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1   ގެ 01ޞަފުޙާ 

cު
 

ުު

ު

ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުތުރ ކުނުުުއުތުރުބުރީތިލަދުންމަތީު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ކައުންސިލްގެުުއުތުރުބުރީުތުރ ކުނުުތިލަދުންމަތީުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުުހ.ު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު ުމި ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަުށން ުޤ ނޫނު(ގެ ު)އޮޑިޓް ުތުރ ކުނުުތިލަދުންމަތީ ުއުތުުރބުރީ
ުއިދ ރ ގެ 2016ުުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓ ުއެ ފ ސްކޮށްދެއްވި

ުު،އެއްގޮތަށް ުއެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުއިދ ރ ގެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުަބޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ު ުއ އި، ުތެރޭގައިޯތ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުއިދ ރ ގެކަ ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއެހެނިެހން ުބަަލހައްޓ ފައިވަނީއަދި ުހިންގ  ޤ ނޫުނުުކަންކަން

ު ުމ ލިއް)2006/3ުނަންބަރު ުޤ ދައުލަތުެގ ުއ ޔަތުގެ ުގަު،އިނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުވ އިދ ދައުލަތުގެ ުއި، ުނަންބަރު 2010/7ުޤ ނޫނު
ންހުރިުކަންކަމ އިުގުޅުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރު)

އިޞްލ ޙުުކުރަންުު،ވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮްތުބަޔ ންކުރުމ އިމަލުކުރެއަވ އިުދތަކަށްުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ ިއުގަ
)ދައުލަތުގ2006/3ުުެުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ުޤ ނޫނު( ު މ ލިއްޔަތުގެ ު ަވނ36ުަގެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮްތ ު)ހ(ުއ އި ުމ އްދ ގެ ުތުރ ކުނުތިލަދުންމަތީ ކައުންސިްލެގުުއުތުރުބުރީ
ުވ ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައ213ުިގެުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުއިދ ރ ގެ

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެެހންުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންު
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ޔ ްނތަކ އިުއެުބަޔ ްނަތކު ުމ ލީުބައަށްުނިމުުނުމ ލީުއަހަުރގ2016ުެޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެުމަީތުއުތުރުބުރީުތުރ ކުުނުތިލަދުން
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ނޫުނ(ގ3/2006ުުެ:ުޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަްށުހުށަހެޅުަމކީ،ުޤ ނޫުނުނަްނބަރުގުޅޭުނޯ

ުބަޔ ންތަްއ35ުު ުމ ލީ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ު)ހ(ގެ ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަުމން،ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮ

 މިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު
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2   ގެ 01ޞަފުޙާ 

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުތުރ ކުނުތިލަދުންމަީތ ުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ު

ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުށ.ު

ު ުނަްނބަރު ުލ މަރު)ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުެޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުހިންގުމުުކަޒީުއިދ ރީ ުުޤ ނޫނު(ުގެއުޞޫލުން ުމ އްދ ގަިއ88ުުގެ ވަނަ
ުދައުލަތު ުބަލަހައްޓަންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުއިދ ރ އަށް ުބެެލހެއްޓުކައުންސިލް ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުގަވ އިދުތަކ އިުގެ ުޤ ނޫނ އި މުގެ

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، އިންުބ ރުުލިބިގެްނު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(3/2006ުޤ ނޫނުުނަްނަބރުުއެއްގޮތްވު 
ު ުކޮްށފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުެއންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުގަވ އިދ ދަމިނިސްޓްރީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަިތން،ުުއުލަތުގެ ުގޮތުގެ އެއްގޮތްވ 

ު ުތުރ ކުނުުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެުއުތުުރބުރީ ުުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުމ ލީ ުއެުު،ބެލެހެއްުޓމ އިހިންގުމ އި، ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ުބަޖެޓުގަިއުުއަހަރަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން އެ

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

ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނ46ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުރ ކުނުއުތުުރބުރީުތުތިލަދުންމަތީު ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުނ.ު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުަބޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުތުރ ކުނުތިލަުދންމަތީ ުއިދ ރ ުއުތުރުބުރީ އިންުކައުންސިލްގެ
ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަ އެއްގޮތަށް،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  އިުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އުި، ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  އިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުަނންބަރު ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުު:ދަށުގައިވު 

ލުންުޞޫުއުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއިދ ރީުޖޭގެ)ދިވެހިރ އ7/2010ުް:ުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްަޔތުގެުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު
އަދިެވސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުަތކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިަފއިވ ުހިންގުމު އ އުި، ގެުޤ ނޫުނު(

އެކު،ުއެުލަފ ުދިނުމ އްުިއޞްލ ޙުކުރުމަށްުވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުކރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަްށުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތަމިން
ުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮ ތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުއެ، އިދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ހެނިހެްނުކައުންސިލްގެ
ުއިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮްތުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.މަލުކޮށްފަޚިލ ފަށްުއަުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ 

ފައިވަނީުއެުއަހަަރށްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެުޓންުޚަރަދުކޮށ2016ުްިއންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއުތުުރބުީރުތުރ ކުނުތިލަުދންމަތީުމިގޮތުންު
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުުރިުފ ސްކުުލުންއެުކައުންސި ބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ުތެރޭގައި، ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުވިޔަފ ރިތަކ އިުުއަދިުުބަޖެޓުގައި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ
ުއެހެނިހެުުއިފައިސ އ  ުގުޅުންހުރި ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުގަވ އިދ އި،ުން ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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3   ގެ 01ޞަފުޙާ 

ގޮތްުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭ
ުަވރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ބޭނުންވ ުމިންބަޔ ންުކުރުމަށްު

މިންވަރ މެދުުދެުމަލުކުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުއަުރ.ު ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުވޭުރަޢުޔުުރެވިފައިވު 

އުލަތުގެުދަުނީ،ބަޔ ންކޮށްފައިވައްދ ގެު)ހ(ުގައިުވަނަުމ 35ު(ގެުޤ ނޫނުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު: .1
ު ުއޮފީހެއްގައި، ުނިމޭތ ުމިކޮންމެ ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުކޮންމެ ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށުން ުދުވަހުގެުުޤ ނޫނުގެ ުމަސް ތިން

ހަރީުރިޕޯޓެްއުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކރ ުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުިހމަނައިގެން،ުއަުމިތެރޭގައި،ު
ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންތައްޔ ރުކޮށް ގޮތަށުް،ނަމަވެސްު،ު.ކަމަށެވެވ ނެުއޮޑިޓަުރ އުތުރުބުީރުުތިލަުދންމަތީމިުޤ ނޫނުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ހިމަނައިގެން،ުުސ ބުތަކ އި،ުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހ2016ުުިރ ގެުކައުންސިލްގެުއިދ ުތުރ ކުނު

 ؛ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުއޮޑިޓަރ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ،މިުމ އްދ ގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައިތައްޔ ރުކޮށް،ުުއަހަރީުރިޕޯޓް

 

ުމ ލިއްޔަތު .2 2009ު)ުގަވ އިދުުުގެދައުލަތުގެ )ު ު)ހ1.10ުގެ ުމ އްދ ގެ ުބަޔ ންކޮވަނަ ުގައި ުކޮންެމުުްށފައިވަނީ( ދައުލަތުގެ
އަދިުމިމ އްދ ގެުވެ.ުކަމަށެފަދަުރިކޯޑެއްުއޮންނަްނވ ނެގޭނެނތަފްޞީލުޮކްށުއެތަނެއްގައިވެސްުއެތަނަކަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތައްު

ގައިުވަނީުމިރިކޯޑުގައިުއެުފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ  ރެންސްުއިުރިފަޞީލ ޮގތުގެުތަފުުޫނނުުނުވަތަުއެކަމެއްުހަމަޖެހުނު)ށު(
ގެުއިދ ރ އިންުެއުތުރ ކުުނުކައުންސިލުތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުު،ނަމަވެސްއެނގެންުއޮްނނަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުުނަންބަރ އިުތ ރީޚު

 ޞީލުކޮށްުއެނޭގނެފަދަުރިކޯޑެއްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުން؛އްުތަފުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަުއިދ ރ އަށް

 

ޖަމ ކުރެވޭހު 1.01ުގެުު(2009)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .3 ދައުލަތުގެުތަްނތަނަށްުލިބޭުފައިސު  ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނުީ،
ު ުއެކައުންޓަކަށް ުަޖމ ކުރަންޖެހޭ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުނަމަ، ުލިބިއްޖެ ުއޮއްވ  ުނަމަެވްސުކަމަށެވެޖަމ ކުރަންވ ނެވަގުތު .

ވަންދެްނުުތަކެއްއެކައުންޓަށްުފައިސ ުޖަމ ނުކޮްށުގިނަުދުވަސްުއިދ ރ އިންުބޭންކްުގެކައުންސިލްތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުތުރ ކުުނު
ބަހަ 120,668ުުގުނިއިރުތިޖޫރީުރުގައިުޟިގައިުއޮޑިޓަރުންގެުހ 2018ުުނަވަރީޖ3ުަުމިގޮތުންު؛އްޓ ފައިވ ކަންތިޖޫރީގައިުފައިސު 

ުހަުވިހިުސަތޭކަ) ުއަށެުހ ސް ުފަސްދޮޅަސް ުތިޖޫުއް(ސަތޭކަ ުރުފިޔ  ުު؛ރިކަންހުރީގައި ުދައްކ ގޮތުންއަދި 10ުުލިޔެކިޔުންތަކުން
 ްނ؛ނުވުުޖަމ ކޮށްފައިުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުގެުފަހުންުއެއްވެސްުފައިސ އެއ2016ުްުނަވަރީޖަ

 

ތަންަތނަށްުިލޭބުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެު، ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައި(ުހ)ުގ2.01ުެުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .4
ުޕަބްލިކްު ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުދެއްކުމަށްޓަކައި ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ފައިސ 

ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. ުއެކައުންަޓށް ުދައުލަތުގެުުއިދ ރ އަށްުކައުްނސިލްގެުތުރ ކުނުުއުތުރުބުރީުތިަލދުްނމަތީު،ނަމަވެސްުބޭންކް
142,077ުުބަލައިގެންފައިވ ުނިޔަލަށްުގ2016ުުެުޑިސެމްބަރ31ުުތެރެއިންުފައިސ ގެުުބަލައިގެންފައިވ ުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެ

ުހަތެއްުހަތްދިހަުހ ސްުދެުުސ ޅީސްުސަތޭކަ) ުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުޕަބްލިކްުނިޔަލަށްުގ2018ުެުޖަނަވަރ3ުީުރުފިޔ (
ު؛ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން

 

މ ލިއްޔަތ އ2016ުިޑިސެމްބަރD2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ުނަންބަރުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ .5 )ު
ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުސަރކިއުލަރގައި ު، ބެހޭ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކުރ  ުއެޑްވ ންސްކޮށް ުިފނޭންސްއިން ުއޮފް 31މިނިސްޓްރީ
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4   ގެ 01ޞަފުޙާ 

ުއަހަރަށް ުފ އިތުވި ުފައިސ އިން ުހުރި ުބ ކީ ުއަހަުރުޑިސެމްބަރގެުނިޔަލަށް ުމ ލީ ުބިލްތަަކށް ުޚިދުމަތުގެ ުނުަވތަ ުމުދަލަށް ުހޯދ ފައިވ 
ު ުބަންދުނޫން ުސަރުކ ރު ުޤ ނ30ުޫނިމުމަށްފަހު ުފައިސ އިން، ުހުރި ުބ ކީ ުދެއްކުމަށްފަހު ުފައިސ  ުތެރޭގައި ުނަންބަރ:ުނުދުވަސް

ގޮތުގެުމަތީްނ94ުުގެުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒިުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުު)ދިވެހިުރ އްޖޭގެުއިދ ރ7/2010ުުީ ވަނަުމ އްދ ގައިވު 
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ު%5ބަހައްޓަންޖެހޭު ފައިސު  2016ނަމަވެސްުުރިޒ ވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކިވު 

ުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީންުބަޖެޓަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުތުރ ކުނުުއުތުުރބުރީުތިލަދުންމަތީުހަރުވަނަުއަ
ު ުހުރި ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުފައިސ ގެ ުފޮނުވ ފައިވ  ުއަށްޑިަހުު)ސަތޭކ137,984ުައެޑްވ ންސަށް ުސަތޭކަ ުނުވަ ުހ ސް ުހަތް ތިރީސް

ު 03ުުހަތަރެއް(ުރުފިޔ  ުނިޔަލަށ2018ުްޖަނަވަރީ ުޭބންކްުގެ ުއެކައުންޓުގައިުޖަމ ުށްއެކައުންޓަުޕަބްލިކް ުބަޖެޓް ުިއދ ރ ގެ ނުކޮށް
ުބަ ުހައްޓ ފައިވުން. ުބ ކ2015ުީއަދި ުބަޖެޓް ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުހުރި ުގޮތުގައި ުހ ސްުުސަތޭކަު)ފަސ531,234ުުްގެ ުއެއް ތިރީސް

ުޖަމ ުހަތަރު(ދުއިސައްތަުތިރީސްު ގައިުބަހައްޓައިެގްނުއެކައުންޓުރެވެނިއުުނުކޮށްުއިދ ރ ގެުުރުފިޔ ުޕަބްލިކްުބޭންކުުއެކައުންޓަށް
 ކޮށްފައިވުން؛ޚަރަދު

 

(ުގައިުވަނީ،ުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުުނިޒ މެއްގައިުވައުޗަރIުުވަނަުބ ބުގެު)8ުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައު .6
އުތުުރބުރީުތުރ ކުުނުވަނަުއަހަރުުިތލަދުންމަތ2016ުުީނަމަވެސްުުުއ އިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުރަޖިސްޓްރީ
 ން؛ތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުުުވައުޗަރުރަޖިސްޓްރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުގެުއިދ ރ އިންކައުންސިލު

 

ުު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުުނަމްބަރުުޤ ނޫނު .7 ވަަނ110ުުގެ
ލުވުމެއްުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަޢ އްމުދިނުމަްށޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ އްދ ގައި

ުފެބު ުއަހަރެއްގެ ުބ ކޮންމެ ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުފެބުރުވަރީ ުއަދި ުކަމަށ އި ުބައްދަލުވުމުރުވަރީއްވަންޖެހޭނެ ުބ އްވ  ފ އިތުވިުުގައިުމަހު
މ ލީުރިޕޯޓ އި ބައްަދލުވުމުގަިއުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްު، އަހަރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އުި، ރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުބ އްވު 

