
 

ަަށފަރު  އުުތުރުބރީތިލުަދްނމަތީ  ުއންސިލްގ   ވ ަ ާރގ   ކ  އާިދ
ޓް 6201 ޯ ރިޕ ޓް  ިޑ އޮ ްޕްލަަޔންްސ  ގ  ޮކމ ަހުރ ަ ވަަނ އ  
 

8201 ސެޕްޓެންބަރު 26  

 

COM-2018-45(D) 

 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:



 
 ފިހުރިސްތުު

 

ުސަފުހ ު

 
 1 .............................................................................................................................................. ސަފުހ ު

 1 ........................................................................................................................................ ތަޢ ރަފުު.ުހ

 2 .................................................................................................. މަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމ ލީ.ުށ

 2 ...................................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތުުޖެނެރަލްގެުއޮޑިޓަރ.ުނ

 3 ........................................ އަސ ސްުުބިނ ކުރެވުނުުރަޢުޔުުދެވޭުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުުކރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އި.ުރ

 5 .................................................................... ރަޢުޔުުދެވޭުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުުކރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އި.ުބ

 5 ........................................................... ގޮތްުުލަފ ދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުމައްސަލަތަކ އިުފ ހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓްގައި.ުޅ

 
ު

ު

ު

ު



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ

ގ10ުުެސަފުހ ު 1  
ޣ ޒީ

c 
ުު

ު

ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ެގުވަށަފަރުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

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

ުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު ުމި ުކުރެވުުނ ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ު)އޮޑިޓް ުއުތުރުބުރީ ުވަށަަފރުުތިލަދުންމަތީ
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

ުވަަށފަރު ުުއތުރުބުރީ ުުކައުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެ ުސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުޒިންމ ދ ރުމ ލީ ުޖުމްހޫރިއްޔ ެގުު،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.mvުުުފެްނނ ނެހެންުމިުއޮފީހުެގުވެބްސައިޓްހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްު

ުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބ2016ުަުޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުވަށަފަރުު ުއެުއަށްުނިމުނު ޔ ންތަކ އި
ގުޅޭު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެ:ުޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުނޯބަޔ ންތަކު 

މ ލީުބަޔ ންތައްުގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުގެުދަށުންުކައުންސިލްުަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުޤ ނޫނު(ގެު ނަމަވެސުް، ވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.
ނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަުމން،ުހުށަހަޅ ފައިު

ުވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ުުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއުރިޕޯޓުގައި ުވަށަފަރުތިލަދުންމަީތ ުުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެ އިސްވެރިންނ ުކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ު
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 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުވެރިޔ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުު

ުނަ 7/2010ުުުބަރުންުޤ 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 

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، އިންުބ ރުުލިބިގެްނުު(ނޫނުޤ ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުަބރުންުޤ ނޫނުުނައެއްގޮތްވު 
ު ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުއެމިނިސްޓްރީ ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަތިން،އްގޮތްދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުވ 

ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުވަށަފަރުުުތިލަދުންމަތީ ުމ ލީުކައުންސިލްގެ ުުކަންތައްތައް ުއެުޚަު،ެބލެހެއްުޓމ އިހިންގުމ އި، ުކޮށްފައިވަނީ ރަދުތައް
ުަކއުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުުގެއަހަރަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުަތއް ުބަެޖޓުގަިއުގޮއިދ ރ ގެ ތަށް،

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

ނަުމ އްދ ގެުދަށުންުވ46ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެ:ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުވަށަފަރު ުލިއްޔަތެކެވެ.ވެރިޔ ގެުމަސްއޫރުމ ލީުޒިންމ ދ ލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

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

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އުި، ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ުދަށުގައިވ  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު 

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

އެކު،ުއެުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އްުިއޞްލ ޙުކުވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުކރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަްށުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތަމިން
ުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުފ ސްކޮށްދެއްކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަ ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުުމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުެގ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްަޔތުގެ ުމ ލީކަންކަމ ، ދައުލަތުގެ ުއެހެނިެހންުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންހުރި އި
ުހިމެނެއެވެ. ޞަތުއޮްތުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ވަނީުއެުއަހަރަށްުުފައިށްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކ2016ުޮކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުމިގޮތުންު
ުކައުންސި ުކަުލުންއެ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ނޑައެޅިފައިވ ުފ ސްކޮށްދެއްވި

ުތެރޭގައި، ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަުދކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުުއަދިުކަންތައްތަކަށް، ުިއދ ރ އ އި ުދަށުގައިވ ުއެކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ
،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިވަނީުުހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ަފއިވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުގުޅުން
އަދިވެސްުކައުންސިލްު މިންވަރ މެދުުޢަުުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުަތކަށްއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުގެގަވ އިދ އުި، މަލުކުރެވިފައިވު 

ުވެ.ބޭުނންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯިދފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކރަމެުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށް
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މިންވަރ މެދުުދެވޭުރަޢުޔުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުު ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުރެވިފައިވު 

