ރިޕޯޓް ނަންބަރުFIN-2021-13(D) :

 14ފެބްރުވަރީ 2020

ރ
ދ ާ
ގ އި ާ
ސލް ެ
ނ ި
އ ް
ރ ކަ ު
ތޅ ު ހު ާ
އ ޮ
މާލެ ަ
ގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ތކު ެ
ނ ަ
ޔ ް
ބ ާ
ރގެ މާލ ަ
ހ ު
ނ އަ ަ
 2016ވަ ަ

ފިހުރިސްތު

ުޙ ާ
ސަފ ާ
އޮޑިޓްާރިޕޯޓްާ........................................................................................................................

ާާ 01

ން ާ
މލީާބަޔ ާ
ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔންާ.................................................................

ާާ 42

ޓންާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔންާ.................................................
ފސްާކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެބަޖެ ު

ާާ 44

ޓތައްާ..............................................................................
މލީާބަޔނާގުޅޭާތަފުޞީލުާނޯ ު

ާާ 45

ތު
އިތުރުާމަޢުލޫމ ާ

ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ
ާ

މިލްކިއްޔތުގެާބަޔންާ-އެސެޓްސްާ...................................................................................

ާާ 65

ބލިޓީސް.............................................................................
މލީާޒިންމތަކުގެާބަޔންާ-ލައި ި

ާާ 65

މިލްކިއްޔތއިާމލީާޒިންމތަކުގެާބަޔންތަކާގުޅޭާނޯޓުތައްާ.....................................................

ާާ 64

ާ
ާ

ރ ެގ ަ 2016ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ
ދ ާ
ނސިލް ެގ ިއ ާ
ރ ަކ ުއ ް
މާލެ ައ ޮތޅު ުހ ާ
ރ ޯޕ ްޓ
ދ ި
ނ ަތ ަކ ް
ށ ޮއ ިޑ ަޓރ ޖެ ެ
ބ ާޔ ް
ނ ަރލް ޭ
މާ ީލ ަ
އިާ ،ލޯކަލްާގަވަރމަންޓްާއޮތޯރިޓީއަށއިާ،
ިރއްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށއި ،ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށ ާ
ދިވެހ ާ
ގެާމލީާޒިންމދރުާވެރިޔއަށްާ ،
ުރާކައުންސިލްގެާއިދރ ާ
މލެއަތޮޅުާހ ާ
ފުާ ާ
ތަޢރަ ާ
މިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާޤނޫނުާނަންބަރުާ( 4/2007އޮޑިޓްާޤނޫނު)ގެާދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31
ުރާ
ޑިސެންބަރު ާާ 2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާމލީާބަޔންތަކ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔންާކުރުމއިާ ،މލެއަތޮޅުާހ ާ
ރިާބަޖެޓާއެއްގޮތަށްާ،
ކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ2016ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާފސްކު ާ
އެާއިދރގެާމަޤުޞަދުތައްާޙޞިލްވާގޮތަށްާ،ބަޖެޓުގައިާކަނޑައެޅިފައިވާކަންތައްތަކަށްާ،ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާ
ތެރޭގައިތޯ ާބެލުމއިާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާމލީ ާއަދި ާއެހެނިހެން ާކަންކަން ާހިންގ ާބަލަހައްޓފައިވަނީ ާޤނޫނު ާނަންބަރު ާާ3/2006
އިާ،ޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާ
ގަވއިދ ާ
)ާއއިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާ ާ
ނު ާ
(ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫ ާ
ލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރމެދުާ
ގަވއިދުތަކަށް ާޢަމަ ާ
ލމަރުކަޒީ ާއުޞޫލުން ާހިންގުމުގެ ާޤނޫނު) ާއއި ާއެއްގޮތަށްތޯ ާބަލައިާ ،އެ ާޤނޫނުތަކއި ާ ާ
އޮޑިޓަރ ާޖެނެރަލް ާދެކޭގޮތް ާބަޔންކުރުމއިާ ،އިޞްލޙު ާކުރަން ާޖެހޭކަމަށް ާއޮޑިޓުގައި ާފހަގަކުރެވުނު ާކަންކަމމެދު ާއިޞްލޙީ ާފިޔަވަޅުާ
ގެ ާ(ހ) ާއއި ާއެއްގޮތްާ
މއްދ ާ
ރު ާ(ާ 3/2006ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނު)ގެ ާާ 36ވަނަ ާ
އެޅުމަށްޓަކައި ާއެ ާކަންކަން ާޤނޫނު ާނަންބަ ާ
ުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާމލީ ާޒިންމދރު ާވެރިޔއަށް ާހުށަހެޅުމއެކުާ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ާޖުމްހޫރިއްޔގެާ
ވގޮތުގެ ާމަތިން ާމލެއަތޮޅު ާހ ާ
ތިން ާއެ ާކަންކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށއި ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަށްާ
ޤނޫނުއަސސީގެ ާާ 213ވަނަ ާމއްދގައި ާބުނެފައިވގޮތުގެ ާމަ ާ
ހުށަހެޅުމެވެާ.މިާރިޕޯޓުާރައްޔިތުންނަށްާފެންނނެހެންާމިާއޮފީހުގެާވެބްސައިޓްާާwww.audit.gov.mvގައިާޝއިޢުކުރެވޭނެއެވެާ .
މި ާރިޕޯޓުާއެކުލެވިގެންވަނީާދެާބައެއްގެ ާމައްޗަށެވެާ.ރިޕޯޓުގެާފުރަތަމަާބައިގައި ާބަޔންކޮށްފައިވނީާމލީާބަޔންތަކުގެާސައްޙަކަމމެދުާ
)ާއއިާ
އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެާ.ދެވަނަާބައިގައިާބަޔންކޮށްފައިވނީ ާޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 3/2006ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނު ާ
ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދއި ާޤނޫނު ާނަމްބަރު ާ(ާ 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ ާއިދރީ ާދއިރތައް ާލމަރުކަޒީ ާއުޞޫލުން ާހިންގުމުގެާ
ލުާ
ަރއިާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކުރުމުގައިާ،ކައުންސިލްގެާނިންމުންތަކާއެއްގޮތަށްާޢަމަ ާ
ލުކޮށްފައިވާމިންވ ާ
ޤނޫނު)އަށްާޢަމަ ާ
ކޮށްފައިވާމިންވަރމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެާ .
ންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާ
މިާރިޕޯޓއެކުާސަފުޙާާ42އިންާާ63އަށްާހިމެނިފައިވާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެ ާ
މލީާއަހަރުގެާއަހަރީާމލީާބަޔންތަކުގައިާހިމެނޭާފައިސާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔނއިާ،ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާ
ޓްކޮށްފައެވެާ .މީގެ ާއިތުރުންާ ،މިާ
ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔނއިާ ،މި ާބަޔންތަކ ާގުޅޭާތަފުޞީލުާނޯޓުތައްާވނީ ާމި ާއޮފީހުން ާބަލައި ާއޮޑި ާ
އި ާގުޅޭާ
އި ާމލީ ާޒިންމތަކުގެ ާބަޔނއިާ ،އެ ާބަޔންތަކ ާ
ގެ ާބަޔނ ާ
ތު ާ
ރިޕޯޓއެކު ާސަފުޙ ާާ 64އިން ާާ 75އަށް ާހިމެނިފައިވާ ،މިލްކިއްޔ ާ
ނޯޓުތައްވެސް ާވނީ ާމި ާއޮފީހުން ާބަލައި ާއޮޑިޓް ކޮށްފައެވެާ .އެ ާބަޔންތަކުގައި ާއޮޑިޓް ާރިޕޯޓަށް ާއަންނަންޖެހޭ ާވަރުގެ ާމައްސަލައެއްާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 1
ސަފުހާާ ާ75

ގަކުރެވިފައިވނަމަާ،މިާރިޕޯޓުގެާދެވަނަާބައިާ"ޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާމިންވަރމެދުާދެކޭގޮތްާބަޔންކުރާ
ފހަ ާ
ވެާ .
ރިޕޯޓު"ާގައިާފހަގަކުރެވިފައިވނެއެ ާ
ވަރކުރެވިފައިވކަންާފހަގަކޮށްާ،
ުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއިސްވެރިންނާމަޝް ާ
މިާރިޕޯޓުގައިާފހަގަކުރެވިފައިވާކަންތައްތައްާމލެއަތޮޅުާހ ާ
މިާއޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާބޭފުޅުންނަށްާމިާފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަމެވެ.

ޓު ާ
މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔންކުރާރިޕޯ ާ
ަމ ާ
ޙަކ ާ
އް ާ
މލީާބަޔންތަކުގެާސަ ާ
ތު ާ
މލީާބަޔންތައްާތައްޔރުކޮށްާހުށަހެޅުމުގައިާމލީާޒިންމދރުާވެރިޔގެާމަސްއޫލިއްޔަ ާ
ތްވާގޮތުގެާމަތިންާ،މލެއަތޮޅުާ
ޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ3/2006ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނު)ާއއިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާއެއްގޮ ާ
ސައްޙަކަމއިާފުރިހަމަކަމއެކުާ
ހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާމލީާކަންތައްތައްާބެލެހެއްޓުމއިާ ،އިދރގެާހިސބުތައްާޙަޤީޤަތ ާއެއްގޮތަށްާ ާ
ތައްޔރުކޮށްާ ،އެާހިސބުތަކ ާއެއްގޮތަށް ،އަދިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމލިއްޔަތބެހޭާސަރކިއުލަރާ(ނަންބަރުާ:
ާ)13-D2/CIR/2016/9އިންާ،ރަށުާކައުންސިލްތަކުންނއިާއަތޮޅުާކައުންސިލްތަކުންނއިާއަދިާސިޓީާކައުންސިލްތަކުގެާމލީާހިސބުތައްާ
ތައްޔރުކުރުމަށް ާކަނޑައަޅފައިވ ާއޮނިގަނޑއި ާއެއްގޮތަށްާ ،މި ާއަހަރީ ާމލީ ާބަޔންތައް ާއެކުލަވލައިާ ،އޮޑިޓް ާކުރުމަށް ާމި ާއޮފީހަށްާ
ހުށަހެޅުމަކީާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއަށް ،ޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ3/2006ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނު)ގެާާ46ވަނަާމއްދގެާ
(ހ) ާއަދި ާޤނޫނު ާނަންބަރު ާ( ާ 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ ާއިދރީ ާދއިރތައް ާލމަރުކަޒީ ާއުޞޫލުން ާހިންގުމުގެ ާޤނޫނު)ގެ ާދަށުންާ
ނު ބަޖެޓއިާ
ަޔނއިާ،ފސްކުރެވު ާ
ރުާވެރިޔގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެާ.ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބ ާ
ކަނޑައަޅފައިވާމލީާޒިންމދ ާ
ން" ،އިންޓަރނޭޝަނަލްާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާސްޓޭންޑަޑްާ(އިޕްސަސް)ާ:ފައިނޭންޝަލްާ
އެ ބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ާ
ރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާއއިާއެއްގޮތަށްާތައްޔރުކުރުމަށްާމިާއޮނިގަނޑުާލޒިމްކުރެއެވެާ .
އަދިާމިާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާތެރޭގައިާ ،ޚިޔނތެއްާނުވަތަާއޮޅުމެއްގެާސަބަބުންާނަމަވެސްާ ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމތުާ
ނުހިމެނޭާމލީާބަޔންތަކެއްާތައްޔރުކޮށްާހުށަހެޅުމަށްާބޭނުންވ ،އެކަށީގެންވާހަރުދަނާއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްތައްާފަރުމކޮށްާތަންފީޒުކޮށްާ
ސިޔސަތުތައްާޚިޔރުކޮށްާ،އެާ
ދެމެހެއްޓުމއިާ،މުއައްސަސއަށްާއެކަށީގެންވާމލީާހިސބުާބެލެހެއްޓުމއިާ،މލީާބަޔންތައްާއެކުލަވލުމުގެާ ާ
ސިޔސަތުތަކއިާއެއްގޮތަށްާމލީާހިސބު ާބެލެހެއްޓުމއިާ ،އަހަރީ ާމލީާބަޔންތައް ާއެކުލަވލުމއިާ ،އަދިާމލީާބަޔންތައްާއެކުލަވލުމުގައިާ
މެނެއެވެ.
އެއްވެސްާއަންދޒއެއްާބޭނުންާކުރނަމަާ،ޙލަތަށްާރިޢޔަތްކޮށްާއެކަށީގެންވާއަންދޒއެއްާބޭނުންކުރުންާހި ާ

ތު ާ
އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަ ާ
ކީާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާއަހަރީާ
ލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތަ ާ
އޮޑިޓަރާޖެނެރަ ާ
މލީާބަޔންތައްާއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުާ ،އެާމލީާބަޔންތަކމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔންކުރުމެވެާ.މި ާއޮފީހުންާމިާއަހަރީާމލީާ
ބަޔންތައްާއޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީާއިންޓަރނޭޝަނަލްާސްޓޭންޑަޑްސްާއޮންާއޮޑިޓިންގާއއިާއެއްގޮތަށެވެާ.އޮޑިޓަރުންގެާސުލޫކީާމިންގަނޑއިާ
ނިފައިާނުވ ާބަޔންތަކެއްކަންާ
ލުކުރުމއިާ ،މިާއަހަރީާމލީާބަޔންތަކަކީާމައިގަނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމތުާހިމެ ާ
އެއްގޮތަށްާޢަމަ ާ
ޓްގެާމަސައްކަތްތައްާރވައިާހިންގުމަށްާމިާސްޓޭންޑަޑްތައްާލޒިމްކުރެއެވެާ .
ންކަމއެކުާދެނެގަނެވޭގޮތަށްާއޮޑި ާ
އެކަށީގެންވާޔަޤީ ާ
އޮޑިޓެއް ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާމލީ ާބަޔންތަކުގައި ާހިމެނޭ ާޢަދަދުތަކއި ާމަޢުލޫމތުތަކުގެ ާސައްޙަކަން ާކަށަވަރު ާކުރުމަށްޓަކައި ާބޭނުންވާ
އިޖުރތުތަކެއްާކަނޑައަޅައިާއެާއިޖުރތުތައްާފުރިހަމަކުރުމުގެާމައްޗަށެވެާ.މިގޮތަށްާކަނޑައަޅ ާއިޖުރތުތައްާބިނވެގެންވަނީާއޮޑިޓަރުންގެާ
"ޕްރޮފެޝަނަލްާޖަޖްމަންޓް"ާއއިާ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމތުތައްާ(އޮޅުވލުންތަކއިާއޮޅުންތަކުގެާސަބަބުންާނަމަވެސް)ާ
މލީާބަޔންތަކުގައިާހިމެނުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރެއްގެާމައްޗަށެވެާ.މިފަދަާފުރުޞަތުތައްާއޮތްާމިންވަރުާބެލުމުގައި ،މލީާބަޔންތައްާ
ތައްޔރުކުރުމއި ާހުށަހެޅުމއި ާގުޅޭާ ،މުއައްސަސގެ ާއިންޓަރނަލް ާކޮންޓްރޯލްތަކަށް ާއޮޑިޓަރުން ާރިޢޔަތްކުރުން ާހިމެނެއެވެާ .އަދި ާމލީާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 2
ސަފުހާާ ާ75

ބަޔންތައް ާތައްޔރުކޮ ށް ާހުށަހެޅުމުގައި ާބޭނުންކޮށްފައިވ ާސިޔސަތުތަކަކީ ާރަނގަޅު ާސިޔސަތުތަކެއްތޯ ާބެލުމއިާ ،މލީ ާބަޔންތައްާ
ތައްޔރުކުރުމުގައިާމެނޭޖްމަންޓުންާއެއްވެސްާއަންދޒއެއްާބޭނުންކޮށްފައިވނަމަާ ،އެާއަންދޒއަކީާއެކަށޭނެާއަންދޒއެއްތޯާބެލުމއިާއަދިާ
މލީާބަޔންތައްާޖުމްލަާގޮތެއްގައިާހުށަހަޅފައިވާގޮތްާބެލުންވެސްާއޮޑިޓުގައިާހިމެނެއެވެާ .
އޮޑިޓެއްާއެކުލެވިގެންވަނީ ،މލީާބަޔންތަކުގައިާހިމެނޭާއަދަދުތަކއިާމަޢުލޫމތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރުމަށްާވގިދޭާހެކިތައްާޓެސްޓްާ
އެކުލެވިފައިާހުރުންާއެކަށީގެންވާ
ބޭސިސްއަށްާބަލައިާދިރސކުރުމުގެާމައްޗަށެވެާ.އެހެންކަމަށްވުމއެކުާ،އޮޑިޓުކުރެވުނުާމލީާބަޔންތަކުގައިާ ާ
ކަންތައްތައްާއޮޑިޓުގައިާފހަގަާ
އެންމެހާއޮޅުންތަކއިާ،އޮޅުވލުންތަކއިާއޮޑިޓުކުރެވުނުާމުއައްސަސގެ ތެރޭގައިާހުރެދނެާއެންމެހާހީނަރުާ ާ
ކުރެވިގެންދނެކަމަށްާބަލައިގެންާނުވނެއެވެާ ާ.
ހޯދިފައިވކަމަށްާމިާއޮފީހުންާ
މލީާބަޔންތަކއިމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔންކުރުމަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާ ާ
ޤަބޫލުކުރަމެވެާ.

ބު ާ
އްާދެވުނުާސަބަ ާ
ސްާއޮފީނިއަނެ ާ
އެޑްވރ ާ
.1

ަކއިާބައެއް ާރިޕޯޓްތަކަށްާއަދަދުތައްާގެނެސްފައިވ ާއައިޓަމްާ
މލީާބަޔނުގައިާހިމަނފައިވ ާއަދަދުތައް ާބިނވެފައިވ ާބައެއްާރިޕޯޓުތ ާ
ގެާ
މުގެާސަބަބުންާމލީާބަޔނުގައިާހިމަނފައިވާބައެއްާއަދަދުތައްާސައްޙަނުވުމއިާބައެއްާއަދަދުތަކު ާ
ބކީާފޮތއިާދެމެދުާތަފތުާހުރު ާ
ންާނެތުންާ.މިގޮތުން،
ސައްޙަކަންާކަށަވަރުކުރެވެ ާ
ލްގެ ާއިދރގެ ާާ 31ޑިސެންބަރު ާާ 2016އަށް ާނިމުނު ާމލީ ާއަހަރުގެ ާ"ފައިސ ާލިބުނު ާގޮތއިާ
(ހ) ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސި ާ
ހޭދަކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔން" ާގައި ާ"އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުން ާލިބުނު ާއމްދަނީއއި ާއޭގެން ާކުރެވުނު ާޚަރަދު" ާއަށް ާހަވލދޭ ާނޯޓުާ
އިދރއަށްާއެހެނިހެންާ
ކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ާގެާ"ކައުންސިލްގެާ ާ
ނަންބަރުާާ12އއި"ާ،ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަ ާ
ނޭާ"އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާ
ގޮތްގޮތުންާލިބުނުާއމްދަނީއއިާއޭގެންާކުރެވުނުާހަރަދު"ާއަށްާހަވލދޭާނޯޓުާނަންބަރުާާ44ގައިާހިމެ ާ
ށް ާރިޕޯޓުތަކުންާދައްކާ
ފެށުނުއިރުާހުރިާފައިސކަމަ ާ
ލިބުނުާފައިސ ާއަދިާކުރެވުނުާޚަރަދު"ާގެ ާބައެއްާއައިޓަމްތަކުގައިާ،އަހަރުާ ާ
އަދަދއިާ،އަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިކަމަށްާއައިޓަމްާބކީާފޮތުންާދައްކާއަދަދއިާދިމނުވުންާ ާ.
ގެ ާރިޕޯޓް"ާން ާކަމަށްވެފައިާ ،މިާ
އަދި ާނޯޓު ާނަންބަރު ާާ 44ގައި ާހިމަނފައިވ ާއަދަދުތައްާގެނެސްފައިވަނީާ"އެހެނިހެން ާއމްދަނީ ާ
ށް ާލިބުނުާފައިސ ާއަދިާހިނގިާޚަރަދއިާ،އައިޓަމްާބކީާފޮތުންާލިބުނުާފައިސ ާއަދިާ
ރިޕޯޓުގައިާހިމަނފައިވ ާބައެއްާއައިޓަމްތަކަ ާ
ހިނގިާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާދައްކފައިވާއަދަދުތަކުގައިާފަރަގުހުރުންާ.
މީގެއިތުރުންާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާނަމުގައި ާސްޓޭޓް ާބޭންކް ާއޮފް ާއިންޑިއގައި ާއޮންނަ ާބޭންކް ާއެކަންޓުންާ
 ާ 2016ވަނަާއަހަރުާތެރޭގައިާކޮށްފައިވ ާޚަރަދުތައްާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާއެއްވެސްާރިޕޯޓެއްގައިާއަދިާާ 2016ވަނަާއަހަރުގެާ
ނފައިާނުވުންާ.އަދިާ ،
މލީާބަޔނުގައިވެސްާހިމަ ާ
ާ20އޭޕްރީލްާާ2011ވަނަާދުވަހުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާއންމުކޮށްފައިވާމލިއްޔަތއިބެހޭާސަރކިއުލަރާ
(ސަރކިއުލަރ ާނަންބަރު ާާ )06/2011ގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތުންާ ،ޤނޫނު ާނަންބަރު ާ(ާ 07/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ ާއިދރީާ
ނު)ާގެާދަށުންާއުފައްދފައިވާކައުންސިލްތައްާއުފެދުމއިާގުޅިގެންާ،އޭގެާކުރިންާ
ދއިރތައްާލމަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤނޫ ާ
ޗުާ
ރި ާ
އަތޮޅުާއޮފީހއިާރަށުާއޮފީހަށްާނިސްބަތްވާފައިސގެާއެކައުންޓްތައްާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާާ10މ ާ
ާ 2011ވަނަ ާދުވަހު ާބަންދުކޮށްފައިވުމއިާ ،ބަންދުކުރެވުނު ާއެކައުންޓްތަކުގެ ާތެރެއިން ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއަށްާ
ނިސްބަތްވ ާއެރަށުގެާ"ރަށްާކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީ"ގެާއެކައުންޓްގައިާހުރިާއައިޓަމްތަކުގެާފައިސާ 2016ާ ،ވަނަާއަހަރުާމިނިސްޓްރީާ
އޮފް ާފިނޭންސް ާއެންޑް ާޓްރެޜަރީއިން ާރިލީޒްކޮށްދީފައިވކަމަށް ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާމައުލޫމތު ާދީފައިާ
ވީނަމަވެސް ާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާރިލީޒްކުރިާއަދަދުގެާތަފްޞީލްާއެނގޭނެފަދަާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 3
ސަފުހާާ ާ75

އޓަމްތަކުގެާބކީއަށްާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނުގެނެސްާާ 2016ވަނަާއަހަރއިާހަމައަށްާބކީާ
ލިޔެކިޔުމެއްާނެތުންާ.އަދިާ ،މިާއަ ި
ކުރަމުންާގެންގޮސްފައިވުން.
އެހެންކަމުންާ 31ާ ،ޑިސެންބަރުާާ 2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސ ާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެ ާބަޔން"ާއަދިާ
"ފސްކުރެވުނު ާބަޖެޓއި ާއެ ާބަޖެޓުން ާހޭދަކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔން" ގައި ާ"އެހެނިހެން ާގޮތްގޮތުން ާލިބުނު ާފައިސ" ގެ ާގޮތުގައިާ
ހިމަނފައިވ ާ( ާ 29,463,320ނަވވީސް ާމިލިއަން ާހަތަރު ާލައްކަ ާފަސްދޮޅަސް ާތިން ާހސް ާތިން ާސަތޭކަ ާވިހި) ާރުފިޔއއިާ
"އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާފައިސއިންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވާ(ާ32,191,093ތިރީސްާދެާމިލިއަންާއެއްާ
ލައްކަާނުވަދިހަާއެއްާހސްާނުވަދިހަާތިނެއް)ާރުފިޔއަކީާޞައްހަާއަދަދުތަކަކަށްާނުވުން.
(ށ) ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާާ 31ޑިސެންބަރު ާާ 2016އަށް ާނިމުނު ާމލީ ާއަހަރުގެ ާ"ފައިސ ާލިބުނު ާގޮތއިާ
ހޭދަކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔން" ާގައި ާ"އެހީގެ ާގޮތުގައި ާސަރުކރުން ާލިބުނު ާފައިސ" ާގެ ާއަދަދު ާގެނެސްފައިވަނީ ާކައުންސިލްގެާ
ގޮތުގައިާލިބުނުާ
އިދރއިންާތައްޔރުކޮށްފައިވާޚަރަދުާރިޕޯޓަށްާބަލައިގެންާކަމަށްވެފައިާ،މިާޚަރަދުާރިޕޯޓުގައިާ"ސަރުކރުންާއެހީގެާ ާ
ފައިސއިންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ާގެާގޮތުގައިާޖުމްލަާ(ާ5,663,771ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަާ
ލިކްާއެކައުންޓިންގާސިސްޓަމްާ
ހަތްދިހަާއެކެއް)ާރުފިޔާހިމަނފައިާވީނަމަވެސްާ،ދައުލަތުގެާއިދރތަކުގެާހިސބުތައްާބަލަހައްޓާޕަބް ާ
ލަާ
ޚަރަދުގެ ާގޮތުގައި ާޖުމް ާ
(އެސް.އޭ.ޕީ)ާގައިާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާސަރުކރުންާއެހީގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސއިންާކުރެވުނުާ ާ
(ާ6,533,664ހަާމިލިއަންާފަސްާލައްކަާތިރީސްާތިންާހސްާހަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔާހިމަނފައިވުމުގެާސަބަބުންާ
މިާދެާއަދަދުގައި ާ( ާ 869,893އަށްާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާނުވަާހސްާއަށްާސަތޭކަާނުވަދިހަާތިނެއް)ާރުފިޔގެާފަރަގު ާދެނެގަނެާ
ބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާ
މލީާބަޔންާއިސްލހުކޮށްފައިނުވުންާ.އެހެންކަމުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެން ާ
ވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ގައިާ"އެހީގެާގޮތުގައިާސަރުކރުންާލިބުނުާފައިސ"ގެާގޮތުގައިާ
މލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެ ާ
ހިމަނފައިވާ(ާ5,663,771ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއް)ާރުފިޔާސައްޙަނުވުންާ .
ޕޯޓުތަކއިާ،އެއ ާގުޅޭާ
(ނ)ާމލީާބަޔންތައްާތައްޔރުކުރުމަށްާމލެާއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލުގެާއިދރއިންާތައްޔރުކޮށްފައިވ ާރިާ
ބކީާފޮތްތައްާއަދހަމަކުރަމުންާ
އައިޓަމްތަކުގެާއައިޓަމްާބކީާފޮތްތަކުގައިާހިމަނފައިވާއަދަދުތަކުގައިާފަރަގުހުރުންާ.އަދިާ،އައިޓަމްާ ާ
ބުން"ާ ،ފައިސ ާލިބުނުާ
ގެންގޮސްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާ ،އައިޓަމްާބކީާފޮތްތަކުގައިާހުރިާއަދަދުތައްާސައްޙަނުވުންާ.މީގެާސަބަ ާ
ގޮތއިާހޭދަާކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ގައިާލިބުނުާފައިސގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 4,158,969ހަތަރުާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާ
ިސ ާލިބުނުާގޮތއި ާހޭދަާކުރެވުނުާ
ފަންސސްާއަށްާހސްާނުވަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާނުވައެއް)ާރުފިޔ ާސައްޙަނުވުންާ.އަދިާ"ފައ ާ
ގޮތުގެާބަޔން"ގައިާޚަރަދުކަމަށްާދައްކފައިވާ(ާ3,962,490ތިންާމިލިއަންާނުވަާސަތަކޭާފަސްދޮޅަސްާދެާހސްާހަތަރުާސަތޭކަާ
ނުވަދިހަ)ާރުފިޔާސައްޙަނުވުންާ ާ.
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މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާ
ފައިސ"ގެ ާތެރޭގައިާ،
ޓް" ާކޮލަމްގައި ާ"އެހީގެ ާގޮތުގައި ާސަރުކރުން ާލިބުނު ާ ާ
ހޭދަކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔން"ގެ ާ"ރިވައިޒްކުރި ާބަޖެ ާ
ކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާާ 2016ވަނަ ާއަހަރަށް ާފސްކުރެވުނު ާބަޖެޓަށްާ ،މިނިސްޓްރީ ާއޮފް ާފިނޭންސް ާއެންޑް ާޓްރެޜަރީންާ
އިތުރުކޮށްދީފައިވާ(ާ652,929ހަާލައްކަާފަންސސްާދެާހސްާނުވަާސަތޭކަާނަވވީސް)ާރުފިޔާހިމަނފައިނުވުން.
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މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ާގެާ
"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސާއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާއަށްާހަވލދޭާނޯޓްާނަންބަރުާާ24ގައިާކައުންސިލްގެާ
ރިާ
އިދރގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާރުފިޔ ާއެކައުންޓްގައިާާ 31ޑިސެންބަރުާާ 2016ގެާނިޔަލަށްާހު ާ
ންާދައްކާ(ާ216,082ދެާލައްކަާސޯޅަާހސްާއަށްޑިހަާދޭއް)ާރުފިޔއއިާ،ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓްގައިާ
ކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓު ާ
ސްާއަށްާސަތޭކަާފަންސސްާ
ންާދައްކާ(ާ15,851ފަނަރަާހ ާ
ާ31ޑިސެންބަރުާާ2016ގެާނިޔަލަށްާހުރިާކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓު ާ
އެކެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާހިމަނފައިނުވތީއއިާ،ބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާގައިާއޮންނަާރުފިޔާއެކައުންޓްގައިާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 4
ސަފުހާާ ާ75

ތްާސަތޭކަާ
ގެާނިޔަލަށްާހުރިކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓުންާދައްކާ(ާ1,173,776އެއްާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތްދިހަާތިންާހސްާހަ ާ
ހަތްދިހަާހައެއް)ާރުފިޔއއިާނޯޓްާނަންބަރުާާ 24އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި)ާގައިާ
ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއަދަދުާދިމނުވުންާ.އަދިާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓ ާފައިސގެާ"ތިޖޫރީާބކީާފޮތް"ާއޮޑިޓަށްާ
ކޮށްދީފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާ،އަހަރުާނިމުނުއިރުާއަތުގައިާހުރިާފައިސގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 6,575ހަާހސްާފަސްާ
ފޯރު ާ
ސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހެއް)ާރުފިޔގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތުންާ.އެހެންކަމުން"ާ،ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާ
ބަޔން"ގެ ާ"އަހަރުާނި މުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާއަށްާހަވލދޭާނޯޓްާނަންބަރުާާ 24ގައިާ
ހިމަނފައިވާ(ާ1,410,944އެއްާމިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާދިހަާހސްާނުވަާސަތޭކަާސޅީސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔާސައްޙަާނުވުމއިާ،
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާ
ގޮތުގެާބަޔން"ާގައިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާާ923,694
އެާއަދަދަށްާހަވލދީފައިވާނޯޓުާނަންބަރުާާ24ގައިާއަހަރުާ
(ނުވަާލައްކަާތޭވީސްާހސްާހަާސަތޭކަާނުވަދިހަާހަތަރެއް)ާރުފިޔއއިާ ާ
ނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވާ(ާ1,410,944އެއްާމިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާ
ދިހަާހސްާނުވަާސަތޭކަާސޅީސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔާދިމނުވުންާ .
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ންގެާއންމުާބައްދަލުވުމުގައިާ
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާާ2016ވަނަާއަހަރަށްާލަފކުރާބަޖެޓެއްާތައްޔރުކޮށްާ،ރައްޔިތު ާ
ނެއްާ
ގެ ާނަމުގައި ާބަޔ ާ
ފސްކޮށްފައިނުވުންާ .ނަމަވެސް"ާ ،ފސްކުރެވުނު ާބަޖެޓއި ާއެ ާބަޖެޓުން ާހޭދަކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔން" ާ ާ
އިސާ
ތައްޔރުކޮށްާ،އެާބަޔނުގައިާފސްކުރިާއަދިާރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓްގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވަނީާ،އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާފަ ާ
އަދިާކުރެވުނުާޚަރަދުތައްކަމުންާ،ނޯޓުާނަންބަރުާާ44ގައިވާއަދަދުތައްާސައްޙަނުވުން.

ން ާ
ޕީނިއަ ާ
އެޑްވރސްާއޮާ
ން،
މި ާއޮފީހުން ާދެކޭ ާގޮތުގައިާ ،މަތީގައިވ ާ"އެޑްވރސް ާއޮފީނިއަންއެއް ާދެވުނު ާސަބަބު"ގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާމައްސަލަތަކުގެ ާސަބަބު ާ
ރު ާާ 2016ގައިާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސ ާލިބުނުގޮތއި ާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާ
މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ 31ޑިސެންބަ ާ
ގެާ
ބަޔން"ާއއިާ"ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަާކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔން"ާއަކީާމައިގަނޑުާގޮތެއްގައިާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލް ާ
ާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމޭާމލީާއަހަރުާއެާއިދރއަށްާލިބުނުާފައިސާއއިާ،އެާފައިސއިންާކުރެވުނުާޚަރަދއިާ،މލީާއަހަރުގެާ
ނިޔަލަށްާބކީާހުރިާފައިސ ާތެދުވެރިކަމއެކުާޙަޤީޤަތ ާއެއްގޮތަށްާދައްކުވައިދޭާ"އިންޓަރނޭޝަނަލްާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާ
ށްފައިވާ
ޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާއާއެއްގޮތަށްާތައްޔރުކޮ ާ
ސްޓޭންޑަޑްާ(އިޕްސަސް)ާ:ފައިނޭންޝަލްާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭ ާ
މލީާބަޔންތަކެއްނޫނެވެާ .

