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ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުފިއްލަދޫުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އުި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 

ުުތަޢ ރަފުު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު މި ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ުފިއްލަޫދުުތި)އޮޑިޓް ުއުތުރުބުރީ ލަދުންމަތީ
ު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓ ުވަނަ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓުން

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

އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ 2006/3ުނަންބަރުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި، އ އުި، ލީުކަންކަމ އިު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި އިޞްލ ޙުުު،ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

2006/3ުނަންބަރުުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ުއ އި ު)ހ( ުފިއްލަޫދުުމ އްދ ގެ ުއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

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

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުފިއްލަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެތިލަދުންމަތީ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ު 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

ޤ ނޫނުުނަްނަބރުު ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، އިންުބ ރުުލިބިގެްނ3/2006ުުއެއްގޮތްވު  )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުމަތިން،ުުމިނިސްޓްރީ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް އޮފް
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ުފިއްލަޫދު ުުއތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެތިލަދުންމަތީ ުހިންގުމ ިއ،ުބެެލހެއްުޓމ އިުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުއެުު،މ ލީ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ުކައު ުއެ ުބަޖެޓުގަިއުއަހަރަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ންސިލުން

ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުހިސ ބުތައްުު،ކަ ކައުންސިލްގެ
ުޞައް ުއެއްގޮަތށް ުއެކުލަވ ަލއިުހަޤީޤަތ އި ުބަޔ ްނތައް ުމ ލީ ުައހަރީ ުއެއްގޮަތށް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހަްއޓ ، ުފުރިހަމަކަމ އެކު ޙަކަމ އި

ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ46ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުފިއްލަދޫު ުއަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުފިއްލަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ އިންުތިލަދުންމަތީ ކައުންސިލްގެ
ުބަޖެޓުގަިއުު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ  ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ރ ގެުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުުދަ ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު) 3/2006ށުގައިވު 

ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނުތަކ އިުުގެޤ ނޫނު( ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ އިދ ރ ގެ
ުކަންތައްތަްއުުގަވ  ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އިދުތަކަށް

ު.ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެު،އިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަްއުުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުމ ލި ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އިތެރޭގައި ުގަވ އިދ ު،އްޔަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެްނުުު،ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ކައުންސިލްގެ
ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއ2016ުުެލްގެުއިދ ރ އިންުކައުންސިތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުފިއްލަދޫުމިގޮތުންު
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް، ުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުއެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭ ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ އަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު  ގައުި،
ުއަދިވެސްު ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ގުޅުންހުރި

ހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނި
ުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ  ދެކޭގޮތްު މިންވަރ މެދުު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ު ގަވ އިދަށްދައުލަތުގެ

ުއަސ ސްު ބިނ ކުރެވުނުު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމޯްލޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށ1.12ުުްގެުު(2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު) .1
ު ުއޮފީހަކުން ުއެޖަމ ކުރި ުޖަމ ކޮށްފިނަމަ ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުއެހެންވެސް ުބ ީކުނުވަތަ ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބު އެފައިސ ގެ

ވަަނުމ އްދ ގެު)ށ(ުގަިއުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުްނ1.12ުުއަދިުމިުގަވ އިދުގެުުއިކުރަމުންުގެންދަންވ ެނުކަމަށ 
ބ ކީުއަކީ ބ ކީުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުންުދައްކު  އެކަުއންޓުންުދައްކު  ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ުރަގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިު)ހު(
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 3 ުގ4ުެސަފުހ ު  

ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށް ުސްޓޭޓްމަންެޓއް ުވީުރިކޮންސިލިއޭޝަން 2016ުުު،ނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައި ުއަހަރު ތިލަދުންމަތީުވަނަ
އަދިލަބަުތައްކައުންޓްގެުހިސ ބުބެންކްުއެުއުތުރުބުރީުފިއްލަދޫުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެ ު،ންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުހޯދައިބެުހައްޓ ފައިުނުވުްނު؛

