުދ ރުވެރިޔު 
ުމިފަދައިންުުގައިުބެލެހެއްޓުމުުމުދު ހަރުުއިދ ރ އިންުކަުއންސިލްުޅުދޫކެނދިކުުދެކުނުބުރީުމިލަދުންމަޑުލުު،ނަމަވެސް

ު.ފ ހަަގކުރެވުނެވެުވެސްއިނުވ ކަންމަލުކޮށްފަޢަ

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ގޮަތށ5ުުްވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުގ11.03ުުެ(ުގR-20ުެ/2017)ހ(ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ނަްނބަރުު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ގައ6ުުިު)ބ(ުގެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުއެުމ އްދ ގެުކޮންމެުހަރުމުދަލުގެުއަގުުވަކިވަކިންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުލިޔެު

 ޓަމުންުގެންދިއުމަށްުދަްނނަވަެމވެ.އްބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމުދަަލށްުފަހުންުއަންނަުބަަދލުުލިޔެުބަލަހަު
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6 ުގ7ުެސަފުހ ު  

ު)ށ(ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ު)ނަންބަރު ުދައުަލުތގ11.04ުުެު(ުގR-20ެ/2017ަގވ އިދު ުގޮތުގެމަތިން ު)ބ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ަހމައަށްުހުރިތޯމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު އުސޫލެއްގެު،އޮފީސްތަކުގައިުހުންނަުހަރުމުދު  ނޑައަޅު  ކަ ުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއުއެކަށީގެންވ ުގޮތެއްގައިުމަސައްކަތްކޮށްފައިޭވޯތުމިގޮތަްށުޗެކުކުރ އިރުުތަކެތިުގިނަދުވަހަްށުު،ޗެކުކޮށްުބަލައިުމަތީން
ުމ އްދ ގެު)ޅ(ުގައިވ ުގޮތުގެމަިތންުހަރުމުދ ުޗެކުކުރުމަށްފަހުދަްނނަވަބެލުމަށްު އްޒަފަކ އިުވަހަވ ލުވެހުރިުމުަތކެއްޗ އިުު،މެވެ.ުއަދިުމި

ޗެކުކުރިކަމުގެުލިޔުމެއްގައިުސޮއިކޮ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުުގެއޮފީހުުނިންމިުގޮތެއްމެދުުށްުއުނިުއިތުރެއްވ ނަމަުއެކަމ ޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދު 
ުުދަންނަވަމަވެ.ުުލިޔުމެއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކުރިުގެނުވަތަުއޮފީހު

ބ ކީުއ އިުބޭްނ .4  ކޮށްފައިުނުވުންުލްުއެކައުންޓްުސްޓޭޓްމެންޓްުގަވ އިދުންުރިކޮންސައިުކްުފޮތުންުދައްކު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށ1.12ުުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުބ ކީު ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުއެ ުއޮފީހަކުން ުޖަމ ކުރި ުއެ ުޖަމ ކޮށްފިނަމަ ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުއެހެންވެސް ނުވަތަ

ންދަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީުއަކީުކުރަމުންުގެ
ުނަމަވެސް ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެަކމަށެވެ. ުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން މިލަދުންމަޑުުލުު،ރަނގަޅު

ހަތަރުުއެކައުންޓުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުމަުހންުދެކުނުބުރީުކެނ ދިކުޅުދޫުކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ އިންުބަލަހައްޓު 
 .ުމެވެމަހަށްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަ

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތު ުދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017)ނަންބަރު ު)5.16ުގެ ުމ އްދ ގައި ުވ ގޮތަވަނަ ުކޮށްފައި ުބަޔ ން ކޮންމެުުށްށ(ުގައި
ބ ކީއ އިުުޮގތަށްމަހެއްުނިމުމުންުއެުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބ ީކއަކީުކައުްނސިލްއެަކއުންޓުންުދައްކު  ގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު 

ންކުުސްޓޭޓްމަންޓްުހޯދައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންެޓއްުއްފަހަރުުބޭކައިުކޮންމެުމަހަކުުއެރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެއްކަންުދެނެގަތުމައްޓަ
 އްޓުމަށްުދަްނަނވަމެވެ.ުހެލެތައްޔ ރުކޮށްުބެ

 ނުވުންުުފައިުބަލަހައްޓ ުުތައްޔ ރުކޮށްުުފުރިހަމައަށްުުގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުުހަރަދުކުރުމ ުުފައިސ ު .5

ުގަ ުމ ލިއްޔަތު ުު(2009)ުވ އިދުދައުލަތުގެ 8ުުގެ ުބ ބުގެ 2ުުވަނަ ުމ އްދ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ3ުަވަނަ ުއިދ ރ އަކުންުުނީގައި ދައުލަތުގެ
ގަންނަންުއެދޭުފޯމު،ުކަމަށެުޚަރަދެއްކުރ ނަމަުޕޭމަންޓްުވައުޗަރެއްުތައްޔ ރުުކުރަންވ ނެ ވެ.ުއަދިުވައުޗަރުުތައްޔ ރުކުރުމުގެުކުރިންުމުދު 

ޚަރަދު ފޯމު،ުއިންވޮއިސް/ބިލްުއަދިުފައިސު  ކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ އިެބހޭުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްފައިުހުންަންނުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރު 
ުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްު،.ުނަމަވެސްކަމަށެވެވ ނެ ުދެކުނުބުރީ ުގަވ އިދުގަިއުުގެމިލަދުންމަޑުލު ުމި ުގަތުމުގައި ުބައެއްުތަކެތި އިދ ރ އިން

ވަނަުއަހަރ2016ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުު،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުންބަޔ ންކޮށްފައިވ ުލިޔެކިޔުންތައްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވ ކަންު
ު 3ުުގަތް ުޮގތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ ިއދުގައި ުމި ުގަތުމުގައި ުފޯުމ،ުމުދަަލްށު)ތިނެއް(ުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމް ުގަންނަްނުއެދޭ ުމދ 

ރުފިޔު ު)ތޭވީސްުހ ސްުއަށްސަތޭކަުފަންސ ސް(23,850ުނުލ ުހެދުމަކ ުުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުއޯޑަރުުކުރ ުފޯމު،ުއިންވޮއިސް/ބިލްުއަދި
 ުއެވެ.ޚަރަދުކޮށްފަުވަނީ

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ުނުަވތަުުޚިދުމަތްުހޯދަންުބޭނުންވ ، ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތިނ10.58ުްގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ުބޭނުންވ  ވެރިއެއްގެުހުއްދަުުފުރިހަމަކޮށްުޯފމްުނުވަތަުުޮފތްުހުއްދަދޭުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިުހޯދުުމގެުކުރިން،ުތަކެތިުގަންނަން
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