ޓު ާ
ންކުރާރިޕޯ ާ
ބަޔ ާ
ަރމެދުާދެކޭގޮތްާ ާ
ލުކުރެވިފައިވާމިންވ ާ
ަކާއެއްގޮތަށްާޢަމަ ާ
ޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތ ާ
ތު ާ
ލުކުރުމުގައިާއިދރގެާމލީާޒިންމދރުާވެރިޔގެާމަސްއޫލިއްޔަ ާ
ށްާޢަމަ ާ
ޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކާއެއްގޮތަ ާ
ށްފައިވާ
މލީާބަޔންތައްާތައްޔރުކޮށްާހުށަހެޅުމއިާގުޅޭގޮތުންާއިދރގެާމލީާޒިންމދރުާވެރިޔ ާއަދކުރަންޖެހޭާކަމަށްާމަތީގައިާބަޔންކޮ ާ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެާއިތުރުންާ ،ޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރަކުޒަކީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤނޫނު)ާ
ލްގެ ާއިދރއަށްާލިބޭާފައިސ ާއއިާމުދ ާބަލަހައްޓަންވނީާދައުލަތުގެާމުދަލއިާފައިސ ާބެލެހެއްޓުމުގެާ
ގެާާ 88ވަނަާމއްދގައިާކައުންސި ާ
ޤނޫނއި ާގަވއިދުތަކއި ާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެ ާމަތިން ާކަމަށް ާބަޔންކޮށްފައިވުމުންާ ،ޤނޫނު ާނަންބަރު ާ(ާ 3/2006ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެާ
އިާ
ޤނޫނު) ާއއިާ ،ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދއި ާ ކައުންސިލްގެ ާމލީ ާކަންކަމ ާގުޅުންހުރި ާއެހެނިހެން ާޤނޫނުތަކއި ާގަވއިދުތަކ ާ
އެއްގޮތްވ ާގޮތުގެާމަތިންާ ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާމލީާކަންތައްތައްާހިންގާ ،ބެލެހެއްޓުމއިާ ،ޚަރަދުތައްާކުރުމުގައި ާއެާ
އަހަރަށް ާއެ ާކައުންސިލުން ާފސްކުރި ާބަޖެޓއި ާއެއްގޮތަށްާ ،އެ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާމަޤުޞަދުތައް ާޙޞިލްވ ާގޮތަށްާ ،ބަޖެޓުގައިާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 5
ސަފުހާާ ާ75

ކަނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށްާ ،ބަޖެޓުގައި ާޚަރަދުކުރުމަށް ާކަނޑައެޅުނު ާހުދޫދުގެ ާތެރޭގައި ާޚަރަދުކުރުމއިާ ،ކައުންސިލްގެ ާހިސބުތައްާ
ހަޤީޤަތއިާއެއްގޮތަށްާޞައްޙަކަމއިާފުރިހަމަކަމއެކުާބެލެހެއްޓުމަކީވެސްާއިދރގެާމލީާޒިންމދރުާވެރިޔގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެާ .
އަދިާމީގެާއިތުރަށްާއެހެނިހެންާމލީާކަންކަންާހިންގައިާބެލެހެއްޓުމުގައިާޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 3/2006ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނު)ާ
ިޔގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެާ .
އއިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަކީވެސްާކައުންސިލްގެާމލީާޒިންމދރުާވެރ ާ

ތު ާ
ސްއޫލިއްޔަ ާ
ގެާމަ ާ
އޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާ
އުންސިލްގެާއިދރގެާބަޖެޓުންާ
މލީާބަޔންތަކުގެާސައްޙަކަމމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔންކުރުމުގެާއިތުރުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކަ ާ
ތަށްާ،ބަޖެޓުގައިާ
ްާޙޞިލްވާގޮ ާ
ޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާކައުންސިލުންާފސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓާއެއްގޮތަށްާ،އިދރގެާމަޤުޞަދުތައ ާ
ކަނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށްާ ،ބަޖެޓުގައި ާޚަރަދުކުރުމަށް ާކަނޑައެޅުނު ާހުދޫދުގެ ާތެރޭގައިތޯ ާބަޔންކުރުމއިާ ،އިދރގެ ާމލީ ާކަންކަންާ
ހިންގާބަލަހައްޓފައިވަނީާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނއިާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާކައުންސިލްގެާމލީާކަންކަމާގުޅުންހުރިާ
ކޭގޮތްާބަޔންާކުރުމަކީވެސްާއޮޑިޓަރާ
ލުކުރެވިފައިވާމިންވަރމެދުާދެ ާ
އެހެނިހެންާޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކއިާއެއްގޮތަށްތޯާބަލައިާ،އެއަށްާޢަމަ ާ
ޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެާ .
މި ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާތެރޭގައި ،ކައުންސިލް ާއިދރގެ ާމލީ ާކަންކަން ާހިންގުމުގައިާ ،ކުރިން ާބަޔންކުރެވުނުާޤނޫނުތަކއި ާގަވއިދުތަކއިާ
ކައުންސިލުންާފސްކޮށްދެއްވިާ
އެއްގޮތަށްާއަމަލުާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރުާބެލުމަށއިާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާ ާ
ބަޖެޓުގެ ާމަޤުޞަދުތައް ާޙޞިލުކުރުމަށްތޯ ާބެލުމަށް ާބޭނުންވ ާހެކި ާހޯދުމުގެ ާގޮތުން ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާއިޖުރތުތައް ާފުރިހަމަކުރުންާ
އިދއިާކައުންސިލްގެާމލީާކަންކަމާ
ހިމެނެއެވެާ.މިާއިޖުރތުތަކުގެާތެރޭގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނއިާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވ ާ
މަލުކޮށްފައިވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެާ .
ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކއިާޚިލފަށްާޢަ ާ
ންާ
ކޮށްފައިވަނީ ާއެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލު ާ
މިގޮތުންާމލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާާ 2016ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދު ާ
ންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައިާ
ފސްކޮށްދެއްވި ާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް ،އިދރގެ ާމަޤުޞަދުތައް ާޙޞިލްވ ާގޮތަށްާ ،ބަޖެޓުގައި ާކަނޑައެޅިފައިވ ާކަ ާ
ށުގައިވާވިޔަފރިތަކއިާފައިސއާ
ޚަރަދުކުރުމަށްާކަނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާބެލުމަށއިާ،އަދިާކައުންސިލްގެާއިދރއއިާއެާއިދރގެާދަ ާ
ގެާ
ލް ާ
ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގުމުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނއިާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާ،އަދިވެސްާކައުންސި ާ
ދެކޭގޮތްާބަޔންާކުރުމަށްާބޭނުންވާ
އިދރގެާމލީާކަންކަމއިާގުޅޭާއެހެނިހެންާޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާމިންވަރމެދުާ ާ
މިންވަރަށްާއެކަށީގެންވާހެކިާހޯދިފައިވކަމަށްާމިާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ސް
ލުކުރެވިފައިވާމިންވަރމެދުާދެކޭގޮތްާބިނކުރެވުނުާއަސ ާ
ށްާޢަމަ ާ
ޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކަ ާ
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ގުާ
ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 8.25ވަނަާމއްދގައިާ،ދައުލަތުގެ ާތަންތަނަށް ާގަންނަންޖެހޭ ާތަކެތީގެ ާޖުމްލަ ާއަ ާ
ތިާ
ނުވަތަ ާކުރުވަންޖެހޭ ާމަސައްކަތުގެ ާއަގު ާ(ާ 1,500,000އެއްާމިލިއަންާފަސްާލައްކަ)ާރުފިޔއަށްވުރެ ާބޮޑުވނަމަާ ،އެފަދަ ާތަކެ ާ
ށްާ
ނީ ާޓެންޑަރ ާއިވެލުއޭޝަން ާބޯޑަ ާ
ދަ ާމަސައްކަތްތައް ާހަވލުކުރނެ ާފަރތެއް ާހޯދަންވ ާ
ގަންނނެ ާފަރތެއް ާނުވަތަ ާއެފަ ާ
ލަާ(ާ39,427,807ތިރީސްާނުވަާ
ންާޖުމް ާ
ންކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއި ާ
ހުށަހަޅައިގެ ާ
މިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާހަތވީސްާހސްާއަށްާސަތޭކަާހަތެއް)ާރުފިޔާާ2016ވަނަާއަހަރުާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،ތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާ
ން.
ލްާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅފައިާނުވު ާ
ފަރތެއްާނުވަތަާމަސައްކަތްތައްާކުރނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާނެޝަނަ ާ
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ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 7.01ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާ ،ދައުލަތުގެާތަންތަނަށްާގަންނަާނުވަތަާހަދިޔގެާ
ނަންބަރުާ ،މުދަލުގެ ާފުރިހަމަ ާނަމއިާ
ގޮތުގައި ާލިބޭ ާހުރިހ ާމުދަލުގެ ާދަފްތަރެއް ާބަލަހައްޓަންވނެކަމަށއި ާމި ާދަފްތަރުގައި ާކޯޑު ާ ާ
ތަފްސީލު ާ(ބްރޭންޑްާ ،މޮޑެލްާ ،ސީރިއަލް ާނަންބަރުާ ،މިން ާނުވަތަ ާބަރުދަންާ ،މުދަލުގެ ާޙލަތުާ ،އަދި ާމި ާނޫންވެސް ާމުހިންމުާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 6
ސަފުހާާ ާ75

އިާ
މަޢުލޫމތު)ާ،މުދާހުރިތަންާ،ލިބުނުާތރީޚްާ،އަގުާއަދިާއިތުރުާމަޢުލޫމތުާ(ފަހުންާއަންނަާބަދަލު)ާހިމަނަންވނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފަ ާ
ެހާ
ރި ާއެންމ ާ
ުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާހަރުމުދަލުގެ ާދަފްތަރުގައި ާއެ ާއިދރގެ ާބެލުމުގެ ާދަށުގައި ާހު ާ
ޅ ު ާހ ާ
ވީނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮ ާ
ތުާ
ހަރުމުދ ާހިމަނފައި ާނުވުންާ.އަދިާ ،ހަރުމުދަލުގެ ާދަފްތަރުގައި ާހިމަނފައިހުރި ާބައެއް ާހަރުމުދަލުގެ ާއަގއި ާއެހެނިހެން ާމަޢުލޫމ ާ
ގުގެާ
ފުރިހަމައަށް ާބަލަހައްޓފައި ާނުވުންާ .ހަމައެއއެކުާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދަރއިން ާާ 2016ވަނަ ާއަހަރު ާހޯދުނު ާހަރުމުދަލުގެ ާއަ ާ
ތު"ގެާތެރޭގައިާ
މަޢުލޫމ ާ
ގެ ާމލީާބަޔނއެކުާހުށަހަޅފައިވ ާ"އިތުރުާ ާ
ގޮތުގައި ާާ 31ޑިސެންބަރުާާ 2016އަށް ާނިމުނު ާމލީ ާއަހަރު ާ
ހިމަނފައިވ ާ"މިލްކިއްޔތއި ާމލީ ާޒިންމތަކުގެ ާބަޔން"ގައިާ ،އެ ާއަހަރު ާހޯދުނު ާބައެއް ާހަރުމުދަލުގެ ާއަގު ާހިމަނފައި ާނުވުންާ.
އިާ
ން"ގައި ާ"ހަރުމުދ" ާއަދި ާ"ބިނކޮށް ާނުނިމިހުރި ާހަރުމުދ" ާގެ ާގޮތުގަ ާ
ލީ ާޒިންމތަކުގެ ާބަޔ ާ
އެހެންކަމުން"ާ ،މިލްކިއްޔތއި ާމ ާ
ލަާ(ާ19,108,371ނަވރަާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާއަށްާހސްާތިންާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއް)ާރުފިޔާސައްޙަނުވުން.
ހިމަނފައިވާޖުމް ާ
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ށް ާބޭނުންވ ާޑީސަލްާ
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާހިންގަމުންދ ާކ.ހުރ ާރައްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުގޭގެ ާއިންޖީނުތަކަ ާ
ސަޕްލައިކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.15ވަނަާމއްދގައިާވގޮތަށްާާ2015ވަނަާ
ތައްާ
އިވާއަންދސީާހިސބު ާ
އަހަރުާއިޢުލންކޮށްފައިވކަންާލިޔެކިޔުންތަކުންާއެނގެންާއޮތްނަމަވެސްާ،އެާއިޢުލނއިާގުޅިގެންާލިބިފަ ާ
ގެާާ8.16ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވާ،އަންދސީާ
ގެާގަވއިދުާ(ާ )2009
ގެާމލިއްޔަތު ާ
އޮޑިޓަށްާފޯރުކޮށްދީފައިނުވުމއިާ،ދައުލަތު ާ
ހިސބުާހުށަހެޅުމަށްާމައުލޫމތުާދޭންާތައްޔރުކޮށްފައިވާލިޔުންާއަދިާމަސައްކަތްާކުރުވނެާފަރތެއްާހޮވުމަށްާޕޮއިންޓްާދޭާއުޞޫލއިާ،
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.17ވަނަާމއްދގައިާބަޔންާކޮށްފައިވާ،އަންދސީާހިސބުާހުށަހެޅިާފަރތްތަކުގެާ
ގެ ާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 8.20ވަނަާމއްދގައިާވގޮތަށްާއަންދސީާހިސބު ާބަލ ާކޮމިޓީންާ
ލިސްޓް ާއަދިާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ާ
ސިލްގެާއިދރއިންާާ2016
ޕޮއިންޓްާދީފައިވާގޮތުގެާތަފްސީލުާފަދަާމުހިންމުާއިޖްރތުތައްާފުރިހަމަނުކޮށްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުން ާ
ތްާ
ވަނަާއަހަރުާއިންޖީނުގެއަށްާބޭނުންވާޑީސަލްާގަތުމަށްާއަމިއްލަާފަރތަކއިާހަވލުކޮށްާ،ޖުމްލަާ(ާ5,739,931ފަސްާމިލިއަންާހަ ާ
ލައްކަާތިރީސްާނުވަާހސްާނުވަާސަތޭކަާތިރީސްާއެކެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވުންާ.އަދިާޑީސަލްާހޯދުމަށްާާ2015ވަނަާއަހަރުާ
މލެ ާއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާކޮށްފައިވ ާއިޢުލންތަކއިާ ،ތައްޔރުކޮށްފައިވ ާއެއްބަސްވުމުގެ ާސައްޙަކަން ާކަށަވަރުާ
ކުރެވެންާނެތުންާ.
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އް
ރު އެކައުންޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައއި ހިސބުތަކއި ލިޔެކިޔުންތަ ާ
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއގައި އޮންނަ ރުފިޔ އަދި ޔޫ.އެސް ޑޮލަ ާ
ބެލެހެއްޓުމުގައި ފހަގަވި މައްސަލަތައް
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2009ގެާާ 6.03ވަނަާމއްދގައިާ،ދައުލަތުގެާއެއްވެސްާފައިސއެއްާނުވަތަާދައުލަތުގެާ
ބެލުމުގެާދަށުގައިާހުންނަާއެއްވެސްާފައިސއެއްާޖަމކުރުމަށްޓަކައިާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާފިޔަވައިާއެހެންާމލީާއިދރއެއްގައިާ
(ރއްޖޭގައި ާނުވަތަ ާރއްޖެއިން ާބޭރުގައި ާނަމަވެސް) ާއެކައުންޓެއް ާހުޅުވަންވނީ ާޖަމކުރަން ާބޭނުންވ ާފައިސއއި ާބެހޭ ާފުރިހަމަާ
މުގައި ާބަޔންކޮށްފައިާ
މަޢުލޫމތއެކު ާމިނިސްޓްރީ ާއޮފް ާފިނޭންސް ާއެންޑް ާޓްރެޜަރީއަށް ާލިޔެާ ،ލިޔުމަކުން ާހުއްދަ ާލިބުމަށްފަހުކަ ާ
ގެާއިދރއިންާާ2013
ރީގެާހުއްދަާނުހޯދައި ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލް ާ
ވީނަމަވެސްާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސް ާއެންޑްާޓްރެޜަ ާ
ވަނަާއަހަރުާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއާ(އެސް.ބީ.އައި)ގައިާރުފިޔާއަދިާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓެއްާހުޅުވފައިވުންާ.
ށްާ
ރުގެާނިޔަލަ ާ
ންާާ2013ވަނަާއަހަރުންާފެށިގެންާާ2016ވަނަާއަހަ ާ
(ށ)ާއެސް.ބީ.އައިގައިާހުޅުވފައިވާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓު ާ
ޖުމްލަާ(ާ235,561ދެާލައްކަާތިރީސްާފަސްާހސްާފަސްާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާއެކެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާ-ާ3,632,351(ާ،ތިންާ
މިލިއަންާހަާލައްކަާތިރީސްާދެާހސްާތިންާސަތޭކަާފަންސސްާއެއްާރުފިޔ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2009ގެާާ8ވަނަާ
ބބުގައިާބަޔންކޮށްފައިވާލިޔެކިޔުންތައްާފުރިހަމަނުކޮށްާޚަރަދުކޮށްފައިވުންާ.މީގެއިތުރުންާ2013ާ،ވަނަާއަހަރުންާފެށިގެންާާ2016
ލަާ(ާ213,093ދެާލައްކަާތޭރަާ
ވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާރުފިޔާއެކައުންޓަށްާޖަމކޮށްފައިވާ(ބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓުންާދައްކ)ާޖުމް ާ
ލަާ
ހސް ާނުވަދިހަ ާތިނެއް) ާރުފިޔ ާއަދި ާޔޫ.އެސް ާޑޮލަރު ާއެކައުންޓަށް ާޖަމކޮށްފައިވ ާ(ބޭންކް ާސްޓޭޓްމަންޓުން ާދައްކ) ާޖުމް ާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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(ާ249,588ދެާލައްކަާސޅީސްާނުވަާހސްާފަސްާސަތޭކަާއަށްޑިހަާއަށެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާ-ާ3,848,642(ާ،ތިންާމިލިއަންާ
އަށްާލައްކަާސޅީސްާއަށްާހސްާހަާސަތޭކަާސޅީސްާދޭއްާރުފިޔ)ާއއިާގުޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާނެތުމުގެާސަބަބުންާ،މިާފައިސއަކީާ
ކޮންާބޭނުމަކަށްާމިާއެކައުންޓަށްާޖަމކޮށްފައިވާފައިސއެއްކަންާއެނގެންާނެތުންާ.އަދިާ،މިާދެާއެކައުންޓްގެާފައިސގެާއެއްވެސްާ
ހިސބެއްާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއމްދަނީާރިޕޯޓުާ،ޚަރަދުާރިޕޯޓުާއަދިާމލީާބަޔނުގައިާހިމަނފައިާނުވުން.
.9

ށް ާޖުމްލަ ާާ3,229,875
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާހިންގަމުންދ ާދޮންބަންޑރައިން ާޕްރީސްކޫލް ާއިމރތް ާކުރުމަ ާ
(ތިންާމިލިއަންާދެާލައްކަާނަވވީސްާހސްާއަށްާސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،މަސައްކަތއި

ާހަވލުވިާ

ިޔާ
ފަރތއެކުާއެއްބަސްވެފައިވާއަގަށްވުރެާއިތުރަށްާ(ާ247,375ދެާލައްކަާސޅީސްާހަތްާހސްާތިންާސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހެއް)ާރުފ ާ
ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.
ށްާޖުމްލަާާ2,293,149
ރއިންާއަމިއްލަާފަރތްތަކާހަވލުކޮށްގެންާކުރުވފައިވާމަސައްކަތްތަކަ ާ
 .10މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދ ާ
(ދެާމިލިއަންާދެާލައްކަާނުވަދިހަާތިންާހސްާއެއްާސަތޭކަާސޅީސްާނުވައެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާ
ގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 8.22ވަނަާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާ ،އެ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާއެއްބަސްވުންތަކުގައި ާރިޓެންޝަންާ
ަވލުކޮށްގެންާކުރުވފައިވާ
ފައިސ ާކަނޑނެާގޮތއިާބަހައްޓނެާމުއްދަތު ާހިމަނފައިާނުވުންާ .ހަމައެއއެކުާ،އަމިއްލަާފަރތްތަކ ާހ ާ
ިޔާ
ށް ާޖުމްލަ ާ (ާ 2,421,939ދެ ާމިލިއަން ާހަތަރު ާލައްކަ ާއެކވީސް ާހސް ާނުވަ ާސަތޭކަ ާތިރީސް ާނުވައެއް) ާރުފ ާ
މަސައްކަތްތަކަ ާ
ގެާާ8.22ވަނަާމއްދގައިާ
ވުންތަކުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ާ )2009
ޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،އެާމަސައްކަތްތަކުގެާއެއްބަސް ާ
ތްާ
ބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާ ،އެއްބަސްވެފައިވ ާމުއްދަތަށް ާމަސައްކަތް ާނުނިމިއްޖެނަމަާ ،ޖޫރިމަނގެ ާގޮތުގައި ާފައިސ ާކަނޑނެާގޮ ާ
ހިމަނފައިނުވުމއިާ ،ޖުމްލަ ާ(ާ 147,000އެއް ާލައްކަ ާސޅީސް ާހަތް ާހސް) ާރުފިޔގެ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާއެއްބަސްވުންތަކުގައިާ
ށް ާޖޫރިމަނގެާގޮތުގައިާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 8.29ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތްާނޫންާގޮތްގޮތަ ާ
ން ާހިންގ ާއިންޖީނުގެއަށްާ
ވުންާ .މީގެ ާއިތުރުންާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއި ާ
ފައިސ ާކަނޑނެގޮތް ާހިމަނފައި ާ
ސިންކްރޮނައިޒިންގ ާޕެނަލްބޯޑެއް ާސަޕްލައިކޮށް ާއިންސްޓޯލް ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތްާ ،އެއްބަސްވެފައިވ ާމުއްދަތަށް ާމަސައްކަތްާ
ނިމިފައިނުވތީ ާކަނޑަންޖެހޭ ާޖޫރިމަނ ާފައިސ ާނުކަނޑައި ާއެކިފަހަރުމަތިން ާއެ ާކުންފުނިން ާހުށަހަޅފައިވ ާބިލްތަކަށް ާފައިސާ
ކަާ
ދައްކަމުންގޮސްާ ،ފެބްރުއަރީާާ 2018ގެާނިޔަލަށްާމަސައްކަތުގެާޖުމްލަ ާއަގު ާކަމުގައިވ ާ(ާ 1,640,220އެއްާމިލިއަންާހަާލައްާ
އިވުން.
ށްާދައްކާޚަލސްާކޮށްފަ ާ
ސޅީސްާހސްާދުއިސައްތަާވިހި)ާރުފިޔާ،މަސައްކަތްާހަވލުކުރިާފަރތަ ާ
 .11ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 8.28ވަނަ ާމއްދގައިާ ،ދައުލަތުގެ ާތަންތަނުން ާހަވލުކުރ ާކަންތައްތައްާ
ތިން ާއެކަންތައްކޮށް ާނިންމުމުންކަމަށއިާ ،އެގްރިމެންޓއި ާޚިލފަށް ާކޮށްފައިވާ
ބަލައިގަންނަންވނީ ާއެގްރިމެންޓުގައިވ ާގޮތުގެމަ ާ
ކޮންޓްރެކްޓްާމަސައްކަތްާ
ނެކަމަށއިާ،މިާގަވއިދުގެާާ8.29ވަނަާމއްދގައިާ ާ،
މަސައްކަތއިާވިއްކފައިވާތަކެތިާބަލައިގަނެގެންާނުވ ާ
ހަވލުވި ާފަރތުންާ
ރި ާފަރތަށްާ،ގެއްލުމުގެާއަގުާމަސައްކަތްާ ާ
ލަސްވަމުންދނަމަ ާއެ ާލަސްވ ާލަސްވުމުންާ ،މަސައްކަތް ާހަވލުކު ާ
ދޭންޖެހޭނެކަމުގައިާބަޔންކޮށްފައިވީ ާނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިން ާ(ާ 1,481,308އެއް ާމިލިއަންާހަތަރުާ
ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.
ލައްކަާއަށްޑިހަާއެއްާހސްާތިންާސަތޭކަާއަށެއް)ާރުފިޔ ،މަސައްކަތްާނިންމިކަމުގެާލިޔުންާތައްޔރުނުކޮށްާ ާ
 .12ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.21ވަނަާމއްދގައިާ،އަވަސްގޮތެއްގައިާކުރުވަންޖެހޭާމަސައްކަތެއްާކަމުގައިވިޔަސްާ،
މަސައްކަތް ާހަވލުކުރަންވނީާ ،އެ ާމަސައްކަތެއްގެ ާފެންވަރ ާއަގބެހޭގޮތުން ާދެ ާފަރތުން ާއެއްބަސްވ ާއެއްބަސްވުމެއްގައިާ
ލަާ
ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަމުގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވީނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާއެއްބަސްވުމެއް ާނެތިާ ،ޖުމް ާ
(ާ1,286,268އެއްާމިލިއަންާދެާލައްކަާއަށްޑިހަާހަާހސްާދުއިސައްތަާފަސްދޮޅަސްާއަށެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވުން.
ްދގައިާ ،މަސައްކަތުގެާއަގުާތަކެތީގެާއަގއެކުާ(ާ 100,000އެއްާ
ތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.23ވަނަާމއ ާ
 .13ދައުލަ ާ
ލަ ާއަގުގެ ާ 15%އަށްާވުރެާބޮޑުާނުވނެާއަދަދަކަށްާއެޑްވންސްާފައިސާ
ލައްކަ)ާރުފިޔއަށްާވުރެާބޮޑުނަމަާ،މަސައްކަތުގެާޖުމް ާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ފަށްާ
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާޚިލ ާ
ދެވިދނެާކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިާވީ ާ
(ާ831,360އަށްާލައްކަާތިރީސްާއެއްާހސްާތިންާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް)ާރުފިޔާ،އެޑްވންސްާފައިސގެާގޮތުގައިާދީފައިވުން.
 .14މުދަލއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވުންާ.އެގޮތުން،
ތަާގަންނަންާބޭނުންވާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.05ވަނަާމއްދގައި ،ހޯދަންާބޭނުންވާޚިދުމަތްާނުވަ ާ
ރިޔަކުާހުއްދަދިނުމުންކަމަށްާ
ކޮށްާއެކަމަށްާވެ ާ
ތަކެތިާހޯދަންވނީާތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާފޮތްާނުވަތަާފޯމު ާފުރިހަމަ ާ
ބަޔންކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާާ2016ވަނަާއަހަރުާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާޖުމްލަާާ74,729
(ހަތްދިހަާހަތަރުާހސްާހަތްާސަތޭކަާނަވވީސް) ާރުފިޔ ާއަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސއިން ާ(ާ 542,595ފަސްާލައްކަ ާސޅީސްާދެާ
ހސްާފަސްާސަތޭކަާނުވަދިހަާފަހެއް)ާރުފިޔާ،ތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާކުރިންާ،ވެރިއެއްގެާހުއްދަާލިޔުމަކުންާހޯދުމަކނުލައިާާ
ޚަރަދުކޮށްފައިވުންާ .
ުރާ
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.10ވަނަާމއްދގައިާ ،މުދ ާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރއިރުާ،މުދަލަށް ާއޯޑަރުކ ާ
ުރާކައުންސިލްގެާ
ފޯމެއްާފުރިހަމަކޮށްާ،ވެރިޔެއްގެާސޮއިާއޮތްާލިޔުމެއްާއޮންނަންވނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިާވީނަމަވެސް ،މލެއަތޮޅުާހ ާ
ިޔގެ ާމުޢމަލތް ާއަދިާ
ސް) ާރުފ ާ
އިދރއިންާ ،ދައުލަތުގެާބަޖެޓުން ާޖުމްލަ ާ(ާ 74,729ހަތްދިހަ ާހަތަރު ާހސް ާހަތް ާސަތޭކަ ާނަވވީ ާ
ިޔގެާ
ރައްޔިތުންގެާފައިސއިން ާޖުމްލަ ާ(ާ 1,104,286އެއްާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތަރުާހސްާދުއިސައްތަާއަށްޑިހަ ާހައެއް)ާރުފ ާ
ނުކޮށްާޚަރަދުކޮށްފައިވުންާ .
މުޢމަލތްާ،މުދަލަށްާއޯޑަރުކުރާފޯމްާތައްޔރު ާ
ތީގެާއަގުާާ1,000
އްދގެާ(ނ)ާގައިާ ،އެއްފަހަރ ާގަންނަާތަކެ ާ
(ނ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.09ވަނަާމ ާ
ރުފިޔއިންާފެށިގެންާާ25,000ރުފިޔއަށްވުރެާބޮޑުނުވނަމަާ،އެފަދަާތަކެތިާވިއްކާފަރތްތަކުގެާތެރެއިންާމަދުވެގެންާތިންާފަރތަކުންާ
ންކޮށްފައި ާވީނަމަވެސްާ،
ލިޔުމުން ާއަގު ާހޯދުމަށްފަހުާ ،އެފަރތްތަކުގެ ާތެރެއިން ާއެކަށީގެންވ ާފަރތަކުން ާއެތަކެތިާހޯދުމަށްާބަޔ ާ
ން ާޖުމްލަ ާ(ާ 49,229ސޅީސްާނުވަާހސްާދުއިސައްތަާނަވވީސް)ާ
މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާދައުލަތުގެާބަޖެޓު ާ
ރުފިޔގެާތަކެތިާހޯދުމުގައިާތިންާފަރތަކުންާއަގުާހޯދފައިނުވުންާ .
ދުާ()2009ގެާާ8.11ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާ
(ރ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއި ާ
އިދރއަށްާހޯދފައިވ ާބައެއްާޚިދުމަތއިާތަކެތިާލިބިފައިވކަމަށްާލިޔުމުންާކަށަވަރުނުކޮށްާ ،ދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާޖުމްލަ ާާ39,744
ސް ާލައްކަާ
ލަ ާ(ާ 588,285ފަ ާ
(ތިރީސްާނުވަާހސްާހަތްާސަތޭކަާސޅީސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔ ާއަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާޖުމް ާ
އަށްޑިހަާއަށްާހސްާދުއިސައްތަާއަށްޑިހަާފަހެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުާކޮށްފައިވުންާ .
 .15ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 6.16ވަނަ ާމއްދގައިާ ،ދައުލަތުގެ ާއޮފީސްތަކުން ާކޮންމެ ާހަފުތއެއްގެ ާނިޔަލަށްާ
ހުގެ ާއިސް ާމުވައްޒަފަކުާ
ހަވލުވެާހުރިާމުވައްޒަފުގެާއިތުރަށްާއޮފީ ާ
ތިޖޫރީގައި ާހުރި ާފައިސގެ ާހިސބު ާތައްޔރުކޮށްާ ،ތިޖޫރީއއި ާ ާ
އެހިސބުާބަލަމުންާގެންދަންވނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާތިޖޫރީގެާހަފުތގެާ
ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީގެާ
ރުގެ ާއެއްވެސް ާހަފުތއެއްގައި ާތައްޔރުކޮށް ާބަލަހައްޓފައި ާނުވުންާ .މިގޮތުންާ ،
ހިސބެއް ާާ 2016ވަނަ ާއަހަ ާ
ށްާބަލައިގަނެފައިވާޖުމްލަާ(ާ603,758ހަާލައްކަާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަާ
ގޮތުގައިާާ2016ވަނަާއަހަރުާކައުންސިލްގެާއިދރއަ ާ
ފަންސސްާއަށެއް)ާރުފިޔާ،ތިޖޫރީއަށްާވެއްދިކަމުގެާއެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާނެތުން.
ގެާ
 .16މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ2016 ،ވަނަާއަހަރުާކައުންސިލްގެާއމްދަނީާފައިސއއިާދައުލަތުގެާއމްދަނީާފައިސ ާ
އައިޓަމްާބކީާބަލަހައްޓފައިާވީނަމަވެސްާ،އެާއިދރއަށްާއެކިާކަންކަމަށްާލިބުނުާފައިސާ،އަދިާއެާއައިޓަމްތަކުންާކުރާޚަރަދުތަކުގެާ
ަކއި ާގުޅޭާއައިޓަމުންާ
ތަފްސީލް ާއެނގޭގޮތަށްާބަލަހައްޓފައިނުވުންާ .މީގެާއިތުރުންާ،އައިޓަމްތަކުންާޚަރަދުާކުރުމުގައިާ ،އެާޚަރަދ ާ
ގައިާ
ޚަރަދުކުރުމުގެ ާބަދަލުގައި ާއެހެން ާއައިޓަމްތަކުން ާޚަރަދުކޮށްފައިވުންާ .މިގޮތުންާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާއައިޓަމް ާބކީ ާފޮތު ާ
ރުާފެށުނުއިރުާ
މްގައިާާ2016ވަނަާއަހަ ާ
ހިމަނފައިވ"ާ،ބޭންކަށްާޖަމކޮށްފައިާހުންނަާކޮންާފައިސާއެއްކަންާނޭނގޭާފައިސ"ގެާއައިޓަ ާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ގެ 9
ސަފުހާާ ާ75

ހުރި ާ(ާ 334,431ތިން ާލައްކަ ާތިރީސް ާހަތަރު ާހސް ާހަތަރު ާސަތޭކަ ާތިރީސް ާއެކެއް) ާރުފިޔ ާއަދި ާއަހަރުތެރޭ ާލިބުނުކަމަށްާ
ށްާޖުމްލަާާ461,279
ހިމަނފައިވާ(ާ81,555އަށްޑިހަާއެއްާހސްާފަސްާސަތޭކަާފަންސސްާފަހެއް)ާރުފިޔއިންާ،އެކިާކަންކަމަ ާ
(ހަތަރުާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާއެއްާހސްާދުއިސައްތަާހަތްދިހަާނުވައެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވުން.
 .17ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 1.01ވަނަ ާމއްދގައި ،ދައުލަތުގެ ާއިދރތަކަށް ާބަލައިގަންނަ ާފައިސ ާވީއެންމެާ
އިާވީނަމަވެސްާ،އޮޑިޓަރުންާކައުންސިލްގެާ
އަވަހަކަށްާއެާފައިސއެއްާޖަމކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓްތަކަށްާޖަމކުރަންވނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފަ ާ
އިދރގެާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސާގުނިާތރީޚުާކަމަށްވާާ21އޮކްޓޫބަރުާ2018ގެާނިޔަލަށްާޖުމްލަާ(ާ283,945ދެާލައްކަާއަށްޑިހަާ
ގެާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމނުކޮށްާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓފައިާ
ފަހެއް)ާރުފިޔާ،ކައުންސިލްގެާއިދރ ާ
ތިންާހސްާނުވަާސަތޭކަާސޅީސްާ ާ
ހުރުންާ .
ގެާ
ންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ ާ
ރުާ( 3/2006ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫނު)ގެާާ13ވަނަާމއްދއއިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭ ާ
 .18ޤނޫނުާނަންބަ ާ
"ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަންނަާފައިސާމޯލްޑިވްސްާއިންލަންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީާ(މީރ)ާއަށްާފޮނުވުމގުޅޭ"ާސަރކިއުލަރގައިާ
ބަޔންކޮށްފައިވާޤނޫނުތަކުގެާދަށުންާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާބަލައިގަންނަާދައުލަތުގެާއމްދަނީާފައިސާދައުލަތުގެާކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާ
ރެވެނިއުާއެކައުންޓަށްާޖަމކުރުމަށްާބަޔންކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާގޮތުގައިާާ2016
ވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާބަލައިގަނެފައިވާއމްދަނީގެާތެރެއިންާޖުމްލަާ(ާ156,592އެއްލައްކަާފަންސސްާހަާހސްާފަސްާސަތޭކަާ
ނުވަދިހަާދޭއް)ާރުފިޔާޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމކޮށްފައިނުވުން.
ތިާ
 .19މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއިސްވެރިއަކއިާއިތުރުާދެާމުވައްޒަފަކުާ،އެާރަށުާޕްރީސްކޫލްާހުޅުވުމަށްާބޭނުންވާތަކެ ާ
ގަތުމަށއި ާއިންޖީނުގެއަށއި ާދޯނިފަހަރުގެ ާއިންޖީނުތަކަށް ާގަންނަންޖެހޭ ާތަކެއްޗއި ާބޮޑު ާއިންޖީނުގެ ާއިންޖެކްޓަރ ާސެޓްާ
ށްާ
ސަރވިސްކުރުމަށއިާ،ފެރީާދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްކުރުމަށްާސްރީލަންކއަށްާކުރިާދަތުރުގައިާ،މަތީގައިވާކަންކަމަށްާޚަރަދުކުރުމަ ާ
ލަާ
ރުާގަތުމަށްާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާރުފިޔާއެކައުންޓުންާޖުމް ާ
ބޭނުންވާޑޮލަ ާ
ކް ާއެކައުންޓަށްާ
ިޔގެ ާޗެކެއް ާއަމިއްލަ ާފަރތެއްގެ ާބޭން ާ
(ާ 99,999ނުވަދިހަ ާނުވަ ާހސް ާނުވަ ާސަތޭކަ ާނުވަދިހަ ާނުވައެއް) ާރުފ ާ
ކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާ
ޖަމކޮށްާ،މިާއަދަދަށްވާ(ާ6,485ހަާހސްާހަތަރުާސަތޭކަާއަށްޑިހަާފަހެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާ،ސްޓޭޓްާބޭން ާ
ލްގެާ
ލްގެާއިދރގެާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާއެާފަރތުންާޖަމކޮށްދިނުމުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސި ާ
އޮންނަާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސި ާ
އޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާ
ކުާ(ބޭންކްާ ާ
ދެާޗެ ާ
އިދރގެާމުވައްޒަފަކުާޗެކުާމެދުވެރިކޮށްާއެާފައިސާއެކައުންޓުންާނަގފައިވއިރުާ،މިާ ާ
ލަރުާއެކައުންޓުންާޑޮލަރުާ
ރުފިޔާއެކައުންޓުންާފައިސާނެގުމަށްާހަދފައިވާޗެކުާއަދިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާޑޮ ާ
ން ާލިޔެކިޔުމުންާ
ށްފައިވކަ ާ
ނެގުމަށް ާދޫކޮށްފައިވ ާޗެކު) ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާއެއްވެސް ާފަރތަކ ާހަވލުކޮ ާ
ތުގެާ
ިސގެާތެރެއިންާ(ާ3,935ތިންާހސްާނުވަާސަތޭކަާތިރީސްާފަހެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާޚަރަދުކުރިގޮ ާ
އެނގެންނެތުންާ.އަދިާ،މިާފައ ާ
ޕޯޓްާ
ގުޅޭ ާދަތުރު ާރިާ
ތަފްސީލް ާއެއްވެސް ާލިޔެކިޔުމަކުން ާއެނގެން ާނެތުމއި ،މި ާފައިސ ާޚަރަދު ާކުރިކަމަށް ާބުނެފައިވ ާދަތުރ ާ ާ
ތައްޔރުކޮށްފައިާނުވުން.
ިފފައިވ ާފަރތއެކުާވެފައިވ ާއެއްބަސްވުމުގެާމުއްދަތުާ
ސާ"3-ދޯނިާ ،ކުއްޔަށްާހ ާ
 .20މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިންާ"ދިރ ާ
ންާއނުކޮށްާާ1ޖޫންާާ2014އިންާފެށިގެންާމަހަކުާ(ާ76,500ހަތްދިހަާ
ާ31މެއިާާ2014އަށްާހަމަވެފައިާވީނަމަވެސްާ،އެއްބަސްވު ާ
ހަ ާހސް ާފަސްސަތޭކަ) ާރުފިޔއަށް ާކުއްޔަށް ާދީފައިވުންާ .އަދިާ 1ާ ،ޖޫން ާާ 2014އިން ާފެށިގެން ާއެ ާފަރތަށް ާދޯނި ާކުއްޔަށްާ
ނުކޮށްފައިާނުވުންާ.
ދީފައިވަނީާ،ދޯނިާކުއްޔަށްާހިފނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާއންމުކޮށްާއިޢުލ ާ
ބުގައިާވގޮތަށްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިން ާޗެކުާ
 .21ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 8ވަނަ ާބ ާ
ރަޖިސްޓްރީއެއްާތައްޔރުކޮށްފައިނުވުން.

