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ުބީރ  ް  ަވިއަކަރދ  ިތލުަދްނމަތީ ެދުކުނ ުއްނސިލ ުރގެ  2016 ރ ގެ ިއދ   ގެ ަކ ަވަނ ައަހ

 ރިޕޯޓް ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ 

 ރަދޫ ވައިކަ ރީ ކުނުބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ތިލަދުންމަތީ ދެ ، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

ތަޢ ރަފު 

ކައުންސިލްގެ  ވައިކަރަދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(4/2007 :ޤ ނޫނު ނަންބަރ މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ
އެ އިދ ރ ގެ  ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ  2016އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގަ އިތޯ އ އި، މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރ: މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ) 7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރ: ވ އިދ އި، ގަ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ އ 
ތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ވ އިދުގަ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި  އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ( އ ޤ ނޫނު

ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިޞްލ ޙު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި
މަތިން  ގޮތުގެވ   މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތްވަނަ 36ގެ (ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 :ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރ އެ

 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު  ،އެކުޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ މ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ވައިކަރަދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
 މި  ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިނެފައި ވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު 213އަސ ސީގެ 

  ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި

ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ  2016 ބަރުން ޑިސެ 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެވައިކަރަދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
ވަނަ  35ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ  3/2006 :ޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަންބަރނޯގުޅޭ 

ނުވުމުން، މ ލީ  ށަހަޅ ފައިތައް ހުއިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ން މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ 
ގެންގޮސްފައިވ ނީ  ޓް ކުރިއަށް  އޮޑިބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި

 ސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮމްޕްލަޔަން

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ވައިކަރަދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް މި
 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މިގައި އެހީތެރިވެދެއްވިފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓު 
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ލިއްޔަތު އޫމަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

 ގެ ނަ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް ވަ 88)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުހެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010 :ބަރންޤ ނޫނު ނަ
ތްވ  ގޮތުގެ ކ އި އެއްގޮއިދުތައިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ 

އޮފް ގެން މިނިސްޓްރީ އިން ބ ރު ލިބި (ޤ ނޫނު  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު) 3/2006 :ބަރންޤ ނޫނު ނަމަތިންކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
 ވައިކަރަދޫ ބުރީ މަތީ ދެކުނުލަދުންތި ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން،

ސްކުރި ބަޖެޓ އި ސިލުން ފ ން ކައުޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ، ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ދުކުރުމަށް ޓުގައި ޚަރަ ، ބަޖެއެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ލަހައްޓ ، އެ ކަމ އެކު ބަރިހަމަ ޙަކަމ އި ފުކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައް ،ކަ
އުލަތުގެ )ދަ 3/2006: ންބަރނަހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު 

 ލީ ޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ ފައިވ  މ ކަ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ  ވައިކަރަދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ މ ްއދ ގެ ދަށުން  46މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ރަދު ޚަލްގެ އިދ ރ  އިން ކައުންސި  ވައިކަރަދޫ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ގައި ށް، ބަޖެޓުލްވ  ގޮތަ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިއެ ކައުންސިލްގެ ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންސިލް ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އިދ ރ ގެ  އެ ދ ރ އ އި ގެ އިކަ
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ދަ) 3/2006ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

އި، ން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ ލު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫ 7/2010އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ކޭގޮތް ބަޔ ން ވަރ މެދު ދެ ވ  މިން އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައި

ތްތަކުގެ މ ބެހޭ ފަރ ން ކައެކު، އެ ކަންކަކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ 
 ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

ދުތައް ޓުގެ މަޤުޞަ ބަޖެމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި
ރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެ. މި އިޖުމެނެއެހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރި 

ނ އި ގަވ އިދުތަކ އި ނިހެން ޤ ނޫރި އެހެކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހު ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ 

ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް 2016ގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލް  ވައިކަރަދޫމިގޮތުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
ނޑައެޅިފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ކައުންސިލުން  ށް، ންތައްތަކަކަ ފައިވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ  ފައިސ އ  ޔަފ ރިތަކ އިވ  ވިއިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ގެ ކައުންސިލް އި، އަދިވެސް ވ އިދ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ ނޫނ އި، ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ 