ންމެުއޮފީހެއްގައި،ުކޮދައުަލތުގެު، ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގައ35ުިގެު )ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(2006/3ުގ ނޫނުުނަމްބަރުު: .1
ިތންުމަސްުދުވަހުގެު ކޮންމެުމީލ ދީުައހަރެއްުނިމޭތު  ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ު، ނޑައަޅު  މިުމ އްދ ގަިއުތެމިުޤ ނޫނުގެުަދށުންުކަ ރޭގައުި،
ރުކޮށްުއޮޑިޓަރުުތައްޔ ބަޔ ންކުރ ުމ ލީުހިސ ުބތަކ އިުިއދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތަްއތަކުގެުިރޕޯޓުުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯެޓއް

ުހުަށހަޅަން ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ޖެނެރަލަށް ުަކމުގައި ުވަށަުުވ ނެ ުއުތުރުބުީރ ުތިލަދުންމަީތ ުކައުންސިލުެގުަނމަވެސް، ފަރު
ގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުޕޯޓުުހިމަނައިވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އި،ުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރ2016ުިއިދ ރ އިންު
 ؛އިފައިުނުވުންއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަުޓަކައި އޮޑިޓްުކުރުމަށްު،ށް،ުމިުމ އްދ ގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައިތައްޔ ރުކޮ

 

ޚަރަދުކުރުމުގެުދައުަލތުގެުފަބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު(ުގައIުިވަނަުބ ބުގެު)8ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .2 އިސު 
ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުު،ނަމަވެސްުކަމަށެވެ.ރަޖިސްޓްރީއ އިުޗެކްުރެޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓަންުވ ނެވައުޗަރުުނިޒ މެއްގައިުވައުޗަރުު

ފަިއުރުކޮށްުބަލަހައްޓ ސްޓްރީުތައްޔ ވަނަުއަހަރުުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީުއަދިުޗެކްުރަޖ2016ުިވަށަފަރުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންު
ުު؛ނުވުން

ުު

3. ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(2009)ދައުލަތުގެ ުބ ބު ު)8ުގެ IIުގެ ުގެ ުނަންބަރުގައ4ުި( ފައިސު ު،ނީބަޔ ންކޮށްފައިވަުވަނަ
ތިލަދުންމަީތުު،މަވެސްނަކަމަށެވެ.ުފައިުހުރިުއިންވޮއިސްތައްުޚަރަދުުވައުޗަރ ުއެއްކޮށްުފައިލްކުރެވިފައިުހުންނަންުވ ނެދައްކ 

)ނުވަސަތޭކ932,821ުުަޖުމްލަުުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުތެރޭގައިުގެުވަނަުއަހަރ2016ުުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު
މިު، ގެުއިތުރުންްނ؛ުއަދިުމީފައިލްކޮށްފައިުނުވުުއްގުޅޭުއިންވޮއިސްތަުއަށްސަތޭކަުެއކ ވީސް(ުރުފިޔ ުއ އިުތިރީސްުދެުހ ސް
 ނުވުން؛އޮޑިޓަރުންނަށްުދެއްކިަފއިުތިލަދުންމަތީުއުުތރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިންވޮއިސްތައް

 

4. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުބ ބު ު)8ު(ުގެ IIުގެ ުނަންބަރުގައ1ުި(ުގެ މުދަލެްއުު،ނީބަޔ ންކޮށްފައިވަުވަނަ
ުކަމަށެ ުވ ނެ ުތައްޔ ރުކުރަން ުފޯމު ުއެދޭ ުގަންނަން ުމުދ  ުނަމަ ުުވެ.ގަންނަ ުއުތުރުބުނަމަވެސް، ުވަށަފަރުުތިލަދުންމަތީ ރީ

ުހަތްުސަތޭކަު)ފަންސ ސްުހަތްުހ ސ57,728ުްޖުމްލަުވަނަުއަހަރ2016ުުުުމިުފޯމުުތައްޔ ރުނުކޮށް ކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިން
 ުުުު؛އަށ ވީސް(ުރުފިޔ ގެުޚަރަދުކޮށްފައިވުން

 

5. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގައ8.10ުި(ގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުބޭުނންވ ުގަންނަންު،ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުވަނަ
ފޯމުުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނެުކަމަށެ ުއުތުުރބުރީުތިލަދުންމަތީުނަމަވެސް،ުވެ.ތަކެއްޗަށްުއޯޑަރުކުރުމަށްުޓަކައިުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 

ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ 2016ުުވަށަފަރު ުވަނައަހަރު ުޖުމްލަ ުތައްޔ ރުނުކޮށް ުފޯމު ުހަުު)ސަތ ރ17,664ުައޯޑަރު ހ ސް
 ؛ސްދޮޅަސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ގެުމުދ ުހޯދައިފައިވުންސަތޭކަުފަ