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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 .22ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ1.10ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާ
އިދރއަށްާފައިސާލިބޭާކަންތައްތައްާތަފުސީލުކޮށްާއެނގޭނެާފަދަާދަފްތަރެއްާތައްޔރުކޮށްާބަލަހައްޓފައިނުވުން.
 .23ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ2.03ވަނަާމއްދގައި ،ދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހަކަށްާލިބޭާފައިސާބަލައިގަތުމަށްފަހުާ
ވަހުންާދުވަހަށްާރެކޯޑްކޮށްާ
ދުވަހުފޮތުގައިާލިޔެގެންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާކޮންޓްރޯލަރާހުއްދަކުރާއިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތަކުންާދު ާ
ލިބޭާފައިސގެާހިސބުތައްާގަވއިދުގައިވާނަމޫނއއިާއެއްގޮތަށްާބަލަހައްޓަންވނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާ
ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާބަލަހައްޓފައިވާދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާދުވަހުާފޮތްާއަދިާރައްޔިތުންގެާއމްދަނީގެާދުވަހުފޮތުގައިާބޭންކަށްާ
ޖަމކުރާފައިސގެާތަފްޞީލްާހިމަނފައިާނުވުންާ.
ްދގައިާ،މޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީއަށްާނުވަތަާއެހެންާބޭންކަކަށްާ
ގެާާ1.12ވަނަާމއ ާ
 .24ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ާ )2009
ސްާ،
އި ާވީނަމަވެ ާ
ންކޮށްފަ ާ
ފައިސ ާޖަމކޮށްފިނަމަ ާމަދުވެގެންާމަހަކުާއެއް ާފަހަރުާއެކައުންޓްާރިކޮންސައިލްާކުރަންވނެާކަމަށްާބަޔ ާ
ޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިޔގައިާ
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާރުފިޔާއެކައުންޓްާއަދިާސް ާ
ދިާޔޫ.އެސްާ.ޑޮލަރުާއެކައުންޓްގެާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާާ2016ވަނަާއަހަރުގެާއެއްވެސްާ
އޮންނަާރުފިޔާއެކައުންޓްާއަ ާ
މަހެއްގައިާތައްޔރުކޮށްފައިާނުވުން.
 .25މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާރައްޔިތުންގެ ާފައިސއިން ާކޮށްފައިވ ާޚަރަދުތަކަށް ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދުާ
ން.
ްޔރުކޮށްފައިނުވު ާ
()2009ގެާާ8ވަނަާބބުގެާާ1ވަނަާބައިގައިާބަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާފައިސާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާތައ ާ
 .26ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ4.22ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައިާ،ދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހެއްގައިާ،ދއިމީާމުވައްޒަފުންނއިާ
ޖަހާމެޝިނަކުންާނަމަވެސްާ
ވަގުތީާމުވައްޒަފުންާރަސްމީގަޑިއަށްާހޒިރުވިކަންާއެނގޭާރަޖިސްޓްރީއެއްާނުވަތަާރެކޯޑެއްާނުވަތަާކޑުާ ާ
އްާސފުކޮށްާބެލެހެއްޓުމުގެާ
ވީނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކުނިގޮނޑއިާއިޖުތިމޢީާސަރަޙައްދުތަ ާ
ނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިާ ާ
އޮންނަންވ ާ
މަސައްކަތްާޙަވލުކޮށްފައިވ ާބިދޭސީާމުވައްޒަފުނއިާ"ދިރސ ާާ "2އަދިާ"ދިރސ ާާ"3ދޯނީގެާމުވައްޒަފުންގެާހޒިރީގެާރެކޯޑެއްާ
ނެތިާ(ާ1,245,233އެއްާމިލިއަންާދެާލައްކަާސޅީސްާފަސްާހސްާދުއިސައްތަާތިރީސްާތިނެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވުން.

ތް ާ
ދެކޭގޮ ާ
ށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާމިންވަރމެދުާ ާ
ޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތަކަ ާ
މިާއޮފީހުންާދެކޭާގޮތުގައިާ ާ،
ސް"ގެާނަންބަރު ާ)ާ (5ން ) (26އަށްާ
(ހ)ާ"ޤނޫނުާތަކއިާގަވއިދުތަކަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރމެދުާދެކޭގޮތްާބިނކުރެވުނުާއަސ ާ
ހިންގާބަލަހައްޓފައިާވަނީާދައުލަތުގެާ
ުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާމލީާކަންކަންާ ާ،
ލަތަކުގެާސަބަބުންާ،މލެއަތޮޅުާހ ާ
ބަޔންކޮށްފައިވާމައްސަ ާ
ަކާ
މލިއްޔަތުގެާޤނޫނއިާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާކައުންސިލްގެާމލީާކަންކަމާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤނޫނުތަކއިާގަވއިދުތ ާ
އެއްގޮތަށްާކަމަށްާނުދެކެމެވެ؛ އަދި

ާ

ރުގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާމައްސަލަ ާފިޔަވައިާ ،މައިގަނޑުާގޮތެއްގައިާ،
(ށ)ާ"އެޑްވަރސްާއޮޕީނިއަންާދެވުނުާސަބަބު"ގެ ާ)ާ (4ވަނަ ާނަންބަ ާ
ރއިންާއަމަލުކޮށްފައިވަނީާ،ޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރުކަޒީާ
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދ ާ
އުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤނޫނު)ާއާއެއްގޮތަށެވެާ.

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް
ަކއިާއިޞްލޙުކުރަންާލަފދިންާގޮ ާ
އިާފހަގަކުރެވުނުާމައްސަލަތ ާ
އޮޑިޓްގަ ާ
.1

ބަޔނުގައިާހިމަނފައިވާއަދަދުތައްާބިނވެފައިވ ާބައެއްާރިޕޯޓްތަކއިާބައެއްާރިޕޯޓްތަކަށްާއަދަދުތައްާގެނެސްފައިވާ
މލީާ ާ
ން ާ
އިާދެމެދުާތަފތުާހުރު ާ
ޮތ ާ
އައިޓަމްާބކީާފ ާ

(ހ)ާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާ
ގޮތުގެ ާބަޔން"ގެ ާއެހެނިހެން ާގޮތްގޮތުން ާލިބުނު ާއމްދަނީއއި ާއޭގެން ާކުރެވުނު ާޚަރަދު" ާއަށް ާހަވލދޭ ާނޯޓު ާނަންބަރު ާާ 12އއިާ
ގެާބަޔން"ާގެާ"ކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާއެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާއމްދަނީއއިާ
"ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތު ާ
އޭގެންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ާއަށްާހަވލދޭާނޯޓުާނަންބަރުާާ44ގައިާހިމަނފައިވާ ،ރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާހިންގ ާހަރަކތްތަކުގެާބައެއްާ
އައިޓަމްތަކުގައިާ،އަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިާފައިސކަމަށްާރިޕޯޓުތަކުންާދައްކާއަދަދާ،އަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިކަމަށްާއައިޓަމްާބކީާފޮތުންާ
ދައްކާއަދަދުާދިމނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ،އޮޑިޓްާސމްޕަލްާނަގައިގެންާބެލިާބެލުމުންާއަހަރުާފެށުނުއިރުާބައެއްާއައިޓަމްތަކުގައިާ
ފޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާއަދަދުތަކ ާ"އެހެނިހެންާއމްދަނީގެާރިޕޯޓް"ާގައިާއަހަރުާފެށުނުއިރުާއެާއައިޓަމްތަކުގައިާ
ހުރިކަމަށްާއައިޓަމްާބކީާ ާ
ހުރިކަމަށްާހިމަނފައިވާއަދަދާދެމެދުާފަރަގުހުރިާގޮތުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވާތވަލުގައިާއެވަނީއެވެާ ާ.

ޓ ާ
މދަނީގެާރިޕޯ ްާ
އ ް

އެހެނިހެންާ

އައިޓަމްާބކީާފޮތް ާ

6,194

ގ ާ
ނ ެާ
އންޖީ ު
ބައުާ ި

6,712

ގ ާ
ނ ެާ
އންޖީ ު
ނގެާ ި
ރައްޔިތު ް

5,099,001

ތރު) ާ
އުނި(/އި ު

ނ ާ
މގެާނަ ްާ
އައިޓަ ް

ާ

)(518

ާ
ާ

5,068,663

)(30,338

334,431

)(17,500

ބ ާ
ދމަށްާލި ޭާ
ސްޓޭޖްާހެ ު

0

11,469

11,469

ލަ ާ
ޖުމް ާ

5,457,644

5,420,756

36,887

އއްކަންާނޭނގޭާފައ ާ
ނނަާކޮންާފައިސ ެ
ބޭންކަށްާޖަމކޮށްފައިާހު ް
ިސ ާ 351,931

ާ

ާ
ާ
ާ

މީގެއިތުރުންާ،ނޯޓުާނަންބަރުާާ44ގެާއަދަދުތައްާ"އެހެނިހެންާއމްދަނީާރިޕޯޓް"ާންާގެނެސްފައިާވީނަމަވެސްާ،މިާރިޕޯޓުގައިާހިމަނފައިވާ
ބައެއް ާއައިޓަމްތަކުގެ ާލިބުނު ާފައިސ ާއަދި ާހިނގި ާޚަރަދއިާ ،އައިޓަމް ާބކީ ާފޮތުން ާލިބުނު ާފައިސ ާއަދި ާހިނގި ާޚަރަދުގެ ާގޮތުގައިާ
ދައްކފައިވ ާއަދަދުތަކުގައިާ ،ފަރަގު ާހުރިކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .މިގޮތުންާ ،އޮޑިޓް ާސމްޕަލް ާނަގައިގެން ާބެލި ާބެލުމުން ާރައްޔިތުންގެާ
އިންޖީނުގެއަށް ާލިބުނު ާފައިސއއި ާހިނގި ާޚަރަދުގެ ާގޮތުގައި ާއައިޓަމް ާބކީ ާފޮތުގައި ާހިމަނފައިވ ާއަދަދުތަކ ާ"އެހެނިހެން ާއމްދަނީގެާ
ރިޕޯޓް" ގައިާއެާއައިޓަމަށްާލިބުނުާފައިސއއިާހިނގިާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވާއަދަދާދެމެދުާފަރަގުހުރިގޮތުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވާ
ތވަލުގައިާއެވަނީއެވެާ .
ޓ ާ
މދަނީގެާރިޕޯ ްާ
އ ް

އެހެނިހެންާ

އައިޓަމްާބކީާފޮތް ާ

ތރު) ާ
އުނި(/އި ު

ާ

ިސ ާ
ލިބުނުާފައ ާ

10,670,473

10,719,282

48,809

ދު ާ
ހިނގިާޚަރަ ާ

10,975,022

11,151,448

176,426

ާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ހަމައެއއެކުާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާބޭންކްާއެކަންޓުންާާ2016ވަނަާ
އަހަރުގެާތެރޭގައިާކޮށްފައިވާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއެއްވެސްާރިޕޯޓެއްގައިާހިމަނފައިާނުވތީއއިާމލީާބަޔންތަކަށްާ
އަދަދުތައްާގެނެސްފައިވަނީާކުރިންާދެންނެވުނުާރިޕޯޓުންކަމަށްވތީާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ 31ޑިސެންބަރުާާ 2016އަށްާނިމުނުާމލީާ
އަހަރުގެާމލީާބަޔނުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާބޭންކްާއެކަންޓުންާކޮށްފައިވާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާހިމަނފައިނުވކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
މީގެއިތުރުންާ 20ާ ،އޭޕްރީލްާ ާ 2011ވަނަާދުވަހުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާއންމުކޮށްފައިވ ާމލިއްޔަތއިބެހޭާ
އިވާގޮތުންާ،ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރުކަޒީާއުޞޫލުންާ
ސަރކިއުލަރާ(ސަރކިއުލަރާނަންބަރުާާ)06/2011ގައިާބަޔންކޮށްފަ ާ
ހިންގުމުގެާޤނޫނުާ(ޤނޫނުާނަންބަރުާ)07/2010ގެާދަށުންާއުފައްދފައިވ ާކައުންސިލްތައްާއުފެދުމއިާގުޅިގެންާ ،އޭގެާކުރިންާއަތޮޅުާ
އޮފީހއިާރަށުާއޮފީހަށްާނިސްބަތްވާފައިސގެާއެކައުންޓްތައްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާާ10މރޗްާާ2011ވަނަާ
ދުވަހުާވަނީާބަންދުކޮށްފައެވެާ.މިގޮތުންާބަންދުކުރެވުނުާއެކައުންޓްތަކުގެާތެރެއިންާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާނިސްބަތްވާ
އެރަށުގެ ާރަށް ާކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީގެ ާއެކައުންޓްގައި ާހުރި ާއައިޓަމްތަކުގެ ާފައިސާ ،މިނިސްޓްރީ ާއޮފް ާފިނޭންސް ާއެންޑް ާޓްރެޜަރީއިންާ
ރިލީޒްކޮށްދީފައިވކަމަށްާ ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާމައުލޫމތުދިންކަމުގައިާވީނަމަވެސްާ ،ރިލީޒްކުރިާއަދަދުގެާތަފްޞީލްާ
އެނގޭނެފަދަާލިޔެކިޔުމެއްާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ ،މިާއައިޓަމްތަކުގެާބކީއަށްާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނުގެނެސްާާ2016
ވަނަ ާއަހަރއި ާހަމައަށް ާބކީ ާކުރަމުން ާގެންގޮސްފައިވތީާ ،މި ާއަދަދުތަކަކީ ާޞައްޙަ ާއަދަދުތަކެއްކަން ާކަށަވަރު ާކުރެވެން ާނެތްކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ .
ން ާާ 31ޑިސެންބަރުާާ 2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސ ާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ާއަދިާ
ނަތީޖއެއްގެާގޮތު ާ
"ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ގައިާ"އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާފައިސ"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވާ
ހެން ާގޮތްގޮތުންާ
ތޭކަާވިހި)ާރުފިޔއއިާ"އެހެނި ާ
( ާ 29,463,320ނަވވީސް ާމިލިއަން ާހަތަރު ާލައްކަ ާފަސްދޮޅަސް ާތިންާހސް ާތިން ާސަ ާ
ނުވަދިހަާއެއްާހސްާ
ލިބުނުާފައިސއިންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 32,191,093ތިރީސްާދެާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާ ާ
ޙަާއަދަދުތަކެއްާނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ނުވަދިހަާތިނެއް)ާރުފިޔއަކީާޞައް ާ
(ށ)ާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާ
ތުގައިާސަރުކރުންާލިބުނުާފައިސ"ގެާއަދަދުާގެނެސްފައިވަނީާ ،އެާއިދރއިންާތައްޔރުކޮށްފައިވ ާޚަރަދުާ
ގޮތުގެާބަޔން"އަށް ާ"އެހީގެާގޮ ާ
ލަ ާޚަރަދުގެާ
އި ާ"ސަރުކރުން ާއެހީގެ ާގޮތުގައި ާލިބުނު ާފައިސއިން ާކުރެވުނު ާޚަރަދު"ގެ ާޖުމް ާ
އެ ާޚަރަދު ާރިޕޯޓުގަ ާ
ރިޕޯޓުން ާކަމަށްވެފައިާ ާ ،
އިާވީނަމަވެސްާ،
ގޮތުގައިާ(ާ5,663,771ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއް)ާރުފިޔާހިމަނފަ ާ
ސިލްގެާއިދރއަށްާސަރުކރުންާ
ދައުލަތުގެާއިދރތަކުގެާހިސބުތައްާބަލަހައްޓާޕަބްލިކްާއެކައުންޓިންގާސިސްޓަމްާ(އެސް.އޭ.ޕީ)ާގައިާކައުން ާ
އެހީގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސއިންާކުރެވުނުާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާދައްކާޖުމްލަާއަދަދަކީާ(ާ6,533,664ހަާމިލިއަންާފަސްާލައްކަާތިރީސްާ
ތިންާހސްާހަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔއެވެާ.އެހެންކަމުންާ،މިާދެާއަދަދުގައިާ(ާ869,892އަށްާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާނުވަާ
ހސްާއަށްާސަތޭކަާނުވަދިހަާދޭއް)ާރުފިޔގެާފަރަގުާހުރިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މިހެންވުމުގެާސަބަބުންާ ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާ
އިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ގައިާ"އެހީގެާގޮތުގައިާ
ސަރުކރުންާލިބުނުާފައިސ"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 5,663,771ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަާ
ހަތްދިހަާއެކެއް)ާރުފިޔާސައްޙަނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
(ނ)ާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާ
ގޮތުގެ ާބަޔން"ގައި ާ "ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީގެ ާގޮތުގައި ާބަލައިގަތް ާފައިސ ާއއި ާއޭގެން ާކުރެވުނު ާޚަރަދު" ާއަދި ާ"ސަރުކރުގެާ
މުއައްސަސތަކުންާ،އެހެންާފަރތްތަކަށްާރައްދުާކުރުމަށް/ޚަރަދުާކުރުމަށްާލިބުނުާފައިސާއއިާއޭގެންާޚަރަދު/ރައްދުާކުރެވުނުާފައިސ"ގެާ
އިވއިރުާ،މިާރިޕޯޓުތަކއިާ،އެއ ާގުޅޭާއައިޓްމަތަކުގެާއައިޓަމްާބކީާ
ގޮތުގައިާ ،އެާއައިޓަމްއަކއިާގުޅޭާރިޕޯޓުތަކުންާއަދަދުތައްާގެނެސްފަ ާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ފޮތްތަކުގައިާ ލިބުނުާފައިސ ާއަދިާޚަރަދު/ރައްދުާކުރެވުނުާފައިސގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާއަދަދުތަކުގައިާފަރަގުހުރިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.
އަދިާާ 2016ވަނަާއަހަރުާއައިޓަމްާބކީާފޮތްތައް ާއަދހަމަކުރަމުންާގެންގޮސްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާ ،އައިޓަމްާބކީާފޮތްތަކުގައިާހުރިާ
އަދަދުތައް ާސައްޙަނޫންކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .މީގެ ާސަބަބުން"ާ ،ފައިސ ާލިބުނު ާގޮތއި ާހޭދަ ާކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔން"ގައި ާ"ދައުލަތުގެާ
އމްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަތްާފައިސ"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 337,223ތިންާލައްކަާތިރީސްާހަތްާހސްާދުއިސައްތަާތޭވީސް)ާ
ރުފިޔއއިާ"ދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަތްާފައިސއިންާރައްދުކުރެވުނުާފައިސ"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 161,440އެއްާ
ލައްކަ ާފަސްދޮޅަސް ާއެއް ާހސް ާހަތަރު ާސަތޭކަ ާސޅީސް) ާރުފިޔ ާއއި ާ"ސަރުކރު ާމުއައްސަސތަކުން ާއެހެން ާފަރތްތަކަށް ާރައްދުާ
ކުރުމަށް/ޚަރަދު ާކުރުމަށް ާލިބުނު ާފައިސ"ގެ ާގޮތުގައި ާހިމަނފައިވ ާ(ާ 3,821,746ތިން ާމިލިއަން ާއަށް ާލައްކަ ާއެކވީސް ާހސް ާހަތްާ
ސަތޭކަާސޅީސްާހައެއް)ާރުފިޔއއިާ"ސަރުކރުާމުއައްސަސތަކުންާއެހެންާފަރތްތަކަށްާރައްދުާކުރުމަށް/ޚަރަދުާކުރުމަށްާލިބުނުާފައިސއިންާ
ރައްދު/ޚަރަދުާކުރެވުނުާފައިސ"ގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ(ާ 3,801,050ތިންާމިލިއަންާއަށްާލައްކަާއެއްާހސްާފަންސސް)ާރުފިޔާ
ސައްޙަނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެ.

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ރަދުގެާ
ަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާ،އމްދަނީއއިާޚަ ާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2017/R-20ގެާާ2.04ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބ ާ
ހިސބުތައް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާއިންތިޒމެއް ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގައި ާހަމަޖައްސފައިވކަން ާކައުންސިލްގެ ާރައީސް ާކަށަވަރުކޮށް ާއެކަންކަންާ
ގަވއިދާއެއްގޮތަށްާކުރިއަށްާހިނގަމުންދޭތޯާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާ،ފައިސއ ާބެހޭާއެންމެހާ
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)ާ (2017/R-20ގެާާ 6.07ވަނަާމއްދގައިާބަޔން ާ
ފޮތްތައްާ،އެކައުންޓްސްާއޮފިސަރާނުވަތަާއެާމަސައްކަތއިާހަވލުވެހުރިާމުވައްޒަފަކުާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެާ.އަދިާމިާމަސައްކަތާ
ކުރުމުގެާޒިންމ ާއެކައުންޓްސްާއޮފިސަރާނުވަތަާއެ ާމަސައްކަތ ާހަވލުވެހުރިާ
ގުޅިގެންާތައްޔރުކުރަންޖެހޭާއެންމެހ ާރިޕޯޓުތަކެއްާތައްޔރު ާ
މުވައްޒަފަކުާއުފުލުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
(ނ)ާކައުންސިލްގެާއިދރއަށް ާ ލިބޭާފައިސއއިާޚަރަދުގެާޞައްޙަާތަފުޞީލުާމލީާބަޔނުގައިާހިމެނުމަށްޓަކައިާކައުންސިލްގެާއިދރގެާ
މލީާހިސބުތަކއިާމލީާރިޕޯޓުތައްާސައްޙަކަމއެކުާތައްޔރުކޮށްާ،ފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

.2

ން
ސަރުކރުންާއެހީގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސގެާގޮތުގައިާމލީާބަޔނުގައިާހިމަނފައިވާއަދަދުާސައްޙަނުވު ާ

ިވާ
މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީންާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާ 24ާ،ޖެނުއަރީާާ 2016ގައިާފޮނުވފައ ާ
ނަންބަރުާާ13-B1/334/2016/03ސިޓީގައިާވގޮތުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކުނިގޮނޑުާސަރަހައްދުާވަކިކުރުމުގެާގޮތުންާވަށފރުާރޭނުމަށްާ
ނަވވީސް)ާ
ކަ ާ ާ
ކަ ާފަންސސްާދެާހސްާނުވަާސަތޭ ާ
މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާާ 2016ވަނަާއަހަރުާ(ާ 652,929ހަާލައް ާ
ރުފިޔާކައުންސިލްާއިދރގެާބިޒްނަސްާއޭރިއާނަންބަރުާ1377ގެާބަޖެޓުާކޯޑުާނަންބަރުާ( 226002މަރމތުކުރުންާ–ާމީހުންާދިރިނޫޅޭާ
އިދރގެާބޭންކްާއެކައުންޓްގެާ
އިވެއެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،ބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާގައިާއޮންނަާކައުންސިލްގެާ ާ
އިމރތް)ާއަށްާއިތުރުާކޮށްދީފަ ާ
ސްޓޭޓްމަންޓުންާދައްކގޮތުންާ17ާ،ފެބުރުއަރީާާ2016ގައިާމިާއަދަދުާވަނީާކައުންސިލްގެާއިދރގެާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމވެފައެވެާ .
ގެާ
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ 2016ވަނަާއަހަރުގެާ"ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތު ާ
ބަޔން"ގައިާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރއަށް ާސަރުކރުން ާއެހީގެ ާގޮތުގައި ާލިބުނު ާފައިސގެ ާތެރޭގައިާ ،މި ާއަދަދު ާހިމަނފައި ާނުވކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފސްކުރެވުނުާ
ގެާ
ބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ގެާ"ރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓް"ާކޮލަމްގައިާ"އެހީގެާގޮތުގައިާސަރުކރުންާލިބުނުާފައިސ" ާ
ރުފިޔއަކީާޞައްޙަާ
ގޮތުގައިާހިމަނފައިވ ާ( ާ 7,810,466ހަތްާމިލިއަންާއަށްާލައްކަާދިހަާހސްާހަތަރުާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާހައެއް)ާ ާ
އަދަދެއްާނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާ،އމްދަނީއއިާޚަރަދުގެާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2017/R-20ގެާާ2.04ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބ ާ
ހިސބުތައް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާއިންތިޒމެއް ާކައުންސިލުގެ ާއިދރގައި ާހަމަޖައްސފައިވކަން ާކައުންސިލްގެ ާރައީސް ާކަށަވަރުކޮށްާ ،އެކަންކަންާ
ގަވއިދާއެއްގޮތަށްާކުރިއަށްާހިނގަމުންދޭތޯާބަލައިާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ށްާބަޖެޓެއްާފސްކޮށް ާ،ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓަށްާއިތުރުކުރެވޭާއަދަދުތަކއިާއެބަޖެޓުންާއުނިކުރެވޭާއަދަދުތަކުގެާސަބަބުންާ
(ށ)ާމލީާއަހަރަ ާ
ޙަާއަދަދުތައްާމލީާބަޔނުގައިާހިމެނުމަށްާ
ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓަށްާއަންނަާބަދަލުތައްާފެންނަންާއޮންނަާބަޖެޓްާ(ރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓް)ގެާޞައް ާ
ދަންނަވަމެވެ.

.3

ގައިާ
ތު ާ
ފައިސ ާލިބުނު ާގޮތއިާހޭދަކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާބަޔނުގައިާ"ފައިސ ާއއިާފައިސގެާގޮތުގައި ާބެލެވޭާތަކެތި"ގެާގޮ ާ
ން ާ
އްޙަާނޫންާއަދަދެއްާހިމަނފައިވު ާ
ސަ ާ

މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާ
ބަޔން"ގައި" ާ ،އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާމިާއައިޓަމަށްާހަވލދޭ ާނޯޓްާނަންބަރުާާ24
އިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާރުފިޔާއެކައުންޓްގައިާާ31ޑިސެންބަރުާ2016ގެާނިޔަލަށްާ
ގައިާކައުންސިލްގެާއިދރގެާނަމުގަ ާ
ޓުންާދައްކާ(ާ216,082ދެާލައްކަާސޯޅަާހސްާއަށްޑިހަާދޭއް)ާރުފިޔއއިާ،ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓްގައިާ
ހުރިކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަން ާ
ންޓުން ާދައްކ ާ(ާ 15,851ފަނަރަާހސްާއަށްާސަތޭކަާފަންސސްާ
ާ 31ޑިސެންބަރުާ2016ގެާނިޔަލަށްާހުރިާކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަ ާ
ންާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާނަމުގައިާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާ
އެކެއް)ާޔޫ.އެސްާ.ޑޮލަރުާހިމަނފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މީގެއިތުރު ާ
ްކ ާ(ާ 1,173,776އެއްާ
ށް ާބޭންކް ާސްޓޭޓްމަންޓުން ާދައ ާ
އޮންނަ ާރުފިޔ ާއެކައުންޓްގައި ާާ 31ޑިސެންބަރު ާ2016ގެ ާނިޔަލަށް ާހުރިކަމަ ާ
މިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތްދިހަާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަާހަތްދިހަާހައެއް)ާރުފިޔއއިާނޯޓްާނަންބަރުާާ 24ގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާއަދަދުާ
ށްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.
ުވކަމއިާ،މިާއަދަދުާރިކޮންސައިލްާކުރުމުގެާގޮތުންާބޭންކްާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާތައްޔރުކޮ ާ
ދިމނ ާ
ަޅފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާ،
ހަމައެއއެކުާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓ ާފައިސގެާ"ތިޖޫރީާބކީާފޮތް"ާއޮޑިޓަށްާހުށަހ ާ
އަހަރުާނިމުނުއިރުާއަތުގައިާހުރިާފައިސގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވާ(ާ6,575ހަާހސްާފަސްާސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހެއް)ާރުފިޔގެާޞައްޙަކަންާ
ގެާ"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާ
ަޔން" ާ
ކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މީގެާސަބަބުން"ާ،ފައިސާލިބުނުގޮތއިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބ ާ
ހުރިާފައިސާއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާއަށްާހަވލދޭާނޯޓްާނަންބަރުާާ24ގައިާހިމަނފައިވާ(ާ1,410,944އެއްާމިލިއަންާ
ހަތަރުާލައްކަާދިހަާހސްާނުވަާސަތޭކަާސޅީސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔއަކީާޞައްޙަާއަދަދެއްާނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.
މީގެާއިތުރުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ 31ޑިސެންބަރުާާ 2016އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"ފައިސ ާލިބުނުގޮތއިާ
ހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ާގައި"ާ،އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސާއއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ގެާގޮތުގައިާާ923,694
(ނުވަާލައްކަާތޭވީސްާހސްާހަާސަތޭކަާނުވަދިހަާހަތަރެއް)ާރުފިޔ ާހިމަނފައިާވީނަމަވެސްާ،މިާއަދަދަށްާހަވލދީފައިވ ާނޯޓުާނަންބަރުާ
ާ24ގައިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާޖުމްލަާއަދަދުގެާގޮތުގައިާހިމަނފައިވަނީާ(ާ1,410,944އެއްާމިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާދިހަާހސްާނުވަާ
ސަތޭކަާސޅީސްާހަތަރެއް)ާރުފިޔކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .މިާދެާއަދަދުގައިާ(ާ 487,250ހަތަރުާލައްކަާއަށްޑިހަާހަތް ާހސްާދުއިސައްތަާ
ގުާހުރިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ފަންސސް)ާރުފިޔގެާފަރަ ާ

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2017/R-20ގެާާ2.04ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާ،އމްދަނީއއިާޚަރަދުގެާ
ންާ
ހިސބުތައް ާބެލެހެއްޓޭން ާއިންތިޒމެއް ާކައުންސިލުގެ ާއިދރގައި ާހަމަޖައްސފައިވކަން ާކައުންސިލްގެ ާރައީސް ާކަށަވަރުކޮށް ާއެކަންކަ ާ
ގަވއިދާއެއްގޮތަށްާކުރިއަށްާހިނގަމުންދޭތޯާބަލައިާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ޙަާ
(ށ)ާމލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާކައުންސިލްގެާއިދރގެާކޮންޓްރޯލްާއޮންނަާހުރިހާފައިސއަކއިާފައިސގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާޞައް ާ
ޙަކަމއެކުާތައްޔރުކޮށްާފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
މައުލޫމތުާމލީާބަޔނުގައިާހިމެނުމަށއިާ،ފައިސއއިާގުޅޭާހުރިހާހިސބުތަކެއްާޞައް ާ
ނުގައިާހިމަނފައިވާއަދަދުތަކއިާ،އެާއަދަދުތަކަށްާހަވލދޭާނޯޓުާނަންބަރުގައިާހިމަނފައިވާއަދަދުތައްާއެއްގޮތްތޯާބަލައި،
(ނ)ާމލީާބަޔ ާ
ދެ އަދަދުގައި ފަރަގު އުޅޭނަމަ ،ފަރަގު އަންނަ ސަބަބު ހޯދާ ،މާލީ ބަޔާނުގައިވާ އަދަދުތަކަށް ހަވާލާދޭ ނޯޓުގައިވާ އަދަދު ދިމާ ކުރުމަށް
ދަންނަވަމެވެާ .

