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ުު،ގެއިތުރުންމީ ުސަފުޙ  ުރިޕޯޓ އެކު 34ުުމި ުހިމެނިފައިވ އ37ުައިން ުބަޔ ނ އިު،ށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
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ުބަޔ ނުގައިު ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއޮޑިްޓކޮށްފައެވެ. ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ބަޔ ންތަކ 
ކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިު"ޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ ުއެއްގޮަތށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުގަހަމައްސަލައެއްުފ 

ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ު މި ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަންތައްތައް ުކުރެވިފައިވ  ުފ ހަގަ ުއިސްވެރިންނ ުުއަތޮޅުރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިު،މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް

ު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުހުށަހެޅުުށްުތައްޔ ރުކޮުލީުބަޔ ންތައްުމ ު

ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންނަުޤ ނޫނު ުމަު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުން،ތީއ އި
ު ުދެކުނުބުރީ ުުއަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު ުލީމ ުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ ުު،ެބލެހެއްޓުމ އިުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮަތށްުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް އަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު، އެުހިސ ބުތަކު 
ުކައުންު(ުއިން،D2/CIR/2016/9-13ނަންބަރު) ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަުކންނ އި ުކައުންސިލްތަުކގެުރަށު ުސިޓީ ުއަދި ސިލްތަކުްނނ އި

މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުަމށްުު،މ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަްށުކަނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް
އަށްކައުންސިްލގެުުއަތޮޅުހުވަދުއަޮތޅުުދެކުނުބުރީުށަހެޅުމަކީުމިުއޮފީހަށްުހުު ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންނޫނުުނަުޤ ، އިދ ރު 

އަދިުޤ ނޫނުުނަްނބަރ46ުުު(ގެުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުުމ ލީގެުދަށުންުކަނޑައަޅ ފައިވ ުު(ޤ ނޫނު

ުއެ ފ ސްކުރެވުނު ުބަ ބަޖެޓ އި ުސެކްަޓރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރްޑު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ނަްލުޕަބްލިކް
ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ ުފައިނޭންޝަލް ުިމުު)އިޕްސަސް(: ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުއެއްގޮތަށް ުއ އި ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުޭބސިސް ކޭޝް

ުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ުތައްޔ ރުކޮ ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުބޭނުންވ ނުހިމެނޭ ުހުށަހެޅުމަށް ުފަރުމ ކޮްށުު،ށް ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަ
މ އި،ުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީު،މ އިސ ބުުބެލެހެއްޓުުމ ލީުހިުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށް، ޚިޔ ރުކޮށް

ުއެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

ު

ު

ު

ު



 gov.mv.info@audit :މެއިލް-އ331ުީ 6430 ފެކްސް:332ު 3939އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު، (ވަނަުފަންގިފިލ 1ު)ޢ ޒީުބިލްޑިންގު
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުުމ ލީއަހަރީއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުުއަތޮޅުއްޔަތަކީުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުލިއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ުބަޔ ންކުރުެމވެ.ުއެ ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެުދ ުމ ލީުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުިމ ުޮކށްފައިވަނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުން
ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުޑްުރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރންޓައި
ޔަޤީންކަމ ެއކުުކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންަތކެއްުނުވ ުހިމެިނފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައިުމަިއގަނޑުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމި

ުގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުނެވޭދެނެގަ

ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުއޮޑިޓެއް
ރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖު

މައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެު އ އިު، ސް(ު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މ ލީުބަޔ ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެ މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުގުޅޭ ުހުށަހެޅުމ އި ުމ ލީު، ތައްޔ ރުކުރުމ އި ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރިޢ ޔަތްކުރުން ުއޮޑިޓަުރން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް މުއައްސަސ ގެ
ުހުށަ ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަްއުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ހެުޅމުގައި

ުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އި
ުގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.މ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއް

ުހެކިތަ ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އްުއޮޑިޓެއް
އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ 

ުމުޢައްސަސ ގެ ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުކަންތައްތަްއު އެކަށީގެންވ  ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
 އޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުުމ ލީ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

ުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުކޮލިފައިޑްު

މިުއޮޕީނިއަންުވ އިރު،ުއެއްުމިއޮފީހުންުދީފައި"ުއެޑްވ ރސްުއޮޕީނިއަން'ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ނަށ2018ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު (1)
ވަނަުއަހަރުގެުމ ީލބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވުމުނ2019ުުްދީފައިވ ުއަސ ސްތަކުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުުނކޮށްު

5ުނޯޓުު)ބަޔ ނ އިުގުޅޭުނޯޓުުއަދިުއެ"ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ނުގ2019ުުެ
ުު.ނުވުންއިވ ުއަދަދުތައްުސައްޙަުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފަުތަކުގައި(ުއަށ8ުްއިންު

(2) ު ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީބަޔ ނުެގ2019ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުބަޔ ން"ވަނަ ުކުރެވުުނގޮތުގެ ުޭހދަ ުލިބުނުގޮތ އި ުއަހަރުު"ަފއިސ  ގެުގައި
ރުފިޔ ު(ުއެއްުމިލިއަްނުހަތްުލައްކަުހަތްދިަހތިންުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުފަނަރަ)ު-/1,773,715ުގޮތުގައިުހުރިުފައިސ ގެުުނިޔަލަށް
)ފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތި(ުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރ16ުުިމ ލީުބަޔ ނުގެުނޯޓުުނަްނބަރުު ،ވ އިރުހިމަނ ފައި

ުރުފިޔ ު(ުއެއްުމިލިއަންުއެއްުލައްކަުނަވ ވީސްހ ސްުތިންސަތޭކަުސ ޅީސްއެކެއް)ު-/1,129,341ފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވަނީު
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ފައިސ އެއްކަންުތަފުީޞލު އަދިުކޮންުއެކައުންޓަކަށްުނިސްބަތްވު  އަށް(ުގައިުއަހަރުގ8ުުެއިނ5ުުްކޮށްދޭު)ލެޖަރ(ުނޯޓުު)ނޯޓުުއެވެު.
(ުރުފިޔ ު)ތިންުމިލިއަްނުތިންުލައްކަުހަތްދިހަުހ ސްުއަްށސަތޭކަުއަށްޑިހަފަހެއްު-/3,370,885ނިޔަލަށްުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިު

ފައިސ ގެުއެކައުންޓަުބޭންކްުއިދ ރ ިއންުބޭުނންކުރަމުންުއަންަނުހަތަުރުު،ހިމަނ ފައިުވީނަމަވެސް ަފއިސ އ އިުޚަރަދުކުރު  ށްުޖަމ ކުރު 
ސަބް އަދަދުގ8ުުެއިނ5ުުްނޯޓުު)ނޯޓުުލެޖަރސްު)އައިޓަމްުބ ކީ(ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުންު-ތަފްސީލްުބަލަހައްޓު  އަށް(ުހިމަނ ފައިވު 

ު ުނުވެއެވެ. ުކަށަވަރުކުރެވިފައި ުސައްޙަކަން ުއެހެންކަމުން، ުއިދ ރ ގެ ުއެކައުނ4ުްކައުންސިލް ު)ސަބްުޓުގެބޭންކް ުބ ކީ -އައިޓަމް
ުއަހަރުެގު ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ުބުކް(ުއ  ު)ކޭޝް ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ލެޖަރސް(ުތައްޔ ރުކޮށް

ހަު)ު-/644,374ގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގެުތަފ ުތގެުގޮތުގައ16ުުިނިޔަލަށްުހުރިުކަމަށްުބަޔ ންކުރ ުއަދަދ އިުނޯޓުުނަްނބަރުު
ުހަތްދިހަހަތަރެއް( ުތިންސަތޭކަ ުހ ސް ުސ ޅީސްހަތަރު ުނިޔަލަްށުުލައްކަ ުއަހަރުގެ ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުއަދި ުހުރުމ އި ުފަރަގު ރުފިޔ ގެ

)އެއްުމިލިއަންުފަސްުލައްަކުު-/1,597,170(ުއަްށުދައްކ ުބ ކީގައ8ުިއިްނ5ުުދަދ އިުޯނޓުުނަްނބަރުު)ހުރިކަމަށްުބަޔ ންކުރ ުއަ
 ހުރިުނަަމވެސް،ުމިތަފ ތުުއައިުސަބަބުުހ ަމކޮށްފައިުނުވުން.(ުރުފިޔ ގެުތަފ ތުނުވަދިހަހަތްުހ ސްުއެއްސަތޭކަުހަތްދިހަ