ބޭނުންވ  ށް ޔ ން ކުރުމަގޮތް ބަވަރ މެދު ދެކޭ މިންއިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  
 ން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހު
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ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ  ،ވަނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ބަރ: ންޤ ނޫނު ނަ .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން ގައި އެ ވަހުގެ ތެރޭ މަސް ދު މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ރަލަށް ޑިޓަރ ޖެނެއޮޕޯޓެއް މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރި

ރކިއުލަރ ޔަތ ބެހޭ ސަމ ލިއް ވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކަމަށެ ހުށަހަޅަންވ ނޭ
ގެ މ ލީ ންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކު އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައު (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރު 

ނޑ އި އެއްގޮތަ  ނުބުރީ ދެކު  ތިލަދުންމަތީ ،ނަމަވެސްކަން ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ށްހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ
ގެން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކު 2016 ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 

؛ށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުންރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

( ގައި މިނިސްޓްރީ  D2/CIR/2016/14-13ބަރ:ންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ )ސަރކިއުލަރ ނަ.2
ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބ ކީ ހުރި ފައިސ އިން ފ އިތުވީ އަހަރަށް  31އިން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ދޫކުރ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން 

ފައިސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30 މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށް ފަހު ސަރުކ ރު ބަންދު ނޫން ހޯދ ފައިވ  
 ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަހައްޓަންޖެހޭ  94ގެ 7/2010ހުރި ފައިސ  އިން ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  ދެއްކުމަށްފަހު ބ ކީ

އި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކަ ރިޒ ވް އުނިކުރުމަށްފަހު ބ ކީވ  ފައިސ  5%
 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ،ޓްރ ންސްފަރ ކުރުމަށް އަންގ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

 ރުފިޔ   (ށެއް ހަތްދިހަ ފަސްހ ސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ އަ ސަތޭކަ )ހަތަރު   475,278ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ބ ކީގެ ގޮތުގައި ހުރި  2016
؛ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޓްރ ންސްފަރކޮށްފައި ނުވުން

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ، ށްފައިވަނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮ 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު.3
 2016 ،މަވެސްށެވެ. ނައެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވ ނޭކަމަސް ތަނެއްގައިވެ
އް އިސްވެ ޖިސްޓްރީއެފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަ ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ  ވަނައަހަރު 

؛ތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުންބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮ

ކޮންމެ މަހަކު ކުރ   ނީ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަ ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( 4.09( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު .4
 ޖުމްލަ ވ  ޚަރަދުގެ ނގ ފައި ޖުމްލަ އ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ހި ޚަރަދުތަކުގެ ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ 

ނ( ) މ އްދ ގެ މިއިވަނީ، ބަޔ ންކޮށްފަ އަދި މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ކަމަށެވެ.އެނގޭނެ ގޮތަށް( އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމަންވ ނޭ
ވަހުގެ ތެރޭގައި ދު 5ން ނޫވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ މަހުގެ ދައުލަތު ބަންދު ހިސ ބުތައް ނިންމުމަށްފަހު ށް ފައިވ ގޮތަޔ ންކޮށް ބަ

މަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ތިލަދުންވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނެ
ޓްރީ އޮފް މިނިސް ޕޯޓް އިސ ގެ ރިބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ފަ ކޮންމެ މަހަކުކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް 

؛ފައިނުވުންރީ އަށް ފޮނުވ ޜަ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި  ،ނީ)ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަވަނަ މ އްދ ގެ  2.04ގެ  (2009ފެބްރުއަރީ  11) ގަވ އިދު ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު.5
ދީ ލިބޭފައިސ ގެ ހިސ ބު، ކޮންމެ އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެ ތައްޔ ރުކޮށް، ކޮންމެ މަހަކު، ވޭތުވެދިޔަ މީލ  

. ކަމަށެވެސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވަންވ ނޭ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން 15މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ  މީލ ދީ މަހުގެ 
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ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް
؛ޅ ފައި ނުވުންހަރީއަށް ހުށަ ޜަސް އެންޑް ޓްރެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

ޕޯޓު ރި ރީތިޖޫ ފައިސ ގެ ބަހައްޓ  ހުގައިއޮފީ ވަނީ،ބަޔ ންކޮށްފައި  މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ.6
ހުރި  ތިޖޫރީގައި ށް ނިޔަލަ ހަފްތ ގެ އަދި ވ ނޭކަމަށެވެ.ފޮނުވަން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް  ހަފްތ އަކު  ކޮންމެ

