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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ެގުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫ
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ކައުންސިލްގެުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އުި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުވެރިޔ އަށްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުއިދ ރ ގެު

ުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު ުމި ުކުރެުވުނ ުއޮޑިޓް ުަދށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ު)އޮޑިޓް ުއުތުރުބުރީ ުތަކަްނދޫތިލަދުންަމތީ
އެއްގޮތަށްުރިފ ސްކުއެުކައުންސިލުންުވަނީުއެުއަހަރަށްުުކޮށްފައިބަޖެޓުންުޚަރަދުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ ު،ބަޖެޓު 

ު ުއެ ނޑައެޅުނުުއިދ ރ ގެ ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ވަނީުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުުކަންަކންުހިންގ ުބަަލހަްއޓ ފައިއަދިުއެެހނިހެންުމ ލީުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ ިއ،ު

ނ އި،ުއަދިވެސްުއި،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުްނުހިންގުމުގެުޤ ނޫުވ އިދ ގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަޤ ނޫނ އިުދައުލަތު
ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުގަގުުޅންުކައުންސިލްގެ ުޤ ޫނނުތަކ އި ުއެހެނިެހން ުހުރި ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަްލުވ އިދުތަކަށް ުމިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ 

ުބަޔ ންކުރު ުއެުު،މ އިދެކޭގޮތް ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުިއޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު
ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު 2006/3ުުުކަންކަން ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ  ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ު)ހ( ުމަތިންުުއެއްގޮތްވ ުމ އްދ ގެ ގޮތުގެ

ުތަކަންދޫު ުއުތުރުބުރީ ުުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުޒިންމ ދ ރުމ ލީ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،ވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ުމަޖިލީަހްށުުވަނަ ރައްޔިތުންގެ

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުުރައްޔިތުންނަށްުފެްނނ ނެހެންުމިުއޮފީހުެގުވެބްސައިޓްހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުު

ޔ ންތަކ އިުެއުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބ2016ުަުޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންޫދު
ގުޅޭުނޯ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެ:ުޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުބަޔ ންތަކު 

މ ލީުބަޔ ންތައްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުގެުދަށުންުކައުންސިލްުަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުޤ ނޫނު(ގެު ނަމަވެސުް، ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.
ުމން،ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަ

ުވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ުުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުތަކަންދޫތިރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ ުުލަުދންމަީތ ުއިދ ރ ގެ އިސްވެރިންނ ުކައުްނސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ު
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ގ8ުެސަފުހ ު 2  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުވެރިޔ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުު

ު ުނަްނބަރު 7/2010ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުހިންގުމުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއުޞޫލުން ުުލ މަރުކަޒީ ުމ އްދ ގައިުވ88ުަޤ ނޫނު(ގެ ނަ
ބަލަހައްޓަންުުގެކައުންސިލް އ އިުމުދު  ެބލެހެއްޓުވ ނީުދައުލަތުުއިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސު  ގެުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުމުގެުމުަދލ އިުފައިސު 

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށް އިންުބ ރުުލިބިގެްނުނޫނުު(ޤ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުނަްނަބރުުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް،ުއެއްގޮތްވު 
ު ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުއެއްގޮމިނިސްޓްރީ ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަތިން،ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ތްވ 

ުތަކަންދޫު ުކައުުތިލަދުންމަީތުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެ ުންސިލްގެ ުަކންތައްތައް ުމ ލީ ުެއުޚަު،ބެލެހެއްުޓމ އިިހންގުމ އި، ުކޮށްފައިވަނީ ރަދުތައް
ުގޮ ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުބަޖެޓުގަިއުއަހަރަށް ތަށް،

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

ނަުމ އްދ ގެުދަށުންުވ46ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެ:ުނަންބަރުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުތަކަންދޫ ުލިއްޔަތެކެވެ.ވެރިޔ ގެުމަސްއޫމ ލީުޒިންމ ދ ރުލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުތަކަންދޫވަނަ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ އިންުންކައުުތިލަދުންމަތީ ސިލްގެ
އެއްގޮތަށް،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ުކޮށްފައިޚަރަދު ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ޞިލްވު 