ު

 އޮޕީނިއަންުުކޮލިފައިޑްު

ުބަޔ ންތަކަށްުމ ލީުސަބަބުންުތަކުގެމައްސަލަުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުސަބަބުގައިުދެވުނުުުއޮޕީނިއަންުކޮލިފައިޑްު،ގޮތުގައިުދެކޭުއޮފީހުންުމި
ުދެކުނުބުރީު،ފިޔަވައިުފަރަގުތައްުއަންނ ނެ ުމ ލީުނިމުނުުއަށ2019ުުްުޑިސެމްބަރ31ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއަތޮޅުުހުވަދުއަތޮޅު
ުއަކީ"ުބަޔ ންުވުނުގޮތުގެހޭދަކުރެުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ

ުދެކުނުބުރީުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑު ުއެުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2019ުްުޑިސެމްބަރ31ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއަތޮޅުުހުވަދުއަތޮޅު
ުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުލިބުނުުއިދ ރ އަށް
ުސެކްޓަރުަޕބްލިކްުއިްނޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުގޮތްުހޭދަކުރެުވނުުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި

ުއެއްގޮތަށްުއ އި"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަޑްުއެކައުންޓިންގ
ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރު

ު

ރިޕޯޓްުުތަކ އިުގަވ އިދުުުޤ ނޫނުތަކ އިު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު  ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުއިދ ރ ގެުޢަމަލުކުރުމުގައިުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދުތަކ ުުޤ ނޫނުތަކ އިު

ު ުބަޔ ންތައް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުުހށަހެޅުމ އި ށް
ގުޅުންހުރިުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ގޮތުގެުމަތީ ުކަންތައްަތއްުލީމ ުރ ގެއިދ ކައުންސިލްގެުުއަތޮޅުުހވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުނުް،އެހެނިހެންުގ ޫނނުތަކ އިުގަވ އިދުަތކ އިުއެއްގޮތްވު 
އިދ ރ ގެުުގެުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުޚަރަދުތައްުކުރުމުގައިު،ބެލެހެއްޓުމ އި، ހިންގ 

ުއިުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަ
ުފުރިޚަރަދުކުރުމ އި،ު ުއެއްޮގތަށްުޞައްޙަކަމ އި ުހަޤީޤަތ އި ުހިސ ބުތައް ުމ ލީުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ހަމަކަމ އެކު
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)ދައުަލތުެގ3/2006ުުއަދިުއެހެނިހެންުމ ލީުކަްނކަންުހިންގައިުެބލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުއަދިވެސްު، މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި
 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަަމުލކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

ު

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ކައުންސިލްގެުުއަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުު،ންބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތް
އެއިދ ރ ގެު އްގޮތަްށ،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުކަންތައްތަކަށް،ު ުކަނޑައެޅިފަިއވ  ުމ ލީުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުއ އި،ުއިދ ރ ގެ ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި
ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުު،އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،ކަންކަންުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި

ުގަވ އިދުތަކ  ުޤ ނޫނުަތކ އި ުއެހެނިހެން ުބަޔ ްނުުއިގުޅުންހުރި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، އެއްގޮތަށްތޯ
ުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ަތްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ ހެނިހެންުއި
ުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އި

އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭު، މިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އި
ުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުއެހެނިހެންު

ުުލުކުރަމެވެ.ބޫުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަ

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުށްުގަވ އިދަުުޤ ނޫނ ު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުލަތުގެދައު (1) 13ު)ދައުލަތުގެ
އަދިުކެވަނަުމ އްދ ގެުދަށުން،ުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ އެ 5.22ުގެުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުވެު.

ުމ އްދ ގެު ުގޮތުު)ހ(ވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުުގައިގައި ުފައިސ ދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުގޮތުގައި މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުު،އ މްދަނީގެ
2019ުދައުަލުތގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުނަމަވެސުް،ު.ންޖެހެއެވެކައުންޓަށްުޓްރ ންސްފަރުކުރައޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަްބލިކްުޭބްނކްުއެ

އޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚުު))ތިންުލައްކަުސ ޅީސްުހަުހ ސްުއެއްސަތޭކަު-/346,100ވަނަުއަހަރުުލިިބފައިވު  ރުފިޔު  ފެބްރުއަީރ25ުުު(
ބަހައްޓ ފައިުވުމ އިުއަދިުމިފައިސ އަކީުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުުށްުޕަބްލިކްުބޭްނކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްގެުނިޔަލަ (2021

ދައުލަތުގެުބަެޖޓަރީުއިުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުެއކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިވުުމންުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުކަމުގައިުބަލަ މިަފދަުފައިސު 
 ނިޒ މުގެުބޭރުންުޚަރަދުކުރުމަށްުމަގުފަހިވެފައިވުން.
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ު،ނިމުމުންުއަހަރުުއޮފީސްތަކުންުދައުަލތުގެުނަންބަރުގައިުވަނ9ުަުގެ(ހ)ުމ އްދ ގެުވަނ15.02ުަުގަވ އިދުަގއިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ (2)
ުތެރެއިންުުފައިސ ގެުލިބެންޖެހޭުގޮތްގޮުތންުއެނޫންުުއ މްދަނީއ އިުލިބެންޖެހޭުުހުށައަޅ އިރުުަތއްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީުގެއެއޮފީހެއް
ުއިދ ރ އިންުު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުކަމަށްުހިމަނަންވ ނެުބަޔ ނުގައިުމ ލީުތަފުޞީލުުުފައިސ ގެުނުލިބިހުރި ުކައުންސިލްގެ

ތަކުގެުބަޔ ންު"ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ގައިުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއެއްވެސްުއަދަދެއްުމ ލީުބަޔ ނުގެު"މިލްކިއްޔ ތ އިުމ ލީުޒިންމު 
ުނަމަވެސް،ު ުހިމަނ ފައިނެތް ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިބެންޖެހޭ ުހަުސަތޭކަުު-/278,678އިދ ރ އަށް ުހ ސް ުއަށް ުހަތްދިހަ ުލައްކަ )ދެ

ުއަށެ ުހުރިހަތްދިހަ ުރުފިޔ  ުއޮޑިޓްއް( ުވ ތީުކުރުމުގައިުކަމަށް ުކުރެވިފައި ުބަޔ ނުގައިުއްޔ ތ އިމިލްކިު،ފ ހަގަ ުތަކުގެ ުޒިންމ  ުމ ލީ
 އަދަދަކީުސައްޙަުތެދުުއަދަދަކަށްުނުވުން.ގޮތުގައިުިހމަނ ފައިވ ުުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެ

)ސަތ ރަުމިލިއަންުު-/17,459,699ގޮތުގައިުުއަގުގެުަހރުމުދަލުގެުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި"ުބަޔ ނުގެުމ ލީ (3)
ުރީގައިުރަޖިސްޓަުހަރުމުދަލުގެު،ވީނަމަވެސްުހިމަނ ފައިުރުފިޔ ުހަތަރުުލައްކަުފަންސ ސްުނުވަހ ސްުހަސަތޭކަުނުވަދިހަުނުވައެއް(

ު)އަށްުމިލިއަންުފަސްލައްކަުއަށްޑިހަުނުވަހ ސްުފަސްސަތޭކަުސަތ ރަ(ު-/8,589,517ހިމަނ ފައިވަނީުުގޮތުގައިުއަގުގެުހަރުމުދަލުގެ
ުފަރަޤުުރުފިޔ ގެު(ހ ސްުއެއްސަތޭކަުއަށްޑިހަުދޭއް)އަށްުމިލިއަންުއަްށލައްކަުހަތްދިހަު-/8,870,182އަދަދުގައިުުދެުމިުރުފިޔ ކަމ އި
ުއަދަދުެގުުގައި"ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އި"ުބަޔ ނުގެުުމ ލީުޮގތުގައިުއަގުގެުހަރުމުދަލުގެު،ހުރުމުން ހިމަނ ފައިވ 

 ސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވުން.

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުދަށްުގަވ އިުުނ އިުޤ ނޫު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަުރގ2019ުުެޑިސެމްބަރ31ުުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއަތޮޅުުބުރީދެކުނު ހުަވދުއަތޮޅުު،ގޮތެއްގައިު)ހ(ުމައިގަނޑު
މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަްށ،އެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީ

ުބަޖެޓުގައިުއެ ، ގޮތަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުމިންވަުބަޖެޓުގައި ުޤ ނޫނ ިއ،ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ރަށް،
ުވެ.ށެއެއްގޮތަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި

ު ުއަދި ުބިނ ކުރެ)ށ( ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުނަންޤ ޫނނ އި ުއަސ ސްގެ ު)ވުނު 1ުބަރު )ު 3ު)އިން ުައށް(
މައްސަލަތައްުފިޔަވައި ބަލަހައްޓ ފައިުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު  ހިންގު  މައިގަނޑުުގޮތެއްގައުި، އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްގަވ އިދ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެވަނީު
ު
ު