 ،ގުނައި އިސ ފަ ،ޗެކްކޮށް ބުއެހިސ  މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ  އިތުރަށް  މުވައްޒަފުގެ  ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ބުހިސ  ފައިސ ގެ
 ވައިކަރަދޫ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.ގެންދަންވ ނޭ ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު  އޮފީހުގެ  އަދި

 އޮފް  ރީކޮށް މިނިސްޓް ތައްޔ ރު  ޓްރިޕޯ ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް ގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށްކައުންސިލް 
؛ވުންފައިނު ފޮނުވ  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް

ގައި ހުންނަތަންތަނު  ދައުލަތުގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ގައި ގެ )ހ( 7.11 ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .7

ނޭކަމަށެވެ. ހައްޓަންވ ޔެ ބަލަ ލިޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަށް ×ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއް
ތަށް ޅިން އެއްގޮ ގަވ އިދ  މުގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ކައުންސިލް ވައިކަރަދޫ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު  2016ނަމަވެސް 

ގެ  7.11( ގެ 2009ރުއަރީ ފެބް 11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން.  މީގެ އިތުރުން، 
އެކެއް( ފަހަރު ) 1ހަރަކު ގެން އަހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރި  ،)ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

އި އޭގައި ހުރި ޕީއެއްނަގަކޮޓްރީގެ ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަޖިސް 
ވެރިއެއް ހޭ އިސްމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެމުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އުނިއިތުރެއްވ ނަ

ރެވުނު ދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުކައުންސިލްގެ އިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
؛ފައިނުވުންކްކޮށް ޗެ ގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ހަރު މުދ  ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނު 

 ޚަރަދު  ފައިސ  ފައިވަނީ،ބަޔ ންކޮށް ގައި 2 ބައިގެ ދެވަނަ ބ ބުގެ ވަނަ  8 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ.8
 އި ރަޖިސްޓްރީގަ ވައުޗަރު އަދި .ކަމަށެވެހިމެނޭ  ރަޖިސްޓްރީ ވައުޗަރ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ ޖެހޭ ބަލަހައްޓަން ނިޒ މުގައި ވައުޗަރު ކުރުމުގެ

 ދިއަ  ،ތ ރީޚ އި އަދަދ އި އިސ ގެފަ ،ފަރ ތަކ އި ލިބެންވީ ފައިސ  ،ބައިތަކ އި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ ކޯޑުތަކުންސަބް  ތަކ އިކޯޑު  އެވައުޗަރެއްގައިވ  
ކައުންސިލްގެ  ކަރަދޫވައި  ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  އަހަރު ވަނަ 2016 ،ނަމަވެސް. ވެމަށެ އޮންނަންވ ނެކަ އެނގެން ނަންބަރުވެސް ޗެކު

 ހިމަނ ފައި  މައުލޫމ ތު ކޯޑުގެ ސަބް ކުރި  ހަރަދު އިަދ ޑޭޓް ޗެކް ވައުޗަރުގެ ހަރަދު ރަޖިސްޓްރީގައި  ވައުޗަރު ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އިދ ރ އިން 
؛ނުވުން

އި އަގު ބަލ އިރު ގަންނަ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަކެތި ގަތުމުގަ 8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)އިދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ .9
ފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ރު ( ފަންސަވީސް ހ ސް) -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000އެއްޗެއްގެ އަގު 

ކުން އެތަކެތި ފަރ ތަ ންވ  ކަށީގެއެ ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު
ކެއްޗ އި ތަ ގަނެފައިވ  ބައެއް  ންކައުންސިލްގެ އިދ ރ އި  ވައިކަރަދޫ  ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ވަނަ އަހަރު  2016ނަމަވެސް،  ކަމަށެވެ.ހޯދިދ ނޭ

؛ނުވުންބަލ ފައި ތިންފަރ ތުން އަގު ފައިވ  ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށްދ ހޯ

ވަނަ މ އްދ ގައި  115)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރ: .10
ތިލަދުންމަތީ  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  52ވަނަ އަހަރު މި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވަންޖެހޭ  2016 ގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލްދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ 
؛މުގައިވުންބައްދަލުވުންކަ 26ބ އްވ ފައިވަނީ 
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މ އްދ ގައި   ވަނަ 124 ގެ(ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު.11
 އަދި  ޢުލޫމ ތުމަ ވިޔަފ ރީގެ ފައިސ އ އި މެމްބަރެއްގެ އެ އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު މެމްބަރަކު ކޮންމެ ހޮވޭ ކައުންސިލަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،

