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ކޮމްޕްލަޔަންސްު ވަނަުއަހަރުގ2016ުެުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުމޮޅަދޫުުއުތުރުބުރީތިލަދުންމަތީު
ުރިޕޯޓްުުއޮޑިޓްު

 

ު ުމަޖިލީހަށާއި،ު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީުުރައްޔިތުންގެ
ުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއަށްުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުމޮޅަދޫު

ުުތަޢާރަފުުހ.ު

މޮޅަދޫު)އޮޑިޓްުޤާނޫނު(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރ4/2007ުީ މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤާނޫނުުނަންބަރުު
ު ުއިދާރާގެ ުއަހަރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެ ުއަހަރަްށުކައުްނސިލުންވަނަ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓާުުރެއްވިފާސްކުުބަެޖޓުން

ުު،އެއްގޮތަށް ުބަޖެޓުގައިުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮަތށް، ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް އިދާރާގެ
ު ުއާއި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުއިދާރާގެޚަރަދުކުރުމަށް ުިހންގާުުކައުްނސިލްގެ ުަކންކަން ުެއހެނިހެން ުއަދި މާލީ

ު ުނަްނަބރު ުޤާނޫނު ުއާއި)ދައުލަތ2006/3ުުބަލަހައްޓާފައިަވނީ ުޤާނޫނު( ުމާލިއްޔަތުގެ ުގަވާއިދާއި،ުު،ގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުެގ
އާއުި،2010/7ުޤާނޫނުުނަްނބަރުު ކައުންސިލްގެުއަދިު)ދިެވހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާޫނނުު(

ލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުމާލީުކަންކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކަށްުއަމަ
ުު،ބަޔާންކުރުމާއި ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އެުއިޞްލާޙު

ާއއިުއެއްގޮތްުވާގޮތުގެުމަިތންު ަވނ36ުުަ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާޫނނު(ގ2006/3ުުެކަންކަންުޤާނޫނުުނަްނބަރު މާއްދާގެު)ހު(
ދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުު،ޒިންމާދާރުުވެރިޔާއަށްުހުށަހެޅުމާއެކުމާލީުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެމޮޅަދޫުތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީު

ު 213ުުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުމާއްދާގައި ުރައީސުލްޖުުބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ރައްޔިތުންގެު މްހޫރިއްޔާއަށާއިގޮތުގެ
ު ުވެބްސައިޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންާނނެހެްނ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ގައwww.audit.gov.mvުުި މަޖިލީހަށް

ުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ުންތިލަދު ުކައުންސިލްގެ ުމޮޅަދޫ ުއުތުުރބުރީ ުއ2016ުުެޑިސެމްބަރ31ުުމަތީ ުބަޔާންތަކާއި ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުނިމުނު އަށް
ު ުނަންަބރ: ުޤާޫނނު ުހުށަހެޅުމަކީ، ުއޮފީހަށް ުމި ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުތައްާޔރުކޮށް، ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ )ދައުލަތުގ3/2006ުުެބަޔާންތަކާ

ު ުޤާނޫނު(ެގ 35ުުމާލިއްޔަތުގެ ުމާއްދާގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުވަަނ ުވެރިޔާގެ ުޒިންމާދާރު ުއިދާރާގެ ުކަުއްނސިލްގެ ުދަށުން )ހ(ގެ
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2 ގެ  9ސަފުހާ   
 

ނަމަވެސް،ުމާލީުބަޔާންތައްުހުަށަހޅާފައިުނުވުމުން،ުާމލީުބަޔާްނތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމާލީުބަޔާނުގެުއޮޑިޓްުަވީނު
ުގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެން

ު މި ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވިފައިވާ ުއިދާރާގެރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލްގެ ުމޮޅަދޫ ުުއތުރުބުރީ އިސްވެރިންނާުުތިލަުދންމަތީ
މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި  ުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ރުޞަތުުހުރިހާުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަންުފާހަގަކޮށުް،

 މާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުށ.ު

ވަނަުމާއްދާގައ88ުުިޤާނޫނު(ގެުުޞޫލުންުހިންގުމުގެއުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުު)ދިވެހިރާއްޖޭގ7/2010ުެޤާނޫނުުނަންބަރުު
ުދައުލަތުގެުގެކައުންސިލް ުބަލަހައްޓަންވާނީ ުމުދާ ުއާއި ުފައިސާ ުލިބޭ ުބެލެހެއްއިދާރާއަށް ުފައިސާ ުޤާނޫނާިއުޓުމުުމުދަލާއި ގެ

ު ުބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ުކަމަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވާ ުގަވާއިދުތަކާއި ުނަްނބަރު ުމާލިއްޔަތުގެު)ދައުލ3/2006ުަޤާނޫނު ތުގެ
ު ުޤާނޫނު( ުކޮށްފަިއވާ ުޝާއިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެްނޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުިލބިގެން ުބާރު މާލިއްޔަތުެގުުދައުލަތުގެއިްނ

ުމަިތން،ު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވާ ުގަވާއިދާއި ުތިލަުދންމަތީ ުއިދާރާގެުމޮަޅދޫއުތުރުބުރީ ުކަންުކައުންސިލްގެ ުމާލީ ު ،ހިންގުމާއިތައްތައް
ުު،ބެލެހެއްޓުމާއި ުކަޚަރަދުތައް ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާއި ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ އިދާރާގެުުގެއުންސިލްކޮށްަފއިވަނީ

ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށް ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙާޞިލްވާުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ުކަ
ހަމަކަމާއެކުުބަލަހައްޓާ،ުއެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަާތއިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމާއިުފުރިުުއިދާރާގެުކައުންސިލްގެު،ތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމާއި

3/2006ުޤާނޫނުުނަންބަރ:ުުހިސާބުތަކާުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމާލީުބަޔާންތައްުއެކުލަވާލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު
ު ުާޤނޫނު(ގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދަށ46ުު)ދައުލަތުގެ ުމާއްދާގެ ުވަނަ ުްނ ުތިލަދުންމަތީ ުއިދާރާކައުންސިުމޮޅަދޫުުއތުރުބުރީ އަށްުލްގެ

ނޑައަޅާފައިވާު ުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުނ.ު

ުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުވަނ2016ުަގެުކައުންސިލްގެުއިދާރާުމޮޅަދޫއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙާޞިލްާވުއިދާރާކައުންސިލްގެުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުަކއުންސިލުންުފާސްކޮށްދެއްވިުބަެޖޓާުއެއްގޮތަށުް،

ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގަިއ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުއާއި،ުުގޮތަށް، ތެރޭގައިތޯ
ުއިދާރާއާއި ުުކައުންސިލްގެު،ކައުންސިލްގެ ުވިޔަފާރިތަކާއި ުދަށުގައިވާ ުއިދާރާގެ ުގުޅުންހުރިއަދި ުކަންކަންުުފައިސާއާ އެހެނިހެން

ގެުގަވާއިދާއި،ުޤާނޫނުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުު،ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުެގުޤާނޫނު(ުއާއި) 3/2006ހިންގާފައިވަނީުޤާނޫނުުަނންބަރ:ު
ންސިލްުއިދާރާގެުާމީލުގެުޤާނޫުނ(ުއާއި،ުއަދިުކައު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމ7/2010ުުނަންބަރު:

ު ުއަމަލުކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިދުތަކަށް ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުބަމިންކަންކަމާއި ުދެކޭގޮތް ުކުރުމާއި،ުވަރާމެދު ޔާން
ު ުފާހަގަުކރެވުނު ުދިނުމާކަންތައްތައިޞްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުލަފާ ުއިޞްލާޙުކުރުމަށް ުކަންކަންއް ުއެ ުފަރާތްތަކުގެުއެކު، ުކަމާބެހޭ

ުސަމާލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުއިދާރާގެމި ުުކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނ ުބަޖެުޓެގުކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވި
ު ުޙާޞިލުކުރުމަށްތޯ ުފުރިހަމަކުރުންުމަޤުޞަދުތައް ުއިޖުރާތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވާ ބެލުމަށް

ުޤާނޫނާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުެތރޭގައި ުއިޖުރާތުތަކުެގ ުމި ުގަވާއިދާު،ހިމެނެއެވެ. ުމާލިއްޔަތުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެުު،ދައުލަތުެގ

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
http://www.audit.gov.mv/


 
 

،ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު    ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، 
 www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް:  info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ3316430ުީފެކްސް:3323939ުުފޯން:ު

3 ގެ  9ސަފުހާ   
 

ކަުއންސިލްގެުމާލީުކަންކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤާނޫނާއިުއާއި،ުއަދިުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު
ުމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންަވރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޚިލާފަށްުއަުގަވާއިދުތަކާއި

ފައިވަނީުއެުއަހަރަްށުށްވަނަުއަހަރުގެުބަެޖޓުންުޚަަރދުކ2016ުޮުގެކައުންސިލްގެުއިދާރާުމޮޅަދޫުއތުރުބުރީުތިލަުދންމަތީުމިގޮތުންު
ުުލުންކައުންސި ުއެއްގޮތަްށ، ުބަޖެޓާ ުފާސްކޮށްދެއްވި ުގޮތަށްކައުންސިްލގެ ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދާރާގެ ބަޖެޓުގަިއު،

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ންސިލްގެުއިދާރާއާއިުއެުކައުުއަދިު،ކަ
ގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާިއ،ުދައުަލތުުއިދާރާގެުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކާއިުފައިސާއާުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެްނުކަންކަންުހިންާގފައިވަނީު

ނުއާއި،ުއަދިުކައުންސިލްގެުދިވެހިރާއްޖޭގެުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއި،
ބޭުނންވާުގޮތްުބަޔާންުކުރުމަށްުކަށްުއަަމލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭތަމާލީުކަންކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެިނހެންުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުު

ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވާުހެކިުހޯިދފައިވާކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކރަމެވެ.

ުމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުއަުރ.ު

، ކޮށްފައިވަނީުބަޔާންުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުަގއ35ުި(ގެު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނ2006/3ުުުޤާޫނނުުނަްނބަރު:ު(1ު)

ނޑައަޅާުޒިންމާދާރުވެރިޔާ،ުކޮންމެުމީލާދީުއަުމިދައުލަތުގެުކޮންމެުއޮފީހެއްގައި،ު ހަރެއްުނިމޭތާުތިްނުޤާނޫނުގެުދަށުންުކަ
ކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން،ުމާއްާދގައިުބަޔާންކުރާުމާލީުހިސާބުތަކާއިުއިދާރާގައިުހިނގިުކަންތަްއތަުމިމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައުި،

، ުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްުމިުޤާނޫނުގައިުނަމަވެސްމަށެވެު.ކަންުވާނެޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓަރ

ު ުތިލަދުންމަތީ ުުމޮޅަދޫއުތުރުބުރީ ުއިދާރާގެ ުއިދ2016ުާކައުންސިލްގެ ުހިސާބުތަކާއި، ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުހިނގިުވަނަ ރާގައި
އޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކަިއު،ުއްދަތުގައިުމާއްދާގައިުބުނާުމުމިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިެގން،ުއަހަރީުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކޮށް،ު

 ؛އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވުން

ު
ުމާލި(2ު) ުގަާވއިދުގެދައުލަތުގެ 8.15ުުުއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ ުވަނަ ުެޖޭހުއެއްަފހަރާބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުގަންނަން

ރާތެއްުހޯދާީނުފަގަޅުުނ)ފަންސަވީސްުހާސް(ުރުފިޔާއަށްުވުރެުބޮޑުުވާނަމަުއެކަށީގެންވާުރ25,000ުަތަކެތީގެުޖުމްލަުއަގުު
ތީުއުތުރުބުރީުމޮަޅޫދުތިލަދުްނމަުނަމަވެސްށެވެ.ުބަލައިެގންުކަމަުކަށްލިބޭުއަންދާސީުހިސާބުތަޢާންމުކޮށްުއިޢުާލނުކޮށްގެންު
ު ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުުވަނައަހަރ2016ުުުޚިލާފަށްުއިދާގަވާމި ުހާސ85,097ުްޖުމްލަ ުފަސް ނުވަދިހަުު)އަށްޑިހަ

ުު؛ހަތެއް(ުރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވުން
 

ުބާބު(3ު) ުަގވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގ7.01ުެުދައުލަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުމާްއދާގައި ުގަންަނުުވަނަ ތަންތަަނށް
ު ުމުދަލުގެ ުހުރިހާ ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުހަދިޔާގެ ުނުވަތަ ުކަމަށެވެ.ުއަދި ުބަލަހައްޓަންވާނެ ުލިޔެ ުދަފްތަރުގައި،ުކޯޑްުމިދަފްތަރެއް

އި،ުއަުގުބުނުުތާރީޚާލިުު،ނަމްބަރާއި،ުމުދަލުގެުފުރިހަމަުަނމާއިުތަފްސީލާއި،ުސީރިއަލް/މޮޑެލްުނަމްބަރާއި،ުމުދާުހުިރތަނާއި
ނަމަވެލޫމާތުުަބޔާންކުލުތައްުެއނގޭނޭހެންުމުދަލުގެުމަޢުއަދިުފަހުންުއަންނަުބަދަ ސްުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުީރުރަންވާނެކަމަށެވެު.

އިދާރާގެުހަރުމުދަލާއިުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުމިުގަވާއިދާއިުުގެންސިލްމޮޅަދޫުކައު ު؛ބަލަހައްޓާފައިނުުވންތަށްުއެއްގޮއިދާރާއިނުް،
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،ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު    ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، 
 www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް:  info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ3316430ުީފެކްސް:3323939ުުފޯން:ު

4 ގެ  9ސަފުހާ   
 

ުނަންބަރު(4ު) ުޓްރެޜަރީގެ ުފިނޭންްސުއެންޑް ުއޮފް (2016ުޑިސެމްބަރ19ުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީ
31ުތެރެއިންުސާގެުއެޑްވާންސްކޮށްުދޫކުރާުފައިުންމިނިސްޓްރީއެުު،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީުމާލިއްޔަތާއިުބެހޭުސަރކިއުލަރގައި

ުޚިދުަމތު ުނުވަތަ ުމުދަލަށް ުހޯދާފައިވާ ުއަހަރަށް ުފާއިތުވި ުފައިސާއިން ުހުރި ުބާކީ ުނިޔަލަށް ުމާީލުޑިސެމްބަރގެ ުބިލްތަކަށް ގެ
ުނުުސާއިން،ުޤާނޫުހުުބާކީުހުރިުފައިދުވަސްުތެރޭގައިުފައިސާުދެއްކުމަށްފ30ުަމުމަށްފަހުުސަރުކާރުުބަންދުނޫންުއަހަރުުނި
ު ުއިދާރ7/2010ުީނަންބަރ: ުރާއްޖޭގެ ުު)ދިވެިހ ުގެ ުާޤޫނނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލާމަރުކަޒި ަވަނ94ުުދާއިރާތައް

ު ުބަަހއްޓަންޖެހޭ ުމަތީން ުގޮތުގެ ުބޭު%5މާއްދާގައިވާ ުޕަބްލިކް ުފައިސާ ުބާކިވާ ުއުނިކުރުމަށްފަހު ުއެކައުންޓަށްރިޒާވް ުންކް
ުނަުއަހަރުގެުބަޖެުޓންުވ2015ުައިދާރާއިންުުގެތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުމޮޅަދޫުަކއުންސިލްނަމަވެސްު،ުކަމަށެވެ.ޖަމާކުރަންވާނެ

2016ުުުޔާުއާއިުހަތްދިހަުަހތެއް(ުރުފި)ދުއިސައްތަުއަށްޑިހަުދެާހސްުއަށްސަތޭކ282,877ުަބާކީވިުުޚަރަދުކުރުމަށްފަހު
ރުފިޔާުު)ސްދޮޅަސްއެގާރަހާސްުއެއްސަތޭކަުފަު)ިތންސަތޭކ311,160ުަބާކީވިުޚަރަދުުކުރުމަށްފަހުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންު

ު؛ބްލިކްުބޭންކުުއެކައުންޓަށްުޖަާމކޮށްފައިުނުވުންޕަ
 

ގައ2.01ުިގަވާއިދުގެުުގެތުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަު(5) ުދައުލަތުގެުތަންތަަންށުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިު،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީުގެު)ހު(
ތޯރިޓީގައިުއޮންނަުއޮލިބޭުފައިސާުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީު

ު ުބޭންކް ުަޖމާކުރަންވާނެޕަބްލިކް ުުކަމަށެވެ.އެކައުންޓަށް 2013ުުނަމަވެސް، ުޑިސެމްބަރ ުމަހުން ލަުދންމަީތުތިފެށިގެން
)ހަތަރ4,645ުުުއިވާުބަލައިގެންފަު"ވިޔަފާރިުހިންގުމުގެުމަހުުފީ"ުގެުގޮތުގައިުމޮޅަދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްއުތުރުބުރީު

ުރުފިޔާ ުފަހެއް( ުސާޅީސް ުހަސަތޭކަ ުކައުންުހާސް ުބަދަލުގައި ުޖަމާކުރުމުގެ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުއިދާރާގެުުސިލްގެޕަބްލިކް
ު؛މްދަނީުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފަިއވުންއާ
 

124ުނޫނު(ގެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާަތއްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުުމގެުޤ2010/7ުާޤާޫނނުުނަްނބަރު:ު(6ު)
ފައިސާއާއިުެމމްބަރެއްގެުުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެްމބަރަކުުއިންތިޚާބުވުމާއިއެކުުއެބަޔާންކޮށްފައިވަީނުުއިވަނަުމާއްދާގަ

ުމަ ުގުޅުންތަކާއިބެހޭ ުވިޔަފާރީގެ ުގޮތްތަާކއި ުލިބޭ ުއާމްދަނީ ުއާމްދަނީއާއި ުއަދި ުމަޢުލޫމާތު ުލިޔުމަކުްނުވިޔަފާރީގެ ޢުލޫމާތު
ުހުށަަހޅަންވާނެކަމަށެ ުއިދާރާއަށް ުުވެ.ކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުއުތުުރބުރީ ުަކއުންިތލަދުންމަތީ އެއްވެސްުުގެސިލްމޮޅަދޫ

ު؛މާތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުހުށަހަޅާފައިނުވުންމަޢުލޫުމިމެމްބަރަކުު
 

115ުގެުު)ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާ(2010/7ުޤާނޫނުުނަްނބަރު:ު(7ު)
ުވެ.އްުބާއްވަންޖެހޭނެކަމަށެދަލުވުމެކޮންމެުހަފްތާއަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުއާންމުުބައްބަޔާންކޮށްފައިވަނީުވަނަުމާއްދާގައިު

ުއަހަރުުބާއްވަންޖެޭހުަވނ2016ުުަުމިުޤާނޫނާއިުއެއްގޮތަށްުއިންމޮޅަދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުނަމަވެސްު
ުކަން؛ު(ުބައްދަލުވުންސާޅީސްުހަތެއް)47ުުބާްއވާފައިވަނީުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިނ52ުް

ުޢުޔުުރަުުލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދޭުޢަމަުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުބ.ު

ގެުނަންބަރުު) (5ު(ުއިންު)1)ހ(ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާުމެދުުދެވޭުރައުޔުުބިނާުކުރެވުނުުއަސާސުް'
ނޑުގޮތެއްގައިު،އަށްުބަޔާންުކޮށްފައިވާުކަންކަންުފިޔަވައި 31ުު،ކައުންސިލްގެުއިދާރާގެތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމޮޅަދޫުު،މައިގަ
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،ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު    ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، 
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5 ގެ  9ސަފުހާ   
 

އަށްުނިޭމުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުކަންަކންުިހންގާުބަަލހައްޓާފައިވަނީުެއުއަަހރަށްުކައުންސިލުންުފާސްކުރ2016ުުިޑިސެންބަރުު
ުކައުންސިްލގެ ުއެއްގޮތަްށ ުކަންތައްތަކަށްުއިދާރާގެުބަޖެޓާއި ުަކނޑައެޅިފައިވާ ުބަެޖޓުގައި ުގޮތަްށ، ުާޙޞިލްވާ ު،މަޤުޞަދުތައް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިބަ )ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުއާިއ،2006/3ުުާޤނޫނުުނަންބަރުުު،ޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުގަވާއިާދއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުޤާނޫުއަދިުދައުލަތުގެ ުއެހެނިެހްނ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމާ ުމާލީ ުގަވާއިދުތަާކުކައުންސިލްގެ ނުތަކާިއ

ުއޮފީހުންުދެެކމެވެ.ށްކަމަށްުމިުއެއްގޮތަ

(ުއަިދ6ު)ުުނަންބަރުގެޤާނޫނާއިުގަވާއިަދށްުަޢމަލުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާުމެދުުދެވޭުރައުޔުުބިނާުކުރެވުނުުއަާސސްު')ށ(ުއަދިު
(7ު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ުުަކްނކަން( ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުކަފިޔަވައި، ުޮމޅަދޫ ުއުތުުރބުރީ ުއިދާރާގެުތިލަދުންމަތީ އުންސިލްގެ
އްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތ2010/7ުަގެވުމުގައިުޢަމަލުުކޮށްފައިވަނީުޤާނޫނުުނަންބަރުުންކަންުހިންކަ

ުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުއެއްގޮަތށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ުގޮތްުދިންުުލަފާުުއިޞްލާޙުކުރަންުކަންތައްތަކާއިުއެކަންތައްތައްުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުޅ.ު

ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމާލީުބަޔާންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިނުވުންު .1

ުނަްމބަރު:ު 2006/3ުުޤާނޫނު ުޤާނޫުނ(ގެ ުމާލިއްޔަތު ުަބޔާންކޮށްފައ35ުި)ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ ދައުލަތުެގުުނީވަވަނަ
ނޑައަޅާުމިު،އޮފީހެއްގައިުމަސްޢޫލުުކޮންމެ ުކަ ުދަުށން ުމާލީުޤާނޫނުގެ ުުޒިންމާދާރުވެރިޔާ،ުކޮންމެ ުމަސްުނިއަހަރެއް ުތިން މޭތާ

ުރިޕޯ ުބަޔާންކުރާުމާލީުހިސާބުތަކާއިުިއދާރާގައިުހިނގިުކަންތަްއތަކުގެ ޓްުހިމަނައިގެން،ުއަހަީރުދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުއެމާއްދާގައި
ު ުހުަށހަޅަން ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުތައްޔާރުކޮށް ުވާނެރިޕޯޓެއް ުތައްޔާރުއަކަމަެށވެ. ުމިރިޕޯޓް ުޮއްފުކުރަންވާނީުދި ުމިނިސްޓްރީ

ންސިްލތަކާއިުއިން،ުރަށުުކައD2/CIR/2016/9ުު-13)ަބރުު:މާިލއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންުުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެ
ުތައްޔާރުކުރު ުހިސާބުތައް ުމާލީ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުއަިދ ނޑައަޅާފައަތޮޅުކައުންސިލްތަކުންނާއި ުކަ ނޑާއިުމަށް ުއޮނިގަ އިވާ

ުކަމަށެވެ.އެއްގޮތަށް
ު

ނގިުހިއިދާރާގައިުުވަނަުއަހަރުގެުމާލީުހިސާބުތަކާއި،2016ުކައުންސިލްުއިދާރާގެުުމޮޅަދޫނަމަވެސްުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުީރު
ންކުރެވުނުުޤާޫނނުގައިާވުއިސްވެުބަޔާއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިު،ުތައްޔާރުކޮށްުުުހިަމނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓް

ު ުއޮޑިޓަރުޖެގޮތުގެމަތިން ުނެރަލަްށުހުށަހަޅާފައި ުމޮޅަދޫނުވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން ުއުތުުރބުރީ އިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ
ުުވަނީުނުވެފައެވެ.އަހަރުގެުމާލީުބަޔާންަތކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްއަށްުނިމުނުުމާލ2016ުުީޑިސެމްބަރ31ުު
ު

ުކުރަންުލަފާުދިންުގޮތްުއިޞްލާޙުު

ު ުާޤނޫނުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުކައުންސިލ35ުް)ހ(ުދައުލަތުގެ ުގޮތަށް، ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ މާލީުުއިދާރާގެުގެވަނަ
ހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިަޓރުބަޔާންތައް،ުކައުންސިލްެގުއިދާރާގެުއަހަރީުރިޕޯޓާއެކު،ުކޮންމެުީމލާދީުއަހަރެއްުނިމޭާތުތިްނުމަސްުދުވަ

ުހުށަހެޅުމަށާ ުމިނިސްޓްުއި،ޖެނެރަލަށް ުރިޕޯޓް ުމި ުއެންޑްއަިދ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުސަރކިއުލަރުމާލިއްޔަތާބެުޓްރެޜަރީގެުރީ ހޭ
އުންސިލްތަކުގެުކައުންސިލްތަކުންނާއިުއަދިުސިޓީުކަުއަތޮޅުުއިންުރަށުުކައުންސިލްތަކާއި(D2/CIR/2016/9-13ުުބަރުު:)ނަން

ނޑާއިުއެއްގޮތަށް ނޑައަޅާފައިވާުއޮނިގަ ުުމެވެ.ދަންނަވަުކުރުމަށްުތައްޔާރުުމާލީުހިސާބުތައްުތައްޔާރުކުރުމަށްުކަ
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،ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު    ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، 
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6 ގެ  9ސަފުހާ   
 

ސާރކިއުލަރުނެރެފައިވާުމާލިއްޔަތާބެހޭުުގައ2016ުިޑިސެމްބަުރ19ުުިމނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީންއަދުި،)ށު(
ސަރކިއުލަރުު"މާލީުހިސާބުުނިންުމމާުގުޅޭުގޮތުންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުރިޕޯޓާއިބެހޭ"ގައD2/CIR/2016/14ުި-13) ުނަމްބަރު:)

 ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަންތައްތަްއުފުރިހަމަުކުރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.
 

 ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުޚިލާފަށްުތަކެތިުގަނެފައިވުންު .2

25,000ުއެއްފަހަރ ާގަންނަންެޖހޭާތަކެތީގެާއަގުާ، ބަޔާންކޮށްފައިވަނީުގައިވަނަުމާއްދ8.15ުާމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުދައުލަތުގެު
ުކަމަށެވެ.ގެންުިލބޭުއަންދާސީުހިާސބުތަކަށްުބަލައިގެންރުފިޔާއަށްުވުރެުބޮޑުނަމަުއެތަކެިތުގަންނަންވާީނުއާންމުކޮށްުއިުޢާލނުކޮށް

ކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމޮަޅދޫވަނަައހަރ2016ުުުުނުކޮށްުއިޢްލާނުމިުގަވާއިދާއިުޚިލާފަށް،ުނަމަވެސްު
ު ުހ85,097ުަޖުމްލަ ުނުވަދިހަ ުހާސް ުފަސް ުޚަރަދުކޮށްފައިވެ)އަށްޑިހަ ުރުފިޔާ ުހިމެނެނީުމީގެުއެވެ.ތެއް( ުފަރުނީޗަރުތެރޭގައި

ުއައި.ޑީުކާޑްުކަލެކްޓިންގުޕޮއިންޓަށްުއާއިުއަދިރުފިޔާު)ތިރީސްުދެހާސްުހަތްދިހަުފަހެއް(32,075ުުގަތުމަށްުޚަރަދުކޮށްފައިވާ
ރުފިޔާުގެުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމަކާއިުޑިޖިޓަލްުކެމެރާއަކާއިުސްކޭނަރަކާއިުު))ފަންސާސްުތިންހާސްުބާވީސްު 53,022ުގަނެފައިވާ

 ކެވެ.ުޔޫއެސްބީުލައިޓެ
ު

ުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ދައުލަުތގެުޕްރޮކިއުމެންޓްުނިޒާމެއްގެުުވަނަުމާއްދާގައ10.01ުިު(R-20/2017)ނަންބަރުއުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަާވއިދުގެދަ)ހު(
ތެއްގައިުހާމަކަންބޮޑުުޒިންމާދާރުުގޮު،މަސައްކަތްުކުރުވުމުގައިު،އިޚިދުމަތްުހޯދުމާު،ދައުލަތުގެުތަންަތނަށްުަތކެތިުގަތުމާއިު،ބޭނުމަކީ

ޙަތަށްުބަލައިުވަޒަންކޮށްގެންުެތދުވެރިކަމާއިުއަމާނާތްތެރިކަމާއެކުުވާދަވެރިުމާޙައުލެއްގައިުކަންތައްތައްުހުރިހާުފަރާތެއްގެުމަޞްލަ
ުމަލުުކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ދުުހާސިލްވާނެުގޮތަށްުޢައެުމަގްޞަުވެ،މަށްުބަޔާންކޮށްަފއިވާތީންުކަތަންފީޒުކުރު

ވަނަުނަމްބަރުގައިވ1ުުާގ2ުުެއާއިުގުޅޭުޖަދުވަލުުުވަނަުމާއްދާގެު)ނ(10.24ުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުދައުލަތުގެުުއަދިު)ށ(
އެކިުފަރާްތތަކުންުކޯޭޓަޝންުހޯދައިގެންުތަކެތިުަގނެވޭނީުނުވަތަުމަސައްކަތެއްުކުރުވޭނީުުނވަތަުޚިދުމަތެއްުހޯދޭީނ،ުއެުގޮތަށްު

ު ުއަގު ުު-/35,000ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ު)ތިރީސްފަސްހާސް( ުދިވެހި ުވުރެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާީތުުނަމަނުވާުއިތުރުރުފިޔާއަށް ކަމަށް
ުވަމެވެ.މަލުކުރުމަށްުދަންނަުންުޢައެފަދައި

ު
 ނުވުންުދަފްތަރުުލިޔެުބަލަހައްޓާފައިުހަރުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްު .3

ު ުގަވާއިދުެގުދައުލަތުގެ ުހަދިޔާެގ7.01ުުމާލިއްޔަތުގެ ުނުވަތަ ުގަންނަ ުދައުލަތުެގުތަްނތަަނށް ުބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ ުމާއްދާގައި ވަނަ
ުނަމްބަރާއި،ުމުދަލުގެު ުކޯޑް ުދަފްތަރުގައި، ުމި ުކަމަށެވެ.ުއަދި ުބަލަހައްަޓންވާނެ ުލިޔެ ުަދފްތަރެއް ުމުދަލުގެ ުހުރިހާ ުލިބޭ ގޮތުގައި

މުދާުހުރިތަނާއި/ސީރިއަލް، ފުރިހަމަުނަމާއިުތަފްސީލާއި އަގުުއަދިުފަހުންުއަންނަުބަދަލުތަްއުލިބުނުުތާރީޚާު،މޮޑެލްުނަމްބަރާއުި، އުި،
ުއެނގޭނޭހެންުމުދަލުގެުމައުލޫމާތުުބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށެވެ.ު

ު
އެއްގޮތަށްުުލާއިއުސޫމިުއިދާރާގެުހަރުމުދަލުގެުދަްފަތރުުއެުތިލަދުންމަީތުއުތުރުބުީރުމޮޅަދޫުކައުންސިލްުއިދާރާއިން،ު ނަމަވެސް

ުދަފްތަރުގައިުބަލަހައްޓާފައެއް ުމިގޮުތން ުެތރެއިންުނުވެއެވެ. ުމަޢުލޫާމތުތަކުގެ ުހުންނަންޖެހޭ ުސީރިއަލްުުބަޔާންކޮށްފައި މުދަލުގެ
ު ުނެތްއިންވެންުނަމްބަރު ުލިޔެފައި ުފޮތުގަިއ ުުކަމާއިޓްރީ ުކޯޑު ުަނންަބރު ުމުދަލުގައި ުހުރިަތނުގެުތްކަމާއިނެުޖަާހފައިބައެއް ުމުދާ