ު

ު

ު
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ުލަފ ދިންުގޮތްުުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންު

1. 2018ުު ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުއިޞްލ ޙުކޮށްފައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރުގެ 2019ުުވަނަ ުމ ލީބަޔ ނުގައި ުއަހަރުގެ އަހަރުުވަނަ

އަދަދުތައްުސައްޙަުނުވުންުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިު  ހިމަނ ފައިވު 

ު ުއިދ ރ ގެ 2018ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީބަޔ ަނށް ުއަހަރުގެ ުއެއްވަނަ ުއޮޕީނިއަން" ުއޮޕީނިައްނުުމިއޮފީހުންު'އެޑްވ ރސް ުމި ދީފައިވ ރު،
ކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުުނކޮށްުއަސ ސްދީފައިވު  2019ުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވުމުނ2019ުުްތަކުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ައްށ(8ުުއިނ5ުުް)ނޯޓުުއަިދުއެބަޔ ނ އިުގުޅޭުނޯޓުުުގޮތުގެުބަޔ ން""ފަިއސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުުވަނަުއަހަރުގެުމ ީލބަޔ ނުގެު
ުުތަކުގައި ުކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން ުފ ހަގަ ުނޫންކަން ުސައްޙަ ުއަދަދުތައް ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުހުރި ުފެށުނުއިރު 2019ުއަހަރު

ުގައިުއެވަނީއެވެ.1ުުފުޞީލުުތ ވަލްުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ނުގައިުއިޞްލ ޙުނުކޮށްުހިމަނ ފައިވ ުއަދަުދތަކުގެުތަ

މ ލީބަޔ ނުގައިުުގޮތުގައިުުގެުފެށުނުއިރުހުރިުފައިސ ުު ވަނަުއަހަރ2019ުުުއިޞްލ ހުނުކޮށްުުންުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ 1ު:2018ުުތ ވަލްު
އަދަދުތައްު ުހިމަނ ފައިވު 

ުއަދަދުުުތަފުޞީލުު

1,111,991ުުފައިސ ުލިބުުނގޮތ އިުހޭދަުކުެރވުނުުގޮުތގެުބަޔ ންު

1,229,497ުު(5ޚަަރދުު)ނޯޓުުުުކރެވުނުުއ އިުފަިއސ ުލިބުނުުަސރުކ ުރންުގޮުތގައިުއެހީގެ

141,292ުު(6ރަްއދުުުކރެވުނުުަފއިސ ު)ނޯޓުުުފަިއސ ިއންުއެުއ އިުފައިސ ުބަލަިއގަތްުުޮގތުަގއިުއ މްދަީނގެުދައުލަުތގެ

ުުކރެުވނުުުަޚރަދު/ުކރެުވނުުރަްއދުުައދިުފަިއސ ުކުުރމަށްުލިބުނުުުޚަަރދު/ކުުރމަށްުަރްއދުުފަރ ތްތަކަށްުއެހެންު،މުައްއސަސ ތަކުންުުސަރުކ ުރގެ

ު(7ފައިސ ު)ނޯޓުު

99,664ު

 1,380,000ު(8)ނޯޓުުުަފއިސ ުލިބުނުުގޮްތގޮތުންުއެހެނިހެން

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

މައުލޫމ ތުުުޙަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުސައްުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމުގައިު
ުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

ުސައްޙަކަންުުއަދަދުގެުުހިމަނ ފައިވ ުުގޮތުގައިުުފައިސ ގެުުހުރިުގެުނިޔަލަށްުއަހަރުުއިދ ރ ގައިުުނޯޓުތަކުގައިުބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ނ އިުގުޅޭުލީމ ު .2

 ނުކުރެވުންުުކަށަވަރުު

ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން" އަދަދުތަކ އިުގުޅޭގޮތުންުމ ލީުބަޔ ންުބޭނުންކުރ ުުމ ލީުބަޔ ނުގެު"ފައިސު  ގައިުގެނެސްފައިވު 
ުގެނެސްދެެވއެވެ.ު ުނޯޓުތަކުގައި ުަތފުޞީލު ުގުޅޭ ުބަޔ ނ އި ުމަޢުލޫމ ތު،ުމ ލީ ުއިތުރު ުބޭުނންވ  ުނިޔަލަށްުފަރ ތްތަކަށް ުއަހަރުގެ އެގޮތުން

ދުގެުތެރެއިންުނަގުދުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހުރިުއަދަދ އިުބޭންްކުނުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދައިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުމ ލީުބަޔ 
ުއަދަދު ުހުރި ުު،އެކައުންޓުތަކުގައި ުަނންބަރު ުޯނޓު ުގުޅޭ ުބަޔ ނ އި އިްނުު(ތަކެތިުބެލެވޭުގޮތުގައިުފައިސ ގެުފައިސ އ އި)16ުމ ލީ

ުނޯޓުތަކުގަިއުު،ތަފުޞީލުކޮށްދޭއިރު ުއެހެނިހެން ުބަޔ ނ ިއުގުޅޭ ުމ ލީ ުތަފުީޞލު ުއައިޓަްމު)ލެޖަރ(ުތަކުގެ ުނިސްބަތްވ  ުފައިސ ަތއް މި
 އަށް(ުގެނެްސދެވެއެވެ.8ުއިނ5ުުް)ނޯޓުު



 gov.mv.info@audit :މެއިލް-އ331ުީ 6430 ފެކްސް:332ު 3939އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު، (ވަނަުފަންގިފިލ 1ު)ޢ ޒީުބިލްޑިންގު

 
 8 ގ37ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

ު ުނަމަވެސް، ުއިދ ރ ގެ 2019ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީބަޔ ނުގެ ުއަހަރުގެ ުލިބުނުގޮ"ވަނަ ުބަޔ ންފައިސ  ުކުރެވުނުގޮތުގެ ުހޭދަ ުގައިު"ތ އި
ުނިޔަލަށްއަހަރު ުުގެ ުފައިސ ގެ ުފަނަރަ)ު-/1,773,715ުގޮތުގައިހުރި ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުހަތްދިހަިތން ުލައްކަ ުހަތް ުމިލިއަން (ުއެއް
)ފަިއސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެޭވުތަކެތި(ުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށ16ުުްމ ލީުަބޔ ނުގެުނޯޓުުަނންބަރުު ،ވ އިރުހިމަނ ފައިުރުފިޔ 

ުރުފިޔ ު(ުއެއްުމިލިއަންުއެއްުލައްކަުނަވ ވީސްހ ސްުތިންސަތޭކަުސ ޅީސްއެކެއް)ު-/1,129,341ހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވަނީު
އަށް(ުގައިުއަހަރުގ8ުުެއިނ5ުުްކޮށްދޭު)ލެޖަރ(ުނޯޓުު)ނޯުޓުއަދިުކޮންުއެކައުންޓަކަށްުނިސްބަތްވ ުފައިސ އެއްކަންުތަފުޞީލުުއެވެ.

ުގޮތުގަިއު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުއަށްޑިހަފަހެއްު-/3,370,885ނިޔަލަށް ުއަށްސަތޭކަ ުހ ސް ުަހތްދިހަ ުލައްކަ ުތިން ުމިލިައން ރުފިޔ ު(ު)ތިން
ު ުވީނަމަވެސް ުހިމަނ ފައި ުަހަތރު ުއަންނަ ުބޭުނންކުރަމުން ުއިދ ރ އިން ުފައިސ ގެުއެކައުންޓަބޭންކް ުޚަރަދުކުރ  ުފައިސ އ އި ުޖަމ ކުރ  ްށ
އަށް(ުހިމަނ ފައިވ ުއަދަުދގ8ުުެިއނ5ުުްނޯޓުު)ނޯޓުުލެޖަރސްު)އައިޓަމްުބ ކީ(ުބަލަހަްއޓ ަފއިުނުވުމުންު-ތަފްސީލްުބަލަހައްޓ ުސަބްު

ލެޖަރސް(ު-އައިޓަމްުބ ކީު)ސަބްުޓުގެުބޭންްކުއެކައުނ4ުްކަުއންސިލްުއިދ ރ ގެުއެހެންކަމުން،ުސައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ު
ރިކޮންސައިލްކޮށްަފއިުނުވުމުގެުސަބަބުންުމ ލީުބަޔ ުނގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުކަމަު ްށުތައްޔ ރުކޮށްުއެކައުންޓްުބ ކީު)ޭކޝްުބުކް(ުއު 

ހަުލައްކަުސ ޅީސްހަތަރުުހ ސްު)ު-/644,374ގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަުދގެުތަފ ތުގެުގޮތުގަިއ16ުުބަޔ ންކުރ ުއަދަދ އިުނޯޓުުނަންަބރުު
ރުފިޔ ގެުފަރަގުުހުރުމ އިުއަދިުމ ލީުބަޔ ނުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިކަމަށްުބަޔ ންކުރ ުއަދަދ އިުނޯޓުުުތިންސަތޭކަުހަތްދިހަަހތަރެއް(