.4

ވިާނަމަވެސް"ާ،ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާ
އިާނު ާ
ސްކޮށްފަ ާ
ށްާކައުންސިލުންާބަޖެޓެއްާތައްޔރުކޮށްާފ ާ
ރަ ާ
ާ2016ވަނަާއަހަ ާ
ގެާނަމުގައިާބަޔނެއްާތައްޔރުކޮށްފައިވުންާ ާ.
ބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން" ާ

ނީާ،
ނަާމއްދގައިާވަ ާ
ޤނޫނުާނަންބަރުާ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤނޫނު)ގެާާ93ވަ ާ
ރަށއިާއިދރީާދއިރގެާތަރައްޤީގެާޕްލޭނއިާފައިނޭންޝަލްާޕްލޭނަށްާބަލައިގެންާރަށުާކައުންސިލއިާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާކުރިއަށްއޮތްާ
އުންސިލަށްާލިބޭާއމްދަނީއއިާ
އަހަރަށްާލަފކުރާބަޖެޓްާތައްޔރުކުރަންވނެާކަމަށެވެާ.އަދިާ،މިާޤނޫނުގެާާ96ވަނަާމއްދގައިާވގޮތުންާ،ކަ ާ
އެކިާގޮތްގޮތުންާލިބޭާއެހީއއިާނަގާލޯނަށްާބަލައިގެންާ،ހިނގާއަހަރުގެާކައުންސިލްގެާބަޖެޓްާ،އެާއަހަރުގެާޖެނުއަރީާމަހުގެާާ15ވަނަާ
ދުވަހުގެާކުރިންާފސްކުރަންވނެާކަމަށެވެާ ާ.
ންސިލްގެ ާއިދރއިން ާާ 2016ވަނަ ާއަހަރަށް ާލަފ ާކުރ ާބަޖެޓެއް ާތައްޔރުކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ ާއންމުާ
ނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައު ާ
ވި ާނަމަވެސްާ"ފސްކުރެވުނުާބަޖެޓއިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔން"ގެާނަމުގައިާބަޔނެއްާ
ބައްދަލުވުމުގައިާފސްކޮށްފައި ާނު ާ
ގަކުރަމެވެާ.އެގޮތުންާ2016ާ،ވަނަާއަހަރުާކައުންސިލުންާފސްކުރިާބަޖެޓްާއަދިާރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓްގެާ
ތައްޔރުކޮށްާހުށަހަޅފައިވކަންާފހަ ާ
ގޮތުގައިާ"ނޯޓްާނަންބަރުާ44ާ:އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާފައިސާއަދިާކުރެވުނުާޚަރަދު"ާގައިާހިމަނފައިވަނީާއަހަރުތެރޭާލިބުނު/ހިނގިާ
ރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓްގެާގޮތުގައިާ
ޚަރަދުގެާކޮލަމްގައިާހުރިާއަދަދުތައްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ ،މިާއައިޓަމްތަކަށްާފސްކުރިާއަދިާ ާ
ހިމަނފައިވާއަދަދުތަކަކީާޞައްޙަާއަދަދުތަކެއްާނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
އިާ
(ހ)ާގނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާގނޫނު)ގެ ާާ 93ވަނަާމއްދގަ ާ
ބަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާ،ރަށއިާއިދރީާދއިރގެާތަރައްޤީގެާޕްލޭނއިާފައިނޭންޝަލްާޕްލޭނަށްާބަލައިގެންާރަށުާކައުންސިލުންާކުރިއަށްއޮތްާ
ރުމަށްާދަންނަވަމަވެާ ާ.
އަހަރަށްާލަފކުރާބަޖެޓްާތައްޔރުކު ާ
އިާ
(ށ)ާގނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާގނޫނު)ގެ ާާ 96ވަނަާމއްދގަ ާ
ޓްާ
ވގޮތަށްާ،ކައުންސިލަށްާލިބޭާއމްދަނީއއިާ،އެކިާގޮތްގޮތުންާލިބޭާއެހީއއިާނަގާލޯނަށްާބަލައިގެންާ،ހިނގާއަހަރުގެާކައުންސިލްގެާބަޖެ ާ
ތައްޔރުކޮށްާ،އެާއަހަރުގެާޖެނުއަރީާމަހުގެާާ15ވަނަާދުވަހުގެާކުރިންާފސްކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
(ނ)ާގނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެާއިދރީާދއިރތައްާލމަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާގނޫނު)ގެާާ 87ވަނަާމއްދގައިާ
ބަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާ،ކައުންސިލުންާފސްކޮށްގެންާމެނުވީާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާނުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.

.5

ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާބަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާމަސައްކަތް/ތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާޓެންޑަރާ
ންާ
އިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅފައިނުވު ާ

ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.25ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ،މަސައްކަތުގެާއަގުާ(ތަކެތީގެާ
އަގއެކު)ާ(ާ 1,500,000އެއްާމިލިއަންާފަސްާލައްކަ)ާރުފިޔއިން ާފެށިގެންާމަތީގެާމަސައްކަތްތައްާޙަވލުކުރނެާފަރތެއްާހޯދނީާ،އެާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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މަސައްކަތބެހޭ ާކުރެހުންތަކއިާ ،ތަފްސީލުތައްާ ،ޓެންޑަރ ާއިވެލުއޭޝަން ާބޯޑަށް ާހުށަހަޅައިގެންނެވެާ .އަދިާ ،އެ ާމއްދގެ ާ(ށ) ާގައިާ
ބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައި ާދައުލަތުގެާތަންތަނަށްާހޯދަންޖެހޭާތަކެތީގެާއަގުާ(ާ 1,500,000އެއްާމިލިއަންާފަސްާލައްކަ)ާރުފިޔއަށްވުރެާ
ބޮޑުވނަމަާ،އެާތަކެތިާގަތުމަށްާހަވލުކުރނެާފަރތެއްާކަނޑައަޅނީާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅައިގެންނެވެާ ާ.
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާާ2016ވަނަާއަހަރުާޖުމްލަާ(ާ39,427,807ތިރީސްާނުވަާމިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާ
އް) ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާތަކެތިާ
ހަތވީސްާހސްާއަށްާސަތޭކަާހަތެ ާ
ލުކުރނެ ާފަރތެއް ާހޯދުމަށް ާޓެންޑަރ ާއިވެލުއޭޝަން ާބޯޑަށް ާހުށަހަޅފައި ާނުވކަންާ
ގަންނނެ ާފަރތެއް ާނުވަތަ ާމަސައްކަތްތައް ާހަވ ާ
ފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ،ފހަގަކުރެވުނުާޚަރަދުތަކުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެާ ާ.

ދު ާ
ގެާޚަރަ ާ
މު ާ
މުާޤއިމްާކުރު ާ
(ހ)ާކ.ހުރާފެނުގެާނިޒ ާ
ކަާ
ލަާ(ާ14,771,403ސދަާމިލިއަންާހަތްާލައްކަާހަތްދިހަާއެއްާހސްާހަތަރުާސަތޭ ާ
މލެއަތޮޅުާހުރާފެނުގެާނިޒމުާގއިމުާކުރުމަށްާޖުމް ާ
ތިނެއް)ާރުފިޔ ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،މި ާމަސައްކަތްާކުރުވނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާޓެންޑަރާ
ގަކުރަމެވެާ ާ.
އިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅފައިާނުވކަންާފހަ ާ
ފެނުގެާނިޒމްާގއިމްާކުރނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާކުރަންޖެހޭާއެންމެހ ާމަސައްކަތްތައްާ(މުޅިާރަށަށްާފެނުގެާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާބޭނުންވާ
ސަރވޭާކުރުންާ،ފެނުގެާނިޒމްާފަރުމކުރުންާ،ބިޑްާޑޮކިއުމަންޓްާތައްޔރުކުރުމއިާބިޑްާވިއްކުމއިާމަޢުލޫމތުާދިނުންާއަދިާބިޑްާއިވެލުއޭޓްާ
ކުރުން)ާކުރިއަށްާގެންގޮސްފައިވަނީާއަމިއްލަާފަރތަކއިާހަވލުކޮށްގެންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .މިގޮތުންާ،އެ ާފަރތއެކުާާ 9މރިޗުާާ2014
ގައިާޖުމްލަާ(ާ128,790އެއްާލައްކަާއަށވީސްާހސްާހަތްާސަތޭކަާނުވަދިހަ)ާރުފިޔއަށްާމިާމަސައްކަތްާކޮށްދިނުމަށްާއެއްބަސްވުމެއްގައިާ
ރަދުކޮށްފައިވކަންާ
ސޮއިކޮށްާ2016ާ،ވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާޖުމްލަާ(ާ106,722އެއްާލައްކަާހަާހސްާހަތްާސަތޭކަާބވީސް)ާރުފިޔާޚަ ާ
ރގެާނަމުގައިާދެވަނަާފަހަރަށްާ
ލްގެާއިދ ާ
ގެާނިޒމުާގއިމުކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާކައުންސި ާ
ނު ާ
ފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ،ކާ.ހުރާފެ ާ
ފައިވާ
ސިލްގެާއިދރއިންާހަވލުކޮށް ާ
ކޮށްފައިވާއިޢުލނއިާގުޅިގެންާހުށަހެޅިާބިޑުތައްާއިވެލުއޭޓްާކޮށްފައިވަނީާމިާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާކައުން ާ
ަވލުކޮށްފައިވަނީާއެާފަރތުންާ
ލްގެާއިދރއިންާފެނުގެާނިޒމުާޤއިމުކުރުމުގެާމަސައްކަތްާހ ާ
ފަރތުންނެވެާ.އަދިާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސި ާ
ލުކޮށްފައިވާފަރތުންާތައްޔރުކުރާ
ށްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންނަމަވެސްާ،ސަރވޭާކުރުމަށްާހަވ ާ
އިވެލުއޭޓްާކުރުމަށްފަހުާލަފާދީފައިވާފަރތަ ާ
ބީ.އޯ.ކިއުާއަދިާޓެކްނިކަލްާސްޕެސިފިކޭޝަންގެާމައްޗަށްާބިނކޮށްާ،ބިޑްާވިއްކުމއިާމަޢުލޫމތުާދިނުމއިާ،އިވެލުއޭޓްާކުރުމުގެާމަސައްކަތަކީާ
މަށްާފހަގަކުރަމެވެާ ާާ.
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގެާދަށުންާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅައިގެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްކަ ާ

ތްާ
ގެާމަސައްކަ ާ
ގެާތިންވަނަާފިޔަވަހީ ާ
ޑްާކުރުމު ާ
ކްާއަޕްގްރޭ ާ
ންާނެޓްވޯ ާ
ކްާޑިސްޓްރިބިއުޝަ ާ
(ށ)ާއިލެކްޓްރި ާ
ރުމުގެާމަޝްރޫޢުގައިާހިމެނޭާ
އްޤީކު ާ
މލެއަތޮޅު ާ ހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާފަރތުންާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭާކަރަންޓުގެާޚިދުމަތްާތަރަ ާ
ށްާާ9,727,381
ތަކެތިާހޯދުމަ ާ
ށްާބޭނުންވާ ާ
ކުރުމުގެާތިންވަނަާފިޔަވަހީގެާމަސައްކަތަ ާ
އިލެކްޓްރިކްާޑިސްޓްރިބިއުޝަންާނެޓްވޯކްާއަޕްގްރޭޑްާ ާ
ށްފައިވަނީާ،އެާ
ންޏަކއިާހަވލުކޮ ާ
(ނުވަާމިލިއަންާހަތްާލައްކަާހަތވީސްާހސްާތިންާސަތޭކަާއަށްޑިހަާއެކެއް)ާރުފިޔއަށްާ،އަމިއްލަާކުންފު ާ
ހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ
މަސައްކަތްާކުރުވނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާބަދަލުގައިާ،މލެއަތޮޅުާ ާ
އންމުކޮށްާއިޢުލންކޮށްގެންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ދު ާ
ނުާޚަރަ ާ
ށްާކުރެވު ާ
ނުާބަޔަ ާ
ށްާއިތުރުކުރެވު ާ
ުރާނަރުދަމއަ ާ
ޅުާހ ާ
(ނ)ާމލެއަތޮ ާ
ލަާ(ާ8,374,318އަށްާމިލިއަންާ
ށް ،ރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާޖުމް ާ
މލެއަތޮޅުާހުރާނަރުދަމއަށްާއިތުރުކުރެވުނުާބައިގެާމަސައްކަތްާކުރުމަ ާ
ތިންާލައްކަާހަތްދިހަާހަތަރުާހސްާތިންާސަތޭކަާއަށރަ)ާރުފިޔއަށްާ،އަމިއްލަާކުންފުންޏަކއިާހަވލުކޮށްފައިވަނީާއެާމަސައްކަތްާކުރުވނެާ
ފަރތެއްާހޯދުމަށްާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާބަދަލުގައިާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާއިޢުލންކޮށްގެންކަންާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތުންާއަންދސީާހިސބުާހުށަހަޅފައިާވީނަމަވެސްާ،
ފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާކުރިާއިޢުލނާގުޅިގެންާތިންާފަރ ާ
ބުާ
އަންދސީ ާހިސބުގައި ާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާމަޢުލޫމތު ާޝީޓުގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާމަޢުލޫމތު ާހިމެނޭގޮތަށް ާއަންދސީ ާހިސ ާ
ނެވެާ .ނަމަވެސްާ ،މިާއިޢުލނ ،އިޢުލާނާ ާގުޅިގެންާހުށަހަޅފައިވ ާއަންދސީާހިސބުތައްާބތިލްނުކޮށް،
ހުށަހަޅފައިވަނީާއެންމެާފަރތަކުން ާ
ތްާ
މަޢުލޫމތު ާޝީޓުގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާމަޢުލޫމތު ާހިމެނޭގޮތަށް ާއަންދސީ ާހިސބު ާހުށަހަޅފައިވ ާހަމައެކަނި ާފަރތަށް ާމި ާމަސައްކަ ާ
ހަވލުކޮށްފައިވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ށް ާނިންމައިާ ،މަސައްކަތއިާހަވލުވި ާފަރތަށް ާދޭންޖެހޭާ
ހަމައެއއެކުާ ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާނަރުދަމއަށްާއިތުރުކުރެވުނުާބައިގެާމަސައްކަތްކޮ ާ
ފައިސާ ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާޚަރަދުކުރުމަށްފަހުާ ،އެާމަސައްކަތަށްާހިނގިާޚަރަދުާ ،ދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާއަނބުރާ
އެދުމުންާ ،އެާ
ހޯދުމަށް ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާމިނިސްޓްރީ ާއޮފް ާއެންވަޔަރަމަންޓް ާއެންޑް ާއެނޖީ ާއޮތޯރިޓީގައި ާ ާ
ހަތްާމިލިއަންާނުވަާ
ށްާާ (ާ7,986,358
މިނިސްޓްރީގެާޕީ.އެސް.އައި.ޕީާބަޖެޓުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާމެދުވެރިކޮ ާ
ސަތޭކަާއަށްޑިހަާހަާހސްާތިންާސަތޭކަާފަންސސްާއަށެއް)ާރުފިޔ ާާ 2017ވަނަާއަހަރު ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާ
އިވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
ޓްރންސްފަރާކޮށްފަ ާ

ތް ާ
(ރ)ާދޮންބަންޑރައިންާޕްރީސްކޫލްާއިމރތްކުރުމުގެާމަސައްކަ ާ
ދެާމިލިއަންާ
ށްާާ (ާ2,982,500
ލްާއިމރތްކުރުމަ ާ
ރއިންާހިންގަމުންާއަންނަާދޮންބަންޑރައިންާޕްރީާސްކޫ ާ
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދ ާ
ނުވަާލައްކަާއަށްޑިހަާދެާހސްާފަސްާސަތޭކަ)ާރުފިޔއަށްާއަމިއްލަާކުންފުންޏަކއިާހަވލުކޮށްފައިވަނީާ،އެާމަސައްކަތްާކުރުވނެާފަރތެއްާ
ހޯދުމަށް ާޓެންޑަރ ާއިވެލުއޭޝަން ާބޯޑަށް ާހުށަހެޅުމުގެ ާބަދަލުގައިާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާއިޢުލންކޮށްގެންކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ .

ދު ާ
ރިާޚަރަ ާ
ހުރާރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެއަށްާބޭނުންވާާ23ޑިސްޓްރިބިއުޝަންާފޮށިާހޯދުމަށްާކު ާ
(ބ)ާމލެއަތޮޅުާ ާ
ލަާ
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާރައްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުގެއަށް ާބޭނުންވ ާ"ކޮމްޕްލީޓް ާކުރެވިފައިވ" ާާ 23ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ާފޮށި ާހޯދުމަށް ާޖުމް ާ
ވަ ާސަތޭކަ ާއަށްޑިހަާފަހެއް) ާރުފިޔއަށްާ ،އަމިއްލަ ާކުންފުންޏަކއިާ
(ާ 1,931,985އެއް ާމިލިއަން ާނުވަާލައްކަ ާތިރީސްާއެއް ާހސްާނު ާ
ބަދަލުގައިާ ،މލެއަތޮޅުާހުރާ
ހަވލުކޮށްފައިވަނީާ،އެާތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާ ާ
މެވެާ .
ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާއިޢުލންކޮށްގެންކަންާފހަގަކުރަ ާ

ންސްޓޯލްކުރުމުގެާ
(ޅ) ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާރައްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުގެއަށް ާ ސިންކްރޮނައިޒިންގ ާޕެނަލްބޯޑެއް ާސަޕްލައިކޮށް ާއި ާ
މަސައްކަތްާ ާ
ލަާ
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާރައްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުގެއަށް ާސިންކްރޮނައިޒިންގ ާޕެނަލްބޯޑެއް ާސަޕްލައިކޮށް ާއިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ާމަސައްކަތްާ ،ޖުމް ާ
ަވލުކޮށްފައިވަނީާ،އެާ
(ާ1,640,220އެއްާމިލިއަންާހަާލައްކަާސޅީސްާހސްާދުއިސައްތަާވިހި)ާރުފިޔއަށްާ،އަމިއްލަާކުންފުންޏަކއިާހ ާ
ހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ
ތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާބަދަލުގައިާ،މލެއަތޮޅުާ ާ
އިޢުލންކޮށްގެންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ލުކުރުމަށްާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާ
މުގައިާޢަމަ ާ
ދައުލަތުގެާއިދރތަކުންާގަންނަންާބޭނުންވާތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރތްތައްާހޯދު ާ
ގަވއިދުގައިާކަނޑައަޅފައިވާއިޖުރތުތަކއިާޚިލފަށްާމަސައްކަތްާހަވލުާކުރުމުގެާކަންކަންާކުރިއަށްގެންދނަމަާ،އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެާ
ބޮޑުއަގުގައިާޚިދުމަތއިާތަކެތިާހޯދުމަށްާމަގުފަހިވެގެންދނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ،ތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރތްތައްާހޯދުމުގައިާ
ަވލު ާކުރެވޭ ާފަރތަކީ ާއެކަމަށް ާއެންމެ ާޤބިލު ާފަރތްކަމުގައި ާނުވުމުގެ ާފުރުސަތުާ
އި ާމަސައްކަތް ާހ ާ
ހިވެގެންދިއުމ ާ
ކޮރަޕްޝަނަށް ާމަގުފަ ާ
އޮންނނެކަންާފހަގަކުރަމެވެ.

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާ10.09ގެާ(ބ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިވާގޮތަށްާޕްރޮކިއުމަންޓްގެާއަގުާ
(ާ2,500,000ދެާމިލިއަން ފަސްާލައްކަ)ާދިވެހިާރުފިޔއަށްާވުރެާބޮޑުވނަމަ ،އެާކަމެއްާކުރުމުގެާހުއްދައަށްާއެދިާ،ނެޝަނަލްާޓެންޑަރާ
ށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ބޯޑަށްާހުށަހެޅުމަ ާ
(ށ) ާމަތީގައި ާބަޔންކުރެވުނު ާޚިދުމަތއި ާތަކެތި ާފޯރުކޮށްދޭނެ ާފަރތެއް ާހޯދުމުގެ ާމަސައްކަތް ާނެޝަނަލް ާޓެންޑަރ ާބޯޑަށް ާހުށަނޅައިާ
ނު)ާގެާާ 48ވަނަާމއްދގެާދަށުންާމިކަމުގައިާ
ކުރިއަށްާގެންގޮސްފައިވތީާ ،ޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ 3/2006ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާޤނޫ ާ
ޒިންމވާފަރތްތަކއިާމެދުާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ގޮތއިާޚިލފަށްާއަމަލުކޮށްފައިވތީާ،
(ނ)ާބޮޑެތިާގިނަާޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްާހިންގުމުގައިާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާބަޔންކޮށްފައިވާ ާ
މިާކަންކަންާއިތުރަށްާބަލައިާތަޙްޤީޤުކުރުމަށްާއެންޓިާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
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ން
އިާނުވު ާ
އްާބަލަހައްޓފަ ާ
ގެާރެކޯޑުތަ ާ
ހަރުމުދަލު ާ
ށްާ ާ
ިދާއެއްގޮތަ ާ
ގެާގަވއ ާ
ގެާމލިއްޔަތު ާ
ދައުލަތު ާ

ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ7.01ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ،ދައުލަތުގެާތަންތަނަށްާގަންނަާ
ނުވަތަާހަދިޔގެާގޮތުގައިާލިބޭާހުރިހާމުދަލުގެާދަފްތަރެއްާބަލަހައްޓަންވނެއެވެާ.އަދިާމިާދަފްތަރުގައިާކޯޑުާނަންބަރުާ،މުދަލުގެާފުރިހަމަާ
ނަމއި ާތަފްސީލު ާ(ބްރޭންޑްާ ،މޮޑެލްާ ،ސީރިއަލް ާނަންބަރުާ ،މިން ާނުވަތަ ާބަރުދަންާ ،މުދަލުގެ ާޙލަތުާ ،އަދި ާމި ާނޫންވެސް ާމުހިންމުާ
މައުލޫމތު) ،މުދ ާހުރިތަންާ،ލިބުނުާތރީޚްާ ،އަގު ާއަދިާއިތުރުާމައުލޫމތު ާ(ފަހުން ާއަންނަ ާބަދަލު) ާހިމަނަންވނެކަމަށް ާއެާމއްދގައިާާ
ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ ާ.
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުގައިާހިމަނފައިވާއެއްވެސްާހަރުމުދަލެއްގައިާމޮޑެލްާނަންބަރުާ،
ންސިލްގެާއިދރގެާބެލުމުގެާ
ސީރިއަލް ާނަންބަރު ާއަދިާބައެއް ާހަރުމުދަލުގެާއަގުާހިމަނފައިނުވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .މީގެއިތުރުންާ ،ކައު ާ
ސްާ،
ދަށުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުގެާ ،ފެން ާޕްލންޓް ،ޕްރީސްކޫލްާ ،ދޯނި ާއަދި ާޖިމް ާފަދަ ާތަންތަނއި ާތަކެތި ާހުރިކަމުގައި ާވީނަމަވެ ާ
ންާއަންނަާއިމރތުގައި ާހުރިާ
ކައުންސިލްގެާއިދރގެާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުގައިާހިމަނފައިވަނީާހަމައެކަނިާކައުންސިލްގެާއިދރާހިންގަމު ާ
ހަރުމުދާއެކަންޏެވެާ.އަދި ،ކައުންސިލްގެާއިދަރއިންާާ2016ވަނަާއަހަރުާހޯދުނުާހަރުމުދަލުގެާއަގުގެާގޮތުގައިާާ31ޑިސެންބަރުާާ2016
ގެ ާބަޔން"ގެާނޯޓުާނަންބަރުާ
އަށްާނިމުނުާމލީާއަހަރުގެާ"އިތުރުާމައުލޫމތު"ގެާތެރޭގައިާހިމަނފައިވ ާ"މިލްކިއްޔތއިާމލީާޒިންމތަކު ާ
އި ާވީނަމަވެސްާ،ދައުލަތުގެާ
ާ 46.1ގައި ާޖުމްލަ ާ(ާ 54,384ފަންސސްާހަތަރުާހސްާތިންާސަތޭކަާއަށްޑިހަާހަތަރެއް)ާރުފިޔ ާހިމަނފަ ާ
ރިާ
އިދރތަކުގެާހިސބުތައްާބަލަހައްޓ ާޕަބްލިކްާއެކައުންޓިންގާސިސްޓަމްާ(އެސް.އޭ.ޕީ)ގައިާ 2016 ،ވަނަާއަހަރު ާހަރުމުދ ާހޯދުމަށްާކު ާ
ކުރަމެވެާ ާ.
ކީާޖުމްލަާ(ާ80,329އަށްޑިހަާހސްާތިންާސަތޭކަާނަވވީސް)ާރުފިޔކަންާފހަގަ ާ
ޚަރަދުގެާގޮތުގައިާދައްކާއަދަދަ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގެާާ7.01ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާދަށުންާހިންގަމުންގެންދާ
ތަންތަނއިާތަކެތިާފުރިހަމައަށްާއަގުކޮށްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންނއިާާ2016ވަނަާއަހަރުާހޯދިާހަރުމުދަލުގެާސައްޙަާއަގުާމލީާބަޔނުގައިާ
ލީާއަހަރުގެާ"އިތުރުާ
ށްާނިމުނުާމ ާ
ހިމަނފައިނުވުމުގެާސަބަބުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ31ާ،ޑިސެންބަރުާާ2016އަ ާ
ގެާ
ިނކޮށްާނުނިމިހުރިާހަރުމުދ" ާ
މައުލޫމތު"ގެާތެރޭގައިާހިމަނފައިވާ"މިލްކިއްޔތއިާމލީާޒިންމތަކުގެާބަޔން"ާގައިާ"ހަރުމުދ"ާއަދިާ"ބ ާ
ޙަާ
ގޮތުގައިާހިމަނފައިވާޖުމްލަާ(ާ19,108,371ނަވރަާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާއަށްާހސްާތިންާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއް)ާރުފިޔއަކީާސައް ާ
އަދަދެއްާނޫންކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 11.03ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ) ާއ ާއެއްގޮތަށް ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެާ
މުދަލުގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާއެންމެހާ
ހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުާތައްޔރުކޮށްާ،ކައުންސިލްާއިދރގެާމިލްކިއްޔތުގައިާހިމެނޭާތަކެތީގެާތެރެއިންާހަރު ާ
ތިން ާހަރުމުދަލުގެ ާހިސބުތައް ާފުރިހަމައަށްާ
ތަކެތި ާހަރުމުދަލުގެ ާދަފްތަރުގައި ާރެކޯޑު ާކުރުމަށއިާ ،އެ ާމއްދގެ ާ(ށ) ާގައި ާވގޮތުގެ ާމަ ާ
ނަވަމެވެާ .
ބެލެހެއްޓުމަށއިާ،އެާމއްދގެާ(ބ)ާގައިވާހުރިހާމައުލޫމތެއްާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުގައިާހިމެނުމަށްާދަން ާ
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ގެާގަވއިދަށްާޢަމަލުާކޮށްފައިާނުވުމއިާ،
ތު ާ
މލެއަތޮޅުާ ހުރާއިންޖީނުގެއަށްާބޭނުންވާޑީސަލްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަ ާ
ންާ ާ
ސައްޙަނޫންާއިޢުލންތަކެއްާތައްޔރުކޮށްާއޮޑިޓަރުންނަށްާދީފައިވު ާ

ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.15ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ،އެއްފަހަރާގަންނަންޖެހޭާތަކެތީގެާ
ްދސީާ
ޖުމްލަާއަގުާ(ާ25,000ފަންސަވީސްާހސް)ާރުފިޔއަށްވުރެާބޮޑުވނަމަާއެތަކެތިާގަންނަންވނީާއންމުކޮށްާއިޢުލންކޮށްގެންާލިބޭާއަނ ާ
ހިސބުތައްާބަލައިގެންނެވެާ.އަދިާ ،އެާގަވއިދުގެާާ 8.16ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާތަކެތިާގަތުމއިާ ،ފަންނީާމހިރުންާ
އިާ،މި ާލިޔުމުގައިާއެކަމެއްގެާ
ހޯދުމއިާ ،މަސައްކަތްާކުރުވުމަށްޓަކައިާ،އަންދސީާހިސބުާހުށަހެޅުމަށްާމަޢުލޫމތުާދޭންވަނީާލިޔުމުންކަމަށ ާ
ތަފްސީލްގެާއިތުރުންާއެކަމެއްާކުރުވނެާފަރތެއްާހޮވުމުގައިާޕޮއިންޓްާދޭާއުޞޫލުވެސްާބަޔންކުރަންވނެއެވެާ.މީގެއިތުރުންާ،އެާގަވއިދުގެާ
އްާ
ޒިރުގައި ާއަންދސީ ާހިސބުތަ ާ
ާ 8.17ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތުގައިާ ،އަންދސީ ާހިސބުތައް ާހުށަހެޅި ާފަރތްތަކުގެ ާހ ާ
ކެނޑުމަށްފަހުާއެފަރތްތަކުންާހުށަހެޅިާއަގއިާމުއްދަތުާއެނގޭނޭގޮތަށްާލިޔެާ ،އެ ާފަރތްތަކުގެާސޮއިާހޯދަންވނެއެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،އެާ
އިާ
ގަވއިދުގެާާ 8.20ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ ،ތަކެތިާގަތުމ ާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާ،މަސައްކަތ ާހަވލުވނެާފަރތްކަމުގަ ާ
ކަނޑައަޅަންވނީާއަންދސީާހިސބުާބަލާކޮމިޓީންާބަލއިރުާއެންމެާގިނަާޕޮއިންޓްާލިބުނުާފަރތެވެާ .
ގެ ާއިންޖީނުތަކަށްާބޭނުންވާ
ނުގޭ ާ
މިގޮތުން ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާހިންގަމުންދ ާމލެއަތޮޅުާހުރ ާރައްޔިތުންގެާއިންޖީ ާ
ދު ާ()2009ގެ ާާ 8.15ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާ
ޑީސަލްާސަޕްލައިކޮށްދޭނެާފަރތެއް ާހޯދފައިވަނީާ ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއި ާ
ވގޮތަށްާ،އންމުކޮށްާއިޢުލންކޮށްގެންކަންާލިޔެކިޔުމުންާއެނގެންާއޮތްާނަމަވެސްާ،އެާމއްދގައިާބުނ ާއަންދސީާހިސބުތައްާއޮޑިޓަށްާ
ށްާ،
ވގޮތަ ާ
އި ާ ާ
ގެ ާާ 8.16ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފަ ާ
ދު ާ(ާ )2009
ފޯރުކޮށްދީފައިނުވެއެވެާ .ހަމައެއއެކުާ ،ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއި ާ
ޓް ާދޭާ
އަންދސީ ާހިސބު ާހުށަހެޅުމަށް ާމަޢުލޫމތުާދޭންާތައްޔރުކޮށްފައިވާލިޔުންާއަދިާމަސައްކަތްާކުރުވނެާފަރތެއް ާހޮވުމަށް ާޕޮއިން ާ
ދިާ
ދގައިާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށްާ ،އަންދސީާހިސބުާހުށަހެޅިާފަރތްތަކުގެާލިސްޓްާއަ ާ
އުޞޫލުާ ،އަދިާ،އެ ާގަވއިދުގެާާ 8.17ވަނަާމއް ާ
އެާގަވއިދުގެ ާާ 8.20ވަނަާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށްާ ،އަންދސީާހިސބުާބަލ ާކޮމިޓީއިން ާޕޮއިންޓްާދީފައިވ ާގޮތުގެާތަފްސީލުާ
މަކޮށްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ހިންމުާއިޖްރތުތައްާފުރިހަ ާ
ފަދަާމު ާ
އި،
އިންޖީނުތަކަށް ާބޭނުންވ ާޑީސަލް ާސަޕްލައި ާކުރުމަށް ާކޮށްފައިވ ާއިޢުލން ާއަދި ާއިޢުލނއި ާގުޅިގެން ާހުށަހަޅފައިވ ާޕްރޮޕޯސަލްތަކ ާ
ކިޔުންތައްާ ،އޮޑިޓަރުންނަށް ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާއެދުމުންާ ،އިންޖީނުގެއަށް ާޑީސަލްާ
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ާއުސޫލުން ާފުރިހަމަ ާކުރަންޖެހޭ ާލިޔެ ާ
ދެާފަހަރުާމަތިންާކޮށްފައިވާއިޢުލންާއަދިާމަސައްކަތްާހަވލުވިާފަރތއެކުާވެފައިވާއެއްބަސްވުންާ،
ސަޕްލައިާކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާ ާ
އޮޑިޓަރުންނަށް ާދީފައިވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .ނަމަވެސްާ ،މި ާދެ ާއިޢުލންގައި ާޖަހފައިވ ާއިޢުލން ާނަންބަރުތަކަކީ ާމލެއަތޮޅު ާހުރާ
ޓްގައިާޝއިޢުކޮށްފައިވާއިޢުލންތަކެއްގައިާބޭނުންކޮށްފައިވާ
ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ،އެހެންާކަންކަމއިާގުޅިގެންާދިވެހިާސަރުކރުގެާގެޒެ ާ
ންާ
ނަންބަރުތަކެއްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިންާކުރ ާހުރިހ ާއިޢުލންތަކުގައިާޖަހ ާއިޢުލ ާ
ނެކަމަށް ާއެ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާމަޢުލޫމތު ާދިން ާކަމުގައި ާވީނަމަވެސްާ،
ނަންބަރު ާޖެމްސް ާސިސްޓަމުން ާނޫންގޮތަކަށް ާނުނަގ ާ
ދެާފަހަރުާމަތިންާކޮށްފައިވާއިޢުލންތަކުގެާނަންބަރުާޖެމްސްާސިސްޓަމުންާ
އިންޖީނުގެއަށްާޑީސަލްާސަޕްލައިާކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާ ާ
މަޢުލޫމތުާދީފައިވަނީާކުރިންާ
ނަގފައިާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މިކަމއިާގުޅިގެންާއޮޑިޓަރުންާސުވލުކުރުމުންާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ ާ
އެހެން ާމަސައްކަތްތަކަކއި ާގުޅުވައިގެން ާކޮށްފައިވ ާދެ ާއިޢުލންގެ ާނަންބަރުާ ،ޑީސަލް ާސަޕްލައި ާކޮށްދޭނެ ާފަރތެއް ާހޯދުމަށް ާކުރި ާދެާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ޢުލން ާތައްޔރުކުރި ާދުވަހު ާޖެމްސްގައި ާމައްސަލަ ާޖެހިފައިވތީ ާމެނުއަލްކޮށް ާނަންބަރުާ
ންގައި ާޖެހިފައިވަނީ ާމި ާމަސައްކަތަށް ާއި ާ
އިޢުލ ާ
ތީ ާކަމަށެވެާ.ނަމަވެސްާ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރގައި ާޖެމްސްާސިސްޓަމް ާބޭނުންކުރަން ާފެށިފަހުންާ ،ނަންބަރު ާނަގަންާގެންގުޅޭާ
ޖަހފައިވ ާ
ފޮތުންާމެނުއަލްކޮށްާނަންބަރުާނަގފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .އެހެންކަމުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާހިންގަމުންދާ
މލެއަތޮޅުާހުރާރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގޭގެާއިންޖީނުތަކަށްާބޭނުންވާޑީސަލްާސަޕްލައިކޮށްދޭނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާކޮށްފައިވާއިޢުލންތަކުގެާ
ސައްޙަކަންާކަށަވަރުކުރެވެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
ހަމައެއއެކުާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާޖެމްސް ާސިސްޓަމުން ާނަންބަރު ާނެގުމަށްފަހުާ ،އެ ާއިދރއިން ާތައްޔރުކުރާ
ިވާ
އެއްބަސްވުންތަކުގައިާ ،އެއްބަސްވުމުގެ ާމި ާނަންބަރު ާޖަހފައި ާހުންނަކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .ނަމަވެސްާ ،ޑީސަލް ާހޯދުމަށް ާހަދފައ ާ
ން ާނަންބަރެއްާ
އެއްބަސްވުމުގައި ާއެބަސްވުމުގެ ާނަންބަރު ާޖަހފައި ާނުވކަމއިާ ،މި ާއެއްބަސްވުން ާތައްޔރު ާކުރުމަށް ާޖެމްސް ާސިސްޓަމު ާ
ރެވެންާ
ދި ާތރީޚް ާއަދި ާއެއްބަސްވުމުގެ ާސައްޙަކަން ާކަށަވަރު ާކު ާ
ނަގފައި ާނުވތީާ ،މަސައްކަތއި ާހަވލުވި ާފަރތއެކު ާއެއްބަސްވުން ާހެ ާ
ރުގެާކުރިންވެސްާކާ.ހުރާރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެއަށްާޑީސަލްާސަޕްލައިކޮށްދީފައިވަނީާ
ނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ2016ާ،ވަނަާއަހަ ާ
ނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ދެާފަރތުގެާމެދުގައިާއެއްބަސްވުމެއްާތައްޔރުކޮށް ،ސޮއިކޮށްފައިާ ާ
އެާފަރތުންާކަމއިާ،މިާމުއްދަތުގައިވެސްާ ާ
ދަށްާފެއްތުމުގެާ
ގެާގަވއި ާ
އިާއެއްބަސްވުންާތައްޔރުކޮށްފައިވަނީާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތު ާ
ލްގެާއިދރއިންާތައްޔރުކޮށްފައިވާއިޢުލންތަކ ާ
ކައުންސި ާ
އިާކަމއިާ،މިާއިޢުލނުތަކުގައިާޞައްޙަނޫންާއިޢުލނުާ
ވުރެާފަހުގެާތރީޚެއްގަ ާ
ގޮތުންާ،އިޢުލނއިާއެއްބަސްވުންާތައްޔރުކުރަންޖެހޭާތރީޚަށް ާ
ނަންބަރުތަކެއްާބޭނުންކޮށްފައިވތީާ،ދައުލަތުގެާފައިސއާބެހޭާލިޔެކިޔުންތަކެއްާއޮޅުވލުމަށްާމަސައްކަތްކޮށްފައިވކަމަށްާތުހުމަތުކުރެވެއެވެާ ާ.
ލަ ާ(ާ 5,739,931ފަސް ާމިލިއަން ާހަތް ާލައްކަާ
މި ާދެންނެވުނުާފަރތއެކުާވެފައިވ ާއެއްބަސްވުމުގެ ާދަށުންާ 2016 ،ވަނަާއަހަރު ާޖުމް ާ
ިވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ތިރީސްާނުވަާހސްާނުވަާސަތޭކަާތިރީސްާއެކެއް)ާރުފިޔާ،މލެއަތޮޅުާހުރާރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާޚަރަދުކޮށްފައ ާ
މުދަލއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާކުރިންާފައިސާޚަރަދުކުރުމުގައިާފުރިހަމަާކުރަންޖެހޭާއިޖްރތުތައްާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާ
މުދަލއިާތަކެތިާއަދިާޚިދުމަތްާ
ފުރިހަމަނުކޮށްާ،މުދަލއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދިއުމުންާ،ތަނަށްާބޭނުންވާބވަތުގެާ ާ
ބޭނުންވ ާމިންވަރަށް ާވުރެ ާއިތުރަށް ާއަދި ާބޮޑު ާއަގުގައި ާހޯދުމަށް ާމަގުފަހިވނެއެވެާ .އަދިާ ،މި ާމަސައްކަތް ާކުރުމުގެ ާޤބިލުކަންހުރިާ
ފަރތްތަކަށްާހަމަހަމަާފުރުސަތުތަކެއްާދެވިފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ލަާ
ހޭ ާތަކެތީގެ ާޖުމް ާ
ަރ ާގަންނަންޖެ ާ
އި ާވގޮތަށް ާއެއްފަހ ާ
(ހ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ)(2017/R-20ގެ ާާ 10.31ވަނަ ާމއްދގަ ާ
ސީާ
ތިާގަންނނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާއއްމުކޮށްާއިއުލންކޮށްާއަންދ ާ
ސް)ާރުފިޔއަށްވުރެާބޮޑުވނަމަާއެތަކެ ާ
އަގުާ(ާ35,000ތިރީސްާފަސްާހ ާ
ންާއެންމެާރަނގަޅުާފަރތުންާތަކެތިާގަތުމަށްާނުވަތަާމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
އޭގެާތެރެއި ާ
ހިސބުާހޯދައިާ ާ،
ތަށް ާތަކެތި ާގަތުމާ ،ފަންނީާ
(ށ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ)(2017/R-20ގެ ާާ 10.32ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮ ާ
ަށއިާ،މިާލިޔުމުގައިާއެކަމެއްގެާ
މހިރުންާހޯދުމާ،މަސައްކަތްާކުރުވުމަށްޓަކައިާ،އަންދސީާހިސބުާހުށަހެޅުމަށްާމަޢުލޫމތުާލިޔުމުންާދިނުމ ާ
ނަވަމެވެާ ާ.
ތަފްޞީލްގެާއިތުރުންާއެކަމެއްާކުރުވނެާފަރތެއްާހޮވުމުގައިާޕޮއިންޓްާދޭާއުޞޫލުވެސްާބަޔންާކުރުމަށްާދަން ާ
(ނ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ)(2017/R-20ގެ ާާ 10.44ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ނ) ާގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާ ،އަންދސީާ
ހިސބުތައް ާހުށަހެޅި ާފަރތްތަކުގެ ާހޞިރުގައި ާ ާއަންދސީ ާހިސބުތައް ާކެނޑުމަށްފަހު ާއެ ާފަރތްތަކުން ާހުށަހެޅި ާއަގއި ާމުއްދަތުާ
އެނގޭނޭގޮތަށްާލިޔެާ،އެާފަރތްތަކުގެާސޮއިާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާއެންމެާރަނގަޅުާޓެންޑަރާ
(ރ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2017/R-20ގެާާ 10.51ވަނަާމއްދގައިާބަޔން ާ
ހޮވުމއި ާ،ކޮންޓްރެކްޓްާހަވލުކުރުމުގައިާއެާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވާކަންކަންާފުރިހަމަާކުރުމަށްާދަންނަވެމެވެާ .

