
 

 ގެ މާޅްޮސމަޑުލު އުުތުރުބރީ ވާޫދ ކައުންސިލްގެ އާިދރާ 

ވަަނ އަަހުރގެ ޮކމްޕްލަަޔންްސ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް  6201   
 

8201 އޮގަސްޓް  01 

 

COM-2018- 42 (D) 

 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:



 
 ފިހުރިސްތުު

ުސަފުހ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
 2 ............................................................................................................................................. ތަޢ ރަފުު

 3 ..................................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތުުވެރިޔ ގެުޒިންމ ދ ރުުމ ލީ

 3 ............................................................................................................ މަސްއޫލިއްޔަތުުޖެނެރަލްގެުއޮޑިޓަރ

 4 .................................................. އަސ ސްުުބިނ ުކރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިަފއިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އި

 4 .............................................................................. ދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިަފއިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އި

 5 ................................................................ ގޮތްުލަފ ދިންުުއިޞްލ ޙުކުރަންުމައްސަލަތަކ އިުފ ހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓްގައި

ު

ު

ު



 

 
އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ު  

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 
2 ގ7ުުެސަފުހ ު  

 

c 
 

 

ު

 

ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުވ ދޫު

ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 
މ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުވ ދޫުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލް

ުުތަޢ ރަފުު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ުކުރެވުނު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުގެ ުއުތުރުބުރީ ުވ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލު
އެއްގޮތަށްވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ު،ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ
މ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންަކންުުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަުކގެ، ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި

ުހި ުޤ ޫނުނުނަންބަރު ުބަލަހަްއޓ ފައިވަނީ ުޤ ނޫނު(ުއ އ3/2006ުިންގ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ އި،ުު،)ދައުލަތުެގ ުމ ލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ
)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުއ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު

ކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެެހނިހެންުޤ ނޫނުތަކ ުއެއްގޮަތށްތޯުބަލައި،ުއެުގ ނޫނުތަކ ުގަވ އިުދަތކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ެމދުުމ ލިުކަން
ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުފިޔަވަޅުުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު

މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްު ވަނ36ުަ)ދައުަލުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ޫނނުުނަންބަރުުޓަކައިުއެޅުމަށް
ު ުމަތިން ުވ ދޫވ ގޮތުގެ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުމ ޅޮސްމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޭޖގެުު،ޒިންމ ދ ރު
ރައްޔިތުންގެުުގޮތުގެމަތިންުއެުަކންކަންުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ވަނަުމ އްދ ގައިުުބނެފައިވު 213ުނުއަސ ސީގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫ

އަދިުމިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުަގވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުުހށަހަ ު،ޅައިުމަޖިލީހަށްުހުަށހެޅުމެވެު.
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުރައްޔިތުންނަށްުފެ

ު ުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުޏޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު އަށް
ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުގެު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ު

ކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުހުށަހަޅ ފައިުގެުދަށުންުކައުންސި ނަމަވެސުް، ލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.
ޓްުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިްޓުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމިުއޮޑި

 ސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ކުރިއަށްުގެންގޮ
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އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ު  
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުވ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލު ރިންނ އިުއިސްވެުކައުންސިލްގެ
ުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ވަނަުމ އްދ ގައ88ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެެލހެއްޓުމުމުުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފަިއސ ުއ އި

ޤ ނޫނުުނަްނަބރުު ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، އިންުބ ރުުލިބިގެްނުޤ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެއެއްގޮތްވު  ނޫނުު(
ުޓެރެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުއެއްގޮމިނިސްޓްރީ ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުމަތިން،ުޜަރީން ުގޮތުގެ ތްވ 

ުވ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުމ ޅޮސްމަޑުލު ުބެލެހެއްޓުމ އިުުކައުންސިލް ުހިންގުމ އި، ުކަންަތއްތައް ުއަހަރަު،މ ލީ ުކައުންސިލުންުއެ ުއެ ށް
ނޑައެޅިފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ  ފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި ތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަު،ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުއެއް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހައްޓ ، ުހުށަހެޅުަމކީުގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަފުރިހަމަކަމ އެކު ުއޮފީހަށް ުމި ށް

ގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރު: ލްެގުކައުންސިުބުރީުވ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުވަނަުމ އްދ ގެުދަުށނ46ުުް)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނުު(
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުު ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު ުވ ދޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުއިދ ރ ގެުުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީ ުއަހަރ2016ުުކައުންސިލްގެ ުވަނަ ޚަރަދުުގެުބަޖެޓުން
ުއި ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުގޮކޮށްފައިވަނީ ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުަތއް ުބަޖެޓުގައިުދ ރ ގެ ތަށް،

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބަޔ ންކުރުމ  ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިު، އިކަ
ުކަންަކން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ އި ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުނަުހިންގ ފަިއވަނީުޤ ނޫނުުއެ 3/2006ުްނބަރ:

ުނަންބަރ:ު) ުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނު(ުއ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދ އިރ ތައްު)ދިވެހ7/2010ުިދައުލަތުގެ ރ އްޖޭގެ
ުއެހެނިހެ ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ުޤ ނޫނުތަކ އިުލ މަރުކަޒީ ން

ުއިްޞލ ހުކުރަންޖެ ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުެދކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުަބލައި، ުފ ހަގަކުރެުވނުުހޭކަމަށްއެއްގޮތަށްތޯ
ުވެ.ުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުެގނައުމެ

ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި ުޤ ، މި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުހިންގުމުގައި،ުކުރިން ުމ ލީުކަންކަން ުއިދ ރ ގެ ުގަވ އިދުތަކ އިުކައުންސިލް ނޫނުތަކ އި
އުންސިލަށްުފ ސްކޮށްދެްއވިުކަގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވ ުިމންވަރުުބެލުމަށ ިއ،ުކައުންސިލްެގުއިދ ރ ގެުބަޖެުޓންުޚަރަދުކޮށްފަިއވަނީުއެއް

ުއިޖުރ  ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭުނންވ  ުބެލުމަށް ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ުމަޤުޞަދުތައް ުފުރިހަމަކުރުންުބަޖެޓުގެ ތުތައް
ުޤ ނޫނ އިހިމެނެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުގަވ އިު،އެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ީލު، ދ އިދައުލަތުގެ ކައުންސިލްގެ

ުންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެެއވެ.ކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުޮއތްުމި

ު 2016ުުމިގޮތުން ުއަހަރު ުވ ދޫުވަނަ ުއުތުރުބުރީ ުުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއ އި ުއިދ ރ  ުވިޔަފ ރިތަކުން،ުކައުންސިލްގެ ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ އެ
ންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެ
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ުެހކިުޤ ނޫނުތަ ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭުންނވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދުތަކަށް ކ އި
ުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(1) ު ު)ދައުލަތުގެ ުގަވ އިދު 2009ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގައ6.16ުި(ުގެ ުހަފްު،ވަނަ ުކޮންމެ ުއޮފީސްތަކުން ުނިޔަަލްށުދައުލަތުގެ ތ އެއްގެ
ުހިސ ބުުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުތިޖޫރީގެުހަފްތ ގެު،ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް

ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުނުުބޭނުންވ  ުަބލަހައްޓ ފައި ުދުވަަހށް ުދުވަހުން ުުވުމ ،ހިސ ބުަތއް ުވ ދޫ ުއުުތރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުކަމ ޅޮސްމަޑުލު އުންސިލް
ުު ުފައިސ  ުހުރި ުގުނައ2017ުުިުޑިސެންބަރ24ުުތިޖޫރީގައި ުކުރިއިރު،ުއެހެންފަރ ުގައި ުޗެކު ުފައިހިސ ބުތައް ުދެއްކުމަށްުތަކަށް ސ 

ތެއް(ުރުފިޔ ުތިޫޖރީު)ުފަސްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުހ5,907ުަންުތިޖޫރީގައިުބަހަްއޓ ފަިއުހުރިުއެކައުންޓުންުނަގައިުވަގުތީުގޮތުުބެންކު
 ްނ؛ބ ކީުރިޕޯޓުގައިުހިމަނ ފައިުނުވު

(2016ުޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުުު (2)
ުއެޑްވ ންސްގެ، ގައި ުމިނިސްޓްރީން ުބ ކީގެުުގޮތުގައިުބަޖެޓުންުދޫކޮށްަފއިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚައެ ުނުކުރެވި ރަދު

ުކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިީވުގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުހުރިނަމަުއެފައިސ އެއްުއަނބުރ ުޕަބްލިކްުޭބންކުުއެކައުންޓަްށުޖަމ ުކުރަންވ ނެ
ފައިސ އިންުޚަަރދުުުއުތުރުބުރީުވ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވ ފަވަނަުއަހަރުުމ ޅޮސްމަޑުލ2016ުު، ނަމަވެސް އިވު 

ޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުންސ ޅިސްުދެުހ ސްުހަުސަތޭކަުނަވ ވީސް(ު)42,629ުނުކުރެވިުހުރިުޖުމުލަު އަނބުރު  ޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުރުފިޔު 
 ން؛ނުވު

ުނަންބަރުު (3) ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު)2010/7ު: ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަަނ124ުުުގެ(
ގޮތުގެުމަތިންުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައި އ އިުވިޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުމ އްދ ގައިވު  ސު 

ުގޮތްތަކ  ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުއިދ ރ އަށްުއިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިުޔމަކުންުކައުންސިލްއަދި ގެ
ުކައު ުލިޔުމުން ުމަޢުލޫމ ތު ުއެ ުމެންބަރަކު ުދެ ުކައުންސިލްގެ ުވީނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްަފއި ުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ންސިލްގެ