(ު)އެއްުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުނުވަދިހަހަތްުހ ސްުއެއްސަތޭކަުހަތްދިހަުު-/1,597,170(ުއަށްުދައްކ ުބ ކީގައ8ުިއިނ5ުުްނަންބަރުު)
ލިބުުނގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުޮގތުގެުބަޔ ންު"ފަިމތަފ ތުުއަްނނަުގޮތްުސ ފުކޮށްުނުެދވުމުގެުސަބަބުންު، ސްހުރިުނަމަވެރުފިޔ ގެުތަފ ތު ު"އިސު 

 ދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ހިމަނ ފައިވ ުއަގޮތުގައިުހުރިުފައިސ ގެުުގެުނިޔަލަށްއަހަރުގައިު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ންުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުސައްޙަުއަދިުފުރިހަމަުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިގެު
ުދަންނަވަމެވެ.މ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްު

 

ުނުވުންުުގެންގޮސްފައިުުޖަމ ކުރަމުންުުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުއިސ ުފަުުބަލައިގެންފައިވ ުުގޮތުގައިުުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެު .3

ވަނ13ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުބަލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ އެވެ. ވަނަުމ އްދ ގ5.22ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުއަދިުުމ އްދ ގެުދަށުނުް،

ލިބޭުފައިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުެގުއޮފީސްތަކަށްު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުަގއިު
ު،މަވެސްނަުު.ޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯްލޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެއެވެ

ސ ޅީސްުހަުު)ތިންުލައްކަ ު-/346,100ުލިބިފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުވަނަުއަހަރ2019ުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިު
(ު ުތ ރީޚު ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުރުފިޔ  ުއެއްސަތޭކަ( 25ުުހ ސް ުނިޔަލަށ2021ްފެބްރުއަރީ ުއެކައުންޓަށްު (ގެ ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ވެސް

ުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ުމިފައިސ  ުބަލައި ުކަމުގައި ުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ުމިފައިސ އަކީ ުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ުއަދި ުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަން
 އެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންދ ކަންެވސްުފ ހަގަުކުރެވިފައިވެއެވެ.ު

ު



 gov.mv.info@audit :މެއިލް-އ331ުީ 6430 ފެކްސް:332ު 3939އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު، (ވަނަުފަންގިފިލ 1ު)ޢ ޒީުބިލްޑިންގު

 
 9 ގ37ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ު)ހ(ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުބަލައިގަންަނުފައިސ އަކީ ުޮގުތގައި ުއ މްދަނީގެ ުމ ލިއްޔަ)3/2006ުދައުަލތުގެ ުޤ ނޫނު(ދަުއލަތުގެ ުތުގެ 13ުގެ
ސްުއަވަހަކަށްުޕަބްލިކްުޭބންކްުކަމަށްވ ތީުމިފައިސ ތައްުީވހ ވެވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ،ުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ 

ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ު)ށ )ު ުަގވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 5.22ުުދައުލަތުގެ ުގޮަތށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުގޮތުގައި ދައުލަުތގެުއ މްދަނީގެ
މިނިްސޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްެރޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްުއޮފީސްތަކަށް ސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންަނުލިބޭުފައިސު 

ުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކު

ު

ުފައިުކައުންސިލްު .4 ުލިބެންޖެހޭ ުއިދ ރ އަށް ުގޮތުގަުުގެުސ ުގެ ުބަޔ ންު"އި ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުމިލްކިއްޔ ތ އި ުއަދަދުު" ުހިމަނ ފައިވ  ގައި

ުނުވުންުޙަުސައްު

ު،ވަނަުނަންބަރުގައިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުއަހަރުުނިމުމުނ9ުްގެު(ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ15.02ުގަވ އިދުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ްނުއެއޮފީހެއްގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްުހުށައަޅ އިރުުލިބެންޖެހޭުއ މްދަނީއ އިުއެނޫންުގޮތްގޮުތންުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއި

ުޅުުއަތޮނަމަވެސް،ުހުވަދުުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުނުލިބިހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލުުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނަންވ ނެ
ުގޮތުގައިު ުފައިސ ގެ ުލިބެންޖެހޭ ުބަޔ ން"ުގައި ުތަކުގެ ުޒިންމ  ުމ ލީ ު"މިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގެ ުމ ލީ ުއިދ ރ އިން އެއްވެސްުުކައުންސިލްގެ