ު

6. (ު ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(2009ދައުލަތުގެ ު)ނ(8.09ުގެ ުމ އްދ ގެ ުގަންަނުއެއްފަު،ބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީުގައިުަވނަ ހަރ 
ުނުވ ނަމަު)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރެުބޮޑ25,000ުު)އެއްުހ ސް(ުރުފިޔ އިންުފެށިގެނ1,000ުުްތަކެތީގެުއަގުު

ިމުު،ނަމަވެސްމަށެވެ.ުންުވ ނެކައެފަދަުތަކެތިުވިއްކ ުފަރ ތްތަކުެގުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުޯހދަ
ުކައުންސިލުންު ުވަށަފަރު ުުއތުރުބުރީ ުތިލަުދންމަތީ ުޚިލ ފަށް ުއަގުުއުޞޫލ  ުލިޔުމުން ުފަރ ުތން ަވަނ2016ުުު،ނުހޯދައިުތިން

ު ުއަހަރު ުފަހަރުމަތިން 33,530ުުއެކި ުތިރީސް( ުސަތޭކަ ުފަސް ުހ ސް ުތިން ުގަނެފައިވުން)ތިރީސް ުމުދ   ު؛ރުފިޔ ގެ
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7. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުގައ1.10ުި( ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަ ދައުލަތުގެ
ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފްޞީލުކޮށްުއެނގޭނެފަދަުރެކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެ ު،ނަމަވެސްުކަމަށެވެ.ތަނެއްގައިުވެސްުއެތަނަކަށްުފައިސު 

ުުލިބޭުކަންތައްތައްުތަފުޞީލުކޮށްުއެނޭގނެފަދަުުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ އަށްުފައިސ 
 ނުވުން؛ފައިުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓު ުރަޖިސްޓްރީއެއްުމިގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށް

 

ގައިުވަގުތީުގޮތުްނުއޮފީހުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ6.15ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .8
ބަަހއްޓަންުވ ނީުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކުުތިޖޫރީގައިުކަމަށެ ފައިސު  ުއުތުުރބުރީުތިލަދުންމަތީުނަމަވެސް،ުވެ.ބަހައްޓަންުޭބނުންވު 

ބަުވަގުތީުގޮތުންުއޮފީހުު،ވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުތިޖޫރިއެއްުނެތުމ އި ފައިސު  ވަނީުފައިސު ފައިުހައްޓ ގައިުބަހައްޓު 
ނޑުގައިުކަމަށްުވުމ އި ު؛ންުނވުފައިުމިުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓ ުބަލަހައްޓ ުމުވައްޒަފުގެުމޭޒުގެުވަތްގަ

 

ނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަްށުމޯލްޑިވްސްުމަު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަުމ އްދ ަގއ1.12ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .9
ހައްޓައިުއެކައުންްޓުނުވަތަުއެހެންވެސްުބޭންކަަކށްުަފއިސ ުޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެުޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަ

ބ ކީުއ އިުއޮފީހުު ބ ކީުގެުހިސ ބުބ ކީުކުރަމުންުގެންދަންވ ނެުކަމަށ އި،ުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުދައްކު  ންުދައްކު 
ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުވެ.ދިމ ކޮށްުރިކޮންސައިލްުކުރަންވ ނެކަމަށެ ުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ ގެުނަމަވެސުް،

ުނުވުމ އި ުަބލަހައްޓ ފައި ުއެކައުްނޓްބ ކީ ުއެކައުންްޓތަކުގެ ުއ އިުއަދިުބޭންކް ުއެކައުްނޓްގެބ ކީ ުއިދ ރ ގެުުބޭންކް ކައުންސިލް
 ތަކުންުދައްކ ުބ ކީުއ އިުއަޅ ުކިޔުމަށްފަހުުތަފ ތުތައްުރިކޮްނސައިލްކޮށްފައިނުވުން؛ފޮތް

 

10. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ 2.04ުު(ުގެ ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ުފައިސ ގެބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުދުވަހުގެުުލިބޭ މަސް
އުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުިތލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކަުނަމަވެސް،ުށެވެ.ުރިޕޯޓ އިުއަހަރުުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނެކަމަ

 ؛ޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންވަނަުއަހަރުުލިބޭުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓ އިުއަހަރުުރިޕޯޓްުތައ2016ުް
 

11. ު ުނަމްބަރު ުޤ ނޫނު(7/2010ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުވަނ124ުުަުގެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ
އްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުަކއުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެްނބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ އްދ ގައި

ކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަ
ުވ ނެކަމަށެހުށަ ުމެންބަުވެ.ހަޅަން ުއެއްވެސް ުކައުންސިލްގެ ުވަށަފަރު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުމަޢުލޫމ ތުުނަމަެވސް، ުއެ ރަކު

 ލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅައިފައިުނުވުން؛
 

12. ު ުނަމްބަރު: ުހިންގުމުގ2010/7ުެޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ115ުުަުޤ ނޫނު(ގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ތިލަދުންމަީތުުވެ.ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ އްމުުބައްދަލުވުމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށެު،މ އްދ ގައި ނަމަވެސުް،