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ފަރތްތަކުންާއަގުާނުބަލައިާ ،އެއްާކުންފުންޏަކުންާޑީސަލްާގަންނަމުންާގެންގޮސްފައިވަނީާވަކިާފަރތަކަށްާ
ށްވުރެާގިނަާ ާ
(ބ)ާއެއްާފަރތަ ާ
ނޖއިޒުާފައިދާހޯދައިާދިނުމުގެާބޭނުމުގައިާކަމަށްާބެލެވޭތީާ،މިާމައްސަލަާތަޙްޤީގުާކުރުމަށްާއެންޓި-ކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅުމަށްާ
ދަންނަވަމެވެާ .
ލްގެ ާއިދރއިން ާމި ާމަސައްކަތް ާހަވލުކުރުމުގައިާ ،ދައުލަތުގެ ާފައިސއ ާބެހޭ ާލިޔެކިޔުންތަކެއް ާއޮޅުވލުމަށްާ
(ޅ) ާކައުންސި ާ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވކަމަށްާތުހުމަތުކުރެވޭތީާ،މިާމައްސަލަާތަޙްޤީގުާކުރުމަށްާއެންޓި-ކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

.8

އިާ
އި ާހިސބުތަކ ާ
ޓުންާޚަރަދުކުރުމުގައ ާ
ނަ ާރުފިޔ ާއަދިާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުން ާ
ންޑިއގައިާއޮން ާ
ސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއި ާ
ާ
އް ާ
ލިޔެކިޔުންތައްާބެލެހެއްޓުމުގައިާފހަގަވިާމައްސަލަތަ ާ

އިވަނީާ،ދައުލަތުގެާއެއްވެސްާފައިސއެއްާނުވަތަާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2009ގެާާ6.03ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފަ ާ
ދައުލަތުގެ ާބެލުމުގެ ާދަށުގައި ާހުންނަ ާއެއްވެސް ާފައިސއެއް ާޖަމކުރުމަށްޓަކައި ާމޯލްޑިވްސް ާމަނިޓަރީ ާއޮތޯރިޓީ ާފިޔަވައި ާއެހެން ާމލީާ
އިދރއެއްގައި ާ(ރއްޖޭގައި ާނުވަތަ ާރއްޖެއިން ާބޭރުގައި ާނަމަވެސް) ާއެކައުންޓެއް ާހުޅުވަންވނީ ާޖަމކުރަން ާބޭނުންވ ާފައިސއއި ާބެހޭާ
ފުރިހަމަާމައުލޫމތއެކުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއަށްާލިޔެާ،ލިޔުމަކުންާހުއްދަާލިބުމަށްފަހުއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާ
އްާ
ހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާާ 2013ވަނަ ާއަހަރު ާސްޓޭޓް ާބޭންކް ާއޮފް ާއިންޑިއގައި ާރުފިޔ ާއަދި ާޔޫ.އެސް ާޑޮލަރު ާއެކައުންޓެ ާ
ރީގެާހުއްދަާނުހޯދައިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ހުޅުވފައިވަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓެރެޜަ ާ
ކުރުމުގެާވައުޗަރުާނިޒމުގައިާ
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ)(2009ގެާާ8ވަނަާބބުގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައި ،ފައިސާޚަރަދު ާ
ފައިސ ާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާ،ވައުޗަރުާރަޖިސްޓްރީާއަދިާޗެކްާރަޖިސްޓްރީާބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެާ.އަދިާ،ފައިސ ާދައްކފައިާހުރިާ
ބިލްތަކެއްނަމަާ ،މުދ ާގަންނަން ާއެދޭ ާފޯމުާ ،މުދަލަށް ާއޯޑަރުކުރ ާފޯމުާ ،އިންވޮއިސް/ބިލް ާއަދި ާޕޭމަންޓް ާވައުޗަރު ާއެއްކޮށްފައިާ
ހުންނަންވނެކަމަށްާއެާބބުގެާާ4ވަނަާޕޮއިންޓްގެާ(ށ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ ާ.
ނަމަވެސްާ2013ާ،ވަނަާއަހަރުންާފެށިގެންާާ2016ވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށް ،ސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާމލެއަތޮޅުާހުރާ
ކައުންސިލްގެާއިދރގެާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓްގެާވައުޗަރުާރަޖިސްޓްރީާއަދިާޗެކުާރަޖިސްޓްރީާބަލަހައްޓފައެއްާނުވެއެވެާ .އެގޮތުންާ،
މިާއެކައުންޓުންާޖުމްލަާ(ާ235,561ދެާލައްކަާތިރީސްާފަސްާހސްާފަސްާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާއެކެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާ3,632,351(ާ،
އްާރުފިޔ)ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާ،މުދާގަންނަންާ
ތިންާމިލިއަންާހަާލައްކަާތިރީސްާދެާހސްާތިންާސަތޭކަާފަންސސްާއެ ާ
އެދޭާފޯމުާއަދިާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރާފޯމުާތައްޔރުާކުރުމަކާނުލކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓުންާކޮށްފައިވާ
ބައެއް ާޚަރަދުތަކއި ާގުޅޭ ާއިންވޮއިސް ާނުވަތަ ާބިލް ާނެތްކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .އަދިާ ،ޔޫ.އެސް ާޑޮލަރު ާއެކައުންޓުން ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާ
ހަގަކުރަމެވެާ .މީގެއިތުރުންާ 2013ާ ،ވަނަާ
ރިކޮށްކަން ާފ ާ
އެކައުންޓުން ާނަގުދު ާފައިސ ާނަގައިގެންނއި ާއެކައުންޓް ާޓްރންސްފަރ ާމެދުވެ ާ
އަހަރުންާފެށިގެންާާ2016ވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާސްޓޭޓްާބޭންކުާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްާއިދރގެާރުފިޔާ
އެކައުންޓަށްާލިބިފައިވާޖުމްލަާ(ާ213,093ދެާލައްކަާތޭރަާހސްާނުވަދިހަާތިނެއް)ާރުފިޔާއަދިާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާލިބިފައިވާ
ންާ
ޖުމްލަ ާ(ާ 249,588ދެާލައްކަާސޅީސްާނުވަާހސްާފަސްާސަތޭކަާއަށްޑިހަާއަށެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާ 3,848,642(ާ،ތިންާމިލިއަ ާ
އަށްާލައްކަާސޅީސްާއަށްާހސްާހަާސަތޭކަާސޅީސްާދޭއްާރުފިޔ)ާއއިާގުޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާނެތުމުގެާސަބަބުންާ،މިާފައިސއަކީާކޮންާ
ބޭނުމަކަށްާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާލިބިފައިވާފައިސއެއްކަންާކަށަވަރުާކުރެވިފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
ބަޔނުގައިާ،ސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާރުފިޔާއަދިާ
ާ2016ވަނަާއަހަރުގެާމލީާ ާ
އްގެާހިސބުާހިމަނފައިާނުވކަމއިާމލީާ
ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާލިބިފައިވާއެއްވެސްާފައިސއެއްާއަދިާކޮށްފައިވާއެއްވެސްާޚަރަދެ ާ
ބަޔނއެކުާއިތުރުާމައުލޫމތު ގެާގޮތުގައިާހުށަހަޅފައިވ ާ"މިލްކިއްޔތއިާމލީާޒިންމތަކއިާބެހޭާބަޔން"ގައިާއަހަރުާނިމުނިއިރުާމިާދެާ
އެކައުންޓްގައިާހުރިާފައިސގެާއަދަދުާ"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ"ގެާތެރޭގައިާހިމަނފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ކައުންސިލްގެާއިދރއިންާތައްޔރުކޮށްފައިވާޚަރަދުާރިޕޯޓުާއަދިާއައިޓަމްާބކީގައިވެސްާމިާއެކައުންޓްތަކުންާކޮށްފައިވާޚަރަދއިާލިބިފައިވާ
ފައިސގެާހިސބުާހިމަނފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
(ނ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ)(2009ގެ ާާ 6.07ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ)ގައިާ،ދައުލަތުގެާއެއްތަނުން ާއަނެއްތަނަށް ާފައިސާ
އިގެާފައިސ ާފިޔަވައިާއެހެންާ
ދޫކުރަންވނީާކްރޮސްކޮށްފައިވ ާޗެކަކުންކަމަށއިާ،އަމިއްލަާފަރތަކަށްާދޭންޖެހޭާފައިސގެާތެރެއިންާމުސރަ ާ
ފައިސ ާދިނުމުގައި ާ( ާ 1,000އެއް ާހސް) ާރުފިޔއަށްވުރެ ާގިނަ ާއަދަދެއްގެ ާފައިސ ާދޭންވނީާ ،ކްރޮސްކޮށްފައިވ ާޗެކަކުންކަމަށްާ
ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ .އަދިާ ،ކޮންމެ ާޗެކެއްގައި ާސޮއިކުރއިރު ާޗެކުގެ ާކައުންޓަރފޮއިލްގައިާ ،އެޗެކެއްގައި ާސޮއިކުރި ާވެރިޔަކުާ
ސޮއިކުރަންވނެކަމަށއި ،ޗެކއި ާކައުންޓަރފޮއިލްގައި ާލިޔެފައި ާވ ާއަދަދު ާއެއްގޮތްތޯ ާރަނގަޅަށް ާބަލަންވނެކަމުގައިާ ،އެ ާމއްދގައިާ
ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާޔޫ.އެސްާ
ޑޮލަރު ާއެކައުންޓްގެ ާޗެކް ާކައުންޓަރފޮއިލްތަކުގައިާ ،އެޗެކްތަކުގައި ާސޮއިކުރި ާފަރތް ާސޮއިކޮށްފައިނުވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .އަދި ާޗެކްާ
ތުގެާނަންާ،ޗެކުާލިޔުނުާތރީޚްާ
ކައުންޓަރފޮއިލްގައިާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާއެހެނިހެންާމަޢުލޫމތުާކަމުގައިވާޗެކުންާފައިސާލިބެންޖެހޭާފަރ ާ
ފަދަާމައުލޫމތުާފުރިހަމަކޮށްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ނު)ގެ ާާ 12ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ)ގައި ާވގޮތަށްާ ،މޯލްޑިވްސް ާމަނިޓަރީާ
(ހ) ާޤނޫނު ާނަންބަރު ާ(ާ 3/2006ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާޤނޫ ާ
އޮތޯރިޓީގެާމަރުކަޒެއްާނުވަތަާއެާއޮތޯރިޓީގެާއެކައުންޓެއްާއޮތްާބޭންކެއްވެސްާނެތްާރަށެއްގައިާހުރިާސަރުކރުގެާއޮފީހަކުން ،އެ ޤާނޫނުގެ
ާ11ވަނަާމއްދގެާދަށުންާއެކައުންޓެއްާހުޅުވނަމަާ،އެކަމަށްާމިނިސްޓަރުގެާހުއްދަާލިޔުމަކުންާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ވަނަާ
(ށ) ާއެއްވެސް ާއެކައުންޓަކުން ާފައިސއެއް ާދައްކނަމަާ ،ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ ާ 6.01
މއްދގެާ(ނ)ގައިވާކަންތައްތަކަށްާސަމލުކަންދިނުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ށްާ،ޗެކުންާނުވަތަާއެކައުންޓްާ
ތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ5.06ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައިާވގޮތަ ާ
(ނ)ާދައުލަ ާ
ކްރެޑިޓްކޮށްާނުވަތަާޑެބިޓްކޮށްާދައްކ ާފައިސ ާނުވަތަާކްރެޑިޓްާކޑުންާދައްކ ާފައިސ ާބަލައިގަންނައިރުާ،ރަސީދުާހަދަންވނެާކަމއިާ،
ފޮތުގައިާލިޔެާ،ހިސބުތައްާގަވއިދުންާފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ގެ ާާ 5.16ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ)ގައި ާވގޮތަށްާ ،މޯލްޑިވްސް ާމަނިޓަރީާ
(ރ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާާ )2017/R-20
ހަކުންާއެާފައިސގެާހިސބުާބަލަހައްޓައިާ،
އޮތޯރިޓީއަށްާނުވަތަާއެހެންވެސްާބޭންކަކަށްާފައިސާޖަމކޮށްފިނަމަާ،އެާފައިސާޖަމކުރިާއޮފީ ާ
ލުާ
އެކައުންޓް ާބކީ ާފޮތުގައި ާލިޔެގެން ާނުވަތަ ާކޮމްޕިއުޓަރ ާޝީޓުގައި ާހިސބުތައް ާހިމަނައިގެންާ ،އެ ާހިސބުތައް ،އެ ާގަވއިދުގެ ާޖަދުވަ ާ
ާMG/RV05ގައިވާގޮތުގެާމަތިންާބަލަހައްޓަމުންާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
(ބ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 6.11ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ށ)ގައި ާވގޮތަށްާ ،ސެންޓްރަލް ާޕޭމަންޓްާ
ލުގައިާއެޗެކެއްގައިާ
ސިސްޓަމްާމެދުވެރިކޮށްާދޫކުރާޗެކްތައްާފިޔަވައިާ،ދޫކުރަންޖެހޭާއެހެންާޗެކްތަކުގައިާސޮއިކުރއިރުާ،ޗެކުގެާކައުންޓަރފޮއި ާ
އަދަދުާއެއްގޮތްތޯާރަނގަޅަށް ާބެލުމަށއިާ،
ނެކަމަށއިާ ،ޗެކއި ާކައުންޓަރ ާފޮއިލްގައި ާލިޔެފައިވ ާ ާ
ސޮއިކުރި ާވެރިޔަކު ާސޮއިކުރަންވ ާ
ކައުންޓަރފޮއިލްގައިާފުރިހަމަކުރަންާހުންނަާބައިތައްާފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯާބެލުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

.9

ށްާފައިސދީފައިވުންާާ ާ
އިމރަތްާކުރިާފަރތަ ާ
ރެާއިތުރަށްާދޮންބޑަރައިންާޕްރީާސްކޫލްާ ާ
ށްވު ާ
އަގަ ާ
ވެފައިވާ ާ
އެއްބަސް ާ

ވިާ
ލު ާ
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާހިންގަމުން ާއަންނަ ާދޮންބަންޑރައިން ާޕްރީ ާސްކޫލް ާއިމރތްކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާހަވ ާ
ފަރތުންާއެއްބަސްވުމުގެާއަގަށްވުރެާއިތުރަށްާބިލުާހުށަހަޅފައިވކަމއިާ،އެފަރތަށްާ،އެއްބަސްވުމުގައިވާއަގަށްވުރެާއިތުރަށްާާ247,375
(ދެ ާލައްކަ ާސޅީސް ާހަތް ާހސް ާތިން ާސަތޭކަ ާހަތްދިހަ ާފަހެއް) ާރުފިޔާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާދީފައިވކަންާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ،މަސައްކަތްާހަވލުކުރިާފަރތއެކުާވެފައިވާއެއްބަސްވުމުގައިާވގޮތުންާނަމަާ،މަސައްކަތުގެާއަގަކީާާ2,982,500
މަކާ
ށްާއެއްވެސްާބަދަލެއްާގެނައު ާ
ކަ)ާރުފިޔއެވެާ.ނަމަވެސްާ،ވެފައިވާއެއްބަސްވުމަ ާ
(ދެާމިލިއަންާނުވަާލައްކަާއަށްޑިހަާދެާހސްާފަސްާސަތޭ ާ
ނުލައިާ ،މަސައްކަތް ާހަވލުވި ާފަރތުން ާޖުމްލަ ާ(ާ 3,579,000ތިން ާމިލިއަން ާފަސް ާލައްކަ ާހަތްދިހަ ާނުވަ ާހސް) ާރުފިޔގެ ާބިލްާ
ހުށަހަޅފައިވކަމއިާ ،މީގެތެރެއިން ާޖުމްލަ ާ( ާ 3,229,875ތިން ާމިލިއަން ާދެ ާލައްކަ ާނަވވީސް ާހސް ާއަށް ާސަތޭކަ ާހަތްދިހަ ާފަހެއް)ާ
ރއިންާދައްކފައިވކަންާއޮޑިޓަރުންނަށްާލިބިފައިވާލިޔެކިޔުންތަކުންާ
ރުފިޔާ،މަސައްކަތްާހަވލުވިާފަރތަށްާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދ ާ
ފހަގަކުރެވުނެވެާ.އެއްބަސްވެފައިވާއަދަދަށްވުރެާއިތުރަށްާފައިސާދީފައިވކަންާއޮޑިޓަރުންާފހަގަކުރުމުންާ،އެާފައިސާއަނބުރާހޯދުމަށްާ
ާ 19ޖޫންާާ 2019ގައިާއެއްބަސްވުމެއްާތައްޔރުކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ 18ާ،މރިޗުާާ 2020ގެާނިޔަލަށްާއެއްވެސް ާފައިސއެއް ާލިބިފައިާ
ނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ކުރނަމަާ ،ރައްޔިތުންގެ ާފައިސއިން ާކުރަންނުޖެހޭާ
ށް ާފައިސގެާމުޢމަލތްތައްާނު ާ
ށްފަހުާއެާއެއްބަސްވުމއި ާއެއްގޮތަ ާ
އެއްބަސްވުމެއް ާހެދުމަ ާ
ނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ޚަރަދުތަކެއްާކުރެވިާ،ފައިސާއިސްރފްވުމުގެާފުރުޞަތުާާބޮޑުވެގެންދ ާ

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ6.15ވަނަާމއްދގެާ(ރ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާދޮންބަންޑރައިންާ
ޕްރީސްކޫލް ާހެދުމުގެ ާމަސައްކަތުގެ ާއެއްބަސްވުމުގައިވ ާއަގަށްވުރެ ާއިތުރަށް ާދީފައިވ ާފައިސާ .އެކަމުގައި ާޒިންމވ ާފަރތުންާ ،ފައިސާ
މެވެާ .އެފަރތުން ާއެ ާފައިސާ
ދެވުނު ާފަރތުގެ ާއަތުން ާއަނބުރ ާހޯދައިާޖަމކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓަކަށް/އައިޓަމަކަށްާޖަމކުރުމަށްާދަންނަވަ ާ
ކުރަންޖެހޭާ
ނުލިބިއްޖެނަމަާ ،އިތުރަށް ާފައިސ ާދެއްކުމުގައި ާއިހުމލުވެފައިވ ާފަރތް/.ފަރތްތަކުން ާއެ ާފައިސ ާހޯދ ާޖަމ ާ
އެކައުންޓަކަށް/އައިޓަމަކަށްާއަނބުރާޖަމކުރުމަށްާދަންނަވަމަވެާ ާ.

ދު ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާއެއްބަސްވުމުގައިާލިކުއިޑޭޓަޑްާޑެމޭޖަސްާއއިާރިޓެންޝަންާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއި ާ
ާ .10
ން ާ
އިާނުވު ާ
ފައިސާކަނޑނެާގޮތއިާބަހައްޓނެާމުއްދަތއިާގުޅޭާމއްދާހިމަނފަ ާ
ސަވީސް)ާރުފިޔއިންާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.22ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތުގައި(ާ 25,000ާ،ފަން ާ
ފެށިގެން ާމަތީގެ ާމަސައްކަތެއްނަމަާ ،އެ ާއެއްބަސްވުމުގައިާ ،އެ ާމއްދގައިވ ާނުކުތތައް ާހިމަނފައި ާހުންނަންވނެއެވެާ .އެގޮތުންާ ،މިާ
ނުކުތތަކުގެ ާތެރޭގައިާ ،އެއްބަސްވެފައިވ ާމުއްދަތަށް ާމަސައްކަތް ާނުނިމިއްޖެނަމަާ ،ޖޫރިމަނގެ ާގޮތުގައި ާފައިސ ާކަނޑނެ ާގޮތް ާއަދިާ
ރިޓެންޝަންާފައިސ ާކަނޑނެާގޮތއިާބަހައްޓނެާމުއްދަތުާފަދަާނުކުތތައްާހިމަނަންވނެކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.އަދިާ ،ދައުލަތުގެާ
މލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.29ވަނަާމއްދގައިާވގޮތުގައިާ،ކޮންޓްރެކްޓްާމަސައްކަތްާލަސްވަމުންދނަމަާ،އެާލަސްވާލަސްވުމުންާ،
ގެއްލުމުގެާއަގުާކަނޑައަޅނީާ
މަސައްކަތްާޙަވލުކުރިާފަރތަށް ާ،ގެއްލުމުގެާއަގުާމަސައްކަތްާޙަވލުވިާފަރތުންާދޭންޖެހޭނެއެވެާ.އަދިާ،އެާ ާ
ލަސްވާކޮންމެާދުވަހަކަށްާ)ާ،(0.75 X CP/CTމިާފޯމިއުލގައިާވގޮތަށްާހިސބުކޮށްގެންާކަމުގައިާއެާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.
މިގޮތުންާCPާ،އަކީާކޮންޓްރެކްޓްާކޮށްފައިވާޖުމްލަާއަގުންާކުރެވުނުާމަސައްކަތްާރަނގަޅުކަމަށްާސޮއިކޮށްދީފައިވާއަގުާކެނޑުމުންާބކީވާ
އަގެވެާ.އަދިާާCTއަކީާމުޅިާކޮންޓްރެކްޓްާނިންމުމަށްާކަނޑައަޅފައިވާމުއްދަތެވެާ .
ށްާޖުމްލަާާ2,293,149
ނަމަވެސްާ،މލެާއަތޮޅުާހުރކައުންސިލްގެާއިދރއިންާއަމިއްލަާފަރތްތަކާހަވލުކޮށްގެންާކުރުވފައިވާމަސައްކަތްތަކަ ާ
(ދެާމިލިއަންާދެާލައްކަާނުވަދިހަާތިންާހސްާއެއްާސަތޭކަާސޅީސްާނުވައެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރު ،އެާމަސައްކަތްތައްާކުރުވުމުށްާ،
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއ ާއެ ާފަރތްތަކ ާއެކު ާވެފައިވ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާއެއްބަސްވުންތަކުގައި ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެާ
އިވ ާގޮތަށްާ ،ރިޓެންޝަން ާފައިސ ާކަނޑނެ ާގޮތއި ާބަހައްޓނެ ާމުއްދަތުާ
ގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 8.22ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފަ ާ
ހަވލުކޮށްގެންާކުރުވފައިވާމަސައްކަތްތަކަށްާޖުމްލަާާ2,421,939
ހިމަނފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،އަމިއްލަާފަރތްތަކާ ާ
(ދެ ާމިލިއަން ާހަތަރު ާލައްކަ ާއެކވީސް ާހސް ާނުވަ ާސަތޭކަ ާތިރީސް ާނުވައެއް) ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ ،އެ ާމަސައްކަތްތަކުގެާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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އެއްބަސްވުންތަކުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.22ވަނަ ާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާ ،އެއްބަސްވެފައިވާ
މުއްދަތަށްާމަސައްކަތްާނުނިމިއްޖެނަމަާ،ޖޫރިމަނގެާގޮތުގައިާފައިސާކަނޑނެ ާގޮތުގެާނުކުތާހިމަނފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާާ،
ޖުމްލަާ(ާ147,000އެއްާލައްކަާސޅީސްާހަތްާހސް)ާރުފިޔގެާމަސައްކަތްތަކުގެާއެއްބަސްވުންތަކުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ
()2009ގެާާ 8.29ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތްާނޫންާގޮތްގޮތަށްާޖޫރިމަނގެާގޮތުގައިާފައިސ ާކަނޑނެގޮތްާހިމަނފައިވކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ .
ގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިވާތވަލްގައިާއެވަނީއެވެ.
މިގޮތުންާ،އޮޑިޓްާސމްޕަލްތެރޭގައިާހިމެނުނުާމިފަދަާމަސައްކަތުާއެއްބަސްވުންތަކު ާ
ޖމްލަާއަގު) ާ
(މަސައްކަތުގެާ ު

ނ ާ
ފއިާނުވު ްާ
އދަތުާހިމަނ ަ
ބަހައްޓނެާމު ް

ޖމްލަާއަގު) ާ
(މަސައްކަތުގެާ ު
ރިޓެންޝަންާފައިސާކަނޑނެާގޮތއިާ

ނުވުން ާ

ފއިާ
ފައިސާކަނޑނެގޮތްާހިމަނ ަ

ރމަނގެާގޮތުގައިާ
ނމަާ،ޖޫ ި
މއްޖެ ަ
ނުނި ި

ސއްކަތްާ
އދަތަށްާމަ ަ
ފއިވާމު ް
އބަސްވެ ަ
އެ ް

ޖމްލަާއަގު) ާ
(މަސައްކަތުގެާ ު

ނ ާ
ފއިވު ްާ
ކަނޑނެގޮތްާހިމަނ ަ

ޖޫރިމަނގެާގޮތުގައިާފައިސާ

ތ ާ
މގެާމަސައްކަ ްާ
ރނު ު
ކާ.ހުރާކުނިގޮނޑުގެާވަށފރުާ ޭ

ާ 652,929

ާ 652,929

ބަޔންކޮށްފައިާވގޮތްާނޫންާގޮތްގޮތަށްާ

ތ ާ
ސއްކަ ްާ
ޓލްކުރުމުގެާމަ ަ
ނސް ޯ
ކރުމއިާއި ް
ޑއްާސަޕްލައި ު
ޕެނަލްބޯ ެ

()2009ގެާާ8.29ވަނަާމއްދގައިާ

ޒންގާ
ނއި ި
ނގެއަށްާސިންކްރޮ ަ
ނޖީ ު
ނގެާއި ް
ކާާ.ހުރާރައްޔިތު ް

ާ 1,640,220 ާ 1,640,220

ޔތުގެާގަވއިދުާ
ދައުލަތުގެާމލިއް ަ

ތަފްޞީލް ާ

-

ނންވާސަރވޭާކުރުމއިާ،
ދނުމަށްާބޭ ު
ޚދުމަތްާ ި
ކާ.ހުރާފެނުގެާ ި
އމަންޓްާތައްޔރުކުރުމއިާ،ބިޑްާ
ފަރުމާކުރުމއިާ،ބިޑްާޑޮކި ު

ާ -

ާ 128,790

-

ށ ާ
ރމަ ްާ
މސައްކަތްާކު ު
ރމުގެާ ަ
އވެލުއޭޓްާކު ު
ވިއްކުމއިާބިޑްާ ި
ތ ާ
މސައްކަ ްާ
މގެާ ަ
ހރުކުރު ު
ރތައްާ ަ
މގެާދޮ ު
ޖި ް

