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ުވަނަުއަހަރުގ 2016ުުއިދ ރ ގ ު ކައުންސިލްގ ުުދިއްދޫުުއުތުރުބުރީތިލަދުންމަތީު
ުުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު      

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި މަޖިލީހަށ އި،ު،ދިވ ހިރ އްޖޭގު  ުއުތުރުބުރީުދިއްދޫުތިލަދުންމަތީުުރައްޔިތުންގު 
އިދ ރ ގ ު ުވ ރިޔ އަށްު މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުކައުންސިލްގު 

ުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގ  4/2007ު ުމި ުކުރ ވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގ  ު)އޮޑިޓް ުދިއްދޫުތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ
ުއިދ ރ ގ  2016ުުުކައުންސިލްގ  ުއަހަރުގ  ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއ  ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖ ޓުން ުކައުންސިލުން ުބަޖ ޓ ުއ  ފ ސްކޮށްދ އްވި

ުު،އ އްގޮތަށް ުއ  ުޚަރަދުކުރުމަށްުއިދ ރ ގ  ުބަޖ ޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައ ޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖ ޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ު ުއ އި، ުތ ރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގ  ނޑައ ޅުނު ުއިދ ރ ގ ކަ ުުކައުންސިލްގ  ުމ ލީ ުއ ހ ނިހ ން ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީއަދި ުހިންގ  ޤ ނޫުނުު، ކަންކަން

ު 2006/3ުުނަންބަރު ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގ  ުގަ)ދައުލަތުގ  ުމ ލިއްޔަތުގ  ުދ އިރ ތައްުު،އިވ އިދ ދައުލަތުގ  ުއިދ ރީ ދިވ ހިރ އްޖޭގ 
ޤ ނޫ މ  ނ އި،ލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގު  ވ އިދުތަކަްށުުހުރިުއ ހ ނިހ ންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަކަންކަމ އިުގުޅުންުލީއަދިވ ސްުކައުންސިލްގު 

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދ ކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލް ުމިންވަރ މ ދު ުފ ހަގަކުރ ވުުނުުު،ޢަމަލުކުރ ވިފައިވ  ުއޮޑިޓުގައި ުޖ ހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު
ކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުކަންކަމ މ ދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއ ޅުމަށްޓަކައިު ޤ ނޫނު(ގު 2006/3ުއު  މ ލިއްޔަތުގު   ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގު 

ު ުމަތިން ުވ ގޮތުގ  ުއ އްގޮތް ުއ އި ު)ހ( ުއުތުރުމ އްދ ގ  ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގ ުދިއްދޫބުރީ ުުކައުންސިލްގ  ުވ ރިޔ އަށްުމ ލީ ޒިންމ ދ ރު
ުު،ހުށަހ ޅުމ އ ކު ުޤ ނޫނުއަސ ސީގ  ުޖުމްހޫރިއްޔ ގ  ުކަންކަްނ213ުުުދިވ ހިރ އްޖޭގ  ުއ  ުމަތިން ުވ ގޮތުގ  ުބުނ ފައި ުމ އްދ ގައި ވަނަ

ުވ ބްސައިޓްުއްޔ އަށ އިރައީސުލްޖުމްހޫރި ުއޮފީހުގ  ުމި ުފ ންނ ނ ހ ން ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހ ޅުމ ވ . ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގ 
 www.audit.gov.mvުު. ުގައިުޝ އިޢުކުރ ވޭނ އ ވ

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރ ވިފައިވ  ުދިއްުތިލަދުންމަތީރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގ  ދޫއުތުރުބުރީ އިސްވ ރިންނ ުުކައުންސިލްގ 
ުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމ ވ .ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރ ކުރ ވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއ ހީތ ރިވ ދ އްވި

ު  

http://www.audit.gov.mv/
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ުރިޕޯޓްުުބަޔ ންކުރ ުުދ ކޭގޮތްުުސައްޙަކަމ މ ދުުުބަޔ ންތަކުގ ުުމ ލީު

ުމަސްއޫލިއްޔަތުުުވ ރިޔ ގ ުުޒިންމ ދ ރުުުމ ލީުުހުށަހ ޅުމުގައިުުތައްޔ ރުކޮށްުުބަޔ ންތައްުުމ ލީު

ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގ ުދައުލަތުގ )3/2006ުުނަންބަރުުޤ ނޫނު ުު،މަތިންުގޮތުގ ުވ އ އްގޮތްުގަވ އިދ އިުމ ލިއްޔަތުގ ުދައުލަތުގ ުއ އި(
ުުއ އްގޮތަށްުުޙަޤީޤަތ ުއްހިސ ބުތަުއިދ ރ ގ ު،ބ ލ ހ އްޓުމ އިުކަންތައްތައްުމ ލީުގ އިދ ރ ުކައުންސިލްގ ުދިއްދޫުއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީ
ުމ ލިއްޔަތ ބ ހޭުޓްރ ޜަރީގ ުޑްއ ންުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުއަދިު،އ އްގޮތަށްުހިސ ބުތަކ ުއ ު،ތައްޔ ރުކޮށްުފުރިހަމަކަމ އ ކުުމ އިސައްޙަކަ

ުސިޓީުއަދިުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުރަށުު،އިންު (D2/CIR/2016/9-13):ނަންބަރުުސަރކިއުލަރ
ނޑައަޅ ފައިވ ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުހިސ ބުތައްުމ ލީުކައުންސިލްތަކުގ  ނޑ އިުކަ ު،އ ކުލަވ ލައިުބަޔ ންތައްުމ ލީުއަހަރީުމިު،އ އްގޮތަށްުއޮނިގަ

3/2006ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުު،ށްއިދ ރ އަުކައުންސިލްގ ުއްދޫދިުއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީުހުށަހ ޅުމަކީުއޮފީހަށްުމިުކުރުމަށްުއޮޑިޓް
ުހ)ުމ އްދ ގ ުވަނ46ުަުގ (ނޫނުޤ ުމ ލިއްޔަތުގ ުދައުލަތުގ ) ުދ އިރ ތައްުރީއިދ ުދިވ ހިރ އްޖޭގ )7/2010ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުުއަދި(

ނޑައަޅ ފައިވ ުދަށުންުގ (ޤ ނޫނުުހިންގުމުގ ުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީ ުުލިބުނުގޮތ އިުުފައިސ ު.ކ ވ މަސްއޫލިއްޔަތ ުވ ރިޔ ގ ުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުކަ
ުސ ކްޓަރުޕަބްލިކްުލްއިންޓަރނޭޝަނަ"ު،ބަޔ ންުހޭދަކުރ ވުނުގޮތުގ ުބަޖ ޓުންުއ ުބަޖ ޓ އިުފ ސްކުރ ވުނުު،ބަޔ ނ އިުހޭދަކުރ ވުނުގޮތުގ 
ުއ އްގޮތަށްުއިއ "ުއ ކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަޑްުއ ކައުންޓިންގ
ނޑުުމިުތައްޔ ރުކުރުމަށް ު.ލ ޒިމްކުރ އ ވ ުއޮނިގަ