 ނުވުން؛ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުތައްޔ ރުުކޮއްފައި

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނީުދަުއލަތުގެުކޮންމެުތަނެއްގައިވެސ1.10ުުްގެުު(2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު) .2 ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފްސީލްކޮށްު އ އ1ުުިއެނގޭނެފަދަުރެކޯޑެއްު)މ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުގެުއެނެކްސްުއެތަނަކަށްުފައިސު  ނަމޫނު  ގައިވު 

ވަނަުއަހަރުުތިލަުދންމަތީުއުުތރުބުރީުފިއްލަދޫުކައުންސިްލ2016ުުނަމަވެސް،ުވީުުބަޔ ންކޮށްފައިއެއްގޮތަށް(ުއޮންަނންުވ ނެކަމަށްު
ުށްފައިުނުވުން؛ތަށްުތައްޔ ރުުކޮގޮއެއްުއިުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްުގަވ އިދ އިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ު ު)ހ( ުިފއްލަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުުކައުންސިލްގެތިލަުދންމަތީ ުއަހަރުގ2016ުެއިދ ރ ގެ ުޚަރަދުުވަނަ ުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުބަޖެޓުްނ
ުފ ސްކޮށްދެއްވި ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުަބޖެޓުގެުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގައިުު،ކަންތައްތަކަށްުކަ

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

(ުއަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 2ު(ުއިންު)1އަސ ސްގެު)ުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުަޢމަލުކުރެވިފައިވ ު)ށ(ުއަދިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށް
ުފިޔަވައި ުފިއްލަދޫުު،މައްސަލަތައް ުއުތުރުބުރީ ުުކައުްނސިލްގެތިލަދުންމަތީ ުގޮތެއްަގއި،ުއިދ ރ ގެ ނޑު ުމ ީލުކަންކަން،ުމައިގަ އެހެނިހެން

 އެއްގޮތަށެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުތަކ އިުދައުަލތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީު

 އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުު

 ބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުު،ބަލަހަށްޓ ުތައްުއެކައުންޓްގެުހިސ ބުުބޭންކްު .1

މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީައށްުު،ވަނީ)ހ(ުގަިއުބަޔ ންކޮްށފައިވަނަުމ އްދ ގ1.12ުުެގެުު(2009)ގަވ އިުދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެފައިސ ގެުހިސ ބުުަބލަހައްޓައިު އެކައުންޓްުބ ކީުކުރަމުްނުނުވަތަުއެހެންވެސްުޭބންކަކަށްުަފއިސު 

ުގަވ އިދުގެު.ުއަދިކަމަށެވެުގެންދަންވ ނެ ުމ އްދ ގ1.12ުުެުމި ުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނަ ުކޮން)ށ(ުގައި ު)ހ(ުގައިުވަނީ ުނިމުމުން ުމަހެއް މެ
ުދެނެގަތުމަށްޓަކައިު ުއެއްޗެއްކަން ުރަގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުން ުއޮފީހުގެ ުއ އި ުބ ކީ ުަދއްކ  ުއެކައުންޓުން ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ު ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. ުސްޓޭޓްމަންެޓއް ުއަހަރ2016ުުުު،ނަމަވެސްރިކޮންސިލިއޭޝަން ުއުތުރުބުުވަނަ ުފިއްަލދޫުތިލަދުންމަީތ ރީ
ލިއޭަޝންުރިކޮންސިު،ހޯދައިުތައްސްޓޭޓްަމންޓްުްނކްުފައިުނުވ ކަމ އިުބޭްއޓު ހަލަބަުތައްންކްުެއކައުންޓްގެުހިސ ބުބޭުއިދ ރ ގެުގެކައުންސިލް

ުުނވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުފައިށްކޮސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ު ު)ުމ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017ގަވ އިދު ުގޮތަށްުވަަނުމ އްދ ގ5.16ުެގެ ުބަޔ ންކޮްށފައިވ  ޖަމ ކުރ ުުށްޭބންކަު،)ހ(ުގައި
އުްނޓުންުދައްކ ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންޮކްށފައިވ ުގޮތަށްުއެކަު.ދަންނަވަމެވެުގެންދިޔުމަށްުބަަލހައްޓަމުންފައިސ ގެުހިސ ބުު
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