ންވ ނެުކަމަށެވެ.ުށަހަޅ ުޚިޔ ލުުހޯދަކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހު
ވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުބ އްވ ފައިުރީުމަހުުބ އްވަންޖެހޭުބައްދަލުވުންބުރުވަުފެުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުތުރ ކުނުުކައުންސިލުންނަމަވެސުް،

 ؛ންއެނގެންނެތުު

 

ުު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުުނަމްބަރުުޤ ނޫނު .8 ވަަނ124ުުގެ
ބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންހޮވޭުކޮންމެުމެކައުންސިލަށްުުނީ،ވަބަޔ ންކޮށްފައިުމ އްދ ގައި

އިދ ރ އަްށުުބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަުކންުކައުންސިލްގެތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ މަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީއ އިުއ ްމދަނީުލިބޭުގޮު
ުލިޔުމުންު ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ތުރާުކނު ،ނަމަވެސްވެ.ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެ ުމަޢުލޫމ ތު ުއެ ުމެމްބަރަކު ުއެއްވެސް ކައުންސިލްގެ

 ؛ުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންކައުންސިލްގެ

 

ުވަނ115ުުަުގެ(ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުުނަމްބަރުުޤ ނޫނު .9
ު،ނަމަވެސްު.ބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށެވެުބައްދަލުވުމެއްުއ ންމުުކައުންސިލްގެުއެއްފަހަރުުތ އަކުހަފުުކޮްނމެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ އްދ ގައި

ުއެއްގޮތަށްުތުރ ކުނުުުއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީ ުޤ ނޫނ އި ުމި ުއިދ ރ އިން 52ުުޖެހޭުބ އްވަންުއަހަރުުވަނ2016ުަުކައުންސިލްގެ
 ުކަން؛ބައްދަލުވުނ1ުްުކުއްލިުބައްދަލުވުމ އ30ުިުވަނީުބ އްވ ފައިުުތެރެއިންުބައްދަލުވުމުގެ
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5   ގެ 01ޞަފުޙާ 

މިންވަރ މެދުުދެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުުބ.ު  ވޭުރަޢުޔުުރެވިފައިވު 

ުު ު))ހ( ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)1ޤ ނޫނ އި ުއިން ުއަްށ6ު( )
ނޑުުގޮތެއްގައިުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުފިޔަވައުި،ުމައްސަލަތައްބަޔ ންކޮށްފައިވު  ބަރުުމްޑިސ31ުެކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުުތުރ ކުނުމައިގަ

އެއްގޮަތށް،ުކައުްނސިލުންުފ ސްކުއެއެުއަހަރަށްުުަބލަހަްއޓ ފައިވަނީުއިިހންގަުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުކަންކަނ2016ުް ރިުބަޖެޓު 
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށްު،ުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށްމަޤުޞަދުތައްއެުކައުންސިލުގެު ނޑައެޅުނުުުބަޖެޓުގައިު،ބަޖެޓުގައިުކަ ޚަރަދުކުރުމަށްުކަ

ު ުނަްމބަރު: ުޤ ނޫނު ުތެރޭގައި، 2006/3ުުހުދޫދުގެ ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގުޅުންހުރިު)ދައުލަތުގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ކައުްނސިލްގެ
ުއިުއެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީހުްނުދެކެމެވެ.ުއިުގަވ އިުދތަކ ނުތަކ އެހެނިހެންުޤ ނޫު

(9ު)ުއިން(7ު)ުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދަށްުަޢމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެވޭުރައުޔުުބިނ ުކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަންބަރު)ށ(ުއަދިު
ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުުކަންކަންގައި ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުފިޔަވައި، ުތުރ ކުުނ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެ ކަންކަންުކައުންސިލްގެ

ުހިން ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުކޮށްފައިަވނީ ުޢަމަލު ުހިންގުމުގ2010/7ުުެގެވުމުގައި ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުކަންތައްތަކ އިުއެކަންތައްތައްުގަކުރެވުނުުއޮޑިޓްގައިުފ ހަުޅ.ު

ުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްު.1ު

ުނަމްބަރު:ު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތު 35ުު)ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުކޮންެމުވަނަ ދައުލަތުގެ
ތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުު،މަސްޢޫލުުއޮފީހެއްގައި ޒިންމ ދ ުރވެރިޔ ،ުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުިނމޭތު  ނޑައަޅު  މިުޤ ޫނުނގެުދަށުންުކަ

އަަހރީުރިޕޯޓެއްު މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންަތއްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެނުް، ތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަރުއެމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
ޭހުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންުވ ނެކަމަެށވެ.ުއަދިުމިރިޕޯޓްުތައްޔ ރުުކުރަންވ ނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެ

ރަށުުކައުންސިލD2/CIR/2016/9ުް-13)ސަރކިއުލަރު)ނަންބަރުު: ސިލްތަކުގެުއިުއަދިުސިޓީުކައުންތަކ އިުއަތޮޅުކައުންސިލްަތކ އިނުް،
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ

ު ުއުތުރުުބރީ ުތިލަދުންމަތީ ުުގެުކައުންސިލްުތުރ ކުނުނަމަވެސް ުހިނގ2016ުުިއިދ ރ ގެ ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި، ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ވަނަ
އަހަރީުރިކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓް އޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުުޕޯޓްުހިމަނައިގެްނު، ގޮތުގެމަިތްނުތައްޔ ރުކޮށުް، އިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުޤ ނޫނުގައިވު 

ު ުނުވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން ުހުށަހަޅ ފައި ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް ުއުތުރުބުރީ ުުގެކައުންސިލްުތުރ ކުނުތިލަދުންމަތީ ޑިސެމްބަރ31ުުއިދ ރ ގެ
ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.2016ު
ު

ދިންުއިޞްލ ޙުު ުގޮތްުކުރަންުލަފު 

ގޮތަްށ،ުކަުއންސިލްގ35ުެ)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނުގެު މ ލީުބަޔ ންަތއް،ުުއިދ ރ ގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުޖެނެރަަލށްު ުއޮޑިޓަރ ުތެރޭގައި ުދުވަުހގެ ުމަސް ުިތން ުނިމޭތ  ުއަަހރެއް ުމީލ ދީ ުކޮންމެ ުރިޕޯޓ އެކު، ުއަހަރީ ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ު)ނަންބަރު:ު ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓް ުމި ުއަދި ހުށަހެޅުމަށ އި،
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6   ގެ 01ޞަފުޙާ 

D2/CIR/2016/9-13ުު ުައތޮޅު ުކައުންސިލްތަކ އި ުރަށު ުއިން ުހިސ ުބަތއްުުއިކައުންސިލްތަކ ( ުމ ލީ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ އަދި
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ. އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ

ުޓްރެޜަރީން ުއެންޑް ުިފނޭންސް ުއޮފް ުުގައ2016ުިޑިސެމްބަރ19ުުު)ށ(ުއަދި،ުމިނިސްޓްރީ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސ ރކިއުލަރުނެރެފައިވ 
ގުޅޭުގޮތުންުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުރިޕޯޓ އިބެހޭ"ގައD2/CIR/2016/14ުި-13) ނަމްބަރުު:) ގަިއުުސަރކިއުލަރު"މ ލީުހިސ ބުުނިންުމމު 

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތައްތައްުފުިރހަމަުކުރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްުދައުލަތުު.2ު ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުރިކޯޑެއްުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނެތުންުުފައިސ ުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ެވސްުުަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިުވަނީުދައުލަތުގެުކޮންމެުތަނެއްގައ1.10ުިގެު(2009ު)ުގަވ އިދުުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ު ުިލބޭ ުފައިސ  ުއެތަނަކަށް ުއެކަންތަްއތައް ުއޮންނަންވ ނެގޭނެނތަފްޞީލުޮކށް ުރިކޯޑެއް ުމިވެ.ުކަމަށެަފދަ ުވަީނުުައދި ު)ށ(ުގައި މ އްދ ގެ

އިުރިފަރެންސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުުޞީލ ހަމަޖެހުނުުގޮތުގެުތަފުމިރިކޯޑުގައިުއެުފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުވަތަުއެކަމެއްު
ފައިސ ުލޭިބުުގެުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ އަށްތުރ ކުނުުކައުންސިލުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުު،ނަމަވެސްުއެނގެންުއޮންނަންވ ނެުކަމަށެވެ.

ުކައުންސިލްގެުކަންތައްތަ ުއެހެންކަމުން ުފ ހަގަކުެރވުނެވެ. ުބަލަހައްޓ ފަިއނުވ ކަން ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިކޯޑެއް ުއެނގޭނެފަދަ ުތަފްޞީލުޮކށް އް
ުބަލަ ުގޮތްގޮތުން ުއެކިއެކި ުޤ އިދ ރ އަށް ުކޮން ުފައިސ އަކީ ުަދށުންއިގަންނަ ުއުސޫލެއްގެ ުނުވަތަ ުފައިސ ުނޫނެއް އެއްކަމ އި،ުނަގަންޖެހޭ

ރޭޓު ނޑައެޅިފައިވު  ފައިސ ކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއެކިުކަންކަމަށްުިލބެންޖެހޭުހުރިހު  ބަލައިގަންނަކަމ އިު، އެއްުހޯދަުމންުތަކަށްުފަިއސު 
ުވެފައެވެ.ކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުުގެންދ ކަންުޔަޤީން

 
ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުކައުންސިލްގެުުގައިއަދިު)ށ(ު)ހ(ުވަނަުމ އްދ ގ5.04ުުެގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުއިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތައްުތަފްޞީލުކޮށްުއެނޭގނެފަދަުރިކޯޑެއްުލިޔެުބަލަހައްޓަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިުހުރުންުު.3ު ުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސު 