ުކައުންސިުލްނު ުވަށަފަރު 2016ުުއުތުރުބުރީ ުޖެހޭ ުބ އްވަން ުއަހަރު ުބައްދަލުވުމުެގުތެރެއިްނުބ އްވ52ުަވަނަ 28ުއިފައިވަނީ
 ކަމުގައިވުން؛އްދަލުވުންުބަ
 

13. ު ުނަމްބަރު: ުޤ ނޫނު(2010/7ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނ110ުުަގެ
ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ އްދ ގައި ުޢ އްމުކޮމަޢުރައްޔިތުންނަށް ުރައްޔިތުންނަށް ުޓަކައި ުިދުނމަށް ުހުޅުވައިލެވިފައިވ ުލޫމ ތު ށް

ުބ އްވަން ުމަހު ުޖުލައި ުމަހ އި ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުވެ.ުކަމަށެވ ނެބައްދަލުވުމެއް ުއުތުރުބުރީުތިނަމަވެސް، ލަދުންމަތީ
 ؛ފައިުނުވުންއްވ ބ ުވަށަފަރުުކައުންސިލުންުއިސްވެުދެންނެވުނުުޤ ޫނނުގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުފެބުރުވަރީުމަހުުބައްދަލުުވން



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ

ގ10ުުެސަފުހ ު 5  
ޣ ޒީ

މިންވަރ މެދުުދެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަު ުވޭުރަޢުޔުުމަލުކުރެވިފައިވު 

(ުއަށ10ުް(ުއިންު)1ބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަންބަރުު)ުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެވޭުރަޢުޔު)ހ(ު'ޤ ނޫނ އިުގަވ އިަދށްުޢަމަުލކު
ނޑުގޮތެއްގައިުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު މައްސަލަތައްުފިޔަވައި،ުމައިގަ ޑިސެމްބަރ31ުުުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުވަނ2016ުީ ުބަލަހައްޓައިފައި ުހިންގައި ުކަންކަން ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުބަޖެޓ ުއަށް ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ
ުގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުކައުންސިލުގެ ުކަންތައްތަކަށްު،އެއްގޮތަށް،ުއެ ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަްށުު،ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުގައި

ުނަްމބަރު:ު ުތެރޭގައި،ުޤ ނޫނު ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުޤ ނ2006/3ުޫކަ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ ު)ދައުލަތުގެ ުމ ލީ ނު(ުއ އި،ުކައުންސިލްގެ
ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ު

(13ު(ުއިންު)11ބަރުު)ބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަންުފައިވ ުމިންވަރ މެދުުެދވޭުރަޢުޔު)ށ(ުއަދިު'ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވި
ުބަ ުފިޔަވައިއަށް ުކަންކަން ުކައުންސިު، ޔ ންކޮށްފައިވ  ުވަށަފަުރ ުއުތުުރބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ނޑުގޮތެއްގައި ުކަންކަންުމައިގަ ުއިދ ރ ގެ ލްގެ

ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުަވނީ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުލ މަރުކަޒ2010/7ުީހިންގެވުމުގައި ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުހިންގުމުގެުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އުޞޫލުން
ުއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ޤ ނޫނު(ުއ އިުއެ

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 ުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުުބަޔ ންތައްުުމ ލީުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު .1

ނީުދައުލަތުގެުޮކންމެުވަމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނ35ުުަގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(2006/3ުޤ ނޫނުުނަްމބަރު:ު
ުޒިންމ ދ ރު، އޮފީހެއްގައި ނޑައަޅ  ުދަށުްނުކަ ުޤ ނޫނުގެ ުދުުމި ުމަސް ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމ ލީ ުތެރޭގައި،ުއެުވެރިޔ ،ުކޮންމެ ވަހުގެ

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަްނަތއްތަކުގެުރިޕޯޓު ޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަރުހިމަނައިގެން،ުައހަރީުރިުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
އަދިންުވ ނެޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަ ޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުމިުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންު،ކަމަށެެވު.

ު ުއD2/CIR/2016/9ުަ-13)ސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު: ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮުޅ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުރަށު ުސިޓީުއިން، ދި
ު ުމި ުކަމަށް ުއެއްގޮަތށް ނޑ އި ުއޮނިގަ ނޑައަޅައިފައިވ  ުކަ ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުހިސ ުބަތއް ުމ ލީ ރކިއުލަރގައިުސަކައުންސިލްތަކުގެ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުުވަނަުއަަހރުގެުމ ލ2016ުީުއެުއިދ ރ ގެުގެުއިދ ރ ިއންސިލުކައުންުވަށަފަރުުބުރީުއުތުރުނަމަވެސްުތިލަދުންމަތީު
ުހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ.ުނެރަލަށްޖެހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުުރިޕޯޓުހިނގިުކަންތައްތަކުގެު