ނޑައެ ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އުި،ކަ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިޅިފައިވު 
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުަނންބަރު: ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުދަށުގައިވު 

އްުލ މަރުކަޒީުއުސޫލުންުދ އިރ ތަުއިދ ރީު)ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުެނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްަޔތުގެުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ުޤ 
އަދިެވސްުކައުހިންގުމު އ އުި، މަލުކުރެވިަފއިވ ުއިދުތަކަށްުޢަުޤ ނޫނުަތކ އިުގަވ ގުޅޭުއެހެނިހެންުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގެންސިލްގެުޤ ޫނނުު(

އެކު،ުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އްުއިޞްލ ޙުކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަުޖެހޭުވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންމިން
ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުެގުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުފ ސްކޮށްދެއްކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ދަު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ ، އުލަތުގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެންުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންހުރި އި
ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުޮއތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެެނއެވެ.ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ވަނީުއެުއަހަރަށްުުފައިުށްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކ2016ުޮކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫމިގޮތުންު
ުކައުންސި ުކަުލުންއެ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ނޑައެޅިފައިވ ުފ ސްކޮށްދެއްވި

ުހު ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަުދކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުތެރޭގައި،ކަންތައްތަކަށް، ުުއަދިުދޫދުގެ ުިއދ ރ އ އި ުދަށުގައިވ ުއެކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ
،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިވަނީުުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ަފއި

އަދިވެސްުކައުންސިލްު މިންވަރ މެދުުޢަުުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުަތކަށްުގުޅޭުއެހެނިހެންއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގެގަވ އިދ އުި، މަލުކުރެވިފައިވު 
ުމެވެ.ބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުޯހދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫުލކުރަދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްު
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ގ8ުެސަފުހ ު 3  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

މިންވަރ މެދުުދެވޭުރަޢުޔުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުު ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުރެވިފައިވު 

ތުެގުދައުލަުއިވަނީ،ބަޔ ންކޮށްފަުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުިެގުުގ ޫނނު(ުގެ)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތ2006/3ުުގ ނޫނުުނަްމބަރު:ު .1
ުމި ުއޮފީހެއްގައި ުދަޤ ުކޮންމެ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ނޫނުގެ ނޑައަޅ  ުކަ ުތިުށުން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުދުވަހުކޮންމެ ުމަސް ގެުން

ގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުިހމަނައިުގަިއުހިނގިުކަންތަްއތަކުގެުރިޕޯޓުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކރ ުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ުއެުގައިތެރޭ
އިދ ރ ގެުުގެކައުންސިލްުނަމަެވސްުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަަކންދޫުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންުވ ނޭކަމަށެވެ.ުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަރ

ތައްޔ ރުކޮށް،ުުޕޯޓުއަހަރީުރި، ހިމަނައިެގންުގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުމ ލީުހިސ ބުތަކ އި،ުއިދ ރ ވަނަުއަހަރުގ2016ުެ
 ؛ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިނުުވންއެުމ އްދ ގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރު

އިުއަހަރީުރިޕޯޓުުބޭުފައިސ ގެުމަސްުދުވަހުގެުރިޕޯޓ ލި، އިގަވަނަުމ އްދ 2.04ުުގެު(2009ު)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .2
ުވ  ުކުރަން ުބަޔ ންކޮށްފައިތައްޔ ރު ުކަމަށް ުނަމަވެސްނެ ުތަކަންދ2016ުޫުުވެއެވެ. ުއަހަރު ުއެުުކައުންސިލްގެުވަނަ އިދ ރ އިން
 ؛ވުންތައްޔ ރުކޮށްފައިނުދެންނެވުނުުގަވ ިއދ އިުއެއްގޮތަށްުުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓުުއިދ ރ އަށްުލިބުނު

ތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުަގްނނަުނުވަ، ވަނަުމ އްދ ގައ7.01ުި(ުގ2009ުެޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއް .3
ދ ުހުރިުމުުތަފުޞީލ އި،ުލިބޭުހުރިހ ުމުދަލެއްގެުދަފުތަރެްއުލިޔެުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށ އި،ުމިުދަފްތަރުގައިުމުދަލުގެުނަމ އި،