ނޑުގޮތ އްގައިު،ނަމަވ ސްުސަބަބުންުއޮޅުމ އްގ ުނުވަތަުޚިޔ ނ ތ އްު،ތ ރޭގައިުމަސްއޫލިއްޔަތުގ ުމިުއަދި ުުމަޢުލޫމ ތުުުސައްޙަނޫންުމައިގަ
ުފަރުމ ކޮށްުރޯލްތައްކޮންޓްުއިންޓަރނަލްުހަރުދަނ ުއ ކަށީގ ންވ ު،ބޭނުންވ ުހުށަހ ޅުމަށްުތައްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންތަކ އްުމ ލީުނުހިމ ނޭ

ުސިޔ ސަތުތައްުކުލަވ ލުމުގ އ ުބަޔ ންތައްުމ ލީު،ބ ލ ހ އްޓުމ އިުހިސ ބުުމ ލީުއ ކަށީގ ންވ ުމުއައްސަސ އަށްު،ދ މ ހ އްޓުމ އިުތަންފީޒުކޮށް
ުުބަޔ ންތައްުުމ ލީުއަދިު،އިއ ކުލަވ ލުމ ުބަޔ ންތައްުމ ލީުއަހަރީު،ބ ލ ހ އްޓުމ އިުހިސ ބުުމ ލީުއ އްގޮތަށްުސިޔ ސަތުތަކ އިުއ ު،ޚިޔ ރުކޮށް

ު.ހިމ ނ އ ވ ުބޭނުންކުރުންުއަންދ ޒ އ އްުއ ކަށީގ ންވ ުރިޢ ޔަތްކޮށްުޙ ލަތަށްު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއަންދ ޒ އ އްުއ އްވ ސްުއ ކުލަވ ލުމުގައި

މަސްއޫލިއްޔަތުު  އޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްގު 

މަސްއޫލިއްޔަތަކީު އިދ ރ ގު ުދިްއދޫތިލަދުންަމތީުއުތުުރބުރީުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްގު  ު،ޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަްށފަހުުއަހަރީުމ ލީުބަކައުންސިލްގު 
ު ުއަހަރީ ުއޮފީހުން ުމި ުބަޔ ންކުރުމ ވ . ުދ ކޭގޮތް ުޖ ނ ރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މ ދު ުމ ލީ ުއޮމި ުބަޔ ންތައް ޑިޓްކޮށްފައިވަނީުމ ލީ

ނޑ އިުއ އްގޮު"އިންޓަރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަްޑސްުއޮންުއޮޑިޓިންގ" ސުލޫކީުމިްނގަ ތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުއ އިުއ އްގޮތަށ ވ .ުއޮޑިޓަރުންގު 
ނޑުގޮތ އްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުހިމ ނިފައިުނުވ މިުއަހަރީު ޔަޤީންކަމ އ ކުުުބަޔ ންތަކ އްކަންުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުމައިގަ އ ކަށީގ ންވު 

ުނ ގަނ ވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގ ުމަސަްއކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރ އ ވ .ދ 

ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގ  ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމ ނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއ ކުލ ވިގ ންވަނީ ުއޮޑިޓ އް
އިޖުރ ތުތައްުިބނ ވ ގ ންވަނީުއޮޑިޓަ ނޑައަޅު  މައްޗަށ ވ .ުމިގޮތަށްުކަ އިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގު  ނޑައަޅައިުއު  ގ ުރުންުއިޖުރ ތުތަކ އްުކަ

ސަބަބުންުނަމަވ ސް ނޑުގޮތ އްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގު  (ު"ޕްރޮފ ޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަ
މ ލީުބަޔ  މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބ ލުމުގައުި، މައްޗަށ ވ ު. ުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރ އްގު  ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމ ނުމުގު 

ުމ ލީު ުއަދި ުހިމ ނ އ ވ . ުރިޢ ޔަތްކުރުން ުއޮޑިޓަރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމުއައްސަސ ގ  ުގުޅޭ، ުހުށަހ ޅުމ އި ުތައްޔ ރުކުރުމ އި
ުބަޔ ންތަްއު ުމ ލީ ުބ ލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކ އްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހ ުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް



 

 

 

 
 info@audit.gov.mv މ އިލް:-އ6430ުީ 331ފ ކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވ ހިރ އްޖ ު މ ލ ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގ 9ުސަފުހ ު 3  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

އަންދ ޒ އ އްތޯުބ ލުމ އިތަ އަންދ ޒ އަކީުއ ކަށޭނު  ައދިުުއްޔ ރުކުރުމުގައިުމ ނޭޖްމަންޓުންުއ އްވ ސްުއަންދ ޒ އ އްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއު 
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތ އްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބ ލުންވ ސްުއޮޑިޓުގައިުހިމ ނ އ ވ .

ުބަޔ ން ުމ ީލ ުއ ކުލ ވިގ ންވަނީ، ުހ ިކތައްުތަކުގައިުހިމ ނޭުޢަދަުދތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގ ުސައްޙަކަންުކަށަވަރުއޮޑިޓ އް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް
ުބޭސިސް" ުޓ ސްޓް ުބަޔ ން" ުމ ލީ ުއޮޑިޓުކުރ ވުުނ ުއ ހ ންކަމަށްވުމ އ ކު، ުމައްޗަށ ވ . ުދިރ ސ ކުރުމުގ  ުބަލައި ުއ ކުލ ވިފައިުއަށް ތަކުގައި

ުއޮޅުންތަކ  ުއ ންމ ހ  ުއ ކަށީގ ންވ  ުމުޢައްސަސ ގ ހުރުން ުއޮޑިޓުކުރ ވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުހުރ ދ  އި، ުހީނަރުުތ ރޭގައި ުއ ންމ ހ  ނ 
ުކަންތައްތައްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރ ވިގ ންދ ނ ކަމަށްުބަލައިގ ންުުނވ ނ އ ވ .ު

ުއިލަތި ުކައުންސިލްގ  ުދިއްދޫ ުއުތުރުބުރީ ުދ ރ ދުންމަތީ ުއަހަރުގ 2016ުުޑިސ ންބަރ31ުުގ  ުމ ލީ ުނިމުނު ުުއަށް ޔ ންތަކ އިމ ދުުބަމ ލީ
ުހުންުޤަބޫލުކުރަމ ވ .އޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުދ ކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއ ަކށީގ ންވ ުހ ކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުިމުއޮފީ

ު ުމ ލިއްޔަތުގ  ުދައުލަތުގ  ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގ   ދ ކޭގޮތްު މިންވަރ މ ދުު ޢަމަލުކުރ ވިފައިވ ު ގަވ އިދަށްދައުލަތުގ 