ުުއތުރުބުރީއެހެން ުތިލަުދންމަތީ ުުކަމުން ުވަށަފަރު ުއިދ ރ ގެ ުމު 2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުނިމުނު ުމ ީލުއަށް ުއަހަރުގެ ލީ
 ނުވެފައެވެ.ކުރެވޭގޮތްުވަނީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްު

ުގޮތްުުދިންުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ު ު)ނަންބަރު: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/9-13ުމިނިސްޓްރީ ުރަުށު( އިން
ނޑ އިުުއިކައުންސިލްތަކ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކ  އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  އަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ

)ހ(ުުވަނަުމ އްދ ގ35ުެގެު(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)3/2006ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުޤ ނޫނުުނަމްބަރު:ުއެއްގޮތަށްު
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ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ކައުންސިލްގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އެކުު، ގޮތުގެުމަތިނުް،
ުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭަގއިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްު .2  ރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުފައިސު 

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުުނިޒ މެއްގައިުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައިު(Iވަނަުބ ބުގެު)8ުު( ުފައިސު 
ޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރ އި،ުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީއެއްުބަލަހައްޓަންވ ޭނކަ ތިލަދުންަމތީުނަމަވެސް،ުުވެ.މަށެފައިސު 

ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްެގ ުވަށަފަރު 2016ުުއުތުރުބުރީ ުރެޖިސްޓްރީއެއް، ުޗެކް ުރަޖިސްޓްރީއ އި ުވައުޗަރު ުއަހަރު ދެންނެވުުނުމިވަނަ
ުއެވެ.ުއިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ަފއިުނުވެގަވ އިދ 

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ގޮތުގެުމަތިންުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުވަނަުނަމްބަރ3ުުއަދ2ުުިގެުގެު)ހ(6.04ުު(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ގައިވު 
ުރަޖިސްޓްރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ގުޅޭުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު .3  ބިލްތައްުފައިލްކޮށްފައިނުވުން.ޚަރަދުުވައުޗަރު 

ގުޅޭުބިލުުޚަރަދުުވައުޗަރ އެކުުފައިލްކުރަންުވ  އިރުުއެުޚަރަދުުވައުޗަރު  ދެއްކުަމށްުފަުހުޚަރަދުުވައުޗަރުުފައިލްކުރު  ެނުބިލަށްުފައިސު 
ުުވެއެވެ.ވަނަުނަްނބަރުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައ4ުިގެު(IIުނަުބ ުބގެު)ވ8ުަ(ުގ2009ުެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)

ތައްުނަމަވެސް،ުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރީުވަށަފަރުުކައުންސިލުންުމިުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުޚަރަދުުވައުޗަރުތަކ އެކުުވައުޗަރ އިުގުޅޭުބިލް
ޖުމްލ2016ުުަުމިގޮުތންުއެވެ.ށްފައިުނުވެފައިލްކޮ ކޮށްފައިވު  )ނުވަސަތޭކަުތިރީސްުދ932,821ުުެވަނަުއަހަރުތެރޭގައިުޚަރަދުކޮށްފައިވު 

ުއޮޑިޓަރުންނަށްު ުއިންވޮއިސްތައް ުިމ ުނުވުމ ިއ، ުފައިލްކޮށްފައި ުއިންވޮއިސްތަށް ުގުޅޭ ުއ އި ުރުފިޔ  ުއެކ ވީސް( ުއަށްސަތޭކަ ހ ސް
 ވެއެވެ.ދެއްކިފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަ

ުންުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަު

ފަދައިންުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުވަަނުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ 6.02ުުުގެު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ލިޔުމެއްުުތައްޔ ރުކުރުމުގައި، ގުޅޭުޞައްޙަުހުރިހު  ޚަރަދަކު  ދަްނނަވަމެވެ.ުައދިުވައުޗަރ އެކުުހިމެނުމަށްުޕޭމަންޓްުއެުވައުޗަރަކުންުކުރު 

ުމިގަވ އިދު ު)ށ(ގައ6.07ުިގެ ުމ އްދ ގެ ުވ ުވަނަ ުއެއްކޮށްުު،ަފދައިންބަޔ ންޮކށްފައި ުވައުޗަރ  ުޚަރަދު ުބިލުތައް ުހުރި ުދައްކ ފައި ފައިސ 
 ފައިލްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ގަނެފައިވުންު .4 ގަންނަންުއެދޭުފޯމުުތައްޔ ރުުނުކޮށްުމުދު   މުދު 

ހޯދަންުޖެހިއްޖެުހިނދެއްގައިުނުވަތަުމުޅިންުއ ުއެއްޗެއްުހޯދަންުޖެހިއްޖެުނަމަުމުދ ުގަންނަންުއެދޭުފޯމުުުއޮފީހުގެުސްޓޮކަށްުއެއްޗެއްު
(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުކަމަށް 2009ުފުރިހަމަކުރަންވ ނެ ުގެ )8ު(ު ުބ ބުގެ IIުވަނަ ުގެ ުނަްނބަރުގަިއ1ުު( ވަނަ