ށެވެ. ކަމަޅަންވ ނޭ ހުށަހަ ދ ރ އަށްއި  ކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު ގުޅުންތަކ އިބެހޭ ވިޔަފ ރީގެ ގޮތްތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީ އ މްދަނީއ އި
 މެމްބަރުންގެ )ފަހެއް(  5އިންތިޚ ބުވި  ގެ އިދ ރ އަށްކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ  ވަނަ އަހަރު 2014 ،ނަމަވެސް
ވުން.)ދޭއް( މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނު 2ތެރެއިން 

ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( އަށް 9( އިން )1ންބަރު ))ހ( ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ  ކުރެވުނު އަސ ސް' ގެ ނަ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  2016ރު ޑިސެންބަ 31 ދ ރ ގެ އިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ  ،މައިގަ

 ކައުންސިލްގެ އެ ،އްގޮތަށްއެޓ އި އަށް ނިމުމު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެ
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ޤ ނޫނު  ،ގައިދޫދުގެ ތެރޭހުޅުނު  ކަނޑައެބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ،މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ތަކ އި އި ގަވ އިދުނޫނުތަކ ސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، ކައުން 2006/3ބަރ: ނަން
 ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. އެއްގޮތަށް

ނޑު  ތައްކޮށްފައިވ  މައްސަލަ( އަށް ބަޔ ނ11ް( އިން )10) )ށ( އަދި ނަންބަރު   ރީ ވައިކަރަދޫ މަތީ ދެކުނުބު ތިލަދުން ގޮތެއްގައިފިޔަވައި، މައިގަ
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ) 2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނޫ ނަންބަރ:  ގެ ކަންކަން ހިންގެވުމުގައިކައުންސިލު ގެ އިދ ރ އިން،ކައުންސިލް 

 ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނޫ( އ އި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ހުށަހަޅ ފައިނުވުން  އޮޑިޓްކުރުމަށް  ބަޔ ންތައް  މ ލީ  އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ .1

 ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ ،ނީކޮށްފައިވަ ބަޔ ން ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 35 ގެ( ޤ ނޫނު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3: ބަރންނަ ޤ ނޫނު
ނޑައަޅ  ދަށުން  ޤ ނޫނުގެ  މި އޮފީހެއްގައި މަސްއޫލު  އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް ތިން ނިމޭތ   އަހަރެއް މ ލީ ކޮންމެ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު ކަ
 ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓްއެއް  އަހަރީ ހިމަނައިގެން  ރިޕޯޓް  ކަންތައްތަކުގެ  ހިނގި  އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ  ބަޔ ންކުރ  މ އްދ ގައި

ސަރކިއުލަރ  މ ލިއްޔަތ ބެހޭ  ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ރިޕޯޓް މި އަދި . ކަމަށެވެހުށަހަޅަންވ ނޭ
 މ ލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޓީ އަދި ކައުންސިލްތަކުންނ އި  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު އިން (D2/CIR/2016/9-13 :)ނަންބަރ
ނޑ އި ކަނޑައަޅ ފައިވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް  ހިސ ބުތައް  ކައުންސިލްގެ  ވައިކަރަދޫ  ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ،ނަމަވެސް މަށެވެ.ކަށް އެއްގޮތަ އޮނިގަ
 އޮޑިޓް ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން  ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި  އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 އިދ ރ އިން

އަށް ނިމުނު މ ލީ  2016ޑިސެމްބަރ  31އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  އެވެ.ހުށަހަޅ ފައިނުވެ ޖެނެރަލްއަށް  އޮޑިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި
 އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.
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އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ސިލްގެ ކައުން ، ބަޔ ންތައްކައުންސިލްގެ މ ލީ ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

ވަމެވެ. އަދި މަށް ދަންނަށަހެޅުހުކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ،އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު
އިން ރަށު  (D2/CIR/2016/9-13 :)ނަންބަރލަރ މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއު

ވ  އޮނިގަނޑ އި ނޑައަޅ ފައިށް ކަކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަ
 .ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ އެއްގޮތަށް