ުއަސ ސްު ބިނ ކުރ ވުނުު

މ ލިއްޔަތު .1 ގު R-20/2017)ނަންބަރުު ުވ އިދުގަުގ ދައުލަތުގު  )ބ(11.03ުު( ހަރުމުދަލުގ ުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިުވަނަުމ އްދ ގު 
ުނަންބަރު،ުމުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރީގައި ުކޯޑް ުއަގުުއިންވ ންޓްރި ުތަފްސީލު، ުނަމ އި ުތ ރީުއަދިުފުރިހަމަ ުއަންނަުުއިޚ ލިބުނު ުފަހުން

ުވ ނ  ުބަލަހައްޓަން ުލިޔ  ުކައުންސިލްގ ތިު،ނަމަވ ސްކަމަށ ވ .ުބަދަލު ުދިއްދޫ ުއުތުރުބުރީ ުހަރުމުދ ތަކުގު އިދ ރ ގ ުލަދުންމަތީ ުބައ އް
ުއ އްގޮތަށް ުގަވ އިދ އި ުދ ްނނ ވުނު ުބަދަލު ުައންނަ ުފަހުން ުމުދަލަށް ުނުވުމ އި ުޖަހ ފައި ުރަޖިސްޓްރީގައި ބަލަހައްޓ ފައިުު،ުލިޔ އަގު

  ނުވުން؛

މ ލިއްޔަތު .2 )11.04ުގު ު(R-20/2017)ނަންބަރުު ވ އިދުގަުގ ދައުލަތުގު  ގައިބގު  ުއޮފީސްތަކުގައިދައުލަތުގު ުށްފައިަވނީބަޔ ންކޮުު(
ުމަދުވ ގ ންުހުންނަ ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުުހަރުމުދ  ުޗ ކްކުރަންވ ނ 1ުއަހަރަކު ުފަހަރު ުދ މ ހ އްޓުމަށްޓަކައިުއ ތަކ ުކަމަށ އި،)އ ކ އް( ތި

ކައ ކަށީގ ންވ  )ޅ(ުގައިުބައަދިުުމަށ ވ .ުގޮތ އްގައިުމަސައްކަތްުކުރ ވިފައިވޭތޯުބަލަންވ ނު  ޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ބ(ުގައިވ ުމިުމ އްދ ގު 
ުޗ ކުކު ުހަރުމުދ  ުބަޔަކު ުޗ ކުކުރި ުމުވައްޒަފަކ އި ުހަވ ލުވ ހުރި ުތަކ އްޗ  ުޗ ކުކުރުމަށްފަހު، ުލިޔުމ އްގައިުގޮތުގ މަތިން ރިކަމުގ 

ލީުޒިންމ ދ ރުވ ރިޔ ުނުވަތަުުއޮފީހ އްގ ުމ އ ުއުިނއިތުރ އްވ ނަމަުއ ކަމ މ ދުުނިންިމުގޮތ އްުބަޔ ންކޮށްުސޮއިކުރަންވ ނ ކަމަށ އިުއަދިު
އޮފީހ އްގު  މުދު ހަރުުއިދ ރ އިންުލްގ ލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުދިއްދޫުކަުއންސިތިުު،ނަމަވ ސްުވ .މަށ އިސްވ ރިއ އްުސޮއިކުރަންވ ނ ކައު 

 ން؛ނުވުުުމަލުކޮށްފައިމިގަވ އިދ އިުއ އްގޮތަށްުޢަބ ލ ހ އްޓުމުގައިު

(ުމ ލިއްޔަތ ުބ ހ2016ުޭޑިސ މްބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއ ްނޑްުޓްރ ޜަރީގ ުނަންބަރުު .3
ނިޔަލަށްުޑިސ މްބަރގ 31ުުއ ުމިނިސްޓްރީންުއ ޑްވ ންސްކޮށްުދޫކުރ ުފައިސ ގ ުތ ރ އިންު، ސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ުއަހަ ުފ އިތުވީ ުފައިސ އިން ުހުރި ުއަންަނުބ ކީ ުނިމުމަށްފަހު ުއަހަރު ުމ ލީ ުބިލުތަކަށް ުޚިދުމަތުގ  ުނުވަތަ ުމުދަލުގ  ުހޯދ ފައިވ  ރަށް

ު ުބަންދުނޫން 30ުުސަރުކ ރު ުނަންބަރު: ުޤ ނޫނު ުފައިސ އިން ުހުރި ުބ ކީ ުދ އްކުމަށްފަހު ުފައިސ  ުތ ރޭގައި 7/2010ުދުވަހުގ 
އިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމު ގު )ދިވ ހިރ އްޖޭގު  ޤ ނޫނުު( މަތީންުބަހައްަޓންޖ ހ94ުުޭގު  ގޮތުގު  ވަނަުމ އްދ ގައިވު 

ުއ ކައ5%ުު ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުބ ކީވ  ުއުނިކުރުމަށްފަހު ުކަމަށ ރިޒ ވް ުޖަމ ކުރަންވ ނ  ުުވ .ންޓަށް ތިލަދުންމަީތުނަމަވ ސް
ުއިދ ރ އިންު އުތުރުބުރީ ުކައުންސިލްގ  ުގ 2015ުދިއްދޫ ުބ ކީ ުބަޖ ޓް ުއަހަރުގ  ުވަނަ ުހުރި ތިންުސަތޭަކު)ު-/324,998ުޮގތުގައި

 -/755,729 ވަނަުއަހަރުގ ުބަޖ ޓްުބ ީކގ ުގޮތުގައިހުރ2016ުިުރުފިޔ ުއަދިސައުވީސްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުނުވަދިހަުއަށ އް(ު



 

 

 

 
 info@audit.gov.mv މ އިލް:-އ6430ުީ 331ފ ކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވ ހިރ އްޖ ު މ ލ ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގ 9ުސަފުހ ު 4  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުނަވ ވިސް() ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުފަސް ުފަންސ ސް ުއިދ ރ ގ ުުހަތްސަތޭކަ ުނުކޮށް ުޖަމ  ުއ ކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ރުފިޔ 
 ؛ބަހައްޓ ފައިވުންުގައިއ ކައުންޓު

އަށ5ުުްބ ބުުު ގ (2009ުދައުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތުގ ުގަވ އިދުު)އަދ01/2012ުުިމ ލިއްޔަތ ބ ހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުުދައުލަތުގ ު .4
ު ުއިޞްލ ޙުގ  ުބަޔ ންކޮށ5.16ުްގ ނ ވުނު ުމ އްދ ގައި ުދަތުރު، ފައިވަނީުވަނަ ުބޭރަށްކުރ  ުރ އްޖ އިން ުރިޕޯޓް"ުރ އްޖ އ އި ު"ދަތުރު ގ 

އަިދުވ .ުންވ ނ ކަމަށ ކަށްުހުށަހަޅަދ ރ އަ)ތިނ ްއ(ުދުވަހުގ ުތ ރޭގައިުއ ުއ3ުިދަތުރުުނިންމ ފައިުއަންަނތ ުސަރުކ ރުުބަންދުުނޫންު
ުބޭނުމ އިުދަތުރުކުރިތަން ަދތުރުުފ ށިގަޑިއ އިު، ށް(ބައިވ ރިންު)ނަމ އިުމަޤ މްުއ ނގޭގޮތަދަތުރުގ ު، "ދަތުރުުރިޕޯޓް"ުގައިުދަތުރުގ 