ާ -

ާ -

ާ 72,000

ތ ާ
ސއްކަ ްާ
މގެާމަ ަ
ރ ު
ކާ.ހުރާސްޓޭޖްާމަރމތުކު ު

ާ -

ާ -

ާ 75,000

ލަ ާ
ޖުމް ާ

2,293,149

2,421,939

147,000

ާ
މީގެއިތުރުންާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާހިންގާއިންޖީނުގެއަށްާސިންކްރޮނައިޒިންގާޕެނަލްބޯޑެއްާސަޕްލައިކޮށްާއިންސްޓޯލްާ
ކުރުމުގެާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާވެފައިވާއެއްބަސްވުމުގައިާވގޮތުންާ،އެާމަސައްކަތުގެާމުއްދަތަކީާއެއްބަސްވުމުގައިާސޮއިކުރިާތރީޚްކަމަށްވާ،
ށްާ
ވީނަމަވެސްާ،އޮޑިޓްކުރެވުނުާތރީޚްާ(ާ02ނޮވެމްބަރާާ)2018އއިާހަމައަ ާ
ާ25އޮގަސްޓްާާ2015އިންާފެށިގެންާާ65ދުވަސްކަމުގައިާ ާ
ންާ ،އެއްބަސްވުމުގެ ާމުއްދަތުާ
ޕެނަލް ާބޯޑުތައް ާއިންސްޓޯލް ާނުކޮށް ާއިންޖީނުގޭގައި ާބަހައްޓފައި ާހުރިކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .އެހެންކަމު ާ
ނުވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .ނަމަވެސްާ ،އެއްބަސްވެފައިވ ާމުއްދަތަށް ާމަސައްކަތްާ
ހަމަވިއިރުވެސް ާމަސައްކަތް ާއެއްކޮށް ާފުރިހަމަކޮށްފައި ާ ާ
ލްތަކަށްާފައިސާދައްކަމުންގޮސްާ
ނިމިފައިނުވތީާކަނޑަންޖެހޭާޖޫރިމަނާފައިސާނުކަނޑައިާއެކިފަހަރުމަތިންާއެާކުންފުނިންާހުށަހަޅފައިވާބި ާ
ފެބްރުއަރީާ2018ގެާނިޔަލަށްާމަސައްކަތުގެާޖުމްލަާއަގުާކަމުގައިވާ(ާ1,640,220އެއްާމިލިއަންާހަާލައްކަާސޅީސްާހސްާދުއިސައްތަާ
ރިާފަރތަށްާދައްކާޚަލސްާކޮށްފައިވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާާ.
ވިހި)ާރުފިޔާ،މަސައްކަތްާހަވލުކު ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާ،އެއްބަސްވުންތަކުގައިާމަސައްކަތްާލަސްވުމުންާއަގުާކަނޑނެގޮތްާއަދިާރިޓެންޝަންާފައިސާ
ކަނޑނެ ާގޮތއި ާބަހައްޓނެ ާމުއްދަތު ާހިމަނފައިނުވުމުންާ ،އެއްވެސް ާސަބަބަކ ާހުރެ ާމަސައްކަތް ާލަސްވެއްޖެނަމަ ާނުވަތަ ާފުރިހަމަާ
ވެވިފައިާ
ނުވެއްޖެނަމަާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާއެާމަސައްކަތަށްާދައްކަންޖެހޭާފައިސއއިާމެދުާއަމަލުކުރނެާގޮތްާލިޔެކިޔުމުންާއެއްބަސް ާ
ނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ،
ނޯންނނެކަމއިާ،މިހެންވުމުގެާސަބަބުންާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާމލީގޮތުންާގެއްލުންވުމުގެާފުރުސަތުާބޮޑުވ ާ
އެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާޖޫރިމަނާފައިސާކަނޑނެގޮތުގެާފޯމިއުލާބޭނުންނުކުރނަމަާ،ޖޫރިމަނާފައިސާކަނޑަންާޖެހިއްޖެާހލަތެއްގައިާ
ކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާޚިދުމަތް ާނުވަތަ ާމަސައްކަތް ާކުރުވަން ާބޭނުންވ ާފަރތްތަކުގެ ާމެދުގައި ާހަމަހަމަ ާއުސޫލަކުން ާކަންކުރެވެމުންާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ނުދނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ހަމައެއއެކުާ،ނުނިމޭާމަސައްކަތަކަށްާޖުމްލަާއަގުާއަދކޮށްފައިވުމުންާމަސައްކަތއިާހަވލުވިާފަރތުންާމަސައްކަތްާ
ފުރިހަމަނުކޮށް ާލަސްވިކަމުގައިވިޔަސް ާއެޅޭނެ ާފިޔަވަޅެއް ާނޯންނނެކަމއި ،މަސައްކަތުން ާލިބެންޖެހޭ ާމަންފ ާނުލިބި ާގިނަ ާދުވަސްތަކެއްާ
ވެގެންާދނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެ ާާ 10.52ވަނަާމއްދގެާ(އ)ާގައިާވގޮތަށްާ(ާ 35,000ތިރީސްާ
ފަސް ާހސް) ާރުފިޔއަށްވުރެ ާމަތީގެ ާއަގުގެ ާމަސައްކަތެއް ާނުވަތަ ާޚިދުމަތެއް ާހޯދުމަށް ާވެވޭ ާއެއްބަސްވުމެއްނަމަާ ،އެ ާމއްދގައިާ
ބަޔންކޮށްފައިވާހުރިހާނުކުތއެއްާހިމަނައިގެންާމަސައްކަތުގެާއެއްބަސްވުންާތައްޔރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 10.69ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ) ާގައި ވގޮތަށް ާާ 250,000އއިާ
(ށ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއް ާ
ާ2,500,000ދެމެދުގެާމަސައްކަތެއްާކުރުވނަމަާ،ނުވަތަާޚިދުމަތެއްާހޯދނަމަާ،ނުވަތަާނެޝަނަލްާޓެންޑަރާބޯޑަށްާހުށަހަޅައިގެންާނިންމާ
އްާކަމުގައިވިއަސްާއެާމަސައްކަތުންާނުވަތަާޚިދުމަތުންާނިމުނުާބައެއްގެާއަގުާހޯދުމަށްާވަކިވަކިާބިލުާ
މިާއަދަދަށްވުރެާމަތީާއަގެއްގެާކަމެ ާ
ހުށަހެޅުމުންާ ،އެކަމެއް ާކުރަމުންދގޮތް ާބެލުމ ާހަވލުކުރެވިފައިވ ާއިންޖިނިއޭރަކު ާނުވަތަ ާކޮންސަލްޓަންޓަކު ާނުވަތަ ާއެ ާމަސައްކަތެއްާ
ސުޕަވައިޒްކުރުމާހަވލުވެހުރިާފަރތުންާ،އެކަމެއްކޮށްާނިމިފައިވކަމަށްާސޮއިކުރުމަށްފަހުާއެާބިލަކަށްާފައިސާދެއްކުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ން ާ
 .11މަސައްކަތްާނިންމިކަމުގެާލިޔުންާތައްޔރުކޮށްފައިާނުވު ާ
ތަންތަނުން ާހަވލުކުރާ
ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ()2009ގެ ާާ 8.28ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތުގައިާ ،ދައުލަތުގެ ާ ާ
ކަންތައްތައްާބަލައިގަންނަންވނީާއެގްރިމެންޓުގައިވ ާގޮތުގެމަތިންާއެކަންތައްކޮށްާނިންމުމުންކަމަށއިާ ،އެގްރިމެންޓއިާޚިލފަށްާކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތއި ާވިއްކފައިވ ާތަކެތި ާބަލައިގަނެގެން ާނުވނެއެވެާ .އަދި ާއެ ާގަވއިދުގެ ާާ 8.29ވަނަ ާމއްދގައި ާކޮންޓްރެކްޓް ާމަސައްކަތްާ
ލަސްވަމުންދނަމަ ާއެ ާލަސްވ ާލަސްވުމުންާ ،މަސައްކަތް ާހަވލުކުރި ާފަރތަށްާ ،ގެއްލުމުގެ ާއަގު ާމަސައްކަތް ާހަވލުވި ާފަރތުންާ
ންާޖުމްލަާ(ާ1,481,308އެއްާމިލިއަންާ
އިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއި ާ
އިވެސްާބަޔންކޮށްފަ ާ
ދޭންޖެހޭނެކަމުގަ ާ
ރުާ
ހަތަރު ާލައްކަ ާއަށްޑިހަ ާއެއް ާހސް ާތިން ާސަތޭކަ ާއަށެއް) ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ ،މަސައްކަތް ާނިންމިކަމުގެ ާލިޔުން ާތައްޔ ާ
ކޮށްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ،ފހަގަކުރެވުނުާމަސައްކަތްތަކުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވާތވަލުގައިާއެވަނީއެވެާ ާ.
މަސައްކަތުގެާ
ލް ާ
ފްޞީ ާ
މަސައްކަތުގެާތަ ާ

ގު ާ
ޖުމްލަާއަ ާ
(ރުފިޔއިން) ާ

މލެއަތޮޅުާހުރާރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގޭގައިާބޭނުންކުރަމުންާގެންދާާ360ކިލޯވޯޓުގެާ
ތް ާ
ޖަނަރޭޓަރުާފެއިލްވުމުންާއެާޖަނަރޭޓަރުާމަރމތުކުރުމުގެާމަސައްކަ ާ
ރުާމޭޖަރާ
މލެއަތޮޅުާހުރާރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގޭގައިާހުރިާާ550.5ކިލޯވޯޓުގެާޖަނަރޭޓަ ާ
ތްާ ާ
އޯވަރހޯލްާކުރުމުގެާމަސައްކަ ާ
ލަ ާ
ޖުމް ާ

ާ 898,308
583,000
1,481,308

ކާ.ހުރާރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގޭގައިާބޭނުންކުރަމުންގެންދާާ360ކިލޯވޯޓުގެާޖަނަރޭޓަރުާފެއިލްވުމުންާ ،އެާޖަނަރޭޓަރުާމަރމތުކުރުމުގެާ
މަސައްކަތަކީ ާއަވަސްގޮތެއްގައި ާކުރަންޖެހޭ ާމަސައްކަތެއްކަމަށް ާބަޔންކޮށްާ ،މިނިސްޓްރީ ާއޮފް ާފިނޭންސް ާއެންޑް ާޓްރެޜަރީގެ ާޚއްސަާ
ހުއްދައިގެ ާދަށުން ާއިޢުލން ާނުކޮށް ާހަވލުކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތެއްކަމުގައި ާވީނަމަވެސްާ ،މަސައްކަތަށް ާހޭދަވި ާވަގުތއި ާނިމުނު ާތރީޚްާ
އެނގެންާނެތުމުގެާސަބަބުންާމިާމަސައްކަތްާއަވަސްާމުއްދަތެއްގައިާކޮށްާނިންމފައިވކަންާކަށަވަރުކުރެވެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ޙަާ
ރުކޮށްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާ،މަސައްކަތުގެާއަގުގެާގޮތުގައިާދައްކފައިވަނީާސައް ާ
ހަމައެއއެކުާ،މަސައްކަތްާނިންމިކަމުގެާލިޔުންާތައްޔ ާ
އަދަދުކަމއިާ ،މަސައްކަތަށްާހޭދަވިާވަގުތއިާނިމުނުާތރީޚްާކަށަވަރުކުރެވެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ންާ
ޚިދުމަތް ާލިބިފައިވަނީާ ،އެ ާއިދރއިން ާއެދުނުގޮތަށްކަމއިާ ،އެއްބަސްވި ާމުއްދަތުގެ ާތެރޭގައިކަންާ ،ލިޔެކިޔުމުން ާއެނގެން ާނެތްކަ ާ
ފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ވގޮތަށްާާ250,000އއިާާ2,500,000
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ10.69ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައި ާ
އިގެންާނިންމާމިާއަދަދަށްވުރެާ
ދެމެދުގެާމަސައްކަތެއްާކުރުވނަމަާ،ނުވަތަާޚިދުމަތެއްާހޯދނަމަާ،ނުވަތަާނެޝަނަލްާޓެންޑަރާބޯޑަށްާހުށަހަޅަ ާ
ކިވަކިާބިލުާހުށަހެޅުމުންާ،
މަތީާއަގެއްގެާކަމެއްކަމުގައިވިއަސްާ ،އެާމަސައްކަތުންާނުވަތަާޚިދުމަތުންާނިމުނުާބައެއްގެާއަގުާހޯދުމަށްާވަ ާ
އެކަމެއްާކުރަމުންދގޮތްާބެލުމ ާހަވލުކުރެވިފައިވ ާއިންޖިނިއޭރަކުާނުވަތަާކޮންސަލްޓަންޓަކުާނުވަތަާއެާމަސައްކަތެއްާސުޕަވައިޒްކުރުމާ
ހަވލުވެހުރިާފަރތުންާ،އެާކަމެއްކޮށްާނިމިފައިވކަމަށްާސޮއިކުރުމަށްފަހުާއެާބިލަކަށްާފައިސާދެއްކުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

ން ާ
 .12ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާމަސައްކަތުގެާއެއްބަސްވުންާތައްޔރުކޮށްފައިާނުވު ާ
ްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ،އަވަސްގޮތެއްގައިާކުރުވަންޖެހޭާމަސައްކަތެއްާ
ގެާާ8.21ވަނަާމއ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ާ )2009
ކަމުގައިވިޔަސްާ،މަސައްކަތްާހަވލުކުރަންވނީާ،އެާމަސައްކަތެއްގެާފެންވަރ ާއަގބެހޭގޮތުންާދެާފަރތުންާއެއްބަސްވ ާއެއްބަސްވުމެއްގައިާ
ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާޖުމްލަާ(ާ1,286,268އެއްާމިލިއަންާދެާލައްކަާއަށްޑިހަާހަާ
ގަކުރަމެވެާ .މިގޮތުން ާފހަގަކުރެވުނުާ
ހސް ާދުއިސައްތަ ާފަސްދޮޅަސް ާއަށެއް) ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ާއެއްބަސްވުމެއް ާނެތިކަން ާފހަ ާ
އެވެާ ާ.
މަސައްކަތްތަކުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިާބަޔންކޮށްފައިާއެވަނީ ާ

ގެާ
މަރމތުކުރުމު ާ
ރު ާ ާ
ގެ ާޖަނަރޭޓަ ާ
ްދ ާާ 360ކިލޯވޯޓު ާ
ން ާގެނ ާ
އި ާބޭނުންކުރަމު ާ
ގެ ާއިންޖީނުގޭގަ ާ
(ހ) ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާރައްޔިތުން ާ
ތް ާ
މަސައްކަ ާ
ޓަރުާ
ންގެާއިންޖީނުގޭގައިާބޭނުންކުރަމުންާގެންދާާ360ކިލޯވޯޓުގެާޖަނަރޭ ާ
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާހިންގަމުންދާ،ރައްޔިތު ާ
ތް ާޖުމްލަ ާ(ާ 898,308އަށްާލައްކަާނުވަދިހަާއަށްާހސްާތިންާސަތޭކަާއަށެއް)ާ
ފެއިލްވުމުންާއެާޖަނަރޭޓަރުާމަރމތުކުރުމުގެާމަސައްކަ ާ
ތަށްާ
ްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮ ާ
ރުފިޔއަށްާއަމިއްލަާފަރތަކއިާހަވލުކޮށްފައިވއިރުާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގެާާ 8.21ވަނަާމއ ާ
ދެާފަރތުންާއެއްބަސްވާއެއްބަސްވުމެއްާތައްޔރުކޮށްާދެާފަރތުންާސޮއިކޮށްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ތް ާ
ގެާމަސައްކަ ާ
ނުާބައި ާ
ށްާއިތުރުކުރެވު ާ
(ށ)ާމލެއަތޮޅުާހުރާނަރުދަމއަ ާ
ިވ ާފަރތއެކުާވެފައިވ ާއެއްބަސްވުމުގެ ާާ 7ވަނަާ
ށް ާހަވލުކޮށްފައ ާ
މލެއަތޮޅުާހުރ ާނަރުދަމއަށްާއިތުރުކުރެވުނުާބައިގެާމަސައްކަތްާކުރުމަ ާ
ފަރތުން ާއެއްބަސްވެާ
މއްދގައި ާވގޮތުގައިާ ،އެއްބަސްވުމުގެ ާދަށުން ާއިތުރު ާމަސައްކަތެއްގެ ާގޮތުގައި ާއެއްވެސް ާކަމެއްކުރެވޭނީ ާދެ ާ
ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެާ .ނަމަވެސްާ ،މަސައްކަތުގެ ާއެއްބަސްވުމުގައި ާމަސައްކަތުގެ ާއަގު ާކަމުގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާ(ާ 7,986,358ހަތްާ
އްކަާއަށްޑިހަާހަތްާ
ިޔގެާއިތުރުން(ާ387,960ާ،ތިންާލަ ާ
މިލިއަންާނުވަާސަތޭކަާއަށްޑިހަާހަާހސްާތިންާސަތޭކަާފަންސސްާއަށެއް)ާރުފ ާ
ހސްާނުވަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް)ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވއިރުާ،އިތުރަށްާކުރަންާހަވލުކޮށްފައިވާމަސައްކަތަށް ާދެާފަރތުންާއެއްބަސްވާ
އެއްބަސްވުމެއްާތައްޔރުކޮށްާދެާފަރތުންާސޮއިކޮށްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާާ.
މަާ،މަސައްކަތުގެާފެންވަރއި،
އެކިއެކިާމަސައްކަތްތައްާޙަވލުކުރއިރުާ،ދެާފަރތުންާއެއްބަސްވާއެއްބަސްވުމެއްގައިާސޮއިކުރަމުންާނުދނަ ާ
މަސައްކަތުގެާއަގުާއަދިާމަސައްކަތްާނިންމަންޖެހޭާމުއްދަތަކީާކޮބައިކަންާދެފަރތަށްާސފުާނުވުމއިާއެއްބަސްވުމުގައިާހިމަނަންޖެހޭާމުހިންމުާ
ނުކުތތައްާހިމަނފައިނުވުމުގެާސަބަބުންާބޭނުންވާދުވަހަށްާޚިދުމަތްާނުވަތަާތަކެތިާނުލިބުނުާކަމުގައިާވިޔަސްާއަދިާބޭނުންވާފެންވަރުގައިާ
ިވނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ކޮށްނުދިނުންާފަދަާކަންކަންާދިމވިނަމަވެސްާއެކަންާހައްލުކުރަންާދަތ ާ
ޚިދުމަތްާފޯރު ާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާއަވަސްކޮށްާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެ ާާ 10.52ވަނަާމއްދގެާ(ބ)ާގައިާ ާ
ކުރަންޖެހޭާމަސައް ކަތެއްާނުވަތަާހޯދަންޖެހޭާޚިދުމަތެއްާކަމުގައިވިޔަސްާ،އެާކަމެއްގެާފެންވަރ ާއަގބެހޭގޮތުން ާދެާފަރތުންާއެއްބަސްވާ
އެއްބަސްވުމެއްގައި ާސޮއިކުރުމަށް ާދަންނަވަމެވެާ .އަދިާމަސައްކަތަކއި ާގުޅިގެންާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތަކަށް ާފައިސ ާދެއްކުމުގެާކުރިންާއެާ
ލުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
މަސައްކަތަކއިާގުޅި ގެންާހަދފައިވާއެއްބަސްވުމުގައިވާމއްދތަކަށްާރިޢޔަތްކޮށްާއެއއިާއެއްގޮތަށްާއަމަ ާ

ން ާ
އިވު ާ
ށްާއެޑްވންސްާފައިސާދީފަ ާ
ތަ ާ
ަރގޮ ާ
 .13ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާފުށުއ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 8.23ވަނަާމއްދގައި ،މަސައްކަތުގެާއަގުާތަކެތީގެާއަގއެކުާ(ާ 100,000އެއްާލައްކަ)ާ
ރުފިޔއަށްާވުރެާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަކުގައިާއެޑްވންސްގެާގޮތުގައިާފައިސާދިނުމަށްާއެދެފިނަމަާމަސައްކަތުގެާޖުމްލަާއަގުގެ ާ15%އަށްާ
ގެާއިދރއިންާމިާގަވއިދއިާ
ވުރެާބޮޑުާނުވނެާއަދަދަކަށްާދެވިދނެާކަމަށްާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލް ާ
ޚިލފަށްާ،މަސައްކަތުގެާއެޑްވންސްާފައިސގެާގޮތުގައިާާ2016ވަނަާއަހަރުާޖުމްލަާ(ާ831,360އަށްާލައްކަާތިރީސްާއެއްާހސްާތިންާ
ސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް)ާރުފިޔާޚަރަދުކޮށްފައިާވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ،ބައެއްާމަސައްކަތްތައްާކުރުވުމަށް ާ15%އަށްވުރެާއިތުރަށްާ
ން ާފހަގަ ާކުރަމެވެާ.
ށް ާއެޑްވންސް ާފައިސ ާދީފައިވކަ ާ
އެޑްވންސް ާފައިސ ާދީފައިވކަމއިާ 100,000ާ ،ރުފިޔ ާހަމަނުވ ާމަސައްކަތަކަ ާ
ނީއެވެާ .
ާތވަލްގައިާއެވަ ާ
ރޭގައިާހިމެނުނުާމިފަދަާމަސައްކަތްތަކުގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިވ ާ
މިގޮތުންާ،އޮޑިޓްާސމްޕަލްތެ ާ

ލް ާ
ތަފްޞީ ާ

މަސައްކަތުގެާ

ސްކޮށްާ
އެޑްވން ާ

ގު
ލަާއަ ާ
ޖުމް ާ

ކިާ
ދެއް ާ

(ރުފިޔއިން) ާ

ފައިސގެާ%

ާ 75,000

15%

ސްކޮށްާ
އެޑްވން ާ
ދެއްކިާފައިސގެާ
ދުާ
އަދަ ާ
(ރުފިޔއިން) ާ

ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގެާ

ާ8.23ވަނަާމއްދއއިާޚިލފުވެފައިާ
ލް ާ
ވގޮތުގެާތަފްޞީ ާ
ލއްކަާރުފިޔާހަމަނުވާ
އެއް ަ

ތ ާ
ސއްކަ ްާ
ރމުގެާމަ ަ
ސްޓޭޖްާމަރމތުާކު ުާ

11,250

ނސްާފައިސާ
ސއްކަތަކަށްާއެޑްވ ް
މަ ަ
ނ
އވު ްާ
ދީފަ ި

ގއަށްާ
ނ ޭ
އންޖީ ު
ނގެާ ި
ރައްޔިތު ް
ޑއްާ
ލބޯ ެ
ޒންގްާޕެނަ ް
ނއި ި
ސިންކްރޮ ަ
މގެާ
ނސްޓޯލްކުރު ު
ސަޕްލައިކުރުމއިާއި ް

ވރެާ
ގގެާާ15%އަށް ު
ސއްކަތުގެާއަ ުާ
މަ ަ
1,640,220

ާ 50%

820,110

ނ
ވ ްާ
ފއި ު
ދައްކ ަ

ތ ާ
ސއްކަ ްާ
މަ ަ
ލ ާ
ޖުމް ަާ

ފއިސާ
އިތުރަށްާއެޑްވންސްކޮށްާ ަ

ާ

831,360

އެޑްވންސް ާފައިސގެ ާގޮތުގައި ާދޭންޖެހޭ ާއަދަދަށްވުރެ ާއިތުރަށް ާފައިސ ާދިނުމުގެ ާސަބަބުން ާޚިދުމަތއި ާތަކެތި ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ
ގެ ާގޮތުގައިާދީފައިވ ާފައިސާ
ޙަވލުކޮށްފައިވ ާފަރތުން ާއެއްވެސްާސަބަބަކހުރެާޚިދުމަތއިާތަކެތިާފޯރުކޮށްާނުދެވިއްޖެނަމަާ،އެޑްވންސް ާ
ޅު ާހުރ ާރައްޔިތުންގެ ާފައިސއިން ާކުރަންނުޖެހޭ ާޚަރަދެއް ާކުރުމަށްާ
އަނބުރ ާހޯދުމަށް ާދަތިވެ ،ދައުލަތުގެ ާބެޖެޓުންނއި ާމލެއަތޮ ާ
ހިވެގެންދނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
މަގުފަ ާ

ތް ާ
ދިންގޮ ާ
ަފ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ގެ ާާ 10.67ގެާ(ހ)ާގައިވ ާގޮތަށްާޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެާޖުމްލަ ާއަގުާ
(ހ)ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާާ )2017/R-20
(ާ 250,000ދުއިސައްތަ ާފަންސސް ާހސް) ާރުފިޔއަށްވުރެ ާބޮޑުވނަމަާ ،މަސައްކަތް ާނުވަތަ ާޚިދުމަތް ާދިނުމަށް ާޙަވލުވ ާފަރތުންާ،
ޙަވލުވތާ( ާ45ސޅީސްާފަހެއް)ާދުވަސްާތެރޭގައިާއެޑްވންސްގެާގޮތުގައިާފައިސާދިނުމަށްާއެދިއްޖެނަމަާ،މަސައްކަތުގެާޖުމްލަާއަގުގެާ
( ާ15%ފަނަރަާއިންސައްތަ)ާއަށްވުރެާބޮޑުނުވާއަދަދަކަށްާފައިސާދޫކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ.އަދިާއެޑްވންސްގެާގޮތުގައިާދެވޭާފައިސާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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މަސައްކަތްާކުރަމުންދއިރުާނުވަތަާޚިދުމަތެއްާހޯދަމުންދއިރުާހުށަހަޅާބިލުތަކުންާ،ކޮންޓްރެކްޓްގެާޖުމްލަާއަގުގެާނިސްބަތުންާކެނޑުމަށްވެސްާ
ދަންނަވަމެވެާ .
(ށ)ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމލިއްޔަތބެހޭާސަރކިއުލަރާ(ނަންބަރު)13-K/CIR/2018/01ާ:ގެާާ 17ވަނަާ
ޕޮއިންޓްގައި ާވގޮތަށް(ާ 250,000ާ ،ދުއިސައްތަ ާފަންސސް ާހސް) ާރުފިޔއަށްވުރެ ާބޮޑެތި ާމަސައްކަތްތަކއިާ ،ޚިދުމަތްތަކއިާ
(ކޮންސަލްޓަންސީާނުހިމަނައި)ާ،އަދިާހޯދ ާތަކެތީގެާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްާބިޑްާސެކިއުރިޓީގެާގޮތުގައިާާ 0.05%އއިާާ 1%އއިާދެމެދުގެާ
ގެރެންޓީއަކއިާ،ޕަރފޯމަންސްާގެރެންޓީގެާގޮތުގައިާާ2%އއިާާ10%އއިާދެމެދުގެާގެރެންޓީއެއްާނެގުމަށްާދަންނަވަމެވެާ.މީގެއިތުރުންާ،
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގެާާ 10.67ވަނަާމއްދ ާގައިވ ާއެޑްވންސްާފައިސާ،މަސައްކަތްާނުވަތަާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭާފަރތަށްާ
އަދިާމިާޕޭމަންޓްާގެރެންޓީއަކީާ
ދޭނަމަާ،އެާފަރތުންާ،އެޑްވންސްާޕޭމަންޓްއއިާއެއްވަރުގެާޕޭމަންޓްާގެރެންޓީއެއްާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ރެވިފައިވ)ާއެާޕްރޮޖެކްޓަކަށްާ
ސަރުކރަށްާގަބޫލުކުރެވޭާބޭންކަކުންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާއިންސްޓިޓިއުޓްއަކުންާ(ދިވެހިރއްޖޭގައިާގއިމުކު ާ
ދޫކޮށްފައިވާސެކިއުރިޓީާނުވަތަާގެރެންޓީއަކަށްާވންޖެހޭނެާކަމުގައިާދަންނަވަމެވެާ ާ.

ން
 .14މުދަލއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވު ާ
ން ާ
(ހ)ާ ޚިދުމަތއިާތަކެއްޗަށްާއެދޭާފޯމުާތައްޔރުކޮށްފައިނުވު ާ
ްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާހޯދަންާބޭނުންވާޚިދުމަތްާނުވަތަާގަންނަންާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.05ވަނަާމއ ާ
ދުގެާއެނެކްސްާާ33ގައިވާގޮތަށްާ،ތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާފޮތްާނުވަތަާފޯމުާފުރިހަމަކޮށްާ
އެގަވއި ާ
ބޭނުންވާތަކެތިާހޯދަންވނީާ ާ
ވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާާ 2016ވަނަާއަހަރު ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާ
އެކަމަށްާވެރިޔަކުާހުއްދަދިނުމުންނެ ާ
ޖުމްލަާ(ާ74,729ހަތްދިހަާހަތަރުހސްާހަތްސަތޭކަާނަވވީސް)ާރުފިޔާ،އަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާާ(ާ542,595ފަސްލައްކަާސޅީސްާ
ދެާހސްާފަސްސަތޭކަާނުވަދިހަާފަހެއް)ާރުފިޔގެާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާކުރިންާ،ވެރިއެއްގެާހުއްދަާލިޔުމަކުންާ
ނުހޯދައިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ން ާ
އިާނުވު ާ
މުާތައްޔރުކޮށްފަ ާ
ުރާފޯ ާ
ށްާއޯޑަރުކ ާ
ންާމުދަލަ ާ
ގެާކުރި ާ
ތްާހޯދުމު ާ
އިާޚިދުމަ ާ
(ށ)ާތަކެއްޗ ާ
މުދާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރއިރުާ،
ގެާގަވއިދުާ(ާ11ފެބްރުއަރީާ)2009ގެާާ8.10ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތު ާ
ވެާ.
ށް ާއޯޑަރުކުރ ާފޯމެއްާފުރިހަމަކޮށްާ،ވެރިޔެއްގެާސޮއިާއޮތްާލިޔުމެއްާއޮންނަންވނެއެ ާ
ށް ާމުދަލަ ާ
ދުގެާއެނެކްސްާާ 38ގައިވ ާގޮތަ ާ
އެގަވއި ާ
ުާހސްާހަތްާސަތޭކަާނަވވީސް)ާ
ގެާބަޖެޓުންާޖުމްލަާ(ާ74,729ހަތްދިހަާހަތަރ ާ
ުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާދައުލަތު ާ
ނަމަވެސް ،މލެއަތޮޅުާހ ާ
އް)ާ
ރުފިޔާ ،އަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސއިން ާޖުމްލަ ާ(ާ 1,104,286އެއްާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތަރުާހސްާދުއިސައްތަ ާއަށްޑިހަާހައެ ާ
ރުފިޔގެާޚަރަދުާކޮށްފައިވއިރުާ،މުދަލަށްާއޯޑަރުާކުރާފޯމެއްާތައްޔރުާކޮށްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ން ާ
އިާނުވު ާ
ގުާބަލފަ ާ
ންާއަ ާ
ންާފަރތު ާ
(ނ)ާތި ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ8.09ވަނަާމއްދގެާ(ނ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާއެއްފަހަރާގަންނަާތަކެތީގެާއަގުާ
ންާ
ާ 1,000ރުފިޔއިން ާފެށިގެން ާާ 25,000ރުފިޔއަށްވުރެ ާބޮޑުނުވނެނަމަ ާއެފަދަ ާތަކެތި ާވިއްކ ާފަރތްތަކުގެ ާތެރެއިން ާމަދުވެގެން ާތި ާ
ފަރތަކުންާލިޔުމުންާއަގުާހޯދުމަށްފަހުާ،އެފަރތްތަކުގެާތެރެއިންާއެކަށީގެންވ ާފަރތަކުންާއެތަކެތިާހޯދިދނެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާ
ންާޖުމްލަާ(ާ49,229ސޅީސްާނުވަާހސްާދުއިސައްތަާނަވވީސް)ާ
ހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާާ2016ވަނަާއަހަރުާދައުލަތުގެާބަޖެޓު ާ
ރުފިޔގެ ާތަކެތި ާހޯދފައިވަނީ ާމި ާމަސައްކަތްތަކަށް ާނުވަތަ ާތަކެތި ާހޯދުމަށް ާތަފތު ާތިން ާފަރތުން ާލިޔުމުން ާއަގު ާހޯދުމަކނުލކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ދައި ާމުދަލއިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާސަބަބުންާޚިދުމަތްާހޯދފައިވަނީާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާތިންާފަރތުންާއަގުާނުހޯ ާ
ށްވުރެންާ
އންމުކޮށްާއެނގޭނޭާހމަކަންާބޮޑުާގޮތެއްގައިކަންާޔަޤީންކުރެވެންާނެތުމއިާމިގޮތަށްާތަކެތިާހޯދުމުގެާސަބަބުންާއެކަށީގެންވާވަރަ ާ
ވެގެންާދނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ހި ާ
ބޮޑުއަގުގައިާތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާމަގުފަ ާ

(ރ) ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއަށްާހޯދފައިވ ާބައެއްާޚިދުމަތްތަކއިާތަކެތިާލިބިފައިވކަމަށްާލިޔުމުންާކަށަވަރުާނުކޮށްާފައިސާ
ން ާ
ދައްކފައިވު ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 8.11ގައިާވގޮތުގައިާ،އޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތި ާއޮފީހަށްާލިބުމުން ާއެާތަކެއްޗ ާހަވލުވާ
ފަރތުންާ(ސްޓޮކްާބަލަހައްޓާފަރތުން)ާތަކެތިާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިވާތަކެތިާހަމައަށްާހުރިތޯާބަލައިާ،އެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްވނަމަާ،
ދަތުާހަމަވެފައިވާތަކެތިާނުވަތަާ
އިވާތަކެތިާނުވަތަާމުއް ާ
އެކަންާއެނގޭނޭގޮތަށްާނޯޓުކޮށްާ،ފެންވަރުދެރަާ،ކަމުނުދާތަކެތިާނުވަތަާހަލކުވެފަ ާ
މުއްދަތު ާހަމަވން ާކައިރިވެފައިވ ާތަކެތި ާހުރިނަމަ ާއެކަންވެސް ާއެނގޭނޭގޮތަށްާ ،ތަކެތި ާގަތުމަށް ާއޯޑަރުކުރި ާފޯމުގައި ާލިޔެާ
ތަކެތިާނުވަތަާހަލކުވެފައިވ ާތަކެތިާނުވަތަާ
ސޮއިކުރަންވނެއެވެާ.އަދިާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނެތްނަމަާ،ނުވަތަާފެންވަރުދެރަާކަމުނުދ ާ ާ
މުއްދަތުާހަމަވެފައިވާނުވަތަާމުއްދަތުާހަމަވންާކައިރިވެފައިވާތަކެތިާނެތްނަމަާ،ތަކެތިާހަމައަށްާލިބުނުކަމަށްާތަކެތިާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާ
ފޯމުގައިާލިޔެާ،ތަކެއްޗާހަވލުވާފަރތުންާސޮއިކުރަންވނެކަމަށްވެސްާއެާގަވއިދުގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާ
އް)ާރުފިޔ ާއަދިާ
ކައުންސިލްގެ ާއިދރއިންާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާޖުމްލަ ާ(ާ 39,744ތިރީސް ާނުވަާހސްާހަތްާސަތޭކަ ާސޅީސް ާހަތަރެ ާ
ފަހެއް)ާރުފިޔާޚަރަދުާކޮށްފައިވއިރުާ،
ރައްޔިތުންގެާފައިސއިންާޖުމްލަާ(ާ588,285ފަސްާލައްކަާއަށްޑިހަާއަށްާހސްާދުއިސައްތަާއަށްޑިހަާ ާ
ކޮށްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
އޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާއޮފީހަށްާލިބުމުންާއެތަކެތިާހަމައަށްާލިބުނުކަމަށްާލިޔެާ،އޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިާސޮއި ާ
އޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާއެާއިދރއަކަށްާލިބުމުންާއެާތަކެއްޗއިާހަވލުވ ާފަރތުންާސޮއިކުރަމުންާނުދނަމަާ،އޯޑަރުކުރިވަރަށްވުރެާމަދުންާ
ކުވެފައިވ ާތަކެތި ާލިބުނު ާކަމުގައި ާވީނަމަވެސް ާއެކަމުގައިާއިހުމލުވި ާފަރތް ާޒިންމާ
ތަކެތި ާލިބުނު ާކަމުގައިާވީނަމަވެސްާ ،ނުވަތަ ާހަލ ާ
ކުރުމަށްާދަތިވނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ10.58ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ހޯދަންާބޭނުންވާ
(ހ)ާދައުލަ ާ
ޚިދުމަތްާނުވަތަާގަންނަންާބޭނުންވ ާތަކެތިާހޯދަންވނީާތަކެއްޗއިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާފޮތްާނުވަތަާފޯމުާފުރިހަމަކޮށްާއެކަމަށްާ
ވެރިޔަކުާހުއްދަާދިނުމުންކަމުގައިާދަންނަވަމެވެާ .
ގެ ާާ 10.61ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށްާ ،މުދ ާގަތުމަށްާ
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާާ )2017/R-20
ށްާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރާފޯމުާފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
އޯޑަރުކުރއިރުާ،އެާގަވއިދުގެާޖަދުވަލުާ(ާ)MG/PC01އއިާއެއްގޮތަ ާ
އި ާވގޮތަށްާޕްރޮކިއުމަންޓްގެާ
(ނ) ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެ ާާ 10.24ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފަ ާ
ޓޭޝަންާ
އަގުާ(ާ35,000ތިރީސްާފަސްާހސް)ާރުފިޔާއަށްވުރެާއިތުރުނުވނަމަާ،ޝޮޕިންގާއުޞޫލުންާމަދުވެގެންާ(ާ3ތިނެއް)ާފަރތުންާކޯ ާ
ހޯދާ،އެާކޯޓޭޝަންތައްާއަޅކިޔުމަށްފަހުާއޭގެާތެރެއިންާއެންމެާއެކަށީގެންވާރަނގަޅުާފަރތަކުންާއެތަކެތިާގަތުމަށްާނުވަތަާއެާމަސައްކަތްާ
ކުރުވުމަށްާނުވަތަާއެާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ކޮށްފައިާވގޮތަށްާއޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާ
(ރ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ10.64ގެާ(ހ)ާގައިާބަޔން ާ
ކައުންސިލަށްާލިބުމުންާ،އެާތަކެތީގައިާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނެތްނަމަާ،ނުވަތަާފެންވަރުާދެރަާ،ކަމުނުދާތަކެތިާނުވަތަާހަލކުވެފައިވާ
ތަކެތި ާނުވަތަ ާމުއްދަތު ާހަމަވެފައިވ ާނުވަތަ ާމުއްދަތު ާހަމަވން ާކައިރިވެފައި ާވތަކެތި ާނެތްނަމަާ ،ތަކެތި ާހަމައަށް ާލިބުނުކަމަށް ާތަކެތިާ
ގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިާލިޔެާ،ތަކެއްޗއިާޙަވލުވާފަރތުންާސޮއިކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ން
އިާނުވު ާ
 .15ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓާފައިސގެާހަފްތގެާރިޕޯޓްާތައްޔރުކޮށްފަ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 6.16ވަނަާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެާއޮފީސްތަކުންާކޮންމެާހަފުތއެއްގެާ
ހަވލުވެާ
ނިޔަލަށްާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސގެާހިސބުާ(އެާގަވއިދުގެާއެނެކްސްާާ21ގައިވާފޯމެޓއިާއެއްގޮތަށް)ާތައްޔރުކޮށްާ،ތިޖޫރީއއިާ ާ
ހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ
ހުރިާމުވައްޒަފުގެާއިތުރަށްާއޮފީހުގެާއިސްާމުވައްޒަފަކުާއެހިސބުާބެލެހެއްޓުމަށެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާ ާ
 ާ2016ވަނަާއަހަރުާތިޖޫރީގެާހަފުތގެާހިސބުާތައްޔރުކޮށްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ2016ާ،ވަނަާއަހަރުާތިޖޫރީއަށްާވައްދާ
އަދިާނަގާފައިސ"ާ،ތިޖޫރީާބކީ/ތިޖޫރީާއަށްާވެއްދުމަށް"ާފޮތުގައިާރެކޯޑްކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާ،ދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާގޮތުގައިާާ2016
އް)ާ
ލްގެާއިދރއަށް ާބަލައިގަނެފައިވ ާޖުމްލަ ާ(ާ 603,758ހަާލައްކަާތިންާހސްާހަތްާސަތޭކަ ާފަންސސްާއަށެ ާ
ވަނަާއަހަރު ާކައުންސި ާ
ރުފިޔާތިޖޫރީއަށްާވެއްދިކަމުގެާއެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެ.