)ދެުލައްކަުހަތްދިހަުއަށްުހ ސްުހަުސަތޭަކުު-/278,678އިދ ރ އަށްުލިެބންޖެހޭުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއަދަދެއްުހިމަނ ފައިނެތްުނަމަވެސް،ު
ހުރިކަމަށްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވެއެވުެ.ހަތްދި ރުފިޔު  އެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތަފުޞީލުުހަުއަށެއްު(
ުގައިުއެވަނީއެވެ.2ުތ ވަލްު

ފައިސ ގެުތަފުޞީލ02ުުުތ ވަލްު ު:ުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިފައިވު 

ުނުހިމެނިުހުރިުުތަފުޞީލުުފައިސ ގެު
1,060ުުޖެހޭުފަިއސު ުލިެބންގަޑިުިއރަށްުކުއްޔަށްުޫދކުރުމ އިުގުިޅގެނ1ުުްވީލްުލޯޑަރު

 13,400ުއެލަވަްނސްުުދަތުރުުދީަފއިވ ުޚިލ ފަށްުަގވ އިދ އިުދަތުރުތަކަށްުަރސްމީުކޮށްފައިވ ުމުަވއްޒަުފންުދ ރ ގެވަނަުއަހަރުުއ2018ުި
 233,018ުިއތުރަށްުދީަފއިވ ުަފއިސު ުަމސައްކަތަށްުޭރނުުމގެުވަށ ފ ރުުިއދ ރ ގެުކަުއންސިްލގެވަނަުއަހަރ2018ުުު
ުހުަށއަޅ ަފއިުނވ "ުފޯމްުބަޔ ންުކރ ުސަަބބުުުހރިުޗުއްޓީަގއިުޒިްނމ ގެުއ ޢިލީ/ސަލ ުމގެ"ުވަނަުއަހަުރ،ުކައުްނސިލަރުނ2018ުް

ުަފއިސު ނުވ ުުުއނިކޮށްފައިުއެލަވަްނސްުުމސ ަރއ އިުދުަވސްތަކަށް
31,200 

 278,678ުޖުމްލަު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ު.ތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންުޢުމަުުޙަލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުސައްުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ އަށް

ު



gov.mv.info@audit :މެއިލް-އ331ުީ 6430 ފެކްސް:332ު 3939އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ.ުފޯން:ު، (ވަނަުފަންގިފިލ 1ު)ޢ ޒީުބިލްޑިންގު

10 ގ37ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
 

 

އަުއަގުގެުގޮތުގައިުމ ލީުބަު ގެލުުހަރުމުދަ .5 ުންުގެުރަޖިސްޓްރީއިންުކަށަވަރުުނުވުުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުދަދުުޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ުހަރުމުދަުލގެު ުއަދަދ އި ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުގައި ުބަޔ ން" ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ު"މިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގެ މ ލީ
ުކުރެވުނެވެ.ުއެގޮ ުފ ހަގަ ުހުރިކަން ުފަރަޤު ުއަދަދުގައި ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގަިއުުރަޖިސްޓްރީގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުބަޔ ުނގައި ުމ ލީ ތުން

ހިމަނ ފައިުވީނަމަވެސްު-/17,459,699 ު،)ސަތ ރަުމިލިއަންުހަތަރުުލައްކަުފަންސ ސްުނުވަހ ސްުހަސަތޭކަުނުވަދިހަުނުވައެއް(ުރުފިޔު 
ރުފިޔު )އަށްުމިލިއަންުފަސްލައްކަުއަށްޑިު-/8,589,517ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއިންުކަށަވަރުވަނީު ހަުނުވަހ ސްުފަސްސަތޭކަުސަތ ރަު(

ހ ސްުއެއްސަތޭކަުއަށްޑިހަުު)އަށްުމިލިއަންުއަށްލައްކަުހަތްދިހަު-/8,870,182ކަމުން،ުއިދ ރ ގެުލިޔެކިޔުންތަކ އިުމ ލީުބަޔ ނ އިުދެމެދުު
ބަޔ ނުގައިުބިމ އިުޢިމ ރ ތްތައްުއަގުކޮށްފައިވ އިރުުގޮތަށްުދިމ ވެފައިވަނީުމ ލީުމި(ުރުފިޔ ގެުފަރަގުުހުރިކަންުފ ހަގަުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުދޭއް
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