ު ުއޮއްވު 1.01ުގަވ އިދުެގުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުވަގުތު ުޖަމ ކުރެވޭހ  ުަފއިސ  ުިލބޭ ުތަންަތނަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުދައުލަތުގެ ގައި
ުއެކައުންޓަކަ ުޖަމ ކުރަންެޖހޭ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފަިއސ އެއް ުނަމަ،ުއެ ުލިބިއްޖެ ުޖަމ ކުރަންވ ނެުފައިސ  ުކަމަށެވެުށް ތިލަދުންަމީތު.ުނަމަވެސް

ޖަމ ނުކޮށްުގިނަުދުވަސްުގެލްކައުންސިއުތުރުބުރީުތުރ ކުނުު ވަންދެންުތިޖޫރީގައިުފައިސު ުތަކެއްުއިދ ރ އިންުބޭންކުުއެކައުންޓަށްުފައިސު 
120,668ުގުނިއިރުުތިޖޫރީުރުގައިުޟިގައިުއޮޑިޓަރުންގެުހ 2018ުުރީުނަވަޖ3ުަވަނީުފ ހަގަކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުުބަހައްޓ ފައިވ ކަން

ގޮތުންު.ރިކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެތިޖޫރީގައިުހުުރުފިޔ ުއް(ަފސްދޮޅަސްުއަށެސަތޭކަުުހ ސްުހަުވިހިުސަތޭކަ) 10ުުލިޔެކިޔުންތަކުންުދައްކު 
ުޖަމ ކޮށްފައެއްުނުވެއެވެ.ުބޭންކަށްުގެުފަހުންުއެއްވެސްުފައިސ އެއ2016ުްރީުނަވަޖަ
ު
ު
ު
ު
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7   ގެ 01ޞަފުޙާ 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙްު ުކުރަންުލަފު 

ު ުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުމ އްދ 5.15ުގެ ުގޮތުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަހަކުުުމަދުވެގެންުމަތިންުގެގައި
ުތިޖޫރީގަ ުކައުންސިލުގެ ުއުއެއްފަހަރު ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުފައިސ  ުޞޫއިވ  ުދަށުން ުއެކައުންޓްތަކަށްލުގެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުއެ

ުޖަމ ކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

4ު ުއ މްދަނީުުބަލައިގެންފައިވ ުުއިދ ރ އިންުުގެުކައުންސިލްު. ުުދައުލަތުގެ ުޕަބްލިކް ުފައިސ  އެކައުންޓަށްުބޭންކް
ުޖަމ ކޮށްފައިނުވުންު

ުގަވ އިދުގެު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ2.01ުީދައުލަތުގެ ުފައިސު ، ގެ ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި އ މްދަނީގެ
ރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަްށުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަ

ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.

ުު،ނަމަވެސް ުތުރ ކުނު ުއުތުރުުބރީ ުފައިސ ެގުުށްއިދ ރ އަުގެކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ދައުލަތުގެ
3ުރުފިޔ ުތެއް(ުސ ޅީސްުދެހ ސްުހަތްދިހަުހަުސަތޭކަ)142,077ުުބަލައިގެްނފައިވ ގެުނިޔަލަށ2016ުުްުޑިސެމްބަރ31ުުތެރެއިންު
މިއެކައުްނޓަށްުޖަމ ޮކްށފައިނުުބޭންކްުގެުނިޔަަލށްުޕަްބލިކ2018ުްުޖަނަވަރީ ުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ުއެކައުންޓަށްުުޭބންކްުޕަބްލިކްުގޮތުންުވެއެވެު.
ު.އެވަނީއެވެުގައ1ުިުތ ވަލްުލްތަފްޞީުފައިސ ގެއ މްދަނީު

ފައިސ ގެުތެރެއިނ1ުްތ ވަލްު ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ :ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ުތަފުޞީލުު

ުގެުނިޔަކަށްުހުރ2016ުުިޑިސެންބަރ31ުުުުތަފުޞީލުު
 23,780ުކ ޑުުފައިސ ުދިވެހިުރައްޔިތެއްކަންުއަންގައިދޭު

80,761ުުމުދަލުުޒަކ ތުުފައިސ 
13,770ުުތީުސެޓްފިކެޓްުފީސަލ މަ

13,800ުުމަސްވެރިކަމުގެުލައިސަންސްުފީު
500ުުވިޔަފ ރިުރަޖިސްޓްރީުފީު
9,466ުުނީލަމުންުލިބޭުފައިސު 

142,077ުުސްުދެުހ ސްުހަތްދިހަުހަތެއް(ުރުފިޔ ުސ ޅީުުޖުމްލަު)ސަތޭކަު
ު
ު

ދިންގޮތްުކުރަންުއިޞްލ ޙްު ުލަފު 

13ުގެު(ުޤ ނޫނުުުމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު)2006/3ު)ހ(ުދައުލަތުގެުއ މްަދނީގެުގޮުތގައިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު
ުމ އްދ  ުދަށުްނ،ވަނަ ުޖަމ ކުރަޕަބްލިކްުގެ ުއެކައުންަޓށް ުުބޭންކް ުކަމުގައި ުފައިސ  ުމަތިންެޖހޭ ުގޮތުގެ ްނުދައުލަުތގެުވ ތީ،ުޤ ޫނނުގައިވ 

