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 ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2016 ިއާދާރގެ  ަކުއްނސިލްގެ ފޯިޔީރ  ެދުކުނުބީރުހަވުދައޮތޅު 
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

 

ު ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުމަޖިލީހަށ އިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ،ުލޯކަލް
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުޔޯރީުފިުުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ފިޔޯރީުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅުުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެ)އޮޑިޓްުޤ ނޫުނ(4/2007ު:މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރ
ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުއަށ2016ުްުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުބަޔ ންތަކ ުއަހަރީުއަހަރުގެުނިމުނު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުުމެދުމ ލީ

ު ުކުރުދެކޭގޮތް ުުމ އި،ބަޔ ން ުުދެކުނުބުރީހުަވދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެފިޔޯރީ ުޚަރަދ2016ުުުުކައުންސިލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު ުކަުއންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުއެއްގޮތަށްދެއްފ ސްކޮށްކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓ  ުގޮތަްށ،ުު،ވި ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ އުންސިލްގެުކަބަޖެޓުގައި
ަބލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުަލތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤަވ އިދ ުމ ލީުއިދ ރ ގެ އެއްގޮތަށްޯތުުކަންކަންުހިންގު 

ުއެއަށް ުބަޔ ންކުރުމ އިުބަލައި، ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުުިއޞްލ ޙުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ޖެހޭކަމަށްުކުރަން
ދައުލަތުެގު)2006/3ުު:ކަންކަންުޤ ނޫނުުނަްނބަރުއެފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓުގައިު

ުޤ ނޫނު ު(މ ލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތްވަނ36ުަގެ ު)ހ(ުއ އި ުުގޮތުގެވ ުމ އްދ ގެ ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެުުޔޯރީފިމަތިން
ުުއިދ ރ ގެ ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުު،އެކުޒިންމ ދ ރު ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުމ އްދ ގައ213ުުިދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ

ރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެުކަްނކަންުންުގޮތުގެުމަތިނެފައިުވ ބު
ުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުބްަސއިޓްއޮފީހުގެުވެުފެންނ ނެެހންުމި

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ު ުދެކޭގޮތެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނ ުބައިގައި ދެވަނަ

މިންަވރ އި ކައުންސިލްގެބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގަުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު،ޤަވ އިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  އެއްގޮތަށްުުއުި، ނިންމުންތަކު 
ުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރު

ބަރުމްޑިސ31ުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެފިޔޯރީުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅުުހިމެނިފައިވު ުށްއ30ުައިނ10ުުްުފުޙ ުސަމިުރިޕޯޓ އެކު
އަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުމ ލީުގައިުނިމުނ2016ުުު

ުއެ ުބަޖެޓ އި ުބަޔ ނ އިުުފ ސްކުރެވުނު ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުތަފުުމި،ުބަޖެުޓން ުގުޅޭ ުމިޞީބަޔ ންތަކ  ުވަނީ ުނޯޓުތައް އޮފީުހންުުލު
މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުު،މެނިފައިވ އަށްުހ36ުިއިނ31ުުްޙ ުސަފުމިުރިޕޯޓ އެކުުު،ކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުންބަލައިުއޮޑިޓް

ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
ބަލައިުއޮޑިޓް

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގެ  63ސަފުހާ   

ުބަޔ ނ  ުނޯޓުތައްވެސްު،އިޒިންމ ތަކުގެ ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއޮޑިޓްއެ ުބަލައި ުއޮފީހުން ުމި ުބަޔ ނ އިުކޮށްފައެވެ.ުުވ ނީ މިލްކިއްޔ ތުގެ
މަްއސަލައެއްުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ ިއުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައިު

ުގަވ ިއދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގައިުުދައުލަތުގެ ުރިޕޯޓް" ުަބޔ ންކުރ  ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  އެއްގޮތަށް
ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ުމި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެފިޔޯރީ އިސްވެރިންނު ުކައުންސިލްގެ
މިު ބޭފުޅުންނަށްުމިގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިއޮޑިޓުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، ުފުރުޞަުތގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުހުރިހު 