ު ުމަޢުޫލމ ތު ުފަދަ ުނަތީޖ  ުއޭގ  ުކަންތަްއތަކ އި ުހ ސިލުކުރ ވުނު ުދަތުރުން ުއަދި ުތ ރީޚ އިއ ކު ންކުރަންވ ނ ކަމަށ ވ .ުބަޔ ނިންމިގަޑި
ސަތޭކަުުހ ސްުހަތްުުދިހަ)ު-/10,710ުރ އިންވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުދިއްދޫުކައުންސިލްގ ުއިދ 2016ުު،ނަމަވ ސް
"ދަތުރުުރިޕޯޓް"ުދަތުރުުނިންމުމަްށފަުމިދަތުރުތަކަށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،ުު،ރުފިޔ ދިހަ(ު 3ުހުުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންުދަތުރުތަކުގު 

 ން؛ުހށަަހޅ ފައިުނުވުުދުވަހުގ ުތ ރޭގައި)ތިނ އް(ު

ގަވ އިދުގު  .5 މ ލިއްޔަތުގު  )36ުބ ބުގު ވަނ15ުުަދައުލަތުގު  ގު  )ހު( އަދިު)1ވަނަުމ އްދ ގު  ގައިުބަޔ ންކ2ޮު( ވަކިގޮތަކަށްުުވަނީށްފައިު(
ވ ދަވ  މަސައްކަތްތަކުގު  ގޮތުންުޕްރޮކިއުމަންޓުގު  ކަންތައްތައްުކުރިއަށްުގ ންދިއުމުގު  ރިކަންުގ އްލޭގޮތަށްުއ އްކަމ އްގު ޕްރޮކިޔުމަންޓްގު 

ގ ުމަންފ ުއ ންމ ުފުރިހަމަުނުކުރުމަށ އި،ުޕްރޮކިއުމަންޓްގ ުމަސައްކަތަށްުހިނގ ނޭުޚަރަދ ިއުއޭގޮތުގައިުބ ލޭުކަްނތައްތައްުވަކިަވކިު
ުމަސައްކަތްތަްއުއ އް ުނުވަތަ ުތަކ ތި،ުޚިދުމަތް ުޕްރޮކިއޮރުކުރަންޖ ހޭ ުވީވަރަުކން ުހޯދުމަށްޓަކައި ނަމަވ ސް،ުުށ ވ .ކޮށްލުމަގޮތުގައި

ުތި ުއުތުރުބުރީ ުލަދުންމަތީ ުކައުންސިލްގ  ުއ ުބައ އްުއަހަރުުވަނ2016ުަުއިދ ރ އިންދިއްދޫ ުގަތުމުގައި ުގޮތުގައިުތަކ ތި ުކަމ އްގ  އް
 ޚަރަދުުކޮށްފައިވުން؛ބ ލ ވޭުކަންކަންުވަކިވަކިުކޮށްގ ްނު

ގަވ އިދުގު  .6 މ ލިއްޔަތުގު  )ނ(ުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައިވ8.09ުަދައުލަތުގު  އަގުު"އ އްފަހަރ ުގަންނަުނީވަނަުމ އްދ ގު  1,000ުުތަކ ތީގު 
ތ ރ އިނ25,000ުުްރުފިޔ އިންުފ ށިގ ންު ފަރ ތްތަކުގު  ބޮޑުުނުވ ނަމަުއ ފަދަުތަކ ތިުވިއްކު  ދުވ ގ ންުތިންފަރ ތަކުްނުމަރުފިޔ އަށްވުރު 

ތިލަުދންމަީތުުނަމަވ ސް،ުވ .ދިދ ނ ކަަމށ ލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަުހ،ުއ ަފރ ތްތަކުގ ުތ ރ އިންުއ ކަށީގ ންވ ުފަރ ތަކުން،ުއ ތަކ ިތުހޯ
އިދ ރ  ރުބުރީއުތު ކޯޓޭޝަްނަތކުގ ދިއްދޫުކައުންސިލްގު  ކުޑައަގ އްުއަށްުފައިލިންުކ ބިނ ޓ އްުަގތުމަށްުހުށަހަޅ ފައިވު  ުތ ރ އިންުއ ންމު 

ބަދަލުގައި،ުޯކޓޭޝަންުއަުގޮބޑު ފަރ ތްުމ ދުވ ރިކޮްށުއ މަސައްކަތްުކުރިއަށްުގ ންދިުއމުގު  ފަރ ުތންުހުށަހަޅ ފައިވު  ކޮށްުހުށަހަޅ ފައިވު 
ުަގނ ފައިވުން؛ުލިންުކ ބިނ ޓްފައި

ގަވ އިދުު .7 މ ލިއްޔަތުގު  ތ ރ އިންުކުއްޔަށްުޫދކޮށްފަުނީުބަޔ ންކޮށްފައިވަުަގއިަވނަުމ އްދ 1.05ުގު ު(2009)ުދައުލަތުގު  ތަްނތަނުގު  އިވު 
އަދިުއ ުގަވ އިދުގު .ުވ ންވ ނ ކަމަށ މަހުންމަހަށްުދައްކަންޖ ހޭުކުލިުނުދައްކ ުފަރ ތްތަކުގ ުއަތުންުއ ްއމަސްުތ ރޭގައިުފައިސ ުހޯދަ

ުޝ1.07ުަ ުމައްސަލަތައް ުއ ަފދަ ުނުލިބޭނަމަ، ުފައިސ  ުތ ރޭގައި ުއ އްމަސް ުގޮތުން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ނ( ރީއަތަށްުގ 
މަސައް ހޯދުމުގު  އިދ ރ އިންުފ ނަކަުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުދިއްދޫުކައުު،ނަމަވ ސްށ ވ ު.ކަތްުކުރުމަހުށަހަޅައިގ ންުފައިސު  ންސިލްގު 

ބިުމންުގަވ އިދ އ20,000ުިކޯޕަރޭޝަންއަށްުދޫކޮށްފައިވު  0.15ުފޫޓަކަށްުމަހަކުުލ އިުއ އްގޮަތށްުއަކަޞޫއުު،)ވިހިހ ސް(ުއަކަފޫޓުގު 
ގައިުލަފައ އMB/251/2016/5ުުި-221ނަމްބަރު)ފަނަރަ(ުލ ރީގ ުރޭޓުންުކުލިުޯހދުމަށްުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯިރޓީގ ުސިޓީު

ހޯދުމަށްުކައުންސިލުންުމަސައްކަތްުކޮށްފައިނުވު ނ2016ުިޑިސ މްބަރ31ުު ،މިގޮތުންުން؛އ އްގޮތަށްުފައިސު  ޔަލަށްުކައުންސިލަށްުގު 
ު ުގޮތުގައި ުކުލީގ  ު)ު)ތިންު-/3,000ލިބ ންޖ ހޭ ުހަމައަށް ުމުއްދަތ  ުއޮޑިޓްކުރި ުއަދި (ުގު 2017މްބަރުސ ޑ31ުިހ ސް(ުރުފިޔ 