ުދަންނަވަމެވެ.ުރުމަށްންޓަށްުޖަމ ކުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވ ުހުރިހ ުފައިސ އެއްު
ު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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8   ގެ 01ޞަފުޙާ 

(2012ުނޮވެްމބަރ08ުު)8/2012ު:ުޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަމްބަރުމ ލިއްުގެމިނިސްޓްރީުޮއފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީ)ށ(ު
އަށްުފޮނުވުމ  މޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ ު( ުުގައިުުއި"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަންނަުފައިސު  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގުޅޭ"

ުމަތީ ުގޮތުގެ ުސަރކިއުލަރުއެން ުދަށުން ުތަުކގެ ުޤ ނޫނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުފައިސ ުުށްކައުންސިލަގައި ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ަބލައިގަންނަ
ުގެންދިއުމަށްުދަްނަނވަމެވެ.މީރ އަށްުފޮނުވަމުންުުޖަމ ކުރުމަށްފަންޑަށްުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުދައު

ުއެކައުންޓުގައ2016ުުިު.5 ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ ުޖަމ ނުކޮށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުބ ކީ ުބަޖެޓު ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުބަހައްޓ ފައިވުންު

ބަޖެޓަކުން،34ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު ގުޅޭގޮތުންުފ ސްުކޮށްފައިވު  ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުވަކިުމ ލީުއަހަރަކު 
ުފައިސ އެއް ުއެ މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ، ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައ8ުުިޤ ނޫނުގެ ވަނަ

ުވީުއެުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަުހ،ުއެުފައިސ އިންުޚަރަދުކޮށްގެންުނުވ ނެުކަމަށެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުެމނު

ު ުނަންބަރުއަދި ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް (ުމ ލިއްޔަތ އ2016ުިޑިސެމްބަރ19ުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީ
ފައިސ ގެުތެރެއިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްއިންުއެ، ބެހޭުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރގ31ުުެޑްވ ންސްކޮށްުދޫކުރު 

މުދަލަށްުނުވަތަުޚިދުމަތުގެުބިލްތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުސަރު ކ ރުުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސ އިންުފ އިތުވިުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވު 
ު ުފައިސ އިނ30ުްބަންދުނޫން ުހުރި ުބ ކީ ުދެއްކުމަށްފަހު ުފައިސ  ުތެރޭގައި ުޤ ނޫދުވަސް ުުނު، ުރ އ7/2010ުްނަންބަރ: ޖޭގެު)ދިވެހި

ުލ މަރުކަޒީ ުުއިދ ރީދ އިރ ތައް ުެގ ުޤ ޫނނު( ުހިންގުމުގެ 94ުުއުޞޫލުން ުބަހައްޓަންެޖހޭ ުމަތީން ުގޮތުގެ ުމ އްދ ގައިވ  ރިޒ ވްުު%5ވަނަ
 އުނިކުރުމަށްފަހުުބ ކިވ ުފައިސ ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.

ފައިސ ެގުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުބަެޖޓަށްުފިޭނންސްުމިނިސްޓްރީންުެއޑްވ ންސަށްުފޮނުވ ފައިވު ުތރ ކުނުުުހަރުވަނަުއ2016ުަ، ނަމަވެސް
ުހުިރު ުގޮތުގައި ުހަތްުު)ސަތޭކ137,984ުަބ ކީގެ ުނުވަުތިރީސް ުއަށްުހ ސް ުަހތަރެއް(ސަތޭކަ ުުޑިހަ ުޖަނަވ03ުަރުފިޔ  ގ2018ުުެރީ

ވަނ2015ުުައެކު،ުއެއ އަދިުހަމަނުކޮށްުއިދ ރ ގެުބަޖެޓްުއެކައުންޓުގައިުބަހައްޓ ފައިވެއެވެ.ުޖަމ ުށްޓައެކައުންުުޕަބްލިކްުބޭންކްުނިޔަލަށް
ލިްކުރުފިޔ ުޕަބްު(އްހަތަރެތިރީސްުއެއްުހ ސްުދުއިސައްތަުތިރީސްުުސަތޭކަު)ފަސ531,234ުުްގެުގޮތުގައިުހުރިުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީ

ުކޮށްފައިވެއެވެ.ުގައިުބަހައްޓައިގެންުޚަރަދުއެކައުންޓްރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުޮކށްުއިދ ރ ގެުުބޭންކް
ު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ު ުޤ ނޫނުެގ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުސަރކިއުލަރ34ުދައުލަތުގެ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުއަދި ުމ އްދ  ުުުނަންބަރު ވަނަ
13-D2/CIR/2016/14ު(19ުު2016ޑިސެމްބަރ)ުުިބަޖެޓަކުންު،ވ ގޮތުގެުމަތީންގައ ގުޅޭގޮތުންުފ ސްކޮށްފައިވު  ު،ވަކިުމ ލީުއަހަރަކު 