ުހި ުމަޢުލޫމ ތުަތއް ުހިމަނަންޖެހޭ ުއިތުރަށް ުނަންބަރ އި، ުކޯޑު ުއަގ އި، ުމުދަުލގެ ުތ ރީޚ އި، ުލިުބނު ުހުންނަންވ ނެުތަނ އި، މެނިފައި
ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުަތކަންދޫ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަަމވެސް ުު،ކަމަށް ުހަރުމުދަލުގެުއިއެ ދ ރ ގެ

 ުމިގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުަބލަހައްޓ ފައިުނުވުްނ؛ދަފްތަރު

ުމ  .4 ު)ދައުލަތުގެ ުގަވ އިުދ 2009ުލިއްޔަތުގެ ުގެ ުއޮތޯރިޓ1.12ުީ( ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުނުވަަތުވަނަ އަށް
ަޖމ ކޮށްފިނަމަުއެުޖަމ ކުރިުއޮފީހަުކންުއެުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހަްއޓައި އެކައުންޓްުބ ކީުކުރަމުންުުއެހެންވެސްުބޭންކަކަށްުފައިސު 

އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުންުގެންދަންުވ ނެުކަމަށ އިުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުކޮންމެުމަހެްއުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީުއ 
ުކު ުަތއްޔ ރު ުސްޓޭޓްމަންޓް ުރިޮކންސިލިއޭޝަން ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުކަރަދައްކ  ުވ ނެ މަށްުން

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއަހަރ2016ުުުުނަމަވެސް،ވެއެވެ. ުއިދ ުވަނަ ުކައުންސިލްގެ ުތަކަންޫދ ުއުތުުރބުރީ ރ އިްނުތިަލދުންމަތީ
 ؛ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުތައްޔ ރުުކޮށްފައިނުވުން

ގަންނަުތަކެތީގެު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައ8.09ުި(ުގ2009ުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދުު .5 )އެއ1,000ުުްއަގުުުއެއްަފހަރު 
ފަރ ތްތަކުެގު)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމަުއެުފަދަުތަކެތިުވ25,000ުިހ ސް(ުރުފިޔ އިންުފެށިގެންު އްކު 

އެުތަެކތިު، ވ ުފަރ ތަކުންއެކަީށގެންއެުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންު، ތެރެއިންުމަދުވެގެންުިތންުފަރ ަތކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްުަފހުު
ތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުތަކަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ހޯދިދ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ ނަމަވެސުް، ދެންނެވުނުުގަވ އިދ ިއުުއިންު.

ުފަުޚިލ ފަށް ުުރ ތުންތިން ުުނުހޯދައިއަގު ުސ ޅީސް)19,840ުޖުމުލަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ު(ުނަވ ރަ ުދުމަޚިރުފިޔ ގެ ތަކެތިުތ އި
 ހޯދ ފައިވުން؛

6. ު ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13މިނިސްޓްރީ (ުމ ލިއްޔަތު 2016ޑިސެމްބަރު
ުބަޔ ންޮކށްފައިވަނީ ުސަރކިއުލަރުގައި ުމިނިސްޓްރީން، ބެހޭ ުެއޑްވ ންސްުއެ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކުރ  ޑިސެމްބަރގ31ުުެކޮށް

ުނިމުމަށްފަހުު ުއަހަރު ުބިލުތަކަްށުމ ލީ ުޚިދުމަތުގެ ުނުވަތަ ުމުދަލުގެ ުހޯދ ފައިވ  ުއަހަރަށް ުފައިސ އިންުފ އިތުވީ ުހުރި ުބ ކީ ނިޔަލަށް
ދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީުހުރިުފައިސ އިންުޤ ނޫނުުނަންބަރު:30ުުއަންނަުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންު 7/2010ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުފައިސު 



 

 

 