 ނުވުން؛ުހ ސް(ުރުފިޔ ުހޯދ ފައިު)ތިރީސްުހަު-/36,000ނިޔަލަށްުލިބ ންޖ ހޭު
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ޤ ޫނނު(ުގު 7/2010ުޤ ނޫނުުނަްމބަރުު .8 އިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ ަމރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގު  ަވނަުމ އްދ ގައ124ުުި)ދިވ ހިރ އްޖޭގު 
ުމ ންބަރަު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުކޮންމ  ުމަޢުލޫމ ތުުކައުންސިލަްށުހޮވޭ ުވިޔަފ ރީގ  ުފައިސ އ އި ުމ ންބަރ އްގ  ުއ  ުއިންތިޚ ބުވުމ އ ކު ކު

ުއަދިުއ މްދަނީއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގ ުގުޅުންތަކ ބ ހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުްނސިލްގ ުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންު
ުުވ .ވ ނ ކަމަށ  ުނަމަވ ސް، ުދިއްދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީ ުލިޔުމުންުުގ ުކައުންސިލްގ  ުމަޢުލޫމ ތު ުއ  ުމ ންބަރަކު އ އްވ ސް

 ކައުންސިލްގ ުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅައިފައިުނުވުން؛

މިންވަރ މ ދުުދ ކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރ ވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދ ކޭުގޮތުގައި،ު

ުމ ލިއްޔަތުގ ު)ހ(ު' ުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގ  ުދުުދ ވޭުރަޢުޔުުބިނ ކުރ ވުނުުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރ ވިފައިވ ުމިްނވަރ މ ދައުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތުގ 
(ު ުނަންބަރު ު)1އަސ ސް'ުގ  7ު(ުއިން ނޑުގޮތ އްގައި ުފިޔަވައި،ުމައިގަ ުމައްސަލަތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއުތުރުބުރީުތިލަދު(ުއަށް ންމަތީ

ްއޓައިފައިުވަނީުއ ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ ުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބަލަހ2016ުަުޑިސ މްބަރ31ުުގ ުއިދ ރ ދިއްދޫުކައުންސިލުގ ު
ގޮތަށް މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  ކައުންސިލުގު  އ އްގޮތަށް،ުއު  ކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖ ޓު  ނޑައ ޅިފައިވ ުބަޖ ު،އަހަރަށްުއު  ޓުގައިުކަ

ނޑައ ޅިފައިވ ބަޖ ޓުގައިުު،ކަންތައްތަކަށް ުކައުންސިލްގ ުުގަވ އިދ އިުއްޔަތުގ މ ލިުދައުލަތުގ ުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގ ުދައުލަތުގ ު،ށްމިންވަރަުކަ
ު.އ އްޮގތަށ ވ ުގަވ އިދުތަކ އިުޤ ނޫނ އިުއ ހ ނިހ ންުގުޅުންހުރިުކަންކަމ ުމ ލީ

އަދިު' މ ލިއްޔަތުގު )ށު( މ ލިއްޔަތުގު ޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގު  ރ މ ދުުދ ވޭުރަޢުޔުުބިނ ކުރ ވުނުުިމންވަުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރ ވިފައިވ ދައުލަތުގު 
ނޑުގޮތ އްގައިު،ފިޔަވައިުޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންއަށްުބަު(8އަސ ސް'ުގ ުނަންބަރުު) ރީުދިއްދޫުކައުންސިލުގ ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުުމައިގަ

ުއިދ ރ  ުނަންބަރު ުޤ ނޫުނ ުވަީނ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުހިންގ ވުމުގަިއ ުކަންކަން 2010/7ުުގ  ުދ އި)ދިވ ހިރ އްޖޭގ  ުލ މަރުކަޒީުއިދ ރީ ރ ތައް
ުއުޞޫލުންުހިންގުމުގ ުޤ ޫނނު(ުއ އިުއ އްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދ ކ މ ވ .

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރ ވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ދަފްތަރުު .1 ުވުންުުއ އްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުުގަވ އިދ ުހަރުމުދަލުގު 
 

ހަރުމުދަލުގ ުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިވަނަުމ އްދ ގ ު)ބ(11.03ުު(ުގ R-20ު/2017)ނަްނބަރުު ުވ އިދުގަުގ ދައުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތު
ފަހުންުައންނަުަބދަލުުުއިިލބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުއަގުމ އިުތަފްސީލު،ުފުރިހަމަުނަުއިންވ ންޓްރިުކޯޑްުނަންބަރު،ުމުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރީގައި

ުށ ވ .ކަމަލިޔ ުބަލަހައްޓަންުވ ނ 

ުު،ނަމަވ ސް ުކައުންސިލުގ  ުދިއްދޫ ުއުތުުރބުރީ ުނ ތުމ އި،ުުއިދ ރ ގ ތިލަދުންމަީތ ުޖަހ ފައި ުނަންބަރު ުޯކޑު ުހަރުމުދަލުގައި ބައ އް
ައގުުު،ސީރިއަލް/މޮޑ ލްުނަންބަރުުދަފްަތރުގައިުނުހިމ ނުމ އި ހުރިުތަންުގަވ އިދުންުލިޔ ބަަލހައްޓ ފައިުނުވުމ އި،ުބައ އްުހަރުމުދަލުގު  މުދު 

ުނަްނަބރު) ގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުމީގ ުއިތުރުން،ުދައުަލތުގ ވ އ ވ .ުމުދ ުލިބުނުުތ ރީޚްުހިމަނ ފައިނުުދަފްތަރުގައިުހިމ ނިފައިުނުވުމ ިއ،
2017/R-20)ު ުހުންނަުަހރުމުދ ުހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވ ގ ންުއޮފީސްތަކުގައިުދައުލަތުގ ުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީގައިު(ުބ)ުގ 11.04ުުގ

ުކުރ ވިފައިވޭތޯުމަސައްކަތްުގޮތ އްގައިުއ ކަށީގ ންވ ުދ މ ހ އްޓުމަށްޓަކައިުއ ތަކ ތިުުޗ ކްކުރަންވ ނ ކަމަށ އި،ުފަހަރު(ުއ ކ އް)1ުުއަހަރަކު
)ޅ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީު)ބ(ުގައިވ ުގޮުތގ މަތިންުޗ ުކކުރުމަށްފަހު،ުތަކ އްޗ ުހަވ ލުވ ުހރިުުިމުމ އްދ ގ ުއަދިުކަމަށ ވ .ުބަލަންވ ނު 
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ުއުނިއިތުރ އްވ ނަމަ ުއަދި ުސޮއިކުރަންވ ނ ކަމުގައ ވ . ުލިޔުމ އްގައި ުޗ ކުކުރިކަމުގ  ުހަރުމުދ  ުބަޔަކު ުޗ ކުކުރި ުއ ކަމ މ ދުުމުވައްޒަފަކ އި
ުސޮއިކުރަންވ ނ ކަމަށ ވ .ުއިސްވ ރިއ އްުއްގ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވ ރިޔ ުނުވަތަުއ ުއޮފީހ އްގ ބަޔ ންކޮށްުއ ުއޮީފހ ުގޮތ އްުނިންމި