ުފާހަގަކުރަމެވެ ުދިމާނުވާކަްނ ުދަފުތަރާ ުުމިގޮތަށް،ު.ތަފްސީލު ުގަވާއިދުން ުދަފްތަރު ުނުބެލެހެއްޭޓނަމަ،ުހަރުމުދަލުގެ ފުރިހަމަކޮށް
ު ުފާހަގަ ުއެކަން ުވީނަމަވެސް، ުކަމުގައި ުގެއްލުނު ުދަމުދަލެއް ުމުދާުު،މާއިތިވުކުރަން ުހުންނަންޖެހޭ ުއިދާރާގައި ުުުކައުންސިލުގެ

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
http://www.audit.gov.mv/


 
 

،ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު    ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، 
 www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް:  info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ3316430ުީފެކްސް:3323939ުުފޯން:ު
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ުއިދާރާގައިު ުކައުންސިލުގެ ުނުކުރެުހަމައަށް ުޔަޤީން ުދެނެގަތުަމށްުުހުރިުކައުންސިލްގައިުއަދިުވުމާއި،ހުރިކަން ުއަގު ހަުރމުދަލުގެ
 ދަގޫވާނެއެވެ.ނއު
ު

ުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ގެު)ބ(ުގައިުވާގޮތުގެުމަތިންުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގ11.03ުުެު(R-20/2017)ނަންބަރުުގެގަވާއިދުުގެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތު
ފްަތރުގައިުހިމަނައިުގަވާއިދާއިުހޭުކަންތައްތައްުފުރިހަމަކޮްށ،ުއެދަރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލެއްގެުފުރިހަމަުކުރަންުޖެ

ު ުބެލެހެްއުޓމަށް ުފުރިހަމައަށް ުހަރުމުުދަންނަވަމެވެ.އެއްގޮތަށް ުކުރަމުންުއަދި ުއަޕްޑޭޓް ުގަވާއިދުން ުބަދަުލތައްވެސް ުއަންނަ ދަލަށް
ުގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 

 ބަޖެޓުުބާކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާނުކޮށްުއިދާރާގެުބޭންކްުއެކައުންޓްގައިުބަހައްޓާފައިވުންު .4

(ުމާލިއްޔަތާިއ2016ުޑިސެމްބަރ19ުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު
ުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ުސަރކިއުލަރގައި ު، ބެހޭ ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުދޫކުރާ ުއެޑްވާންސްކޮށް ުފިޭނންސްއިން ުއޮފް 31ުމިނިސްޓްރީ

ލީުއަހަރުުޑިސެމްބަރގެުނިޔަލަށްުބާކީުހުރިުފައިސާއިންުފާއިތުވިުއަހަރަށްުހޯދާފައިވާުމުދަލަށްުނުވަތަުޚިދުމަތުގެުބިލްތަކަށްުމާ
ު ުބަންދުޫނން ުސަރުކާރު ުދެއްކުމަށްފ30ުަނިމުމަށްފަހު ުފައިސާ ުތެރޭގައި ުޤާނޫދުވަސް ުފައިސާއިން، ުހުރި ުބާކީ ނަންބަރ:ުުނުހު

ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތީނ94ުުް)ދިވެހިުރާއްޖޭގެުއިދާރީދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒިުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުގ7/2010ުުެ
ުރިޒާވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުބާކިވާުފައިސާުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރަްނވާނެކަމަށެވެ.ު%5ބަހައްޓަންޖެހޭު

ު
ު ުކައުންސިލްނަމަވެސް، ުމޮޅަދޫ ުއުތުރުުބރީ ުުގެތިލަދުންަމތީ 2015ުުއިދާރާއިން ުބާކީވި ުަބޖެޓުން ުއަހަރުގެ 282,877ުވަނަ

ުހަތެއް ުހަތްދިހަ ުއަށްސަތޭކަ ުދެހާސް ުއަށްޑިހަ ު)ދުއިސައްތަ ުއާއި 2016ުު(ުރުފިޔާ ުބާކީވި ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ 311,160ުވަނަ
ުފަސްދޮޅަސް ުއެއްސަތޭކަ ުއެގާރަހާސް ުު))ތިންސަތޭކަ ުރުފިޔާ ުއެއްގޮތަށް ުއުޞޫލުތަކާއި ުބަޔާންކުރެވުނު ުބޭންުކުއިސްވެ ޕަބްލިކް

ުވެއެެވ.އެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިުނު
ު

ުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ު ުުގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުފިނޭނ34ުްޤާނޫނުެގ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުމާއްދާ ުސަރކިއުލަރވަނަ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް  ސް
ދަުއލަުތެގުު،ޖެޓަކުންގައިުވާގޮތުގެުަމތީންުވަކިުމާލީުއަހަރަކާުގުޅޭގޮތުންުފާސްކޮށްަފއިވާުބަު D2/CIR/2016/14-13ނަންބަރު:
ުޚަު،ފައިސާއެއް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުު،ރަދުކޮށްފައިނުވާނަމަުއެ ުޤާޫނނުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުމާއްދާގަިއ8ުުދައުލަތުގެ ވަނަ

ުބަޖެބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުެގުމަތީްނުެމނުވީުއެުމާލީުައހަރުުނިމުމަށްަފހުުއެުފައިސާުޚަރަދުުނު ުޓުކުރުމަާށއިުމިގޮތަށްުުހންނަ
ުންނަވަމެވެ.ޖަމާކުރުމަށްުދަުުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްބާކީުފައިސާުއަނބުރާު

ު
ުބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާނުކުރުންުދައުލަތުގެުއާމްދަނީުފައިސާގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވާުފައިސާުޕަު .5

ުގަވާއިދުެގު ުމާލިއްޔަތުގެ ުބަޔާންޮކށްފައިވަނ2.01ުީދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުިލބޭު، ގެ ުތަންަތނަށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި އާމްދަނީގެ
އޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުފައިސާުމިނިސްޓްރީު

ުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރަންާވނެކަމަށެވެ.
ު
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ރުބުީރުޑިސެމްބަރުއިންުފެށިގެންުތިލަދުންމަތީުުއތުވަނައަހަރުގ2013ުުެ، އިސްވެުބަޔާންކުރެވުނުުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުނަމަވެސް
)ހަތަރުުހާސްުހަސަތޭކ4,645ުުަމޮޅަދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްު"ވިޔަފާރިުހިންގުމުގެުމަހުުފީ"ުގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވާު

ުފަހެއް(ުރުފިޔާ ުއާމްދަނީުސާޅީސް ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްގެ ުބަދަލުގައި ުޖަމާކުރުމުގެ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުއެކައުންޓަށްުޕަބްލިކް
ުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ޖަމާކޮށްފައި

ު
ުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

13ު)ދައުަލތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ގ2006/3ުުުެޤާނޫުނުަނންބަރުުދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގަިއުަބލައިގަންނަުފައިސާއަކީު
ު ުފައިސާކަމުގައި ުޖަމާކުރަންެޖހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ުމާއްދާގެ ުޤާވަނަ ުޮގތުެގުއިނޫނުގަބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވާ

ުމަށްުމަތީންުދައުލަތުެގުއާމްދަނީުފަިއސާގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިާވުހުރިހާުފައިސާއެއްުޕަބްލިކްުބޭްނކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރު
ުދަންނަވަމެވެ.

ު
ުގުޅުންތަކާއިބެހޭުކަު .6 ުވިޔަފާރީގެ ުލިބޭގޮތްތަކާއި ުއާމްދަނީ ުމެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުުުއުންސިލް

ުހުށަހަޅާފައިނުވުންު

ު ުަނންބަރު: 2010/7ުުޤާނޫނު ުޤާނޫނު(ެގ ުހިްނގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ުދާއިރާތައް ުއިދާރީ ަވަނ124ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފާރީގެުބަޔާންކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޚާބުވުމާއިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސާއާއިުވިޔަުއިމާއްދާގަ

ށްުމަޢުލޫމާތުުއަދިުއާމްދަނީއާއިުއާމްދަނީުލިބޭުގޮްތތަކާއިުވިޔަފާރީގެުގުޅުންތަކާއިބެހޭުމަޢުލޫމާތުުލިޔުމަުކންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަ
ުހުށަހަޅަންވާނެކަމަށެވެ.

ު
އެއްވެސްާމެމްބަރަކުާމިާާތިލަދުންަމތީާއުތުރުބުރީާމޮޅަދޫާކައުންސިލްގެ، އެއްގޮތަށްުއިސްވެުބަޔާންކުރެވުނުުޤާނޫނާއިުނަމަވެސް

ުވެއެވެ.މަޢުލޫމ ތުާލިޔުމުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުށަހަޅ ފައިނު
ު

ުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުކައުންސިލަްށ124ުުއިދާރީުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނުގެުދިވެހިރާއްޖޭގެު
އާމްދަނީުހޮވޭުކޮންމެު އަދިުއާމްދަނީުއާއުި، ވިޔަފާރީގެުމަޢުލޫމާތުު، އެުމެމްބަރެއްގެުފައިސާއާއުި، މެމްބަރަކުުއިންތިހާބުުވުމާއިއެކުު،

ުއަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވެމެވެ.ލިޔުަމކުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާުލިބޭުގޮތްުތަކާއި،ުވިޔަފާރީގެުގުޅުންުތަކާއިުބެހޭުމަޢުލޫމާތު
ު
ުބައްދަލުވުންތައްުގާނޫނާއިުއެއްގޮތަށްުބާއްވާފައިނުވުންުކައުންސިލްގެުއާއްމުު .7

ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވަނީުކޮންމ115ުުެދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނުުގެު
ުހަފްތާއަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުއާންމުުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވަްނޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ު
ު ުނަމަވެސް ުއެއްގޮތަށް ުޤާނޫނާއި ުބަޔާންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުއުތުރުބުރީ ުކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ ުމޮޅަދޫ އަހަރުުުވަނ2016ުައިން

ުބައްދަލުވު ުއާންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތާއަކު ުނުވެއެވެ.ުންތައްކޮންމެ ުުބާއްވާފައި ުގޮތުން އަހަރުުުވަނ2016ުަމި
ުމެވެ.ު)ާސޅީސްުހަތެއް(ުބައްދަލުވ47ުުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުބާއްވާފައިވަނ52ުުީބާއްވަންޖެހޭު

ު
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