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުމަތިްނ،ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އ އިުދައުލަތުގެުު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންުޤ ނޫނުުނަ ުއެއްގޮތްވު 
އެއްގޮތަށްހިސ ބުތައްުއިދ ރ ގެުު،ުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެފިޔޯރީުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅުު ުޙަޤީޤަތު 

ުތައްޔ ރުކޮށް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުއެއްގޮތަށްު،ސައްޙަކަމ އި ުހިސ ބުތަކ  ުޓްރެ، އެ ުއެންޑް ުިފނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ޜަރީެގުއަދި
ރަށުުކައުންސިލްތަުކންނ އިުައތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ ިއުުިއން،(D2/CIR/2016/9-13މ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަްނބަރ:

ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުއަދި ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮތަށްުމ ލީ ނޑ އި ުއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުމ ލީުު،ތައްޔ ރުކުރުމަށް ުއަހަރީ މި
، ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއަށްފިޔޯރީުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅުުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުަށހެޅުމަކީު

ުނަު ު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނު ުޤ ޫނނުުގެމ ލިއްޔަތުަދއުލަތުގެ ު)ހ(46ު(ގެ ުމ އްދ ގެ ުުވަނަ ުމ ީލުގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ދަުށން
ބަޖެޓުްނުބަޖެޓ އިުއެޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭަދކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު

ޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަ"އިްނޓަރނޭޝަު،ޔ ންހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަ
ނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ުމި ުސައްޙަނޫންުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދި ުމައިަގނޑުގޮތެއްގައި ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ޚިޔ ނ ތެއް
އެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯްލތައްުު،މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ްނތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މުއައްސަސ އަށް މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އިފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެްއުޓމ އުި، މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުު،ުއެކަށީގެންވު 
މ އި،ުއެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުބެލެހެއްޓުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

އެއްުއަންދ ޒ ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވު ު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިު
ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސް ުޖެނެރަލްގެ ުއޫއޮޑިޓަރ ުލިއްޔަތަކީ ުުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު ުފިޔޯރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީކައުންސިލްގެ ބަޔ ްނތަްއުުއަހަރީ
ުއްުބަޔ ންތަުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުމިުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ނޑ އިުޑްރޭނަޝނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަ
ު ުޢަމަލުކުރުމ އި، ުުމިއެއްގޮތަށް ުބަޔ ންތަކަކީ ުމ ލީ ނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީ ުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަ ުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫން ު ުޢަމަލުކުރުމ އި، އެއްގޮތަށް
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3 ގެ  63ސަފުހާ   

ޑްތަްއުރނެވޭގޮަތށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިްނގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއް
ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ަބޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަުދތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަަވރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީު
ުބިނ ވެގެންވަީނު ުއިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅ  ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ނޑައަޅައި ުކަ އިޖުރ ތުތަކެއް

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުއޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ  އި،ުމައިގަ
ުއޮްތު ުފުރުޞަުތތައް ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުފުރުޞަުތ ުހިމެނުމުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ސަބަބުން

މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އިުހުށަހެޅު މުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، މ އިުގުޅުޭ،
ުރަނގަޅުު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ރިޢ ޔަތްކުރުން

ުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުން ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުއަންދ ޒ އެއް ުއެއްވެސް
ުބެލުންވެްސު ުގޮތް ުހުަށހަޅ ފައިވ  ުގޮތެއްގައި ުޖުމުލަ ުަބޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުބެލުމ އި ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ އެ

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުމަ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުވ ގިދޭުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ޢުލޫމ ތުތަކުގެ
ުބަޔ ްނތަކުގައިު ުމ ލީ ުއޮޑިޓުކުެރވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުަބލައި ުބޭސިސްއަށް ުޓެސްޓް ހެކިތައް

ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުހުރެދ ނެުުމުޢައްސަސ ގެއެކުލެވިފައި ތެރޭގައި
ުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއޮިޑޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުމިު ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީގެްނވ  ުމިންވަރަށް ުބަޔ ންކުރުމަްށުބޭނުންވ  ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ
ުބޫލުކުރަމެވެ.އޮފީހުންުޤަ

އަންުކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުމ ލީުުނިމުނުުއަށ2016ުްުޑިސެމްބަރ31ުފިޔޯރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބުރީުދެކުނުހުވަުދއަތޮޅުުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި
"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެުބަޖެުޓންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދިު"ބަޔ ންުޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ

ނޑުުއަކީ ުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްުޑިސެމްބަރ31ުފިޔޯރީުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުބުރީުދެކުނުުހުވަދުއަތޮޅުުގޮތެއްގައިުމައިގަ
ުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުނިޔަލަށްުއަހަރުުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެުު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއެުއަހަރު

ުޮގތްުބަޖެުޓންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު ުއިންޓަރނޭޝަަނލްު"ުދައްކުވައިދޭުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިަކމ އެކުުހޭދަކުރެވުނު
ުއޮފްުުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުޑްުރސްޓޭންޑަުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކް

ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރުުއެއްގޮތަށްުއ އި"ުއެކައުންޓިންގ
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4 ގެ  63ސަފުހާ   

މިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ރިޕޯޓްު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުވެރިޔ ގެު ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސް

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއަދ ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުށްުހުށަހެޅުމ އިުގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތައްު
ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުމ ލިއްޔަތުގެު،ގެ ުުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަދއުލަތުގެ ުމަތިން،ޤ ނޫނ އި ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި

ު ުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެފިޔޯރީ ުހިންގ މ ލީުކައުންސިލްގެ ުއެުު،ެބލެހެއްޓުމ އި، ުކަންތައްތައް ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިު އަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ އްުހަޤީޤަތ ިއުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތަުހުދޫދުގެުތެރޭގައިކަ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ ގެުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްު

ު ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ  ުށް ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ ލީ މަތީގައި
ކައުންސިލްގެުއެުޚަރަދުކުރުމުގައިުއެުއަހަރަކަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
(ުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު)2006/3ުު:ަނންބަރުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުު،އިތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ 

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުސައްޙަކަމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުު،މ ލީ ފިޔޯރީުުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު
ު ުއިދ ރ ގެ ުއަހަރަްށުކައުންސިލްގެ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނުޚަރަދު ުއެއްގޮތަްށ،ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓ  އިދ ރ ގެުފ ސްކޮށްދެއްވި

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ުއ އި،ު ުތެރޭގައިތޯ ުމ ލިއްޔަތުގެުއިދ ރ ގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުހިންގ  މ ލީުކަންކަން

ުއެއް ުޖެނެރަލްގެުގަވ އިދ  ުއޮޑިޓަރ ުކުރުމަކީވެސް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، ގޮތަށްތޯ
ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނ ުބަޖެުޓެގުކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި
ުޙ ޞި ުފުރިހަމަކުރުންުމަޤުޞަދުތައް ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ލުކުރުމަށްތޯ

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުެގ ުދައުލަތުގެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުގަވ އިދ ު،ހިމެނެއެވެ. ުމ ލިްއޔަތުގެ ޚިލ ފަްށުުދައުަލތުގެ
ުރުުވަޒަންކުރުންުހިމެެނއެވެ.ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުޮއތްުމިންވަ

ު ުޤ ޫނނު)2006/3ުު:ަނންބަރުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކުރެވިފައިވ ުަދއުލަތުގެ ުޢަމަލު ުގަވ ިއދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ (ުއ އި
ުއޮފީހުންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުްނވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުމިންވަރ މެދު