ު

ުތިު،ނަމަވ ސް ުކައުންސިލުގ  ުދިއްދޫ ުއުތުރުުބރީ ުބަޔ ންުބ ލ ހ އްޓުމުގައިުހަރުމުދ ުއިންއިދ ރ ުލަދުންމަތީ ގަވ އިދ އިުުކުރ ވުނުއިސްވ 
 ވ އ ވ .ުޢަމަލުކޮށްފައިނުއ އްގޮތަށްު

ު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ކައުންސިލްގ ު އ އިުއ އްގޮަތށްއަދިު)ބ(ުވަނަުމ އްދ ގ ު)ހ(11.03ުުގ ުު(R-20/2017)ނަންބަރުުދައުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތުގ ުގަވ އިދުު
ތ ރ އިންުހަރުމު މިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމ ނޭުތަކ ތީގު  އިދ ރ ގު  ރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުންސިލްގު  ހަރުމުދަލުގު  ގޮތުގައިުއިދ ރ ގު  ދަލުގު 

މ  ތަފްޞީލްތައްުހިމަނައި،ުރ ކޯޑުުކުރުމަށ އި،ުއު  ރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަންޖ ހޭުހުރިހު  ތަކ ތިުހަރުމުދަުލގު  )ށ(ުބ ލ ވޭުއ ންމ ހު  އްދ ގު 
ސިލްގ ުއިދ ރ ގަިއުހަރުމުދަލުގ ުހިސ ބުތައްުފުރިހަމައަށްުބ ލ ހ އްޓުމަށ އި،ުއަދިުއ ުމ އްދ ގ ު)ރ(ުއ ުއ އްގޮތަށް،ުކައުންުށްގައިވ ުގޮތަ

 ހުންނަންޖ ހޭުހުރިހ ުތަކ ތިުހަމަައށްުހުރިތޯުމަދުވ ގ ންުއަހަރަކުުއ އްފަހަރުުޗ ކްކުރުމަށްުދަންނަވަމ ވ .

ުބަޖ ޓ2016ުުް .2 ުއަހަރުގ  ުއ ކައުންޓުގައިުުވަނަ ުބޭންކް ުއިދ ރ ގ  ުޖަމ ނުކޮށް ުއ ކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ބ ކީ
ުބަހައްޓ ފައިވުންު

 

ު ުނަްނބަރު ުޓްރ ޜަރީގ  ުއ ންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13މިނިސްޓްރީ ުބ ހ2016ުޭޑިސ މްބަރު ުމ ލިއްޔަތ  )
ނިޔަލަށްުބ ކީުގ ުޑިސ މްބަރ31ުުއ ުމިނިސްޓްރީންުއ ޑްވ ންސްކޮށްުދޫކުރ ުފައިސ ގ ުތ ރ އިންު، ސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ުއަ ުފ އިތުވީ ުފައިސ އިން ުސަރުކ ރުުހުރި ުއަންނަ ުނިމުމަށްފަހު ުއަަހރު ުމ ލީ ުބިލުތަކަށް ުޚިދުމަތުގ  ުނުވަތަ ުމުދަލުގ  ުހޯދ ފައިވ  ހަރަށް
)ދިވ ހިރ އްޖޭގ ުއިދ ރ7/2010ުުީދުވަހުގ ުތ ރޭގަިއުފައިސ ުދ އްކުމަށްފަހުުބ ކީުހުިރުފައިސ އިންުޤ ނޫުނުނަްނބަރު:30ުުބަންދުނޫްނު

ރިޒ ވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުު%5ބަހައްޓަންޖ ހޭުުތަށްވަނަުމ އްދ ގައިވ ުގ94ުޮމުގ ުޤ ނޫނު(ުގ ުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގު
ުބ ކީވ ުފައިސ ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއ ކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނ ުކަމަށ ވ .

ު

އިދ ރ އިންު ތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރީނަމަވ ސް،ު ގޮތުގައިުހުރ2015ުުިދިއްދޫުކައުންސިލްގު  ބަޖ ޓްުބ ކީުގު  ު-/324,998ވަނަުއަހަރުގު 
ުއަށ އްު)ތިން ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުހ ސް ުސައުވީސް ުއަދިސަތޭކަ ުރުފިޔ  ުގޮތުގައ2016ުިު( ުބ ކީގ  ުބަޖ ޓް ުއަހަރުގ  ުވަނަ
ނުޮކށްުކްުއ ކައުންޓަށްުޖަމ ބްލިކްުބޭން(ުރުފިޔ ުޕަސަތޭަކުފަންސ ސްުފަސްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުނަވ ވީސްު)ހަތްު -/755,729ހުރި

ުގައިުބަހައްޓ ަފއިވ އ ވ .ުކައުންޓުއިދ ރ ގ ުއ 
ު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

-13ވަނަުމ އްދ ުއަދިުމިނިސްޓްީރުއޮފްުފިނޭންސްުއ ންޑްުޓްރ ަޜރީގ ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:34ުުދައުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތުުޤ ޫނނުގ ު

D2/CIR/2016/14ުްުއ އްގޮތަށ ުބަޖ ޓަކުންުއ އި ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ުފައިސ އ އްު،ވަކި ުމ ލީުު،ދައުލަތުގ  އ 
ތ ރޭގައިުޚަރަދުކޮށްފައިުނވ ނަމަ ޤ ނޫނުގު ު،އަހަރުގު  މ ލިއްޔަތުގު  ގޮތަުަވނަުމ އްދ ގައ8ުިދައުލަތުގު  މ ލީުުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު  މ ނުވީުއު 
ޚަރަދު ފައިސު  ަދއުލަތަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަްނނަވަމ ވ .އަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއު  އަނބުރު   ުނުކުރުމަށ އިުމިގޮތަށްުހުްނނަުބަޖ ޓުުބ ކީުފައިސު 

ު
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

'ދަތުރުުރިޕޯޓް'ުތައްޔ ރުކޮށްފައިު .3 ދަތުރުތަކުގު  ުނުވުންުުކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުކޮށްފައިވު 
 

ު ުމ ލިއްޔަތ ބ ހޭުދައުލަތުގ  01/2012ުުުސަރކިއުލަރުނަންބަރު ުައދި ު)ދައުލަތުގ  ުގަވ އިދު ުު (ުގ 2009މ ލިއްޔަތުގ  ައށ5ުުްބ ބު
ރ އްޖ އ އިުރ އްޖ އިންުބޭރަށްކުރ ުދަތުރުގ ު"ދަތުރުުރިޕޯޓް"ުދަތުރުު، ަވނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ5.16ުީުގ ނ ވުނުުއިޞްލ ޙުގ 