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ6.22ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ކޮންމެާހަފްތއެއްގެާ
ނިޔަލަށް ާތިޖޫރީގައި ާހުރި ާފައިސގެާރިޕޯޓް ާތައްޔރުކޮށްާ ،ތިޖޫރީއ ާހަވލުވެހުރި ާމުވައްޒަފުގެ ާއިތުރުން ާއޮފީހުގެ ާއިސްމުވައްޒަފަކު ާއެާ
ހިސބުާޗެކުކޮށްާ،ފައިސާގުނައިާ،އޮފީހުގެާމލީާޒިންމދރުވެރިޔާއެާހިސބުާރަނގަޅުތޯާބަލައިާޗެކުކުރަމުންާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

ން
ޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާއައިޓަމްާބކީާފުރިހަމައަށްާބަލަހައްޓފައިާނުވު ާ
 .16ދައުލަތުގެާމލިއް ާ
ިސ،
ްދގެާ(ނ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާއެކިާކަންކަމަށްާލިބޭާފައ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ1.01ވަނަާމއ ާ
އިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތުގައިާ
ވެާ.އަދިާ،މިާގަވއިދުގެާާ4.08ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގަ ާ
ލިބުނުވަރުާވަކިވަކިންާއެނގޭާގޮތަށްާބަލަހައްޓަންވނެއެ ާ
ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުތައްާހިމަނފައިާވގޮތއިާބަޖެޓުންާކުރާޚަރަދުތަކއިާބަޖެޓުާބކީާ"ބަޖެޓުާހިސބު"ާފޮތުންާއަބަދުވެސްާއެނގެންާއޮންނނެާ
ކޮންމެާޚަރަދެއްާއެާޚަރަދެއްާ
ގޮތަށްާހިސބުތައްާބަލަހައްޓަންވނެއެވެާ.މީގެާއިތުރުންާ،ހިސބުތައްާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިާބަޖެޓުންާކުރ ާ ާ
ކުރަންޖެހޭާއައިޓަމަށއިާކޯޑުާނަންބަރަށއިާ،ރިކަރަންޓްާޚަރަދެއްނަމަާރިކަރަންޓްާޚަރަދުގެާޖުމްލައަށްާ،ކެޕިޓަލްާޚަރަދެއްނަމަާކެޕިޓަލްާ
ދު ާ()2009ގެ ާާ 4.08ވަނަާ
ޚަރަދުގެ ާޖުމްލައަށއި ާއަދި ާމުޅި ާބަޖެޓުގެ ާޖުމްލައަށްާވައްދަންވނެ ާކަމަށް ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެާގަވއި ާ
މއްދގެާ(ށ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ .
ނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިންާ 2016ާ ،ވަނަާއަހަރު ާކައުންސިލްގެާއމްދަނީ ާފައިސއއި ާދައުލަތުގެ ާއމްދަނީާ
މި ާއައިޓަމް ާބކީ ާއަދހަމަކުރަމުން ާގެންގޮސްފައިނުވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ.
ފައިސގެ ާއައިޓަމް ާބކީ ާތައްޔރުކޮށްފައި ާވީނަމަވެސްާ ާ ،
މީގެއިތުރުންާ،ކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާއެކިާކަންކަމަށްާލިބޭާފައިސއިންާޚަރަދުާކުރުމުގައިާއެންމެާއެކަށީގެންވާއައިޓަމުންާޚަރަދުކުރަމުންާ
ާބކީ ާއެންމެ ާފުރިހަމަކަމއެކުާ
ގެންގޮސްފައިނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .ކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާމައުލޫމތު ާދިންާގޮތުގައިާއައިޓަމްތަކުގެ ާ
ގެންގުޅެމުންާއައިސްފައިާނުވތީާއެކިާފަހަރުާޚަރަދުާކުރަމުންާދަނީާއެކިާއައިޓަމްތަކުންނެވެާ.މިގޮތުންާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާއައިޓަމްާ
ރުާ
މްގައި ާާ2016ވަނަާއަހަ ާ
ބކީާފޮތުގައިާހިމަނފައިވާ"ބޭންކަށްާޖަމކޮށްފައި ާހުންނަާކޮންާފައިސާއެއްކަންާނޭނގޭާފައިސ"ގެ ާއައިޓަ ާ
ފެށުނުއިރު ާހުރި ާޖުމްލަ ާ (ާ 334,431ތިން ާލައްކަ ާތިރީސް ާހަތަރު ާހސް ާހަތަރު ާސަތޭކަ ާތިރީސް ާއެކެއް) ާރުފިޔ ާއަދި ާއަހަރުތެރޭާ
ލަާ
ިވާޖުމްލަާ(ާ81,555އަށްޑިހަާއެއްާހސްާފަސްާސަތޭކަާފަންސސްާފަހެއް)ާރުފިޔއިންާ،އެކިާކަންކަމަށްާޖުމް ާ
ލިބުނުކަމަށްާހިމަނފައ ާ
(ާ461,279ހަތަރުާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާއެއްާހސްާދުއިސައްތަާހަތްދިހަާނުވައެއް)ާރުފިޔާއަހަރުތެރޭާޚަރަދުކޮށްފައިވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
ލަހައްޓަމުންާނުދނަމަާ،އެކައުންޓުންާފައިސ ާމަދުވިޔަސްާއެކަންާފހަގަނުކުރެވިާދިގުާމުއްދަތެއްާފއިތުވެާ،
އައިޓަމްާބކީާގަވއިދުންާބަ ާ
މލީާގެއްލުމާކުރިމަތިލންާޖެހުމަކީާއެކަށީގެންވާކަމެއްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ،ބަޖެޓްާއައިޓަމްތަކުގެާބކީާގަވއިދުންާނުބަލަހައްޓނަމަާ،
ޚަރަދެއްާކުރުމަށްާބޭނުންވާއައިޓަމްގައިާފައިސހުރިކަންާނުވަތަާނޫންކަންާދެނެގަނެވޭނެާފަސޭހަާގޮތެއްާނޯންނނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ގައިާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެ ާާ 4.06ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށްާބަޖެޓު ާ
ޚަރަދުތައްާހިމަނފައިވާގޮތއިާ ،ބަޖެޓުންާކުރ ާޚަރަދުތަކއިާ ،ބަޖެޓް ާބކީާ"ބަޖެޓުާހިސބު"ާފޮތުންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާކޮންޓްރޯލަރާ
ށްާ
ހުއްދަކުރ ާއިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތެއް ާބޭނުންކޮށްގެންާ ،ޚަރަދއި ާބކީާއަބަދުވެސް ާއެނގެން ާއޮންނނެގޮތަށްާހިސބުތައް ާބެލެހެއްޓުމަ ާ
ޑުާ
ކުރަންޖެހޭާއައިޓަމަށއިާކޯ ާ
އެާޚަރަދެއްާ ާ
ދަންނަވަމެވެާ.އަދިާ،މިގޮތަށްާހިސބުތައްާާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިާބަޖެޓުންާކުރާކޮންމެާޚަރަދެއްާ ާ
ޅިާ
ރަދުގެާޖުމްލައަށއިާއަދިާމު ާ
ނަންބަރަށއިާ،ރިކަރަންޓްާޚަރަދެއްނަމަާރިކަރަންޓްާޚަރަދުގެާޖުމްލައަށްާ،ކެޕިޓަލްާޚަރަދެއްނަމަާކެޕިޓަލްާޚަ ާ
ބަޖެޓުގެާޖުމްލައަށްާވައްދައިާ،އެާގަވއިދުގެާާ4.06ވަނަާމއްދގެާ(ށ)ގައިާވގޮތުގެާމަތިންާޢަމަލުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ްދގެ ާ(ށ)ގައި ާވގޮތަށް ާއެކި ާކަންކަމަށް ާލިބޭާ
(ށ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 5.15ވަނަ ާމއ ާ
ފައިސާ،ލިބުނުވަރުާވަކިވަކިންާއެނގޭގޮތަށްާހިސބުާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ގެާ އިދރއަށްާބަލައިގަންނަާފައިސާގަވއިދުންާބޭންކަށްާޖަމކޮށްފައިާނުވުން
ލް ާ
 .17ކައުންސި ާ
ށް ާބަލައިގަންނަާފައިސާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 1.01ވަނަާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައިވަނީާދައުލަތުގެާއިދރތަކަ ާ
ވީއެންމެާއަވަހަކަށްާއެފައިސއެއްާޖަމކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓްތަކަށްާޖަމކުރުމަށެވެާ ާ.
ސްާ،
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއަކީ ާވަރަށް ާގިނަ ާއަދަދެއްގެ ާފައިސ ާދުވަހުން ާދުވަހަށް ާބަލައިގަންނަާއިދރއަކަށް ާވީނަމަވެ ާ
ބަލައިގަނެފައިވ ާއެންމެހައި ާފައިސ ާކައުންސިލްގެ ާބޭންކް ާއެކައުންޓަށް ާގަވއިދުން ާޖަމކޮށްފައި ާނުވކަންާ
ލްގެ ާއިދރއަށް ާ ާ
ކައުންސި ާ
ްވ ާާ 21އޮކްޓޯބަރުާ2018ގެާ
ފހަގަކުރަމެވެާ.މިގޮތުންާ ،އޮޑިޓަރުންާކައުންސިލްގެާއިދރގެާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ާގުނިާތރީޚް ާކަމަށ ާ
ނިޔަލަށްާ(ާ283,945ދެާލައްކަާއަށްޑިހަާތިންާހސްާނުވަާސަތޭކަާސޅީސްާފަހެއް)ާރުފިޔާކައުންސިލްގެާއިދރގެާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާ
ޖަމނުކޮށްާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓފައިާހުރިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
އިާބޭނުންކުރުމުގެާފުރުސަތުާ
ގިނަާއަދަދެއްގެާފައިސާބޭންކަށްާޖަމނުކޮށްާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓފައިާހުރުމުންާފައިސާގެއްލިާ،ނަހަމަާގޮތުގަ ާ
އޮންނނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ5.15ވަނަާމއްދގެާގެާ(ހ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާމލެއަތޮޅުާ
ޖަމކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާލިބޭާފައިސއެއްާލިބޭާދުވަހުާއެާފައިސއެއްާޖަމކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓަކަށްާ ާ
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެ ާާ 5.15ވަނަާމއްދގެާ(ނ)ގައި ާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ކޮންމެާ
ރި ާގޮތެއްގައި ާބެހެއްޓޭނަމަާ،
ދުވަހަކު ާފައިސ ާޖަމކުރުމަކީ ާދަތިކަމަކަށްވެފައިާ ،އަދި ާޖަމނުކޮށްާބެހެއްޓޭާފައިސާއެކަށީގެންވާރައްކތެ ާ
ކައުންސިލްގެާއިދރގެާފައިނޭންސްާއެގްޒެކެޓިވްގެާހުއްދަާހޯދައިގެންާފައިސާޖަމކުރުމުގެާކަންތައްާކުރިއަށްާގެންދިޔުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ލިބޭފައިސާ
(ނ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ5.15ވަނަާމއްދގެާ(ރ)ގައިާބަޔން ާ
ޖަމކުރއިރުާ،ލިބުނުާފައިސގެާގޮތުގައިާކޭޝްާފޮތުގައިާރިކޯޑުކޮށްފައިވ ާފައިސގެާއަދަދުތައްާއެއްކޮށްާ،ލިބުނުާފައިސގެާޖުމްލައއިާ
ިމކުރުމަށއިާ،ހިސބުާދިމކުރިާގޮތްާލިޔުމުންާފެންނަންާއޮންނނެގޮތަށްާތައްޔރުާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ލަާދ ާ
އަތުގައިހުރިާފައިސގެާޖުމް ާ
(ރ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 5.15ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ބ)ގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށް ާކޮންމެާ
މުވައްޒަފެއްގެާއަތުގައިާހުރިާފައިސއއިާކޭޝްފޮތުގެާބކީއާދިމވޭތޯާބަލައިާ،ލިބުނުާއަދަދުާހަމައަށްާބޭންކަށްާޖަމކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.
ާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ކްާއެކައުންޓަށްާޖަމކުރަމުންާގެންގޮސްފައިާނުވުންާ
 .18ދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގެންފައިވާފައިސާޕަބްލިކްާބޭން ާ
ުާޤނޫނު)ގެާާ13ވަނަާމއްދގެާ
ދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަންނަާފައިސއަކީާޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ2006/3ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތ ާ
ދަށުންާ،ޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމކުރަންޖެހޭާފައިސއެވެާ.އަދިާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމލިއްޔަތއިބެހޭާ
ސަރކިއުލަރާާ08(ާ2012/8ނޮވެންބަރުާ"ާ)2012ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަންނަާފައިސާމޯލްޑިވްސްާއިންލަންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީާ
ރުގެާޤނޫނު)ާ ،ޤނޫނުާ
(މީރ)ާއަށްާފޮނުވުމއިގުޅޭ"ާގައިާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތުންާޤނޫނުާނަންބަރު ާ(ާ 2009/5އެއްގަމުގެާދަތުރުފަތު ާ
ރުާ(ާ78/60އިމްޕޯޓްާމުދާވިއްކާތަންތަންާ،
ނަންބަރުާ(ާ78/69ކަނޑުގައިާދުއްވާއެއްޗެހިންާފީާނެގުމުގެާޤނޫނު)ާއަދިާޤނޫނުާނަންބަ ާ
ސައިހޮޓ ާއަދި ާކެންޓީނބެހޭ ާޤނޫނު)ގެ ާދަށުން ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާބަލައިގަންނަ ާދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ ާފައިސ ާދައުލަތުގެާ
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާރެވެނިއުާއެކައުންޓަށްާޖަމކުރުމަށްާއަންގފައިވެއެވެާ .
ނެފައިވާދައުލަތުގެާއެކިއެކިާއމްދަނީާ
ނަމަވެސްާ،ބަޔންކުރެވުނުާޤނޫނުތަކުގެާދަށުންާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާބަލައިގަ ާ
ގެާއިދރގެާބެލުމުގެާ
ފައިސގެާތެރެއިންާގިނަާއަދަދެއްގެާފައިސާ،ކަމބެހޭާއިދރތަކަށްާނުފޮނުވައިާގިނަާދުވަސްތަކެއްވަންދެންާކައުންސިލް ާ
އުލަތުގެާއމްދަނީގެ ާގޮތުގައިާ
މިގޮތުންާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާދަ ާ
ދަށުގައި ާބަހައްޓފައިާހުރިކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެާ ާ .
ނުވަދިހަާދޭއް)ާ
ލަާ(ާ156,592އެއްލައްކަާފަންސސްާހަާހސްާފަސްާސަތޭކަާ ާ
ާ2016ވަނަާއަހަރުާލިބިފައިވާފައިސގެާތެރެއިންާޖުމް ާ
ރުފިޔާ ،އޮޑިޓްާކުރެވުނުާތރީޚްާ(ާ 22އޮކްޓޯބަރުާ)2018ގެާނިޔަލަށްާޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމނުކޮށްާކައުންސިލްގެާއިދރގެާ
ކިވަކިންާ
އިސާ،ލިބުނުވަރުާވަ ާ
ބެލުމުގެާދަށުގައިާހުރިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާދައުލަތުގެާއމްދަނީގެާގޮތުގައިާއެކިާކަންކަމަށްާލިބޭާފަ ާ
އެނގޭގޮތަށްާހިސބުާބަލަހައްޓފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާދައުލަތުގެާފައިސގެާގޮތުގައިާކައުންސިލަށްާާ31ޑިސެންބަރުާ2016ގެާނިޔަލަށްާ
ންާ،
މިގޮތު ާ
ވެާ ާ.
ބަލައިގަނެާ،ކައުންސިލްގެާއިދރގެާބެލުމުގެާދަށުގައިާހުރިާފައިސގެާޖުމްލަާއަދަދުާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެ ާ
ކަމބެހޭާއިދރތަކަށްާނުފޮނުވައި ހުރިާއމްދަނީާފައިސގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިވާތވަލުގައިާއެވަނީއެވެ.
ާ2016ވަނަާއަހަރުާ
ލް
އމްދަނީގެާތަފްސީ ާ

ިސ ާ
ބަލައިގަނެފައިވާފައ ާ
(ރުފިޔއިން) ާ

ނ
ޖރިމ ާ
ދމުގެާފީާއަދިާ ޫާ
މތީާސެޓްފިކެޓްާހެއް ު
ރންާއަދިާސަލ ަ
ރގެާސަރވޭާކު ުާ
އޅަނދުާފަހަ ު
ކަނޑު ު

98,720

އިމްޕޯޓްާވިޔަފރިާފީ

22,678

ިސ
ފއ ާ
އައިޑީާކޑުާ ަ

12,294

ނސްާފީ
އސަ ް
ކމުގެާލަ ި
ސވެރި ަ
މަ ް

5,400

ޖ
މގެާޗ ްާ
ފވު ު
ޓްރެފިކްާގަވއިދއިާޚިލ ު

3,000

ފ
މގެާ ީާ
ބދަލުކުރު ު
ނސްާކޑަށްާ ަ
ލައިސަ ް

14,500

ލަ
ޖުމް ާ

156,592

ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ ާފައިސގެ ާތެރެއިން ާގިނަ ާއަދަދެއްގެ ާފައިސާ ،ކަމބެހޭ ާއިދރތަކަށް ާނުފޮނުވައި ާގިނަ ާދުވަސްތަކެއްވަންދެންާ
ކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާބެލުމުގެ ާދަށުގައި ާބަހައްޓފައި ާހުރުމުގެ ާސަބަބުންާ ،އެ ާފައިސއިން ާދައުލަތަށް ާލިބެންޖެހޭ ާމަންފ ާނުލިބިާ،
ހިފެހެއްޓިފައިާހުންނނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
މްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަންނަާފައިސާޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ2006/3ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުާޤނޫނު)ާގެާާ13ވަނަާމއްދގެާ
ދައުލަތުގެާއ ާ
ދަށުންާ،ޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ.އަދިާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމލިއްޔަތއިބެހޭާ
ސަރކިއުލަރާާ08(ާ2012/8ނޮވެންބަރުާ"ާ)2012ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަންނަާފައިސާމޯލްޑިވްސްާއިންލަންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީާ
(މީރ) ާއަށް ާފޮނުވުމއިގުޅޭ" ާގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށް ާޤނޫނު ާނަންބަރު(ާ 2009/5އެއްގަމުގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާޤނޫނު)ާ ،ޤނޫނުާ
ނަންބަރު(ާާ78/69ކަނޑުގައިާދުއްވާއެއްޗެހިންާފީާނެގުމުގެާޤނޫނު)ާއަދިާޤނޫނުާނަންބަރުާ(ާ78/60އިމްޕޯޓްާމުދާވިއްކާތަންތަންާ،
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ސައިހޮޓ ާއަދި ާކެންޓީނބެހޭ ާޤނޫނު)ގެ ާދަށުން ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާބަލައިގަންނަ ާދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ ާފައިސ ާދައުލަތުގެާ
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާރެވެނިއުާއެކައުންޓަށްާޖަމކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

އް ާ
ވިާމައްސަލަތަ ާ
ންާފހަގަ ާ
ިވާދަތުރު ާ
ށްާކޮށްފައ ާ
ންާބޭރަ ާ
އްާރއްޖެއި ާ
 .19ކައުންސިލްގެާއިދރގެާއިސްވެރިއަކއިާދެާމުވައްޒަފެ ާ
ށުާޕްރީސްކޫލްާހުޅުވުމަށްާބޭނުންވާތަކެތިާގަތުމަށއިާ
ދެާމުވައްޒަފަކު ،އެާރަ ާ
ރުާ ާ
މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއިސްވެރިއަކއިާ،އިތު ާ
އިންޖީނުގެއަށއިާދޯނިފަހަރުގެާއިންޖީނުތަކަށްާގަންނަންޖެހޭާތަކެއްޗއިާބޮޑުާއިންޖީނުގެާއިންޖެކްޓަރާސެޓްާސަރވިސްކުރުމަށއިާ،ފެރީާ
ށް ާކުރިާދަތުރުންާފހަގަވިާ
ދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްކުރުމަށް ާާ 20ޖަނަވަރީާާ 2016އިންާާ 25ޖަނަވަރީާާ 2016އަށްާސްރީލަންކއަ ާ
ކަންތައްތައްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެާ ާ.
(ހ)ާމލިއްޔަތއިާބެހޭާސަރކިއުލާނަންބަރުާ)ާ (2012/01އިންާ"ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ާ)2009ގެާބބު ާ"ާ–ާ5ދަތުރުާ
ޚަރަދު"ާއަށްާގެނެވުނުާއިޞްލޙުގެާާ5.04ވަނަާމއްދގައިާރއްޖެއިންާބޭރަށްާކުރަންޖެހޭާދަތުރުތަކުގެާޚަރަދަށްާބޭނުންވާބޭރުާފައިސާ
ރީލަންކއަށްާ
ގަންނަންވނީާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީންާކަމަށްާބުނެފައިާވީނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިން ާސް ާ
ލަާ
ކުރި ާދަތުރުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާބޭނުންވ ާޑޮލަރުާގަތުމަށްާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާއެާއިދރގެާރުފިޔ ާއެކައުންޓުން ާޖުމް ާ
(ާ 99,999ނުވަދިހަާނުވަާހސްާނުވަާސަތޭކަާނުވަދިހަާނުވައެއް)ާރުފިޔގެާޗެކެއްާއަމިއްލަާފަރތެއްގެާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމކޮށްާ،
ފްާ
މި ާއަދަދަށްވ ާ(ާ 6,485ހަ ާހސް ާހަތަރު ާސަތޭކަ ާއަށްޑިހަ ާފަހެއް) ާޔޫ.އެސް ާޑޮލަރުާ ،އެ ާއިދރގެ ާނަމުގައި ާސްޓޭޓް ާބޭންކް ާއޮ ާ
އިންޑިއގައިާއޮންނަާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާއެާފަރތުންާޖަމކޮށްދީފައިވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ4.13ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވަނީާޗެކަށްާފައިސާނަގަންާފޮނުވާމުވައްޒަފަކާ
ލިޔުމަކުންާޗެކުާހަވލުކޮށްާސޮއިކުރުވުމަށެވެާ.އަދިާ،މިގޮތަށްާޗެކުާހަވލުާކުރއިރުާނަންބަރއިާ،ފައިސގެާއަދަދުާއެނގޭގޮތަށްާލިޔެފައިާ
އޮންނަންވނެކަމަށއިާ،ފައިސާނަގައިގެންާގެނައުމުންާ،އޮފީހުންާއެާފައިސއއިާހަވލުވންޖެހޭާމުވައްޒަފަކުާފައިސާހަމައަށްާބަލައިގަނެާ،
ލަންކއަށްާކުރިާ
ިދރއިންާސްރީ ާ
އްދގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއ ާ
ށްވެސްާއެާމ ާ
ސޮއިކުރަންވނެކަމަ ާ
ށްާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާރުފިޔާ
ދަތުރުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާބޭނުންވާޑޮލަރުާގަތުމަ ާ
ިޔގެ ާޗެކެއްާއަމިއްލަާފަރތެއްގެ ާބޭންކްާ
އެކައުންޓުންާޖުމްލަ ާ(ާ 99,999ނުވަދިހަާނުވަާހސްާނުވަ ާސަތޭކަާނުވަދިހަާނުވައެއް) ާރުފ ާ
އެކައުންޓަށް ާޖަމކޮށްާ ،މި ާއަދަދަށްވ ާ(ާ 6,485ހަ ާހސް ާހަތަރު ާސަތޭކަ ާއަށްޑިހަ ާފަހެއް) ާޔޫ.އެސް ާޑޮލަރު ،ސްޓޭޓް ާބޭންކް ާއޮފްާ
ސިލްގެ ާއިދރގެ ާޑޮލަރު ާއެކައުންޓަށް ާއެ ާފަރތުން ާޖަމކޮށްދިނުމުންާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރާ
އިންޑިއގައި ާއޮންނަ ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުން ާ
ކައުންސިލްގެާއިދރގެާމުވައްޒަފަކުާއެާފައިސާޗެކުާމެދުވެރިކޮށްާއެކައުންޓުންާނަގފައިވއިރުާ،މިާޗެކުތައްާ(ބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާ
ހަދފައިވާޗެކުާއަދިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއގައިާއޮންނަާޑޮލަރުާއެކައުންޓުންާޑޮލަރުާ
އޮންނަާރުފިޔާއެކައުންޓުންާފައިސާނެގުމަށްާ ާ
ނެގުމަށް ާދޫކޮށްފައިވ ާޗެކު) ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާއެއްވެސް ާފަރތަކ ާހަވލުކޮށްފައިވކަން ާލިޔެކިޔުމުން ާއެނގެންާ
ނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.
(ނ)ާމލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާާ2ވަނަާދައުރުގުާާ3ވަނަާބައްދަލުވުމުގެާޔައުމިއްޔގައިާ،އެާރަށުާޕްރީސްކޫލްާހުޅުވުމަށްާ
ބޭނުންވާކަންތައްތައްާފުރިހަމަާކުރުމަށްޓަކައިާގަންނަންާބޭނުންވާތަކެތިާމލެއިންާގަންނަންާނެތުމއިާ،ލިބޭާތަކެތިވެސްާއަގުބޮޑުވުމުންާ،
ދެ ާމެމްބަރަކއި ާއެޑްމިން ާއޮފިސަރެއް ާސްރީލަންކއަށް ާގޮސް ާއެތަކެތި ާގަތުމަށް ާނިންމފައިވެއެވެާ .އަދި ާމި ާދަތުރުގައިާ
ލްގެ ާ ާ
ކައުންސި ާ
ޕްރީސްކޫލަށްާގަންނަާތަކެތީގެާއިތުރުންާއިންޖީނުގެއަށއިާދޯނިފަހަރުގެާއިންޖީނުތަކަށްާގަންނަންޖެހޭާތަކެއްޗއިާބޮޑުާއިންޖީނުގެާއިންޖެކްޓަރާ
ސެޓްާސަރވިސްކުރުމަށއިާ،ފެރީާދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްާކޮށްގެންާގެނައުންވެސްާހިމެނޭކަމަށްާއެާޔައުމިއްޔގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.
ނަމަވެސްާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާމިދަތުރުގައި ާ ގަންނަން ާބޭނުންވި ާތަކެތި ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދުގައި ާބަޔންކޮށްފައިވާ
އުސޫލުތަކުގެާތެރެއިންާހޯދުމަށްާއެއްވެސްާމަސައްކަތެއްާކޮށްފައިވކަންާލިޔެކިޔުންތަކުންާއެނގެންާނެތްކަމއިާ،ރއްޖެއިންާއެފަދަާތަކެތިާ
ގަންނަންާލިބޭާއަގުތަކއިާސްރީލަންކއިންާއެފަދަާތަކެތިާގަންނަންާލިބޭާއަގުތަކުގެާފަރަގުާދެނަގަތުމަށްާއެއްވެސްާމަސައްކަތެއްާކޮށްފައިާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާއޮޑިޓަރުންނަށްާލިބިފައިވާބިލްތަކުގައިާވގޮތުން ،މިާދަތުރުގައިާބައިވެރިާތިންާފަރތްާފިޔަވައިާއިތުރުާތިންާ
މީހުންގެ ާކެއުމުގެ ާޚަރަދު ާމި ާދަތުރަށް ާކަނޑައަޅފައިވ ާފައިސގެ ާތެރެއިން ާހަމަޖައްސފައިވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .ހަމައެއއެކުާ،
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ާމލެއިން ާގަންނަން ާލިބޭ ާބވަތުގެ ާތަކެތި ާގަނެފައިވކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ .މިގޮތުންާ ،އޮޑިޓަރުންނަށް ާލިބިފައިވާ
ވަނީއެވެާ ާ.
ބިލްތަކުގައިާވގޮތުންާ،މިާދަތުރުގައިާޚަރަދުކޮށްފައިާވގޮތުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވާތވަލުގައިާއެ ާ
ލް ާ
ގެާތަފްސީ ާ
ޚަރަދު ާ

ސްާ
އަދަދުާ(ޔޫ.އެ ާ
ޑޮލަރު) ާ
ާ

އަދަދުާ(ރުފިޔ)