ުޤަބޫލުކުރަމެވެ. ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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ުދެކޭގޮތްު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ުބަޖެޓަުކން.1 ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުްނ ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ު، ވަކި ުއަހަރުގެ ުމ ީލ ުއެ ުފައިސ އެއް، ތެރޭގައިުަދއުލަތުގެ
ު ުޤ ނޫނުގެ ުމަތ8ުީޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުއެުވަނަ ުމެނުވީ ން

ވަނަުމ އްދ ުއަދ43ުުިމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއެުފައިސ ުޚަރަދުކޮށްގެންުނުވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު
ގައިުބަޔ ންކޮށްފައD2/CIR/2016/14ުުި-13ފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ުުމިނިސްޓްރީުއޮފް

ފައިސ އިންުސްއެގޮތުންުއެޑްވ ންވެއެވެ.ު ފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުމިލްކެއްކަމުންުމިުފައިސު ހުންނަުބ ކީުގެުގޮތުގައިުފޮނުވު 
ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓ2016ުުްވ އިރު،ުއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިސަރކިުތަށްުދައްކަންުޖެހޭނެކަމަށްވެސްުމިއަނބުރ ުދައުލަ

ުދުއިސައްތަުތިރީސްުހަތަރެއް(ުު)ފަސްލައްކަު-/536,234ބ ކީގެުގޮތުގައިުހުރިު ބޭންކްުުޕަބްލިކްރުފިޔ ުތިރީސްުހަހ ސް
 ކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުން.އެ

2.ު ުއެލަވަންސްތަކުގެ ުމުވައްޒަފުންނަށްދޭ ުސަރވިސް 3ުުސިވިލް ުއިސްލ ޙުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 14ުުަވނަ ުނަންބަރުގައި ވަނަ
ުވަނަުއަހަރ2016ުުުު)ހަތަރުހ ސްުައށްޑިހަ(ުރުފިޔު ު-/4,080ގޮތ އިުޚިލ ފަށްުވަގުީތުހިންގުމުެގުއެލަވަންސްގެުގޮތުގައިު

 ދީފައިވުން.

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުޔޯރީފިހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު)ހ(ު
ނޑައެޅިފައިވ ުބަެޖޓުގައިުއެު،ގޮަތށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުުބަެޖޓުގެުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވި ުބަޖެޓުަގއިުު،ކަންތައްތަކަށްުކަ

ނޑައެ ުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުމ ލިއްޔަތުގެުދަުއލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ

ު ު)ށ( ު)ުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުުޤ ނޫނ އިއަދި ު)1އަސ ސްގެ ުއިން ުއަށ2ުް( )ު
ުު،ިފޔަވައިުތައްމައްސަލަުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުދެކުނުބުރީ ުުފިޔޯރީހުވަދުއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ ުކަންަކން،ުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ އެހެނިހެން

ބަަލހައްޓ ފައިުވަނީު ހިންގު  ނޑުުގޮތެއްގައުި، އެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުްއޔަތުގެމ ލިުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިްއޔަތުގެުދައުލަތުގެމައިގަ

ު

ު

ު

ު
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ގޮތް ލަފ ދިން އިޞްލ ޙުކުރަން މައްސަލަތަކ އި ފ ހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި

ު

ުއިވުންުުޓ ފަުގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުބަހައްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުއިދ ރ 1.2016ުު

ުތެރޭގަިއު ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުެއ ުފައިސ އެއް، ުދައުލަތުގެ ުބަެޖޓަކުން، ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ވަކި
ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތީންުމެނުވީުއެުމ ލ8ުުީޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު

ުފައިސ  ުއެ ުނިމުމަށްފަހު ުުއަހަރު ުޤ ނޫނުެގ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުނުވ ނެކަމަށް 43ުުޚަރަދުކޮށްގެން ުމ އްދ  ގައިުވަނަ
D2/CIR/2016/14ު-13ންބަރު:ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ފައިސ އިންުބ ކީގައިު(2016ުޑިސެމްބަރ19ުު) ޕަނަހުންުއެޑްވ ންސަށްުފޮނުވު  ބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންުުފައިސު 
އަނބުރު ޖެހޭނެކަމަށްު އަދިުމިގޮތަށްުހުންނަުބަޖެޓްުބ ކީުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުމިލްކެއްކަމުންުމިުފައިސު  ބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެު.