 ޕޯޓ އިބެހޭ ޖެހޭ ރިންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަން)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ
 ވެ.( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމD2/CIR/2016/14ެސަރކިއުލަރ )ނަންބަރު: 

ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން ބަޖެޓް ބ ކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  .2

(  ގައި މިނިސްޓްރީ އިން  D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ )ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު:
 ހޯދ ފައިވ  އިތުވި އަހަރަށް، ހުރި ފައިސ އިން ފ  ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ބ ކީ  31 އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ދޫކުރ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން

ފައިސ  ދެއްކުމަށްފަހު ބ ކީ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށް ފަހު ސަރުކ ރު ބަންދު ނޫން 
 ވަނަ  94ގެ  ޤ ނޫނޫ( ހިންގުމުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2010 ހުރި ފައިސ  އިން ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

 ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން % ރިޒ ވް އުނިކުރުމަށްފަހު ބ ކީވ  ފައިސ 5މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަހައްޓަންޖެހޭ 
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަރު އަވަނަ  2016 ،އެކައުންޓަށް ޓްރ ންސްފަރ ކުރުމަށް އަންގ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްދެއްކުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ބޭންކް 

ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ  )ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ހ ސް  475,278ބަޖެޓް ބ ކީގެ ގޮތުގައި ހުރި  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިނުވެއެވެ. ރުފިޔ   (އަށެއް

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ )ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ: 
ދައުލަތު  ،އިނުވ ނަމަކޮށްފައުލަތުގެ ފައިސ އެއް އެ މ ލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުވަކި އަހަރަކ  ގުޅޭގޮތުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ބަޖެޓަކުން ދަ

ހުންނަ  އި މިގޮތަށްދު ނުކުރުމަށ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް އެ މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އެ ފައިސ  ޚަރަ 8މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ 
ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަޖެޓު ބ ކީ ފައިސ  އަނބުރ  ޕަބްލިކް ބޭ

ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ނެތުން .3

އުލަތުގެ ކޮންމެ ދަށްފައިވަނީ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮ 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ  ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ
ހަރު ވަނައަ 2016  ،ވެސްނަމަ ކަމަށެވެ.އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލު އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވ ނޭ ތަނެއްގައިވެސް 

އިދ  އެއްގޮތަށް ރެވުނު ގަވ ޔ ންކުއް އިސްވެ ބަދަފްތަރެފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ  ،ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް
 ބަލަހައްޓ ފައި ނުވެއެވެ.
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 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
ދައުލަތަށް ފައިސ  ލިބޭ  ،ތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮ 5.04ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 

 ނަގަން  ފައިސ އެއްއެ  ރުގައިބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ދަފުތަދަފުތަރެއް  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ 
ށް ކަތަ ނޭ ފަދަ ގޮޚު އެނގެ ގޮތުގެ ތަފުސީލ އި ރިފަރެންސް ނަންބަރ އި ތ ރީ ހަމަޖެހުނު ޤ ނޫނު ނުވަތަ ގަވ އިދު ނުވަތަ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު 

 ހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ލެބެ

ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވައިފައިނެތުން.ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރެވުނު .4

 މަހަކު ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ  ކޮންމެވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،  4.09( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ތަށް( އެކި ގޮލަ އެނގޭނެ ގެ ޖުމްމަހެއްގެ ނިޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ޚަރަދު ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ 

ން މަތިން ފައިވ ގޮތުށް ޔ ންކޮއަދި މި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، މި މ އްދ ގެ )ނ( ބަ ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމަންވ ނޭކަމަށެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ގ މަހުގެ ދައުލަތުގެ ބަންދޫނޫން ހިނ ،ހިސ ބުތައް ނިންމުމަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސ ބު

މެ ކޮން އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކަތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސްއެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. 
 .ނުވެއެވެރީ އަށް ފޮނުވައިފައިޜަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް ޚަރަދު ބަޖެޓުން  މަހަކު

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ނިންމ  ބަޖެޓުން  ބަޖެޓް ހިސ ބުތަށް، ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮ )ރ(  ގެ ވަނަ މ އްދ  4.07ގެ  (R-202017/) ގަވ އިދު ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ވެ.ރީއަށް ފޮނުވަމުންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެޜަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެހަރަދު ކުރެވުނު ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް 

އަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވައިފައިނެތުން. ކައުންސިލް .5

ންމެ ފައިސ ގެ ހިސ ބު، ކޮ ބޭއ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލި ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 2.04ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ލ ދީ މަހުގެ ބު ހިނގ  މީގެ ހިސ އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެ ތައްޔ ރުކޮށް، ކޮންމެ މަހަކު، ވޭތުވެދިޔަ މީލ ދީ މަހު

ވަނަ އަހަރު  2016 ،ސްނަމަވެވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ.  15
މްދަނީގެ ގޮތުގައި ދ ރ އަށް އ ލްގެ އި ކައުންސި  ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށްތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ 

 ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވެއެވެ.

 ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ 

 ދު ން  މީލ ދީ މަހެއްގެ ސަރުކ ރު ބަގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ކޮންމެ 5.17ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
މިނިސްޓްރީ  ޓޭޓްމަންޓްސް ފަހުގެ )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ މަހު ލިބުނު ފައިސ ގެ އަދަދ އި، ލަފ ކުރ  އ މްދަނީގެ އެންމެ 10ނޫން 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަމުންގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރު ނުކުރުން .6

ރިޕޯޓު  ރީ ތިޖޫ ފައިސ ގެ  ބަހައްޓ   ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، އޮފީހުގައި މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
ފައިސ ގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ހަފްތ ގެ ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ
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 ވެރިޔަކު  އޮފީހުގެ އަދި ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި  ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ހިސ ބު
ގެ އިދ ރ އިން މި ކައުންސިލް  ވައިކަރަދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެގެންދަންވ ނޭ  ބަލަމުން އެހިސ ބު

 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓް  ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ  ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް  ،ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް
ނުވެއެވެ.ފައިފޮނުވ  

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ންމެ ށް، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޮ ގޮތަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 6.22ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ހުރިވަރ އި،  ދ އި، ޗެކުންރި އަދަ ފައިސ އިން ހު ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު

މުވައްޒަފަކު  އިސް ށް އޮފީހުގެ އިތުރަ ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ  ،ބޭރުފައިސ  ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަލައި 
ދަންނަވަމެވެ. ންދިއުމަށްމުން ގެ ޗެކުކުރައެ ހިސ ބު ޗެކުކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  އެ ހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި 

ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން .7

ގިައ ތަންތަނު  އުލަތުގެދަ ، )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީމ އްދ ގެ ވަނަ 7.11 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ނޭކަމަށެވެ. ލަހައްޓަންވ ށް ލިޔެ ބަޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަ×މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއް ދައުލަތުގެ ހުންނަ
 ތޯ ހުރި ހަމައަށް ތަކެތި ހުރިހ  ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ދައުލަތުގެބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،  ގައި( ރ) ގެ 7.11 ގެމީގެ އިތުރުން، މި މ އްދ 

މަސައްކަތް  ންވ  ގޮތެއްގައިއަދި އެތަކެތި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެކަމަށެވެ. ޗެކްކުރަންވ ނޭ  ފަހަރު ( އެކެއް) 1 އަހަރަކު  ލަސްވެގެން
ނަގައި އޭގައި ހުރި ގެ ކޮޕީއެއްފްތަރުދަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންވ ނޭކަމަށ އި އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ 

ރިއެއް އިސްވެ މުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އުނި އިތުރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެހޭ
ނު އިން މި ބަޔ ންކުރެވުގެ އިދ ރ ކައުންސިލް ވައިކަރަދޫ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް  ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. 

 ގު އަ  މުދަލުގެ އްބައެރި ދަފްތަރުގައި ހު ހަރުމުދަލުގެގަވ އިދ  މުޅީން އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 
ރ( އ އި އެއްގޮތަށް ) 7.11ރ އިން ގެ އިދ ކައުންސިލް  ވައިކަރަދޫ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ވެއެވެ. އަދި،ޖަހ ފައިނު

 ކުރެވުނެވެ.ވ ކަން ފ ހަގަ ނު ފައިޗެކްކޮށްހަމައަށް ހުރިތޯ  މުދ  ހުރި  ބެހެއްޓިފައި ތަންތަނުގައި އެނޫންވެސް އަދި އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  11.03ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދަފްތަރެއް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ގައި  5ގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި، އެ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ ދަފްތަރުތި ހަރުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެ
ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( އަދި )ޅ( އ އި  11.04ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު އަދި  މުދަލުގެ އަގު ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  )އެކެއް( ފަހަރު ބަލައި ޗެކު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 1ހުންނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގައި 

  ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ނެތުން ރު ހަރަދު ވައުޗަ .8

 ޚަރަދު  ފައިސ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ގައި 2 ބައިގެ ދެވަނަ ބ ބުގެ  ވަނަ 8 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ
 ރަޖިސްޓްރީގައި ވައުޗަރު އަދި ކަމަށ އި،ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓްރީ  ވައުޗަރ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ  ޖެހޭ  ބަލަހައްޓަން ނިޒ މުގައި ވައުޗަރު ކުރުމުގެ 
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 ޗެކު އަދި ،ތ ރީޚ އި އަދަދ އި ފައިސ ގެ ،ފަރ ތަކ އި ލިބެންވީ ފައިސ  ،ބައިތަކ އި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ ކޯޑުތަކުން ސަބް  ތަކ އިކޯޑު  އެވައުޗަރެއްގައިވ  
ގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލް ވައިކަރަދޫ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ އަހަރު ވަނަ 2016 ،ނަމަވެސްމަށެވެ. އޮންނަންވ ނެކަ އެނގެން ނަންބަރުވެސް

 ހިމަނ ފައި ނުވެއެވެ. މައުލޫމ ތު ކޯޑުގެ ސަބް  ކުރި ހަރަދު އަދި ޑޭޓް ޗެކް ވައުޗަރުގެ ހަރަދު  ރަޖިސްޓްރީގައި ވައުޗަރު  ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ 

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވ  ގޮތަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 2)ހ( ގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ 6.04ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ބަލަންޖެހޭ މުއ މަލ ތްތަކުން އަގު ބަލ ފައި ނެތުން. މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން އަގު .9

މުގައި އަގު ބަލ ިއރު ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، ތަކެތި ަގތު 8.09ެގ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ 
ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ( ސް ހ ސްފަންސަވީ)  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000ގަންނަ އެއްޗެއްގެ އަގު 

 އެކަށީގެންވ  ގެ ތެރެއިންތްތަކުށްފަހު، އެަފރ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެިއން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަ
އިވ  އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފަވައިކަރަދޫ ކަތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016ނަމަވެސް،  ފަރ ތަކުން އެތަކެތި ހޯދިދ ނޭކަމަެށވެ.

ކަންތައްތަކުގެ  ގަކުރެވުނުގައި ފ ހަ މިގޮތުން އޮޑިޓު އި ނުވެއެވެ.ތިންފަރ ތުން އަގު ބަލ ފަ ބައެއް ތަކެއްޗަށ އި ހޯދ ފައިވ  ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް 
 ތަފްސީލް ތިރީގައިވަނީއެވެ.

އަދަދު   ނަންބަރު  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު  ވައުޗަރު ތ ރީހް  ޕޭމަންޓް 
8,700.00 13/6/2016 080/2016 
3,922.00 27/03/2016 034/2016 

 ޖުމުލަ  12,622.00

 ދިންގޮތް އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  
ވަތަ ނު ގަންނަން ބޭނުންވ  ތަކެތި  ،ތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮ 10.24ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 

ތިނެއް( ) 3ކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރު ،)ތިރީސް ފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ މަދުނަމަ -/35,000ޚިދުމަތުގެ އަގު 
 ހޯދުމަށް ތަ ޚިދުމަށް ތި ނުވަފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތްތަކުން އެތަކެ

 ދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައިނުވުން މު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި ންކައުންސިލްގެ އ  .10

 މ އްދ ގައި ވަނަ 115ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ދެކުނުބުރީ  ދުންމަތީލަތި ،މަވެސް. ނަށެވެއެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނޭކަމަ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަފްތ އަކު 

 ،. އެގޮތުން ކުރެވުނެވެން ފ ހަގަ ގަވ އިދުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ގެންގޮސްފައިނުވ ކަ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ވައިކަރަދޫ 
އްވަންޖެހޭ އިރު އެ އަހަރު )ފަންސ ސް ދޭއް( ބައްދަލުވުން ބ  52ކައުންސިލުން އ ންމު  ވައިކަރަދޫދެކުނުބުރީ  ލަދުންމަތީތިވަނަ އަހަރު  2016

 )ސައްބީސް( ބައްދަލުވުންކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.  26ބ އްވ ފައިވަނީ 
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