ު ުޫނން ުބަންދު ުސަރުކ ރު ުއަންަނތ  ުއި)ތިނ 3ުނިންމ ފައި ުއ  ުތ ރޭގައި ު"ަދުތރުުުކަށްދ ރ އައް(ުދުަވުހގ  ުހށަހަޅަންވ ނ ކަމަށ ވ .ުއަދި
ުދަތުރުކުރިތަން ުބޭނުމ އި ުދަތުރުގ  ުއ ނގޭގޮތަށް(، ރިޕޯޓް"ުގައި ުމަޤ މް ު)ނަމ އި ުބައިވ ރިން ުނިންމިގަޑިު، ދަތުރުގ  ުފ ށިގަޑިއ އި ދަތުރު

ުންވ ނ ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ އ ވ .ުތ ރީޚ އިއ ކުުއަދިުދަތުރުންުހ ސިލުކުރ ވުނުުކަންތައްތަކ އިުއޭގ ުަނތީޖ ުފަދަުމަޢުލޫމ ތުުހުްނނަ
ު

އިދ ރ އިނ2016ުްު،ނަމަވ ސް (ުސަތޭކަުދިހަުހ ސްުހަތްުދިހަ)ު-/10,710ުވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުދިއްދޫުަކއުންސިލްގު 
)ތިނ ްއ(3ުުޓް"ުދަތުރުުނިންމުމަށްފަހުުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންުދަތުރުތަކުގ ު"ދަތުރުުރިޕޯުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،ުއ ުތަކަށްދަތުރުުރުފިޔ 

ުއ ވ .ުދުވަހުގ ުތ ރޭގައިުހުށަހަޅ ފައިުުނވ 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ުގަވ އިދުުދަ ުމ ލިއްޔަތުގ  ު އުލަތުގ  ުު(R-20/2017)ނަންބަރު 8.14ުުގ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގ  ދައުަލުތގު ވަނަ
ު ުއޮފީސްތަކުގ  ުނޫން ުބަންދު ުދަތުރ އްުނިމޭތ ،ުސަރުކ ރު ުއ  ުރިޕޯޓު ުދަތުރު ުދަތުރުގ  ުކުރ  ުބޭރަށް ުރ އްޖ އިން ުރ އްޖ އ އި 5ުފަރ ތުން

މަޢުލޫ ޮއފީހަކަށްުހުށަހަޅަންވ ނ ކަމަށ ވ .ުައދިުދަތުރުުރިޕޯޓުުގައިުއ މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ތ ރޭގައިުއު  ، މ ތުަތށްު)ފަހ އް(ުދުވަހުގު 

މަޤ މ އި،ދަތުރުކުރިުތަ ބައިވ ރިންގ ނަމ އި،ުއ ބައިވ ރިންގު  ބޭނުމ އި،ުދަތުރުގު  އަދިުނިމުނުުު،ދަތުރުުފ ށިުތ ރީޚ އިުގަޑިުނ އި،ުދަތުރުގު 
ުގަޑިއ އިު ުފައިސ އ އި، ތ ރީޚ އި ުހަވ ލުކުރި ުޚަރަދަށް ުދަތުރު ުކަންތައްތަކ އި، ުހ ސިލުކުރ ވުނު ުބ ކީގ ުު،ދަތުރުން ުޚަރަދ އި ކުރ ވުނު
ު ުފައިސ އ އިހިސ ބުތަކ އި، ުހަވ ލުކުރި ުޚަރަދަށް ުރިޕޯޓުގައިުު،އިންސިޑ ންަޓލް ުދަތުރު ުމަޢުލޫމ ތު ުފަދަ ުހިސ ބުތައް ުޚަރަދުގ  ކުރ ވުނު

ުދަންނަވަމ ވ .ުފަހުުދަތުރުުރިޕޯޓްުތަްއޔ ރުކުމަށްހިމ ނުމަށް

ތަކ ތިުބައިބަޔަށްުބަހ ލައިގ ންުހޯދ ފައިވުންު .4 ގަނ ވިދ ނު  ުއ އްފަހަރު 
 

ވަކިގޮތަކަްށުވަނީު(ުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައ2ި(ުއަދިު)1ވަނަުމ ްއދ ގ ު)ހ(ުގ ު)36ުވަނަުބ ބުގ 15ުުގ ުގަވ އިދުގ ުދައުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތު
ުއ އްކަ ުގ އްލޭގޮތަށް ުވ ދަވ ރިކަން ުމަސައްކަތްތަކުގ  ުޕްރޮކިއުމަންޓުގ  ުގޮތުން ުގ ންދިއުމުގ  ުކުރިއަށް ުކަންތައްތައް މ އްގ ުޕްރޮކިޔުމަންޓްގ 

ު ުބ ލޭ ުފުރިހަމަުގޮތުގައި ުއ ންމ  ުމަންފ  ުއޭގ  ުޚަރަދ އި ުހިނގ ނޭ ުމަސައްކަތަށް ުޕްރޮކިއުމަންޓްގ  ުނުކުރުމަށ އި، ުވަކިވަކި ކަންތައްތައް
ުވ .ގޮތުގައިުހޯދުމަށްޓަކައިުވީވަރަކުްނުޕްރޮކިއޮރުކުރަންޖ ހޭުތަކ ތި،ުޚިދުމަތްުނުވަތަުމަސައްކަތްތައްުއ އްކޮށްލުމަށ 

ު

ު ުއުތުރުބުުތިނަމަވ ސް، ުލަދުންމަތީ ުއިދ ރ އިންރީ ުކައުންސިލްގ  ުކަމ އްގ ުުބައ އްުއަހަރުުވަނ2016ުަުދިއްދޫ ުއ އް ުގަތުމުގައި ތަކ ތި
 ުއ ވ .ުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުުގޮތުގައިުބ ލ ވޭުކަންކަންުވަކިވަިކުކޮށްގ ން

ު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ގަވ އިދުދައުަލތުގު ު)ހ( )10.31ުގު ު(R-20/2017)ނަްނބަރުުުމ ލިއްޔަތުގު  ގައިުތަކ ތިުގަތުމ އިުމަސައްކަތްަތއްުު(ހވަނަުމ އްދ ގު 
ުއަގު ުޕްރޮޖ ކްޓްތަކުގ  ުހޯދުމުގ  ުޚިދުމަތްތައް ުުފަސްު)ތިރީސްު-/35,000ުކުރުވުމ އި ުވުރ  ުރުފިޔ އަށް ުއ ންމުކޮށްުހ ސް( ބޮޑުވ ނަމަ

ކަމަށްު ގަވ އިދުުއަދިުުދަންނަވަމ ވ .ބަޔ ްނކޮށްފައިވ ތީުއ ފަދައިންުއަމަލުކުުރމަށްުޢިއުލ ނުުކުރަންވ ނު  މ ލިއްޔަތުގު  )ނަންަބރުުދައުލަުތގު 
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