ުދައުލަތަށްުދައްކަންުޖެހޭނެކަމަށްެވސްުމިުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ު

ސްލައްކަުތިރީސްު)ފަު-/536,234ހުރިު ުގޮތުގައިކީގެވަނަުއަހަރުުބަޖެޓުުބ 2016ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުުމަވެސް،ުފިޔޯރީނަ
(ުގެުނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭންކ2017ުްުނޮވެމްބަރ06ުރުފިޔ ުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚްު)ހަހ ސްުދުއިސައްތަުތިރީސްުހަތަރެއް(ު

ުއެކައުންޓުގައިުބަހައްޓައިގެންުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެެވ.ުުއިދ ރ ގެއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އަދިުމިނިސްޓްރ43ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނުގެު ންބަރު:ުސަރކިއުލަރުނަުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަީރގެވަނަުމ އްދު 
13-D2/CIR/2016/14ުީުމަތ ުވ ގޮތުގެ ުގައި ުދައުލަތުެގުން ުބަޖެޓަކުން، ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ވަކި

ު ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ، ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުއެ ުމ އްދ ގ8ުަފައިސ އެއް، އިުވަނަ
ުބަޖެުޓުުްނުެމނުވީުއެުމ ލީުައހަރުުނިމުމަށްަފހުުއެުފައިސ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުެގުމަތީ ޚަރަދުުނުކުރުމަށ އިުމިގޮތަށްުުހންނަ
ުތަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބ ކީުފައިސ ުއަނބުރ ުދައުލަ

ު

ުއިދ ރ ގެުއޮނިގަނޑުގެުއެންމެުއިސްުމުވައްޒަފަށްުވަގުތީުހިންގުމުގެުއެލަވަންސްުދީފައިވުންު.2

ގޮތުންުވަގުތީުހިންގުމުގ14ުުެއިސްލ ޙުގެުވަނ3ުުަސިވިލްުސަރވިސްުމުވައްޒަފުންނަށްދޭުއެލަވަންސްތަކުގެު ވަނަުނަންބަރުގައިވު 
ުސަރވިސް ުސިވިލް ުއިދ ރީުުގެއެލަވަންސަކީ، ުފ ސްކުރެވިފައިވ  ުތަންތަނަްށ ުޚިދުމަތްދޭ ުގޮތުގައި ުމުއައްސަސ އެއްގެ ވަކި

އެންމެުއިސްުސިވިލްުސަރވިސްުމަޤ މަށްުމުވައްޒަފަކުުހަމަޖެހި ނޑުގައިުބަޔ ންކުރެވިފައިވު  ފައިުނުވުމުންުނުަވތަުއެމަޤ މަށްުއޮނިގަ
ުވަގުތީު ުމަސައްކަތ  ުއެ ުމުއްދަުތގައި ުހުންނަ ުވަކިވެގެން ުޒިންމ ަތކ އި ުމަޤ މުގެ ުގޮތުން ުވަގުތީ ުމުވައްޒަފު ުހުންނަ ހަމަޖެހިފައި

ނޑުގެުއެންމެުއިސް މުވައްޒަފެއްގެުުގޮތުންުހަވ ލުވ ުމުވައްޒަފަށްުދެޭވުއެލަވަންސެކެވެ.ުއެގޮތުންުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުއޮނިގަ
މަޤ މްުހަމަޖެއްސުމ އިުއެކުުވަގުތީުހިންގުމުގެުުއަދިުމިުގައިުހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ.2015ުުނޮވެމްބަރ4ުުގޮތުގައިުޑިރެކްޓަރެއްު