ހ
ޗ ިާ
ކުޅޭާއެއް ި

242

3,732

ޕްލސްޓިކްާކަބަޑު

420

6,476

ރ
ސތުގަނޑުާ،ޓް ޭާ
ޖ ް
ސބިންާ،ޓޭޕްރޯލްަ ާ،
ޑ ް
މޮޕްާބލިދީަ ާ،

50

771

ދ
ރ ުާ
މގެާޚަ ަ
ކެއު ު

104

1,604

ފެރީާޓިކެޓްާފޮތްާޗޕްކުރުމަށް

73

1,126

ށ
މ ްާ
ކރު ަ
އިންޖެކްޓަރާސެޓްާސަރވިސް ު

1,661

25,613

ލަ
ޖުމް ާ

2,550

39,321

އިދު ާ()2009ގެ ާާ 8.02ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ށ)ގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތުގައިާ ،ތަކެތި ާގަންނަންވނީާ
(ރ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވ ާ
އެތަނެއްގެ ާ ބަޖެޓުގައިާ ،ގަންނަން ާބޭނުންވ ާކަމަށް ާހިމަނފައިވ ާތަކެއްޗެވެާ .އަދިާ ،ތަކެތި ާގަންނަ ާފަރތުން ާއެތަކެތި ާގަންނނޭ ާގޮތްާ
އަހަރުތެރެއަށްާބަހލާތަފްސީލްކޮށްާބަލަހައްޓަންވނެއެވެާ ާ.
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާސްރީލަންކއަށްާކޮށްފައިވާދަތުރުގެާބައިވެރިންގެާކެއުމއިާހުރުމުގެާޚަރަދއިާ،ޕޮކެޓްާ
މަނީއއިާ ،އިންސިޑެންޓަލް ާފައިސއއިާ ،އިންޖީނުގެއަށއި ާދޯނިފަހަރުގެ ާއިންޖީނުތަކަށް ާގަންނަންޖެހޭ ާތަކެއްޗއި ާބޮޑު ާއިންޖީނުގެާ
ަދއިާ،ޕްރީސްކޫލަށްާބޭނުންވާ
އިންޖެކްޓަރާސެޓްާސަރވިސްކުރުމއިާފެރީދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްކުރުމަށްާދނެކަމަށްާއަންދޒާކުރާޚަރ ާ
ތަކެއްޗއިާ ،ގަންނަންާބޭނުންވ ާތަކެތީގެާއަދަދުާއެނގޭގޮތަށްާ ،ފައިސ ާޚަރަދުކުރނެާގޮތުގެާއުޞޫލެއްާނުވަތަާބަޖެޓެއްާތައްޔރުކޮށްފައިާ
ރަކީާ
ހަާފަހެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަ ާ
ނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ،ދަތުރުގެާބޭނުމަށްާގެންދިޔަާ(ާ6,485ހަާހސްާހަތަރުާސަތޭކަާއަށްޑި ާ
ްާފހަގަކުރަމެވެާ.އަދިާ،ފައިސާ
އިތުރުނުވނެގޮތަށްާދަތުރަށްާކޮންމެހެންާބޭނުންވވަރަށްާ،ގެންގޮސްފައިވާފައިސއެއްކަންާއެނގެންާނެތްކަނ ާ
ންކަމަށްާޚަރަދުކުރަންާނިންމފައިވާ
ޚަރަދުކުރނެގޮތުގެާއުޞޫލެއްާނުވަތަާބަޖެޓެއްާތައްޔރުކޮށްފައިނުވުމުގެާސަބަބުންާ،ދަތުރުގައިާއެކިއެކިާކަ ާ
ވަރަށްވުރެ ާއިތުރަށް ާޚަރަދު ާކުރުމަށް ާމަގުފަހިވުމއި ާއެފަދަ ާޚަރަދެއް ާކުރި ާކަމުގައި ާވީނަމަވެސްާ ،އެކަން ާއެނގެން ާނޯންނނެކަންާ
ފހަގަކުރަމެވެާ .
ލަާ
(ބ) ާއޮޑިޓަރުންނަން ާލިބިފައިވ ާބިލުތަކުން ާމި ާދަތުރަށް ާތަކެތި ާގަތުމަށއި ،ދަތުރުކުރި ާމުވައްޒަފުންގެ ާކެއުމުގެ ާބިލްތަކަށް ާޖުމް ާ
ޚަރަދުވެފައިވަނީ ާ(ާ 2,550ދެާހސްާފަސްާސަތޭކަާފަންސސް) ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު ާ(ާ 307,804ސްރީލަންކަން ާރުޕީސް) ާކަމއިާ ،ބކީާ
(ާ 3,935ތިންާހސްާނުވަާސަތޭކަާތިރީސްާފަހެއް)ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާހަވލުކޮށްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.
ން ާހުރިހާ
ކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާމައުލޫމތު ާދިން ާގޮތުގައިާ ،ދަތުރުގައި ާކުރިާޚަރަދުތަކުގެ ާބައެއް ާބިލްތައް ާގެއްލިފައިވުމުގެ ާސަބަބު ާ
ކީވިާ(ާ1,300އެއްާހސްާތިންާސަތޭކަ)ާ
ރުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާނެގިާފައިސއިންާބ ާ
ުވާކަމަށއިާ،ދަތު ާ
ބިލްތައްާއޮޑިޓަށްާފޯރުކޮށްދެވިފައިނ ާ
ންާ
ރު ާވަނީ ާތިޖޫރީއަށް ާލފައެވެާ .ނަމަވެސްާ ،މި ާއަދަދަށްވ ާޑޮލަރު ާތިޖޫރީއަށް ާލފައިވކަން ާތިޖޫރީ ާބކީ ާފޮތުން ާއެނގެ ާ
ޔޫ.އެސް ާޑޮލަ ާ
އިވކަންާ
ނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެ.އަދިާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާނަމުގައި ާއޮންނަާއެއްވެސް ާބޭންކް ާއެކައުންޓަކަށް ާމިާއަދަދުާޖަމކޮށްފަ ާ
ންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ލިޔެކިޔުންތަކުންާއެނގެންާނެތްކަ ާ
(ޅ) ާމލިއްޔަތއި ާބެހޭ ާސަރކިއުލ ާނަންބަރު ާ)ާ (2012/01ންާ"ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެ ާބބު ާ"ާ –ާ 5ދަތުރުާ
ޖއިން ާބޭރަށް ާކުރ ާދަތުރުގެާ
ތުގައި ާރއްޖެއއިާ ،ރއް ެ
ޚަރަދު" ާއަށް ާގެނެވުނު ާއިޞްލޙުގެާާ 5.16ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮ ާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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"ދަތުރު ާރިޕޯޓު" ާދަތުރު ާނިންމފައިާއަންނަތ ާސަރުކރު ާބަންދުނޫން ާ(ާ 3ތިނެއް) ާދުވަސް ާތެރޭގައި ާހުށަހަޅަންވނެކަމަށއިާ ،ދަތުރުގެާ
ބޭނުމއި ާދަތުރުކުރި ާތަންާ ،ދަތުރުގެ ާބައިވެރިން ާ ،ދަތުރު ާފެށި ާގަޑިއއި ާނިންމި ާގަޑި ާތރިޚއެކު ާއަދި ާދަތުރުން ާޙޞިލް ާކުރެވުނުާ
ކަންތައްތަކއިާއޭގެާނަތީޖާފަދަާމުހިންމުާމައުލޫމތުާހިމަނައިގެންާދަތުރުާރިޕޯޓެއްާތައްޔރުކޮށްާހުށަހަޅަންވނެއެވެާ ާ.
ކުރިާދަތުރުގެާދަތުރުާރިޕޯޓްާ
ރީލަންކއަށްާ ާ
ރުާދެާމުވައްޒަފަކުާ،ސް ާ
ނަމަވެސް ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާއިސްވެރިއަކއިާ،އިތު ާ
ުދނަމަާ،ދަތުރުާކުރެވުނުާ
ހުށަހަޅފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ރަސްމީާދަތުރުތަކއިާގުޅިގެންާހުށަހަޅަންޖެހޭާދަތުރުާރިޕޯޓުާހުށަހަޅަމުންާނ ާ
ބުާލިޔެކިޔުމުންާ
ބޭނުމއިާ،ދަތުރުންާހސިލުވިާކަންކަމއިާދަތުރުގެާނަތީޖއއިާ،ދަތުރަށްާހޭދަވީާކިހާފައިސއެއްކަމއިާބކީވިާފައިސގެާހިސ ާ
އެނގެންާނޯންނނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
އިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ8.03ވަނަާމއްދގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ރއްޖެއިންާބޭރަށްާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވ ާ
ންާކަމުގައިާދަންނަވަމެވެާ .
ކުރަންޖެހޭާދަތުރުތަކުގެާޚަރަދަށްާބޭނުންވާބޭރުފައިސާގަންނަންވނީާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީ ާ
(ށ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 6.17ވަނަ ާމއްދގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށް ާޗެކަށް ާފައިސާ
ނަގަންާފޮނުވ ާމުވައްޒަފަކ ާލިޔުމަކުންާޗެކުާހަވލުކޮށްާސޮއިކުރުމަށއިާ،މިގޮތަށްާޗެކުާހަވލުާއެާޗެކުގެާނަންބަރއިާފައިސގެާއަދަދުާ
ުވންޖެހޭާމުވައްޒަފަކުާފައިސާ
އެނގޭގޮތަށްާލިޔެފައިާއޮންނަންވނެކަމަށއިާ،ފައިސާނަގައިގެންާގެނައުމުންާ،އޮފީހުންާއެާފައިސއއިާހަވލ ާ
ހަމައަށްާބަލައިގަނެާ،ސޮއިކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ގެާ
(ނ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ10.59ވަނަާމއްދގެާ(ނ)ާގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ދައުލަތު ާ
އިާ
ތަނެއްގެ ާމުވައްޒަފަކު ާރއްޖެއިން ާބޭރަށްކުރ ާދަތުރެއްގައި ާގެންނަ ާއެއްވެސް ާއެއްޗެއްާ ،އެތަނަކަށް ާގަނެވޭނީ ާނުވަތަ ާއެފަދަ ާދަތުރެއްގަ ާ
ނީާ ،އެާއެއްޗެއްާރއްޖެއިންާލިބެންާނެތްނަމަާ،ނުވަތަާއެާއެއްޗެއްާރއްޖެއިންާބޭރުންާލިބޭާއަގަކީާ
އެމުވައްޒަފަކު ާލައްވައި ާގެނުވަންވ ާ
އްާ
ގުާމުއްދަތެ ާ
ރެާދި ާ
ްވާވަރަށްވު ާ
އެކަށީގެންވާއަގަކަށްވނަމަާ،ނުވަތަާއެއެއްޗެއްާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގެާދަށުންާހޯދނަމަާއެކަށީގެނ ާ
އކުން ާދެމުންދ ާޚިދުމަތެއް ާހުއްޓިދނެކަމަށް ާފެންނަާހލަތްތަކުގައިާ ،މލީ ާޒިންމދރުވެރިޔގެ ާހުއްދަާ
ހޭދަވުމުގެ ާސަބަބުން ާއެމުއައްސަސ ަ
ހޯދައިގެންކަމުގައިާދަންނަވަމެވެ.
(ރ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ8.01ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ދައުލަތުގެާ
އެއްވެސް ާއޮފީހަކުން ާރއްޖެއިން ާބޭރަށް ާދަތުރެއް ާކުރނަމަާ ،އެ ާދަތުރެއް ާކުރަންވނީ ާއެ ާދަތުރެއް ާރވ ާއިސް ާއޮފީހެއްގެ ާމލީާ
ޒިންމދރުވެރިޔގެާހުއްދަާލިބުމަށްފަހުގައިާކަމަށއިާ،ރއްޖެއިންާބޭރަށްާކުރާދަތުރުތަކަށްާހުއްދަާދޫކުރނީާދަތުރުާހުއްދައާގުޅޭާޓީާފޯމުާ
(ރއްޖެއިންާބޭރަށްާކުރާދަތުރުތަކުގެާހުއްދަ)ާފުރިހަމަކޮށްގެންކަމުގައިާދަންނަވަމެވެާ.އަދިާ،ބަޖެޓުގައިާހިމެނިފައިނުވާދަތުރެއްާކުރުމަށްާ
ތުާ
ހުށަނޭޅުމަށއިާ،ބަޖެޓުގައިާހިމެނޭާދަތުރެއްނަމަާ،އެާދަތުރުގެާދިގުމިނއިާ،އެާދަތުރުންާހސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާނަތީޖއއިާސިޔސަ ާ
ހިމެނުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ގެ ާާ 10.28ވަނަ ާމއްދގެ ާ(ހ) ާގައި ާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތަށްާ
(ބ) ާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާާ )2017/R-20
ށްާ
ންާއޮންނނެގޮތަ ާ
ންާއެނގެ ާ
ށްާލިޔުމު ާ
އްާތަފްޞީލްކޮ ާ
ިހާމަޢުލޫމތެ ާ
ށްާބޭނުންވާހުރ ާ
ންާއެކަމަކަ ާ
ންާފެށުމުގެާކުރި ާ
ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެާކަމެއްާކުރަ ާ
ޔުާ
އި ާތަފްޞީލއި ާއަންދޒ ާއަގުާ ،މަސައްކަތެއްނަމަ ާބީ.އޯ.ކި ާ
ގެ ާޢަދަދ ާ
ން ާބޭނުންވ ާތަކެތީ ާ
ތައްޔރުކުރުމަށއިާ ،ތަކެތި ާގަންނަނަމަާ ،ގަންނަ ާ
އިާ
އއި ާކުރެހުމއި ާސްޕެސިފިކޭޝަންާއަދި ާއަންދޒ ާއަގުާ ،ޚިދުމަތެއްނަމަ ާއެ ާޚިދުމަތަކގުޅޭ ާއެންމެހ ާމަޢުލޫމތއި ާއަންދޒ ާއަގުާލިޔެފަ ާ
އޮންނަންވނެކަމުގައިާދަންނަވަމެވެާ .

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ގެާ
ްދގެާ(ހ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ދައުލަތު ާ
(ޅ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ8.14ވަނަާމއ ާ
ދު ާނޫން ާާ5
ރު ާބަން ާ
އް ާނިމޭތ ،ސަރުކ ާ
ޓު"ާއެ ާދަތުރެ ާ
ރު ާރިޕޯ ާ
ގެ ާ"ދަތު ާ
ށް ާކުރ ާދަތުރު ާ
އޮފީސްތަކުގެ ާފަރތުން ާރއްޖެއއި ާރއްޖެއިން ާބޭރަ ާ
(ފަހެއް)ާދުވަހުގެާތެރޭގައިާއެާއޮފީހަކަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެާ ާ.
ުރާ
ރުާޚަރަދަށްާހަވލުކ ާ
ތަށްާ،ދަތު ާ
(ކ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާ(ާ 8.14ށ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮ ާ
ދުގެ ާހިސބުގައިާ
ފައިސއއިާ ،ކުރެވުނު ާޚަރަދއި ާބކީގެ ާހިސބު ާއަދި ާއިންސިޑެންޓަލް ާޚަރަދަށް ާހަވލުކުރި ާފައިސއއި ާކުރެވުނު ާޚަރަ ާ
ފައިސާބކީާހުރިކަމަށްާދައްކނަމަާ،ދަތުރުާނިންމފައިާއަންނަތާސަރުކރުާބަންދުނޫންާ(ާ5ފަހެއް)ާދުވަސްާތެރޭގައިާއެފައިސާއެއްފަހަރާ
އެާއޮފީހަކަށްާހަވލުކޮށްާރަސީދުާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

ން
ނިާކުއްޔަށްާދީފައިވު ާ
ސާާ"3ދޯ ާ
 .20އެއްބަސްވުމެއްާނެތިާ"ދިރ ާ
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާ"ދިރސ ާާ "3ދޯނި ާމަހަކު ާ(ާ 76,500ހަތް ާދިހަ ާހަ ާހސް ާފަސް ާސަތޭކަ) ާރުފިޔއަށްާ
މިާ
ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ާާ 04ނޮވެންބަރު ާާ 2012ގައި ާކުއްޔަށް ާހިފި ާފަރތއެކު ާއެއްބަސްވުމެއްގައި ާސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެާ .އަދިާ ާ ،
ލްގެާ
ތައްާހިމެނޭގޮތަށްާ،ދޯނީގެާހުރިހ ާޚަރަދެއްާކުރނީ ާކައުންސި ާ
އި ާދޯނީގެާފަޅުވެރިންގެާމުސރައއިާއިނޔަތް ާ
ތުގަ ާ
އެއްބަސްވުމުގައި ާވގޮ ާ
އިދރއިންނެވެާ.މިގޮތުންާ،އޮޑިޓްާކުރެވުނުާތރީޚް (ާ22އޮކްޓޯބަރުާ )2018އާހަމައަށްާ،ދޯނިާކުއްޔަށްާހިފފައިވާފަރތުންާދަތުރުތައްާ
ލްގެާއިދރއއިާދޯނިާކުއްޔަށްާހިފިާފަރތއެކުާވެފައިވާއެއްބަސްވުމުގެާ
ކުރުމަށްާދޯނިާބޭނުންކުރަމުންދިޔަާކަމުގައިާވީނަމަވެސްާ،ކައުންސި ާ
ންާާ 2014އިންާ
މުއްދަތުާާ 31މެއިާާ 2014އަށްާހަމަވިފަހުންާއެއްބަސްވުންާއކޮށްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .އެހެންކަމުންާ 01ާ،ޖޫ ާ
ފެށިގެންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާތރީޚް (ާ22އޮކްޓޯބަރުާ )2018އާހަމައަށްާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާ"ދިރސާާ"3ދޯނިާކުއްޔަށްާދީފައިވަނީާ
އެއްބަސްވުމެއްާނެތިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .ހަމައެއއެކުާ 01ާ،ޖޫންާާ 2014އިންާފެށިގެންާއެފަރތަށްާދޯނިާކުއްޔަށްާދީފައިވަނީާ،ދޯނިާ
ކުއްޔަށްާހިފނެާފަރތެއްާހޯދުމަށްާއންމުކޮށްާއިޢުލންާކުރުމަކާނުލައިކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
އެއްބަސްވުމެއްާނެތިާ،ދޯނިާކުއްޔަށްާދީފައިވާދުވަސްތަކަށްާދޯނީގެާކުލިާގަވއިދުންާނުދެއްކިާކަމުގައިާވީނަމަވެސްާ،ނުވަތަާދެބަސްވފަދަާ
ނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
މައްސަލައެއްާދިމވެއްޖެނަމަާއެކަންާހައްލުކުރުމުގެާގޮތުންާރިޢޔަތްާކުރނެާއެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާނޯންނ ާ

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
އިޤްތިޞދީާނުވަތަާއިޖްތިމޢީ ާބޭނުންތަކަށްާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެާއުފުލޭާއަދިާނުއުފުލޭ ާމުދ ާއެހެންާފަރތަކަށްާކުއްޔަށްާދޫކުރނެާ
ފަރތެއްާހޯދުމަށްާއންމުކޮށްާއިޢުލންާކުރުމަށއިާއެތަކެތިާނުވަތަާތަންތަންާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރތއެކުާއެއްބަސްވުމެއްގައިާސޮއިކުރުމަށްާ
ދަންނަވަމެވެާ .
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ރީއެއްާއޮންނަންވނެކަމަށއިާ
ގެާާ8ވަނަާބބުގައިާޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާނިޒމެއްގައިާޗެކުާރަޖިސްޓަ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ާ )2009
ރަމުންދާޚަރަދުގެާމަޢުލޫމތުާ
ޗެކުާރަޖިސްޓަރީއެއްގެާއެންމެާބޮޑުާބޭނުމަކީާފައިސާޚަރަދުކުރާއެކައުންޓްާބކީާކުރުމއިާ،އެކައުންޓުންާކު ާ
އެނގެންާއޮތުމއިާ،ޗެކުާނަންބަރއިާވައުޗަރުާނަންބަރުާތަރުތީބުންާއެނގެން ާއޮތުންާކަމުގައިާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ ،ބޭންކްާ
އޮފް ާމޯލްޑިވްސްގައި ާއޮންނަ ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާރުފިޔ ާއެކައުންޓއި ާސްޓޭޓް ާބޭންކް ާއޮފް ާއިންޑިއގައި ާއޮންނަާ
މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާރުފިޔ ާއަދި ާޔޫ.އެސް ާޑޮލަރު ާއެކަންޓުން ާޚަރަދު ާކުރަމުންދަނީ ާޗެކު ާމެދުވެރިކޮށް ާކަމުގައިާ
ވީނަމަވެސްާ،އެއްވެސްާސިފައެއްގައިާޗެކުާރަޖިސްޓަރީއެއްާތައްޔރުކޮށްާބަލަހައްޓަމުންާގެންގޮސްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ ާ.

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ6.04ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގެާާ3ވަނަާޕޮއިންޓްގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ
ކުގެާމަޢުލޫމތުާއެނގޭނެާގޮތަށްާ ،ޗެކުާނަންބަރއިާ
ކައުންސިލްގެާއިދރގެާނަމުގައިާއޮންނަ ާބޭންކްާއެކައުންޓްތަކުންާކުރަމުންދ ާޚަރަދުތަ ާ
ވައުޗަރުާނަންބަރުާތަރުތީބުންާފެންނަންާއޮންނނެހެންާޗެކުާރަޖިސްޓަރީއެއްާތައްޔރުކުރަމުންާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

ިސާލިބޭާކަންތައްތަކުގެާދަފްތަރެއްާބަލަހައްޓފައިާނުވުންާ
 .22ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާފައ ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 1.10ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިވަނީާދައުލަތަށްާފައިސ ާލިބޭާކަންތައްތަކުގެާ
ތެރެއިންާއެާއޮފީހަކަށްާލިބޭާފައިސގެާދަފުތަރެއްާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހަކުންވެސްާބަލަހައްޓަންވނެކަމަށެވެާ.އަދިާމިާދަފުތަރުގައިާއެާ
ފައިސއެއްާނަގަންާހަމަޖެހުނުާޤނޫނުާނުވަތަާގަވއިދުާނުވަތަާއެކަމެއްާހަމަޖެހުނުާގޮތުގެާތަފްސީލއިާރިފަރެންސްާނަންބަރއިާތރީޚުާ
އެނގެންާއޮންނަންވނެާކަމަށްވެސްާބަޔންކޮށްފައިވެއެވެާ.ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއަށްާފައިސާލިބޭާކަންތައްތައްާ
ލްކޮށްާއެނގޭނެާފަދަާދަފްތަރެއްާލިޔެާބަލަހައްޓފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެ.
ތަފުސީ ާ
ލްގެ ާއިދރއަށް ާބަލައިގަންނަ ާއެންމެހާ
ފައިސ ާލިބޭ ާކަންތައްތަކުގެ ާދަފްތަރެއް ާބަލަހައްޓފައި ާނުވުމުންާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސި ާ
ފައިސއަކީާކައުންސިލްގެާމެންޑޭޓުގެާތެރެއިންާބަލައިގަތްާފައިސއެއްކަންާޔަޤީންކުރަންާދަތިވެާ،ކައުންސިލުންާއެކިާފަރތްތަކަށްާބިންތައްާ
އިާ
ކުއްޔައްދީފައިވއިރު ާއެފަރތްތަކުން ާކޮންމެ ާމަހަކު ާދައްކަންޖެހޭ ާކުއްޔއި ާއެނޫންވެސް ާގޮތްގޮތަށް ާކައުންސިލަށް ާލިބެންޖެހޭ ާއެންމެހަ ާ
ނީ ާކިހާ
ފައިސ ާހަމައަށް ާލިބިފައިވކަން ާކަށަވަރުކުރަން ާދަތިވެާ ،ކައުންސިލްގެ ާއިދރއަށް ާލިބެންޖެހޭ ާފައިސގެ ާތެރެއިން ާނުލިބެ ާ
ނެގަނެވެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ފައިސއެއްކަންާދެ ާ

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ގެާ
ލް ާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)R20-2017ގެާާ 5.04ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިވ ާގޮތަށްާމލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސި ާ
ޓުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
އިދރއަށްާފައިސާލިބޭާކަންތައްތަކުގެާދަފުތަރެއްާތައްޔރުކޮށްާބެލެހެއް ާ

ން
ގެާ ގަވއިދއިާއެއްގޮތަށްާލިބޭާފައިސގެާދުވަހުާފޮތްާބަލަހައްޓފައިާނުވު ާ
ތު ާ
 .23ދައުލަތުގެާމލިއްޔަ ާ
ގެާާ2.03ވަނަާމއްދގައިާވގޮތުންާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހަކަށްާލިބޭާފައިސާބަލައިގަތުމަށްފަހުާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ާ )2009
ތު ގައި ާލިޔެގެން ާނުވަތަ ާފައިނޭންޝަލް ާކޮންޓްރޯލަރ ާހުއްދަކުރ ާއިލެކްޓްރޯނިކް ާވަސީލަތަކުން ާދުވަހުންދުވަހަށް ާރެކޯޑްކޮށްާ
ދުވަހުފޮ ާ
ލިބޭފައިސގެާހިސބުތައްާގަވއިދުގައިވާނަމޫނއއިާއެއްގޮތަށްާބަލަހައްޓަންވނެއެވެާ.ގަވއިދުގައިވާނަމޫނގައިވާގޮތުންާފައިސާލިބުނުާ
ތރީޚްާ،ކޯޑް ާނަންބަރުާ،ރަސީދުާނަންބަރުާ،ފައިސ ާދެއްކިާފަރތް/ތަފްޞީލްާ،ރަސީދުގެާޖުމްލަ ާއަދިާއެކިާކަންކަމަށްާލިބުނުާއަދަދުގެާ
ޖުމްލަާ ވަކިވަކިންާއެނގޭނޭާގޮތަށްާދުވަހުފޮތުގައިާލިޔަންާވނެއެވެާ.އަދިާލިބޭާފައިސގެާތެރެއިންާޖަމކުރާފައިސ ،ޖަމކުރިާތރީޚއެކުާ
އެނގެން ާއޮންނަންވނެއެވެާ .ނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާާ 2016ވަނަ ާއަހަރު ާބަލަހައްޓފައިވ ާދައުލަތުގެާ
ިސގެ ާތަފްޞީލް ާއެނގެން ާނެތްކަންާ
ނީގެ ާދުވަހުފޮތުންާ ،ބޭންކަށް ާޖަމކުރ ާފައ ާ
އމްދަނީގެ ާދުވަހު ާފޮތް ާއަދި ާރައްޔިތުންގެ ާއމްދަ ާ
ނުކަންާނުވަތަާނޫންކަންާ،އަދިާޖަމކުރެވުނުާނަމަާޖަމކުރިާތރީޚް،
ފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ،ރަސީދުތަކުންާލިބުނުާފައިސާޖަމކުރެވު ާ
ލިބޭާފައިސގެާދުވަހުާފޮތުންާއެނގެންާނެތްކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
އި ވގޮތަށްާކައުންސިލްގެާއިދރއަށް ާލިބޭާފައިސާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެ ާާ 5.08ވަނަ ާމއްދގަ ާ
ބަލައިގަތުމަށްފަހުާދުވަހުފޮތުގައިާލިޔެގެންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާކޮންޓްރޯލަރާހުއްދަކުރ ާއިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތަކުންާދުވަހުންދުވަހަށްާ
ދުގައިވާނަމޫނއއިާއެއްގޮތަށްާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
ރެކޯޑްކޮށްާ،ލިބޭފައިސގެާހިސބުތައްާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއި ާ

ން
 .24ކައުންސިލްގެާއިދރގައިާބޭނުންކުރާއެއްވެސްާއެކައުންޓެއްގެާބޭންކްާރިކޮންސިލިއޭޝަންާތައްޔރުކޮށްފައިާނުވު ާ
ތުގައިާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީއަށްާނުވަތަާއެހެންާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ1.12ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ާގައިާވގޮ ާ
ކުން ާއެ ާފައިސގެ ާހިސބު ާބަލަހައްޓައިާ ،އެކައުންޓް ާބކީކުރަމުން
ބޭންކަކަށް ާފައިސ ާޖަމކޮށްފިނަމަ ާއެ ާފައިސ ާޖަމކުރި ާއޮފީހަ ާ
ގެންދަންވނެއެވެާ.އަދިާ،އެާމއްދގެާ(ށ)ާގައިާވގޮތުގައިާކޮންމެާމަހެއްާނިމުމުންާބޭންކްާއެކައުންޓްތަކުންާދައްކ ާބކީއއިާއޮފީހުގެާ
ވެާ.
ހިސބުތަކުންާދައްކ ާބކީާއަކީާރަނގަޅުާއެއްޗެއްކަންާދެނެގަތުމަށްޓަކައިާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔރުާކުރަންވނެއެ ާ
ރގެާނަމުގައިާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާރުފިޔާއެކައުންޓްާއަދިާސްޓޭޓްާބޭންކްާ
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދ ާ
ގެާ
އޮފް ާއިންޑިޔގައި ާއޮންނަ ާރުފިޔ ާއެކައުންޓް ާއަދި ާޔޫ.އެސްާ .ޑޮލަރު ާއެކައުންޓްގެ ާާ 2016ވަނަ ާއަހަރުގެ ާއެއްވެސް ާމަހެއް ާ
ރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާ،ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުގައިާވގޮތަށްާތައްޔރުކޮށްފައިާނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާތައްޔރުާކޮށްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާއެކައުންޓުންާދައްކާބކީއއިާކައުންސިލްގެާއިދރގެާފޮތްތަކުންާ
ދައްކ ާބކީގެ ާތެރެއިން ާޞައްޙަ ާއަދަދަކީ ާކޮބައިކަން ާކަށަވަރުކުރަން ާދަތިވުމއި ާމލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެ ާބޭންކްާ
ިސގެާހިސބުތަކއިާތަފްސީލްާކައުންސިލްގެާ
އެކައުންޓްތަކުންާމލީއަހަރުާތެރޭގައިާކޮށްފައިވާޚަރަދުތަކއިާއެކައުންޓްތަކަށްާޖަމވެފައިވާފައ ާ
ގަާ
އިދރގެ ާމލީ ާހިސބުތަކުގައި ާނުހިމެނުމުގެ ާފުރުސަތު ާއޮތުމއި ާއެކައުންޓުން ާފައިސ ާމަދުވިޔަސް ާއަދި ާއިތުރުވިޔަސް ާއެކަން ާފހަ ާ
ނުކުރެވިާ،ފަހުންާއެއީާކޮންާފައިސއެއްކަންާދެނެގަންނަންާދަތިވނެކަންާފހަގަކުރެމެވެ.

ތް
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
(ހ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ5.16ވަނަާމއްދގެާ(ބ)ގައިާބަޔންކޮށްފައިާވގޮތަށްާ،ކައުންސިލްގެާ
އިދރއިން ާބޭންކްތަކުގައި ާހުޅުވައިގެން ާބަލަހައްޓ ާއެކައުންޓްތަކަށް ާޖަމކުރ ާފައިސގެ ާހިސބު ާދިމކުރުމަށްޓަކައި ާމަހަކު ާއެއްފަހަރުާ
ބޭންކްތަކުންާމަޢުލޫމތުާހޯދައިގެންާރިކޮންސައިލްކޮށްާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
އި ާވގޮތުގެާމަތިންާ،
(ށ)ާދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 13.09ވަނަާމއްދގެާ(ނ)ގައިާބަޔންކޮށްފަ ާ
ކުާ
ޕަބްލިކް ާބޭންކް ާއެކައުންޓ ާވަކިން ާބޭންކް ާއެކައުންޓެއް ާހިންގނަމަާ ،އެކަމ ާހަވލުވެ ާހުރި ާމލީ ާޒިންމދރުވެރިޔ ާމަދުވެގެން ާމަހަ ާ
އެއްފަހަރުާއެކައުންޓްާރިކޮންސައިލްާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ.

 .25ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދއިާއެއްގޮތަށްާޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާތައްޔރުކޮށްފައިނުވުންާ
ޤނޫނު ާނަންބަރު ާ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ ާއިދރީ ާދއިރތައް ާލމަރުކަޒީ ާއުޞޫލުން ާހިންގުމުގެ ާޤނޫނު)ގެ ާާ 88ވަނަ ާމއްދގައިާ
ބަޔންކޮށްފައި ާވގޮތުގައި ާކައުންސިލަށް ާލިބޭ ާފައިސއއި ާމުދ ާބަލަހައްޓަންވނީ ާދައުލަތުގެ ާމުދަލއި ާފައިސ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާޤނޫނއިާ
ގަވއިދުތަކ ާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެ ާމަތިންނެވެާ .ނަމަވެސްާ ،މލެއަތޮޅު ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާއިދރއިން ާާ 2016ވަނަ ާއަހަރު ާރައްޔިތުންގެާ
ފައިސއިން ާކޮށްފައިވ ާޚަރަދުތަކަށްާދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދުާ()2009ގެ ާާ 8ވަނަ ާބބުގެ ާާ 1ވަނަ ާބައިގައި ާބަޔންކޮށްފައިވާ
ފައިސާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާނިޒމުގައިާބަލަހައްޓަންޖެހޭާލިޔުންތަކުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާފައިސާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާތައްޔރުކޮށްފައި
ނުވކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.ހަމައެއއެކު ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިޔގައިާއޮންނަާރުފިޔާ
ދުކޮށްފައިވަނީ ާޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާތައްޔރުނުކޮށްކަން ާފހަގަކުރަމެވެާ.އެހެންކަމުންާ،
އެކައުންޓްާއަދިާޔޫ.އެސްާ.ޑޮލަރުާއެކައުންޓުންާޚަރަ ާ
ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ

ސަފުހާާ75ގެ 39

ޚުލސާއެއްތކުންާފެންނަންާ
ފައިސާޚަރަދުކުރުމަށްާހުއްދަދިންާވެރިންގެާމަޢުލޫމތއިާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާކުރާކޮންމެާޚަރަދެއްގެާ ާ
ންާފހަގަކުރަމެވެާ .
ނެތްކަ ާ

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
އިާވގޮތަށްާއެއްވެސްާ
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ(ނަންބަރުާ)2017/R-20ގެާާ 6.01ވަނަާމއްދގެާ(ނ)ގެާާ1ގައިާބަޔންކޮށްފަ ާ
އެކައުންޓަކުންާފައިސއެއްާދައްކނަމަާ،ޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާތައްޔރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .

އްާނެތިާމުސރައއިާއެލަވަންސްތައްާދީފައިވުންާ
 .26ހޒިރީގެާރިކޯޑެ ާ
ތުގައި ާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހެއްގައިާ،
ދައުލަތުގެާމލިއްޔަތުގެާގަވއިދުާ()2009ގެާާ 4.22ވަނަާމއްދގެާ(ހ)ގައިާބަޔންކޮށްފައި ާވގޮ ާ
ދއިމީާމުވައްޒަފުންނއިާވަގުތީާމުވައްޒަފުންާރަސްމީގަޑިއަށްާހޒިރުވިކަންާއެނގޭ ާރަޖިސްޓްރީއެއްާނުވަތަާރެކޯޑެއްާނުވަތަ ާކޑުާޖަހާ
މެޝިނަކުންާނަމަވެސްާއޮންނަންވނެއެވެާ ާ.
ނަމަވެސްާ،މލެއަތޮޅުާހުރާކައުންސިލްގެާއިދރއިންާއެރަށުގެާކުނިގޮ ނޑއިާއިޖުތިމޢީާސަރަޙައްދުތައްާސފުކޮށްާބެލެހެއްޓުމުގެާމަސައްކަތްާ
ތިާޖުމްލަާ(ާ86,257އަށްޑިހަާ
ރީގެާރެކޯޑެއްާނެ ާ
ޙަވލުކޮށްފައިވާބިދޭސީާމުވައްޒަފުންނަންާާ2016ވަނަާއަހަރުގެާޖޫންާމަހުންާފެށިގެންާހޒި ާ
ހަާހސްާދުއިސައްތަާފަންސސްާހަތެއް) ާރުފިޔ ާދީފައިވކަމއިާކައުންސިލްގެ ާއިދރގެާބެލުމުގެާދަށުންާހިންގ ާބަލަހައްޓަމުންާގެންދާ
ގެާރެކޯޑެއްާނެތިާާ2016ވަނަާއަހަރުާމުސރައިގެާ
"ދިރސާާ"2އަދިާ"ދިރސާާ"3ފެރީާދޯނީގެާފަޅުވެރިންނއިާމުވައްޒަފުންނަށްާހޒިރީ ާ
ވަ ާސަތޭކަާހަތްދިހަާހައެއް)ާރުފިޔ ާދީފައިވކަންާ
ސް ާނު ާ
ކަ ފަންސސްާއަށްާހ ާ
ލަ ާ(ާ 1,158,976އެއްާމިލިއަންާއެއްާލައް ާ
ގޮތުގައި ާޖުމް ާ
ފހަގަކުރަމެވެާ .
ހޒިރީގެ ާރެކޯޑެއް ާނެތި ާމުވައްޒަފުންނަށް ާމުސރައއި ާއެލަވަންސްތައް ާދެމުންގެންދނަމަާ ،މުވައްޒަފުން ާމަސައްކަތަށް ާހޒިރުނުވާ
ދުވަސްތަކަށް ާމުސރަ ާދިނުމއިާ ،މީގެ ާސަބަބުން ާރައްޔިތުންގެ ާފައިސއިން ާކޮންމެހެން ާކުރަން ާނުޖެހޭ ާޚަރަދެއް ާކުރުމަށްާ
މަގުފަހިވެގެންދނެއެވެާ .އަދިާ ،ހޒިރީގެ ާރެކޯޑެއް ާނުބަލަހައްޓނަމަާ ،މަސައްކަތުގެ ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއަދކުރުމުގައި ާމުވައްޒަފުންާ
ޒިންމދރުކުރުމަށްާދަތިވނެކަންާފހަގަކުރަމެވެާ.

ތް ާ
ަފ ދިންގޮ ާ
އިޞްލޙުކުރަންާލ ާ
ްދގެ ާ(ހ) ާގައި ާބަޔންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާ ،ދއިމީާ
ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ާގަވއިދު ާ(ނަންބަރު ާ)2017/R-20ގެ ާާ 7.10ވަނަ ާމއ ާ
މުވައްޒަފުންނއިާވަގުތީާމުވައްޒަފުންާރަސްމީގަޑިއަށްާހޒިރުވިކަންާއެނގޭާރަޖިސްޓްރީއެއްާނުވަތަާރެކޯޑެއްާ،އިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތަކުންާ
ނަމަވެސްާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެާ.އަދިާ،ހޒިރީގެާރިކޯޑުގެާމައްޗަށްާބިނކޮށްގެންާމުސރައއިާއުޖޫރަާފައިސާދޫކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެާ .
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ތު ާ
ާާާާާާާޙަސަންާޒިޔ ާ
ލް ާ
އޮޑިޓަރާޖެނެރަ ާ

ޖެާ.ފޯންާ332 3939ާ:ފެކްސްާ331 6430ާ:އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޣޒީާބިލްޑިންގާ(ާ1ވަނަާފަންގިފިލ) ،އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއް ާ
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