ުފައިސ އެއް ުޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަު،ދައުލަތުގެ ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުު،އެ ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގައ8ުުިދައުލަތުގެ ވަނަ
ުނިމުމަ ުއަހަރު ުމ ލީ ުއެ ުމެނުވީ ުމަީތން ުގޮތުގެ ުބ ކީުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބަެޖޓު ުހުްނނަ ުމިގޮތަށް ުނުކުރުމަށ އި ުޚަރަދު ުފައިސ  ުއެ ްށފަހު

 ފައިސ ުއަނބުރ ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

 

ު
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ުކޮށްފައިނުވުންުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުުުރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުވައުޗަު.6ު

ޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުުނިޒ މެއްގައިުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީއ އIުިވަނަުބ ބުގެު)8ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ަފއިސު  ގައިުވަީނު، )ު
ންުގެުއިދ ރ އިވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތުރ ކުނުުކައުންސިލ2016ުުނަމަވެސްުުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށެވެ.

ު.އެވެތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވެުއެއްރަޖިސްޓްރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުވައުޗަރު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުމ ލިއްޔަތު ުުގެދައުލަތުގެ ުޗެކ6.04ުުްު(R-20/2017)ގަވ އިުދ ުއަދި ުވައުޗަރުރަޖިސްޓްރީ ުޕޭމަންްޓ ުމަިތން ުގައިވ ގޮތުގެ ު)ހ( ގެ
ު.ލެހެއްޓުމަށްުދަންަނވަމެވެރަޖިސްޓްރީުބެ

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންު.7ު ުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުޢ އްމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ވަނީ،ުވަނަުމ އްދ ގައ110ުިގެުު(ހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުދިވެ)7/2010ުޤ ނޫނުުނަމްބަރުު
ރީުއަދިުބުރުވަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުފެކޮްށުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަޢ އްމުރައްޔިތުންނަށްުމައުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްު

ު،މ ލީުރިޕޯޓ އިު،ރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިފ އިތުވިުއަހަުގައިމަހުުބ އްވ ުބައްދަލުވުމުުބުރުވަރީއަދިުފެ.ުއްވަންުވ ނެުކަމަށެވެޖުލައިުމަހުުބ 
ގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުބައްދަލުވުމުޢ އްމުުއްވު ޖުލައިުމަހުުބ ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުަށހަޅަންވ ނެުކަމަށ އި

އުތުރުބުރީުތުރ ކުުނުުނަމަވެްސުތިލަދުންމަތީ.ުކަމަށެވެންވ ނެޔ ލުުހޯދަޚިޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅ ުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަު
ުކައުންސިލުންުއިސްވެުދެންނެވުުނުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށްުފެބްރުއަރީުމަހުގެުބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުުނވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު
ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙްު ުކުރަންުލަފު 

ު ުނަމްބަރު ުހިންގުމުގެދިވެ)7/2010ުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު(ޤ ނޫނުުހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައ110ުިގެ ، ވަނަ

ުފެބްރުއަރީުުވެސްުކޮްށުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެޢ އްމުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުުމަޢުލޫމ ތުރައްޔިތުންނަށްު
މުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެެވ.ުޢަމަލުުކުރަވ ުގޮތުގެުމަތީންުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ،ުމިދެްނނެވިުޤ ޫނނުގައިއަދިުޖުލައިުމަހުުބޭއްވުމަށްު

ގޮުތގެުމަޢުލޫމ ތުު ގޮުތގެުމީގެުއިތުރުންުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުޢަމަލީުސިފަުއަންނަމުންދު  އިސްވެުދެންނެުވނުުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުވެސްުދަންނަވަމެވެ.ުމަށްންުޢ އްމުކުރަމުންުގެންދިޔުގެުއިދ ރ އިމަދުވެގެންުދެމަުހންުއެއްމަހުުކައުންސިލްމަތިން،ު

ުުމަޢުލޫމ ތުުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ އިބެހޭުކައުންު.8ު

ުަނންބަރު:ު ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ެގ2010/7ުުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގ124ުުަ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުއިުވަނަ
އަދިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޚ ުބވުމ އިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުު

ުކަމަެށވެ.އ މްދަނީއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްަތކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ އިބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންވ ނެ
އިދ ރ ގެުނިމިދިޔަުދައުރުގެުިތލަދުްނމަތީުއުތުރުބުރީުތުރ ކުނުުކައުންސިލްގެުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށް،މަވެސް،ުނަ

ު ުތެރެއިން ުމެމްބަރެމެމްބަރުންގެ ުއ މްދަނީގެއެއްެވސް ުވިޔަފ ރިއ އި ުލިުޔމަުއްގެ ުކައުންސިކުމަޢުލޫމ ތު ުއިދ ރ ން އަށްުލްގެ
ު.އެވެނުވެޅ ފައިހުށަހަ
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