 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ފަންގިފިލ (ވަނ1ުުަޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގ8ުެސަފުހ ު 4  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ  ގޮތުގެުމަތީންުބަހައްަޓންޖެޭހ94ުުރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު( ވަނަުމ އްދ ގައިވު 
ުކަަމެށވެ.5%ު ުޖަމ ކުރަންވ ނެ ުެއކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުބ ކީވ  ުއުނިކުރުމަށްފަހު ތިލަދުންމަީތުު،ނަމަވެސްުރިޒ ވް

ހ ްސުުއެއް)1,556ުބ ކީވިުވަނަުއަހަުރގެުބަޖެޓުްނުޚަރަދުކުރުމަށްފަހ2015ުުުުއިދ ރ އިންުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫުކަުއންސިލްގެ
ރުފިޔ  ސަތޭކަުފަންސ ސްުފަސް ހަތްދިަހު)73,092ުބ ކީވިުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމަށްފަހ2016ުުުއ އިުއަދިުުހައެއްު(

 ؛ވުންނުކޮށްފައިަޖމ ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުު(ުރުފިޔ ތިންުހ ސްުނުވަދިހަުދޭއް

7. ު ުނަންބަރު: 2010/7ުުޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުގެދ އިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ވަނ124ުުަުރ ތައް
ޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތު،ުއަދިުވިއެކު،ުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އި،ުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޚ ބުުވުމ ުކައުންސިލަށްު،މ އްދ ގައި

ްނުއަށްުހުށަހަޅަލްގެުއިދ ރ ލިޔުމަކުންުކައުްނސިުބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުގުޅުންތަކ ުތަކ އި،ުވިޔަފ ރީގެމްދަނީުއ އި،ުއ މްދަނީުލިބޭުޮގތްއ 
ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫުކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ. ބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުުުމެމްނަމަވެސުް،

 ؛ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއަށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅ ފައިނުވުން

8. ު ުނަންބަރު: 2010/7ުުޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުގެދ އިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ވަނ115ުުަުރ ތައް
ުބައްދަލުވުު،މ އްދ ގައި ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުފަހަރު ުއެއް ުހަފްތ އަކު ުކަމަށްކޮންމެ ުބ އްވަންޖެހޭނެ ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުމެއް

ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުތަކަންދޫ 2016ުުނަމަވެސް، ުޖެހޭ ުބ އްވަން ުއަހަރު ުބައްދަލުވުމުގ52ުެވަނަ ތެރެއިންުުއ ންމު
ު؛ބައްދަލުވުންުކަމުގައިވުނ22ުްބ އްވ ފައިވަނީު

މިންވަރ މެދުުބ.ު ުވޭުރަޢުޔުުުދެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަންބަ)ހ(ު މެދުުދެވޭުރަޢުޔުުބިނު  މިންވަރު  (ުައށ6ުް(ުއިންު)1ރުު)'ޤ ޫނނ އިުގަވ އިދަށްުޢަަމުލުކުރެވިފައިވު 
ނޑުުގޮތެއްގައިުތިލަުދްނމަތީުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންކަްނުފިޔަވައި،ު ޑިސެންބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުުކައުްނސިލްގެުއުތުރުބުރީުތަަކންދޫމައިގަ

ުނ2016ުި ުުމޭއަށް ުއަހަރުގެ ުއެމ ލީ ުބަލަަހއްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުކަންކަން ުފ ސްކޮށްުމ ލީ ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގެުއަހަރަށް ދެއްވި
ުގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ  ުކަންތައްތަކަށްު،މަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ ު،އެ ުކަ ދައުލަތުެގުު،ންވަރަށްމިުބަޖެޓުގައި

ުގުޅުންހުިރުއެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުްނސިލްގެ ުގަވ އިދ އި ުދައުަލތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުގަވ އިދުަތކ ުހެނިހެމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުން
ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުެދކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށް

މެދު މިންވަރު  ކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަު)ށ(ުއަދިު'ޤ ޫނނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވު  (8ު)ު(ުއިނ7ްންބަރުު)ދެވޭުރަޢުޔުުބިނު 
ު ުއަށް ުފިބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުކަންަކން ުޔަވައި، ުތިލަދުންމަތީ ނޑުގޮތެއްގައި ުތަކަންދޫުމައިގަ ުކަންކަްނުކައުންސިލްުުއތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެ ގެ
ުހިން ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުޢަމަލުކޮށްފައިވަީނ 2010/7ުުގެވުމުގައި ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުހިންގުމުގެުއު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޞޫލުން

ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުުޤ ނޫނު(ުއ 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުޅ.ު

 ުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުކައުންސިލްގެު .1

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނީުދައުލަތުގެުކޮންމ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަމްބަރު:ު
ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުކޮން، މަސްޢޫލުުއޮފީހެއްގައި ނޑައަޅު  ތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭަގއި،ުމިުޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ މެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތު 
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ގ8ުެސަފުހ ު 5  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުތައްޔ ރުޮކށްު ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިަމނައިގެން، ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނިގ ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ  ުމ އްދ ގައި އެ
ުުހށަހަޅަ ުވ ނެއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް ުވ ނީން ުަތއްޔ ރުކުރަން ުިމުރިޕޯޓު ުޓްރެޜަރީގެުކަމަށެވެ.ުއަދި ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުސަރކިއުލަރު)ަނންބަރު:ު ުކައުންސިލްތަކުންނ އD2/CIR/2016/9ުުި-13)މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަުކްނނ އި އިން،ުރަށު
ނޑ އިުޔ ރުކުރުމަށްުަކނޑައަޅ އަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ީލުހިސ ބުތައްުތައް އެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުސަރކިއުލަރަގއިުފައިވ ުއޮނިގަ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުތިލަދުންމަީތު ުއުތުރުނަމަވެސް ުުތަކަންދޫުބރީ ުއިދ ރ އިން ުިހނގ2016ުުިކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުއަހަރުެގ ވަނަ
ު ުކުރުމަށްުރިޕޯޓުކަންތައްތަކުގެ ުއޮޑިޓް ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން ުޖެނެރަލްއަށް ުއޮޑިޓަރ ުހުށަހަޅ ފައިނުވެެއވެ.ޓަކައި

ު ުުއތުުރބުރީ ުތިަލދުންމަތީ ުުތަކަންދޫއެހެންކަމުން ުިއދ ރ ގެ ުމ ލ2016ުުީުޑިސެމްބަރ31ުުކަުއންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުުނ އަށް
 ނުވެފައެވެ.ކުރެވޭގޮތްުވަނީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްު

ުގޮތްުުދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ު ުނަްމބަރު: ުޤ ނޫނު ުޤ ޫނނު(3/2006ު)ހ( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުގެ ުގޮތަށް،35ުުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ތިންުމަސްުދުވަހު ގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އެކު،ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތު 

ުއޮޑި ުރިޕޯޓުތެރޭގައި ުމި ުއަދި ުހުށަހެޅުމަށ އި، ުޖެނެރަލަށް ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުު،ޓަރ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
އިންުރަށުުކައުންސިލްތަކ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގD2/CIR/2016/9-13ުެސަރކިއުލަރު)ނަންބަރުު: )ު

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށް ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ުކަ

ު ުޓްރެޜަރީން ުއެންޑް ުިފނޭންސް ުއޮފް ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސ ރކިއުލަރ2016ުުޑިސެމްބަރ19ުު)ށ(ުއަދި،ުމިނިސްޓްރީ ގައިުނެރެފައިވ 
އްޔ ރުކުރަންުޖެހޭުރިޕޯޓ ބެހޭ"ުސަރކިއުލަރގައިުގައިު"މ ލީުހިސ ބުުނިންމުމ ުގުޅޭުގޮތުންުތD2/CIR/2016/14ަ-13) )ނަމްބަރު:ު

ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތައްތައްުފުިރހަމަުކުރުމަށްުވެސްުދަންނަވަމެވެ.

 ލިބޭުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންު .2

ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ 2.04ު(ުގ2009ުެ)ދައުލަތުގެ ުކޮންމެުވަނަ ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ު)ހ(ުގައި ގެ
ގޮތުގެުމަތިންުތައްޔ ރުކޮށްުކޮންމ2.03ުުެލިޔެުމިުގަވ އިދުގެުއެކައުންޓެއްގެުހިސ ބުުވަކިވަކީންުއެނގޭނޭުގޮތަށްު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ު ުމަހުގެ ުމީލ ދީ ުހިނގ  ުހިސ ބު ުމަހުގެ ުމީލ ދީ ުވޭތުވެދިޔަ 15ުުމަހަކު، ުއެންޑްުވަނަ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިން ދުވަހުގެ
ދެންނެުވނުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންވަނަުއަހަރުުތަކަންދ2016ުުޫުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންުވ ނޭުކަުމގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،

ުނުވެއެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްފައިުރިޕޯޓުއެުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށް

ުގޮތްުުދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައި،ުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުއ މްދަނ5.17ުުީ(ުގR-20ުެ/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުއޮފީހަކުންވެސް ުކޮންމެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުބަންދުފައިސ  ުސަރުކ ރު ުަމހެއްގެ ުމީލ ދީ ުުުކޮންމެ ުތެރޭަގއ10ުުިނޫން ުދުވަހުގެ )ދިހައެއް(

ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސްޓޭޓްމަންޓް ުފަހުގެ ުއެންމެ ުއ މްދަނީގެ ުލަފ ކުރ  ުއަދަދ އި، ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުމަހު ވޭތުވެދިޔަ
ުނަވަމެވެ.ޓްރެޜަރީއަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަަމށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީުމިފަދަިއންުޢަމަލުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުދަންު
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އެއްގޮތަށްުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .3 ުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުގަވ އިދު 

ދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަްނނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިބޭު، ވަނަުމ އްދ ގައ7.01ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
މުދަލެއްގެުދަފުތަރެއްުލިޔެުބަލަހައްޓަންވ ނެު ހުރިުތަނ އި،ުިލުބނުުހުރިހު  ކަމަށ އި،ުމިުަދފްތަރުގައިުމުދަލުގެުނަމ އި،ުތަުފޞީލ އި،ުމުދު 

ިއތުރަށްުހިަމނަންޖެހޭުމަޢުލޫމ ތުތައްުހިމެނިފައިުުހންަނންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި ކޯޑުުނަންބަރ އުި، މުދަލުގެުއަގ އުި، ވެއެެވ.ުތ ރީޚ އުި،
ު ުތަކަންދޫ ުއުތުރުުބރީ ުތިލަދުންމަީތ ުއިދ ރ އިންނަމަވެސް ުއެއްގޮަތްށުު،ކައުންސިލްގެ ުމިގަވ އިދ  ުދަފްތަރު ުހަރުމުދަުލގެ ުއިދ ރ ގެ އެ

ުނުވުމ އި ުހަރުކޮށްފައި ުހަރުމުދަލުެގުކޯޑު ުމުދަލުގައި ުތަްނުހަރުމުދަުލގެުު،ބަލަހައްޓ ފަިއުނުވެއެވެ.ުމިގޮުތްނުބައެއް ުހުރި ުމުދ  ަބއެއް
ުުވައްދ ފައިނުވެއެވެ.އްުމުދ ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއަށްުަތނުގައިުހުރިުބައެު،ތަރުންުއެނގެންުެނތުމ އިފްދަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގ11.03ުުެު (R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެ
ތަެކތިުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުްނސިލްުއިދ ރ ގެުމިލް ކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުހަރުމުދަުލގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުއެންމެހު 

ުފުރިހަމައަްށު ުހިސ ބުތައް ުހަުރމުދަލުގެ ުމަތީްނ ުގޮތުެގ ުގައިވ  ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުއެ ުކުރުމަށ އި، ުރެކޯޑް ުރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ
ުލޫމ ތެއްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށ ިއ،ުމިުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިވ ުހުރިހ ުމައު

ބ ކީުއ އިުބޭންު .4 ުންޓްުގަވ އިދުންުރިކޮންސައިކޮށްފައިުނުވުންުސްޓޭޓްމަުއެކައުންޓްުކްުފޮތުންުދައްކު 