2017/R-20)ުު ުބޭނުމަކ10.01ުީގ  ުނިޒ މ އްގ  ުޕްރޮކިއުމ ންޓް ުދައުލަތުގ  ުވަނީ ުމ އްދ ގައި ުތަކ ިތުު،ވަނަ ުތަންތަނަށް ދައުލަތުގ 
ުހޯދުމ އިު،ގަތުމ އި ުކުރުވުމުގައިު،ޚިދުމަތް ުޒިންމ ދ ރުު،މަސައްކަތް ުބަަލއިުުހ މަކަންބޮޑު ުމަޞްލަޙަތަށް ުފަރ ތ އްގ  ުހުރިހ  ގޮތ އްގައި

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުކަމަށް ުތަންފީޒުކުރުން ުކަންތައްތައް ުމ ޙައުލ އްގައި ުވ ދަވ ރި ުއަމ ނ ތްތ ރިކަމ އ ކު ުތ ދުވ ރިކަމ އި ުއު ވަޒަންކޮށްގ ން ތީ
ުމަގްޞަދުުހ ސިލްވ ނ ުގޮތަށްުައމަލުުކުރުމަށްުދަންނަވަމ ވ .

މ ލިއްު.5 ގަވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުދައުލަތުގު  ުފައިވުންުތަކ ތިުގަނ ުޔަތުގު 

ގަވ އިދުގު  މ ލިއްޔަތުގު  )ނ(8.09ުުދައުލަތުގު  ފަދައިންުވަނަުމ އްދ ގު  އަގުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ގަންނަުތަކ ތީގު  1,000ުއ އްަފހަރު 
ުފ ށިގ ންު ުތިންފަރ ތަުކނ25,000ުުްރުފިޔ އިން ުމަދުވ ގ ން ުތ ރ އިން ުފަރ ތްތަކުގ  ުވިއްކ  ުތަކ ތި ުއ ފަދަ ުނުވ ނަމަ ުބޮޑު ރުފިޔ އަށްވުރ 

ުކަަމށ ވ .ތަކުން،ުއ ތަކ ތިުހޯދިދ ނ ލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހު،ުއ ަފރ ތްތަކުގ ުތ ރ އިންުއ ކަށީގ ންވ ުފަރ 

ުއުތުރުބުރީު،ނަމަވ ސް ުކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ ުގަތުމަށްއިދ ރ ުުދިއްދޫ ުކ ބިނ ޓ އް ުފައިލިން ުކޯޓޭޝަންތަުކގ ުުއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ 
ބަދަލުގައި،ުކޯޓޭޝަންުއަގުބޮޑުޮކށްުުތ ރ އިންުއ ންމ ުކުޑައަގ އްުހުށަހަޅ ފައިވ ުފަރ ތްުމ ދުވ ރިކޮށްުއ މަސައްކަތްުކުރިއަށްުގ ންދިއުމުގ 

ުުއ ވ .ގަނ ފައިވ ުއްހުށަހަޅ ފައިވ ުފަރ ތުންުފައިލިންުކ ބިނ ޓ 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ުމ ލިއްޔަތު ުުގަވ އިދުުގ ދައުލަތުގ  ުު(R-20/2017)ނަންބަރު 10ުުގ  ުޖަދުވަލު ުބ ބުގ  ު)2ުވަނަ ު(1ުގ  ުއ އްގޮށް ު-/35,000އ އި
ތިންުފަރ ތަކުްނުވިއްކ ުފަރ ތްތަކުގ ުތ ރ އިންުމަދުވ ގ ންުތަކ ތިުުނަމަުއ ފަދަު)ތިރީސްުފަސްހ ސް(ުދިވ ހިުރުފިޔ ުއަށްުވުރ ުބޮޑުނުވ 

ުމަށްފަހު،ުއ ަފރ ތްތަކުގ ުތ ރ އިންުއ ކަށީގ ންވ ުފަރ ތަކުން،ުއ ތަކ ތިުހޯދުަމށްުަދންނަވަމ ވ .އަގުުހޯދުލިޔުމުންު

ގޮތަށްު.6 ހޯދުމަށްުއ ކަށީގ ންވު  ުންުނުވުުުމަސައްކަތްުކޮށްފައިުބިމުުކުއްޔަށްުލިބ ންޖ ހޭުފައިސު 

ކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ ުތަންތަނުގ ުތ ރ އިންުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައިުވަނަުމ އްދ 1.05ުގ ު(2009ު)ުލަތުގ ުމ ލިއްޔަތުގ ުގަވ އިދުދައު
ހޯދަ އަތުންުއ އްމަސްުތ ރޭގައިުފައިސު  ފަރ ތްތަކުގު  ގަވ އިދުގު ުންވ ނ ކަމަށ ވ ު.މަހުންމަހަށްުދައްކަންޖ ހޭުކުލިުނުދައްކު  1.07ުއަދިުއު 

(ު ުބަޔ ންޮކށްފައިވަގ  ުފަިއސު ުނީުނ(ުގައި ުހުށަހަޅައިގ ން ުޝަރީއަތަށް ުމައްސަލަތައް ުއ ަފދަ ުނުލިބޭނަމަ، ުފައިސ  ުތ ރޭގައި އ އްމަސް
ުވ .ހޯދުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުމަށ 

ުު،ނަމަވ ސް ުދޫކޮށްފައިވ  ުކޯޕަރޭޝަންއަށް ުފ ނަކަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގ  ުދިއްދޫ ުއުތުރުުބރީ ު)ވިހިހ ސް(20,000ުތިލަދުންމަތީ
ބިމުންުގަވ އިދ އި ރޭުޓންުކުލިުހޯދުމަށްުލޯކަލްުގަވަރމަްނޓ0.15ުުްލ އިުއ އްގޮތަށްުއަކަފޫޓަކަށްުަމހަކުުޞޫއުުު،އަކަފޫޓުގު  ލ ރީގު  )ފަނަރަު(

ު ުނަމްބަރ ުސިޓީ ުކައުންސMB/251/2016/5ުި-221އޮތޯރިޓީގ  ުޯހދުމަށް ުފައިސ  ުއ އްގޮތަށް ުލަފައ އި ުމަސައްކަތްުގައި ލުން
ހ ސް(ުު)ތިންު-/3,000ގ ުނިޔަލަށްުކައުންސިލަށްުލިބ ންޖ ހޭުކުލީގ ުގޮތުގައ2016ުުިޑިސ މްބަރ31ުު، މިގޮތުންވ އ ވ .ުކޮށްފައިނު
ހ ސް(ުރުފިޔު ުހަު)ތިރީސްު-/36,000(ުގ ުނިޔަލަށްުލިބ ންޖ ހ2017ުޭޑިސ މްބަރ31ުުއަދިުއޮޑިޓްކުރިުމުއްދަތ ުހަމައަށްު)ރުފިޔ ު
 އ ވ .ުނުވ ުހޯދ ފައި

ު
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