ޖުމްލަުުވަނަުއަހަރުތެރ2016ުޭތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިުލންުުރުނުކޮށްމިުފޯމުުތައްޔ ، ނަމަވެސްުފައިވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށް
 )ފަންސ ސްުހަތްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުއަށ ވީސް(ުރުފިޔ ގެުމުދ ުގަނެފައިވ ކަންުވަނީުފ ަހގަކުރެވިފައެވެ.57,728ު
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ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ފަދައިނ11.17ްގެ(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ސްޓޮކުގައިުއެއްޗެއްުވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުނެތިގެންުނުވަތަުއަަލށްުއެއްޗެއްުހޯދ ުނަމަުމުދ ުގަންނަންުއެދޭުޯފމުުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ގަނެފައިވުންު .5 ފޯމުުތައްޔ ރުނުކޮށްުމުދު  ުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 

ު)ުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު ު)ހ(ުގައ8.10ުި(ުގ2009ުެގަވ އިދު ުމ އްދ ގެ ުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައިުުބޭުނންވު ުަގންނަންުުަވނަ ތަކެއްޗަށް
ނަމަވެސް،ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލުެގުުިއވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފަުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމުުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެުކަމަށް

ުނުކޮށް ުތައްޔ ރު ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަށް ުޖުމްލ2016ުަުއިދ ރ އިން ުތެރޭގައި ުއަހަރު ުސަތޭަކ17,664ުުުަވނަ ުހަ ުހ ސް )ސަތ ރަ
ުއެވެ.ވެފަސްދޮޅަސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ގެުމުދ ުގަނެފައި

 ކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ފަދައިންުގަންަނންުޭބނުންވ 10.63ުުުގެު(R-20/2017)ގެުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވު 
ުތަކެއްޗަށްުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައިުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމުުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ތަކެތިުގަނެފައިވުންު .6 ުތިންުފަރ ތުންުއަގުުނުބަލު 

ގަންނަުތަކެތީގެުއަގުުވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައ8.09ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) )އެއްުހ ސް(1,000ުުއެއްފަހަރު 
ު ުފެށިގެން ުފަރ ތްތަކުެގުތެރެއިނ25,000ުުްރުފިޔ އިން ުވިއްކ  ުަތކެތި ުފަދަ ުބޮޑުުނުވ ނަަމުއެ ުވުރެ ުހ ސް(ުރުފިޔ އަށް )ފަންސަވީސް

ުހޯދަ ުއަގު ުލިޔުމުން ުފަރ ތަުކން ުތިން ުބަޔ ންކޮށްފައިވެމަދުވެގެން ުކަމަށް ުވ ނެ ުވަށަފަުރުު،ނަމަވެސްުއެވެ.ން ުއުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ
ުއިދ ރ އިން ުހ 1,000ުުކައުންސިލްގެ ު)އެއް ުރުފިޔ އ އި ުގަތުމުގައ25,000ުުިސް( ުތަކެތި ުދެމެދުގެ ުރުފިޔ އ  ުހ ސް( )ފަންސަވީސް
33,530ުޖުމްލަުަވނަުއަހަރުުތެރޭގައ2016ުުިު،ތިންުފަރ ތުންުލިޔުމުްނުއަގުުނުހޯދައިު،ޚިލ ފަށްުގަވ އިދ އިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުު

ުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ގަނެފައި)ތިރީސްުތިންުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުތިރީސް(ުރުފިޔ ގެުތަކެތިު

ުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ު ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުނުވަތަ ުތަކެތި ުބޭުނންވ  ުއެފަދ35,000ުުަގަންނަން ުނުވ ނަމަ ުބޮޑު ުވުރެ ުރުފިޔ އަށް ުހ ސް( ުފަސް )ތިރީސް
ުދަ ުގަވ އިދުޕްރޮކިއުމަންޓްތައް ުމ ލިއްޔަތުގެ 10ުުުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެ ުޖަުދވަލު ުބ ބުގެ 2ުުވަނަ ުނަންބަރުަގއ1ުުިގެ ވަނަ

ނޑަށްުެފތޭތީ،ުމިފަދަުތަކެތިުގަތުމުގައިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުމިުގަވ އިދުގެު ވަނަުމ އްދ ގައިވ 10.24ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިންގަ
ފަރ ތުންުކޯޓޭޝަންުހޯދައ3ުިގޮތަށްުއެުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންު އެކޯޓޭަޝންތައްުު،)ިތނެއްު(

ުއަޅައިކިޔުމަށްުފަހުުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުރަނގަޅުުފަރ ތަކުންުތަކެިތުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ލިބޭުކަންތައްތަކުގެުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓައިފައިުނުވުންު .7  ފައިސު 