ޖަމ ކޮށްފިުނަމަުއެުޖަމ ކުރިު އޮފީހަކުންުއެުފައިސ ގެުހިސ ުބުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށްުނުވަތަުއެހެންވެސްުޭބންކަކަށްުަފއިސު 
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(1.12ުު(ުގ2009ުެޔަތުގެުގަވ އިދުު)ބަލަހައްޓައިުއެކައުންޓްުބ ކީުކުރަމުންުގެންދަންުވ ނެުކަމަށްުދައުަލތުގެުމ ލިއް

ުދައްކ ުބ ކީުއަކީުރަނގަޅުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުން
އެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްުޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުތައްޔ ރުުކުރަންުވ ނެުކަމަށްުއިސްވެުދެންނެވުނުުމ އްދ ގެު)ށ(ު

ުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ު 2016ުުނަމަވެސް، ުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރު ުވަނަ ުކައުންސިލްގެ ުތަަކންދޫ ުއެއްގޮތަށްުުއިދ ރ އިންއުތުރުބުރީ ުގަވ އިދ އި ދެންނެވުނު
ުްޓުތައްޔ ރުުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ންކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަރި

ުގޮތްުުދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ގައިުުވަނަުމ އްދ ގ5.16ުެުގެު(R-20/2017)ުގެުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ފަދައިންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުްނު)ށު( ބަޔ ންކޮށްފަިއވު 
ުބޭންކްުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއަކީުރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެއްކަންުދެނެގަތުމަށްުޓަކައިުކޮންމެ

ުމަހަކުުއެއްފަހަރުުބޭންކްުސްޓޭްޓމަންޓްުގެނުވައިުރިކޮންސިލިއޭަޝންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކުރުމަްށުދަންނަވަމެވެ.

 ޚިލ ފަށްުތަކެތިުގަނެފައިވުންުުގަވ އިދ ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު .5

ުއަގުު ުތަކެތީގެ ުގަންނަ ުފެށިގެނ1,000ުުްއެއްފަހަރ  ުވުރެުބޮޑ25,000ުުު)އެއްުހ ސް(ުރުފިޔ އިން ުހ ސް(ުރުފިޔ އަށް )ފަންސަވީސް
ުފަހު ުހޯދުމަށް ުއަގު ުލިޔުމުން ުފަރ ތަކުން ުތިން ުމަދުވެގެން ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުވިއްކ  ުތަކެތި ުފަދަ ުއެ ުފަރ ތްތަުކގެު، ނުވ ނަމަ އެ

ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(8.09ުު(ުގ2009ުެ)ުއެުތަކެތިުހޯދިދ ނެކަމަށްުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދު، ތެރެއިންުއެކަށީގެންވ ުފަރ ތަުކން
ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުތަކަންދޫ ުއުތުރުުބރީ ުތިލަދުންަމތީ ުއަހަރު 2016 ނަމަވެސް، ުޖުުމަލުުވަނަ ުނުހޯދައި ުއަގު ުފަރ ތުން ިތން
 ހޯދ ފައިވެއެވެ.(ުރުފިޔ ގެުތަކެތިުއަދިުޚިދުމަތްުނަވ ރަުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުސ ޅީސް)19,840ު

ުގޮތްުުދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ު ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުނުަވތަ ުތަކެތި ުބޭުނންވ  ުއެފަދ35,000ުުަގަންނަން ުނުވ ނަމަ ުބޮޑު ުވުރެ ުރުފިޔ އަށް ުހ ސް( ުފަސް )ތިރީސް
ުމ ލި ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުޕްރޮކިއުމަންޓްތައް 10ުުުގެު(R-20/2017)ުއްޔަތުގެ ުޖަުދވަލު ުބ ބުގެ 2ުުވަަނ ުނަްނބަރުަގއ1ުުިގެ ވަަނ

ނޑަށްުެފތޭތީ،ުމިފަދަުތަކެތިުގަތުމުގައިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުމިުަގވ އިދުގެު ވަނަުމ އްދ ގައިވ 10.24ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިންގަ
އެކޯޓޭޝަންތައްުު،)ތިނެއް(ުފަރ ތުންުކޯޓޭޝަންުހޯދައ3ުިގޮތަށްުއެުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންު

ުއަޅައިކިޔުމަށްުފަހުުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުރަނގަޅުުފަރ ތަކުންުތަކެިތުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

 ބަޖެޓްުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓްގައިުބަހައްޓ ފައިވުންު .6

ުނަްމބަރު:ުޤ  2006/3ުުނޫނު ުޤ ޫނނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންޮކށްަފއިވަނީ،34ުު)ަދއުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ުގުޭޅުވަނަ ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ވަކި
ނަމަ،ު ބަޖެޓަކުްނ،ުދައުލަތުގެުފައިސ އެއް،ުއެުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކޮށްފައިުނުވު  ވަނ8ުުަޤ ނޫނުގެުުމިގޮތުންުފ ސްކޮށްފައިވު 

ުޚަު ުފައިސ  ުއެ ުނިމުމަށްފަހު ުއަހަރު ުމ ލީ ުއެ ުމެނުވީ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުކަމަށެވެ.މ އްދ ގައި ުނުވ ނެ އަދިުުރަދުކޮށްގެން
ު ުނަްނބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13މިނިސްޓްރީ ުެބހ2016ުޭޑިސެމްބަރު ުމ ލިއްޔަތ  )

ފައިސު ސަރކިއުލަ ރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއިންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުބަޖެޓުންުދޫކުރު 
މުދަލުގެުނުވަތ31ުުަޚަރަދުކުރުމަށްފަހުުޑިސެންބަރުުމަހުގެު ވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސ އިންުފ އިތުވީުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވު 

ދުވަހުގެުތެރޭގަިއުފައިސ ުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީުހުިރ30ުުސަރުކ ރުުބަންދުނޫްނުއަްނނަުބިލުތަކަށްުމ ލީުައހަރުުނިމުމަށްފަހުުުޚިދުމަތުގެ
ވަނ94ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ7/2010ުުެފައިސ އިންުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު

ރިޒ ވްުއުނިކުރުަމށްފަހުުބ ކީވ ުފައިސ ުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ެނުު%5މަތީންުބަހަްއޓަންޖެހޭުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެު
ުކަމަށެވެ.

ުު،ނަމަވެސް ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުތަކަންދޫ ުއުތުރުުބރީ ުބ ީކވ2015ުުިތިލަދުންމަތީ ުޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމަށްފަހުުބ ކީވ2016ުުިހައެއް(ުރުފިޔ ުއ އިުއަދިު ސްުސަތޭކަުފަންސ ސް)އެއްުހ ސްުފ1,556ުަ

ޕަްބލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ުކުރުމުެގުދެންނެވުުނުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު)ހަތްދިަހުތިްނުހ ސްުނުވަދިހަުދޭއް(ުރުފިޔ 73,092ުު
ުއެވެ.ވެއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުބަދަލުގައިުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީު

ުގޮތްުުދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ުއަދިުިމނިސްޓްރީުޮއފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެވަނަުމ އްދު 34ުު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުެޤ ނޫނުުނަްމބަރު:ު
ވ ގޮތުގެުމަތީންުވަކިުމ ލީުއަހަރަކ ުގުޅޭގޮތުންުފ ސްކޮށްފައިވ ުބަޖެޓަކުްނ،ުުގައD2/CIR/2016/14ުުި-13ުނަންބަރ:ުސ ރކިއުލަރ

ު ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްަޔތުގެ ުދައުލަތުގެ ުނުވ ނަމަ، ުޚަރަދުކޮށްފައި ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުއެ ުފައިސ އެއް، ުމ އްދ ަގއ8ުުިދައުލަތުގެ ވަނަ
ުނިމު ުއަހަރު ުމ ލީ ުއެ ުމެނުވީ ުމަީތން ުގޮތުގެ ުބ ކީުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބަެޖޓް ުހުްނނަ ުމިގޮތަށް ުނުކުރުމަށ އި ުޚަރަދު ުފައިސ  ުއެ މަްށފަހު

ވަނ94ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރު:ުުފައިސ އިން
ގޮތުގެުމަތީންުބަހަްއޓަންޖެހޭު ުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެަކއުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ު،ރިޒ ވްުއުނިކުރުަމށްފަހުު%5މ އްދ ގައިވު 
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