 ން؛ހުށަހަޅ ފައިުނުވު

ވަނަުމ އްދ 110ުުގެުުގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު()ިދވެހިރ އްޖ2010/7ުޭޤ ނޫނުުނަންބަރު:ުު (4)
ުފެބްރުައރީު، ގައި ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުބައްދަލުުވމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުޢ ްއމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުމަޢުލޫމ ުތުދިނުމަށްޓަކައި ުރައްޔިތުންނަށް

ު ުކަމަށް ުބ އްވަންޖެހޭނެ ުމަހު ުޖުލައި ުވ ދޫއަދި ުއުތުރުބުރީ ުނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލު ވަނ2016ުުަުއިންުުކައުންސިލްބަޔ ންކޮށްފައިވީ
ުން.ވ ފައިުނުވުއްުފެބްރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުމިދެންނެވިުބައްދަލުުވންުބ ުގެއަހަރު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުޤ  ު))ހ( ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުއ1ިނޫނ އި )(ު ުއަްށ2ުން )
ނޑުގޮތެއްގައި،ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތައްތައްުފިޔަވައި ޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުވ ދޫުމައިގަ

ލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)ދައ2006/3ުުު:ޤ ޫނނުުނަންބަރުންުހިންގައިުބަލަަހއްޓ ފައިވަނީ،ުއަހަރުގެުމ ލީުކަންކަުއަށްުނިމުނުުމ ލ2016ުީ
ު ުއ ިއ، ުޤ ނޫނު( ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިްއޔަތުގެ ުޤ ނޫދައުލަތުެގ ުއެެހނިހެން ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުގަވ އިުދތަކ ުނުތަކ ކައުންސިލްެގ އި

ުެދކެމެވެ.ުުކަމަށްުމިުއޮފީހުންއެއްގޮތަށް
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ު ުއަދި ު)ށ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)ޤ ޫނނ އި ު)3ނަންބަރު ުއިން ުައށ4ުް( )

ުޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަންތައްތައް ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  2010/7ުު:ްނބަރުނަޤ ނޫނު
ުހުންުދެކެމެވެ.އޮފީުލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމިއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫހިރ އްޖޭގެު)ދިވެ
ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުވުންުރިޕޯޓުގައިުހިމަނ ފައިުނުުުބ ކީުތިޖޫރީުުގެުހިސ ބުުފައިސ ުބައެއްުުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިުހުރިު .1

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) އެއްގެުނިޔަަލށްުތިޖޫރީަގއިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުޮކްނމެުހަފްތ ު،ަވނަުމ އްދ ަގއ6.16ުިު(
އްޔ ރުުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުތިޖޫރީގެުހަފްތ ގެުިހސ ބުުތަު،ހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިުވީނަމަވެސް

އެގޮތުން، ުލުުއުތުރުބުރީުވ ދޫުކައުންސިލްމ ޅޮސްމަޑުުތިޖޫރީުބ ކީުހިސ ބުތައްުދުވަހުންުދުވަހަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.
ުުުއިދ ރ ގެ ުފައިސ  ުހުރި ުހިސ ބުގުނަުގައ2017ުިޑިސެންބަރ24ުުތިޖޫރީގައި ުކުރިއިރު،އި، ުޗެކު ުފައިސު އެހެންފަރ ތަުތައް ކަށް
ފަސްުހ ސްުނުވ5,907ުަުވަގުތީުގޮތުންުތިޖޫރީގައިުަބހައްޓ ފައިުހުރިއިުއެކައުްނޓުންުަނގަުންކުށްުބެދެއްކުމަ ރުފިޔ ު(ުުސަތޭކަުހަތެއްު)
ުުތިޖޫރީ ުބ ކީ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ރިޕޯޓުގައި ުނުވ ކަން ުފައިސ ުހިމަނ ފައި ުބަހައްޓ  ުމ ލިއްޔަތުެގުގެުހިސ ބުތައްުދަތިޖޫރީގައި އުލަތުގެ

ުގޮތުގަ ުނަހަމަ ުފައިސ  ުނޭނގުމ އި ުވ ނުވ  ުފައިސ އަށް ުނުަބލަހައްޓ ނަަމ، ުގޮތަށް ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުކުރުމުގެުގަވ އިދުގައި ުބޭުނން އި
ުފުރުޞަތުުއޮންނ ނެކަންުފ ހަގަުކރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގަ ުމ ލިއްޔަތު ުދައުލަތުގެ ު(ު(R-20/2017ވ އިުދ ުވ ގޮތަްށ،6.22ުުގެ ުމ އްދ ގައި ުުސިލްކައުންުުަވނަ ުޖަމ އިދ ރ ގެ ުުކރ ުތިޖޫރީއަށް