ދައުލަތުގެުކޮންމެުަތނެއްގައިުވެސްުއެތަނަކަށްުފައިސ ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ1.10ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ގައިުވަނީުުވެއެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ބަޔ ންކޮްށފައިލިބޭުކަންތަްއތައްުތަފްީޞލުކޮށްުއެނގޭނެފަދަުރިކޯޑެއްުއޮންނަްނުވ ނެކަމަށްު
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ުރިކޯޑު ުނަންބަރ ިއުމި ުރިފަރެންސް ުތަފުޞީލ އި ުގޮތުގެ ުހަމަޖެހުނު ުކަމެއް ުއެ ުނުަވތަ ުޤ ނޫނު ުހަމަޖެހުނު ުނަގަން ުފައިސ އެއް ުއެ ގައި
ުތ ރީޚުުއެނގެންުއޮންނަންުވ ނެުކަމަށެވެ.ު

ލިބޭުކަންތައްު،ނަމަވެސް ދެންނެވުނުުކުގެުރަޖިސްޓްރީުތަތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ އަށްުފައިސު 
ުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓައިފައިުނުވެއެވެ.ގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު

ުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ގޮތަށ5.04ުްގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  އަދިު)ށު( ކައުންސިލްގެުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުއިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތައްުތަފުޞީލުކޮށްުއެނޭގނެފަދަުރިކޯޑެއްުލިޔެުބަލަހައްޓަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ބަހައްޓައިފައިު .8  ހުރުން.މޭޒުގެުވަތްގަނޑުގައިުފައިސު 

އޮީފހުގައިުވަގުތީުޮގތުންުބަހަްއޓަންުބޭނުންވ ުފައިސ ުވަނަުމ އްދ ެގު)ހ(ުގައ6.15ުުިު(ުގ2009ެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ނަމަވެސްުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކަުއންސިލްގެުތިޖޫރީގައިުކަމަށްުު،ބަހައްޓަންވ ނީުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކު ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެު.

ުނެތްކަމ އި،ުއިދ ރ ގައި ުބަހައްވަގުތީގޮުތިޖޫރީއެއް ުފަިއސ  ުބަހަްއޓ  ުޓ ތުްނ ުމުވައްޒަފުގެ ުބަލަހައްޓ  ުފައިސ  ުވަީނ މޭޒުގެުފައި
ނޑުގައިކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ. ގައިުއޮޑިޓަރުންގެުޙ ޟިރުގައިުއޮފީހުގައިުހުރިުފައިސ ުގުނިއިރ2018ުުުޖަނަވަރ28ުުީމިގޮތުންުުވަތްގަ

ުވަތްގ8,078ުަ ުމޭޒުގެ ުބަލަހައްޓ ުމުވައްޒަފުގެ ުފައިސ  ުއަށެއް(ުރުފިޔ  ުހަތްދިހަ ުހ ސް ު)އަށް ުހުރިކަން މީގެުުފ ހަގަކުރަމެވެ.ނޑުގައި
 ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.ުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަަލހައްޓައިފައިއިތުރުންުމި
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ު ުގަވ އިުދގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަފދައިނ6.21ުްު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންޮކށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުެޖހޭުު،ެގ ުބަހައްަޓން އޮފީހުގައި
ތިޖޫރީއެއްގައި ފޮފައިސު  ރައްކ ކުރު  ނުވަތަުަފއިސު  ޓެއްގައިުނުަވތަުސްޓްރޯންގުރޫމެއްގައިުރައްކ ކޮށްފައިުބެހެްއޓުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ުށްު،

ަފދަ މ އްދ ގައިވު  ފޮތެއްގަިއުއަދިުމިުގޮތަށްުބެހެްއޓޭުފައިސ އ އިުނެގޭުފައިސ ގެުހިސ ބުުއިސްވެުބަޔ ންކޮށްފައިވު  އިންުތިޖޫރީުބ ކީކުރު 
ުނުވަތަުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުދުަވހަށްުބަލަހައްޓަުމންުގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުބޭންކްުއެކައުންޓުގެުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .9

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިީޓއަށްުނުވަތަުެއހެންވެސްުޭބންކަކަށްުު،ަގއިވަނަުމ އްދ 1.12ުު(
ޖަމ ކޮށްފި ނަމަުއެުޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓައިުއެކައުންޓްުބ ކީުކުރަމުންުގެންދަންުވ ނެުކަމަށ އި،ުުފައިސު 

ުިހސ ބު ުއޮފީހުގެ ުބ ކީއ އި ުދައްކ  ުއެކައުްނޓުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ ުކުރަން ުިރކޮންސައިލް ުދިމ ކޮށް ުބ ކީ ުދައްކ  ުކަމަްށުން ވ ނޭ
ވަނީުދައުލަތުގެުފައިސ ުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނަުމ އްދ ގައ6.02ުި(ުގ2009ުެ.ުއަދިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

އެކައުންޓްތަކުގެުހިސ ބުުކޮންމެުއަހަރެއްގެުޖަމ ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީުފިޔަވައިުއެހެންުމ ލީުއިދ ރ ތަ ކުގައިުހުޅުވ ފައިވު 
ވަނަުދުވަހުގެުކުރިްނުިމނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑ31ުުްޑިސެމްބަރުގެުނިޔަލަށްުތަްއޔ ރުކޮށްުފެށޭުއަހަރުގެުމ ޗުުމަުހގ31ުުެ

ުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންުވ ނެުކަަމށެވެ.ު

ު ުތިލަދުންމަތީ ުވަނަމަވެސް، ުއެކައުންޓްތަކުގެުއތުރުުބރީ ުކައުންސިލުގެ ުއަހަރ2016ުުުށަފަރު ުބަލަހަްއޓ ުގެުވަނަ ުބ ކީ ފައިުއެކައުންޓް
ުއެެވ.ުފައިުނުވެހޯދައިުތައްބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުުތަކުގެއެކައުންޓްުގެވަނަުއަހަރ2016ުުނުވެއެވެ.ުއަދިު
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ުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފަިއވ ުފަދައިންުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރ5.16ުީގެ(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ުޖަމ ކޮށްިފނަމަު ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުެއހެންވެސް ުނުވަތަ ުބެލެހެއްުޓމަށ އި، އޮތޯރިޓީއަށް ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުޮފތުގައިު، އެ ުބ ކީ އެކައުންޓް

އިްސވެު، އަދިުމުންުެގންިދޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބުތައްުހިަމނައިގެންުއެކައުންޓްުބ ކީުކުރަލިޔެގެންުނުވަތަުކޮމްޕިއުޓަރުީޝޓުގައިުހިސ 
ުއޮފީުހގެު ުއ އި ުބ ކީ ުދައްކ  ުއެކަުއންޓުން ުބޭންކް ުނިމުމުން ުކޮންެމުމަހެއް ުފަދައިން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ދެންނެވުނު

އްކަންުދެނެގަުތމަށްުޓަކައިުކޮންމެުމަހަކުުއެއްފަހަރުުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުގެނުަވއިުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއަކީުރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެ
ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންެޓއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުލިބޭުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓްުއަދިުއަހަރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުންު .10

ު ު)ދައުލަތުގެ ުގަވ އިުދ 2009ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގެ ުމ އްދ ގައ2.04ުި( ުރިޕޯޓުުު،ވަނަ ުއަހަރީ ުރިޕޯޓ އި ުދުވަހުގެ ުމަްސ ުފައިސ ގެ ލިބޭ
ވަނަުއަަހރ2016ުުުނަމަވެސް،ުިތލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލުންުުއެވެ.ުވ ނެުކަމުގައިުަބޔ ންކޮށްފައިވެތައްޔ ރުކުރަން

ުރިޕޯޓ އިުއަހަރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ލިބޭުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުއ މްދަނީުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ5.17ުުި(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު))ހ(ު
ުމީލ ދީ ުކޮންމެ ުއޮފީހަކުންވެސް ުކޮންމެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުނޫން ުބަންދު ުސަރުކ ރު ުތެރޭގައ10ުުިުމަހެއްގެ ުދުވަހުގެ )ދިހައެއް(

ުއެްނޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުސްޓޭޓްމަްނޓް ުއެންމެފަހުގެ ުއ މްދަނީެގ ުލަފ ކުރ  ުއަދަދ އި، ުފައިސ ގެ ުލިބުުނ ުމަހު ވޭތުވެދިޔަ
ުމުންުގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ގެުމަތީންުޢަމަލުކުރަބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީުމިުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންވ ނެުކަމަްށު

ަވނަުނަްނބަރުގައި،ު"މ ލީުއަހަރުގ2ުުެވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގ15.01ުުެ(ުގR-20ުެ/2017)ށ(ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ވ ތީ،ުތެރޭގައިުއެުއޮފީހަކަށްުލިބުނުުއ މްދަނީުއ އިުހިނގިުޚަރަދުގެުހިސ ބު"ުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި

ުނީުަފއިސ ގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބޭުއ މްދަ

 ހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއ މްދަނީުމަޢުލޫމ ތުުުގެުކައުންސިލްުމެންބަރުންު .11

ު،މ އްދ ގައިވަނ124ުުަގެުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު
ދަނީުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީއ އިުއ މް

ނަމަވެސް،ުއިްސވެުުލިބޭުގޮްތތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުްނތަކ ބެހޭުމަުޢލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންުވ ނެުކަމަށެވެ.
ެގުބަޔ ންކުރެވުނުުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށް،ުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުވަށަފަރުުކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުމެންބަރެއްގެުވިޔަފ ރިއ އިުއ މްދަނީު

ުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވެއެވެ.

ުގޮތްުުލަފ ދިންުުއިޞްލ ޙްކުރަންު

ަވނަުމ އްދ ގައިވ 124ުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގ7/2010ުުެރުުޤ ނޫނުުނަްމބަ
ކައުންސިލަށްުޮހވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ުބވުމ އެކު،ުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ އ އި،ުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތު،ުއަދިުު،ގޮތުގެުމަތިން
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