ު.ަދންނަވަމެވެުހިމެނުމަށްުތިޖޫރީގެުހިސ ބުތަކުގައިުުއެއްހުރިހ ުފައިސ 

2. 2016ުު ުފައިސ  ުބ ކީވެފައިވ  ުތެރެއިން ުއެޑްވ ންސްގެ ުބަޖެޓް ުއަހަރު ުވަނަ ުއެކައުންޓަށްުޕަބްލިކް ކޮށްފައިުޖަމ ުުއަނބުރ ުުބެންކު
ުނުވުންު

، (ުަގއ2016ިޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުެއްނޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު

ތުގައިުކުރެވިުބ ކީގެުގޮއެުމިނިސްޓްރީންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުބަޖެޓުންުދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚަރަދުުނު
ު ުކަމަށް ުކުރަންވ ނެ ުޖަމ  ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކު ުޕަބްލިކް ުއަނބުރ  ުއެފައިސ އެއް ުހުރިނަމަ ުފައިސ އެއް ޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުބައެއްވެސް

ފައިސ އިންުޚަރަދުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވ ފަުއުތުރުބުރީުވ ދޫުވަނަުއަހަރުުމ ޅޮސްމަޑުލ2016ުު، ނަމަވެސް އިވު 
ޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުންު)42,629ުނުކުރެވިުހުރިުޖުމުލަު އަނބުރު  ޓަށްުޖަމ ކޮްށފައިުސ ޅިސްުދެުހ ސްުހަުސަތޭކަުަނވ ވީސް(ުރުފިޔު 
ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުއެ ުބަޖެޓް ުފައިސ  ުބ ކީވެއްޖެނަމަ،ުއެ ުފައިސ އިން ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުފިނޭމިޑްވ ންސްގެ ުއޮފް ުޓްރެޜަރީގެުނިސްޓްރީ ުއެންޑް ންސް

ުންކުުއަނބުރ ުޕަބްލިކްުބެު،(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށ2016ްޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ސ ކިއުލަރުނަންބަރުު
ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެު .3
ުހުށައަޅ ފައިުނުވުންު

ުވަނަުމ އްދ ގައިވު 124ުގެު(ުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީު)2010/7ު:ުނޫނުުނަންބަރުޤ 
ުއަދިުއ މްދަނީުުގޮތަށް، ުމަޢުލޫމ ތު ުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރިގެ ުމެމްބަރެއްގެ ުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެ ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ކައުންސިލަށް

ުލިޔުމަކުން ުަމޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުޮގތްތަކ ިއ ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުހުށަހަޅަންވ ނެކަަމށްުއ އި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިްލގެ
ުނުވ ަކްނު ުހުށަހަޅ ފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްެގ ުލިޔުމުން ުަމޢުލޫމ ތު ުއެ ުމެންބަރަކު ުދެ ުކަުއންސިލްގެ ުވީނަމަވެސް، ބަޔ ންކޮށްފައި

ދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރ2010/7ުީމިހެންވުމުގެުސަބަބުންުޤ ޫނނުުނަްނބަރުު:ު.ފ ހަގަކުރެވުނެވެ
ގެު ެމންބަރުންގެުމަސްަލހަތުުފުށުއަރ ފަދަުހ ލަތެއްުމެދުެވރިވިުނަމަވެސްުއެކަންުފ ހަގަނުުކރެވ126ުުިޤ ނޫނުު( ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 

ުއޮތުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ަހގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ވަނަުމ އްދ ގައިވ 124ުުގެު(ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު)2010/7ު:ުނަންބަރުޤ ނޫނުު

ކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުުވުމ އިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީއ ިއުުށް،ގޮތަ
ުތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަޢުލުމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ލިބޭުގޮއް

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުު .4 ުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުޢ އްމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ގައ110ުިގެުުޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު ު،ވަނަުމ އްދު 
ުފެބްރުއަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުޢ އްމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުދިނުަމށްޓަކައި ުމަޢުލޫމ ތު އަދިުުރައްޔިތުންނަށް

ބައްދަލުވުމުގައިުފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީ އަދިުފެބްުރއަރީުމަހުުބ އްވު  ުރިޕޯޓ އި،ުޖުލައިުމަހުުބ އްވަންޖެޭހނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު.
ޢ އްމުުބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްގެުއި ދ ރ ގެުމ ލީުރިޕޯޓ އި،ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުބ އްވު 

ޚިކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިު އިވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުޔ ލުުހޯދަންވ ެނުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަބަޖެޓްުރައްޔިތުންަންށުހުށަހަޅު 
ވ ފައިުއްބ ުފެބްރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުމިދެންނެވިުބައްދަލުުވންުގެވަނަުއަހަރ2016ުުުއިންުލުުއުތުރުބުރީުވ ދޫުކައުންސިލްމ ޅޮސްމަޑު

ުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ނުވ 
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