ުހުއްޓ ލަންެޖހެއެވެ.ު ުދިނުން ުއެމުވައްޒަފަްށުނޮވެމްބަރުއެލަވަންސް 2015ުުނަމަވެސް، ުފެްބރުއަރީ ުނިޔަލަށ2016ުުްއިން ގެ
ު)ހަތަރުހ ސްުއަށްޑިހަ(ުރުފިޔ ުދީފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުު-/4,080ގުމުގެުއެލަވަންސްގެުގޮތުގައިުވަގުތީުހިން

ުހުއްޓ ލަންެޖހެއެވެ.ު ުދިނުން އެލަވަންސް
ވަގުތީުހިން
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ނަމަުދައުަލތުގެުދޭންެޖހޭުވަރަށްވުރެުއިތުރަްށުފައިސ ުދެވިފައިުވ ުއްޒަފަށްުމުވަކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިތުރަްށުބެލުމަށްަފހުު
އަނބުރު ުއ އިުއިނ ޔަތްތައްގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުއިތުރަށްުދެވިފައިވ ުމުސ ރަުވަނަުމ އްދ 7.14ުުވ އިދުގެމ ލިއްޔަތުގެުގަ

ުހޯދުމަށްުފަހުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔ އަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
ު

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުު

މަދުވުނ2015ުުްމުދަލުުޒަކ ތުުފައިސ ގެުގޮތުގައިު.1 ފައިސު  ުވަނަުއަހަރުުބަލައިގެންފައިވު 

ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުފިޔޯރީ ުދެކުނުބުރީ ުއަތޮޅު 2015ުުުހުވަދު ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރުގެ 9ުުވަނަ ުފެށިގެން ޖުލައ13ުުިއިން
(ުރުފިޔު ވީސްހ ސްުފަސްސަތޭކަ)އެކ ު-/21,500ރަސީދަކުންުމުދަލުުޒަކ ތުގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 7ުގެުނިޔަލަށ2015ުުް

ުނެތްކަންުފ ހަގަުކރެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުމިުތިޖޫރީގައިބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވ ކަމ އިުއަދިުމިފައިސ ުޕަ
އަދިުމިުފައިސު ުލިބޭފައިސު  ސަރުކ ރުގެުފައިސ ގެުދުވަހުުފޮތ އިުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓްގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.

ުުނެތްކަްނުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުވ ކަންވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންުއެހެންުއިދ ރ އަކ އިުހަވ ލުކޮށްފައި

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުފައިސ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުޒަކ ތުގެ ުއިދ ރ އަކ އިުމުދަލު ުއެއްވެސް ުދައުލަތުގެ ުއިތުރުން ުނެތުމުގެ ުތިޖޫރީގައި އިދ ރ ގެ
ު ުތަހުޤީގުުކރުމަށް، ުއިތުރަށް ުމިމައްސަލަ ުއެނގެންނެތުމުްނ ުލިޔެކިއުމުން ުއިދ ރ ެގ ުވ ކަމަށް ކޮރަޕްޝަްނު-އެންޓިހަވ ލުކޮށްފައި

ުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ކޮމިޝަނަށްުހުށަހެޅު
 
ު

މަސައްކަތްުކޮށްފައިނުވުންު.2 ފަރ ތުންުހޯދުމަށްުއެކަށީގެންވު  އެކަމުގައިުޒިންމ ވު  ފައިސު  ުތިޖޫރީންުމަދުވު 

)ތިީރސްުފަސްހ ސްުފަސްސަތޭކަުު-/35,573ގެުނިޔަލަށްުިތޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިންުމަދުވު 2016ުމ ރިޗ9ުުް
ު ުރުފިޔ  ުތިނެއް( ުހަތްދިހަ ުޖަމ ކުރުމަށް ުއ މްދަނީއަށް ުދައުލަތުގެ ުހޯދައި ުފަރ ތުން ުޒިންމ ވ  ުއަހަރުގ2015ުުެއެކަމުގައި ވަނަ

ފިޔަވަޅެއްުއަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެ މިފައިސ ުއޮޑިޓްގައިުލަފ ދީފައިުވީނަމަވެސް،ުމިފައިސ ތައްުހޯދުމަށްުއެކަށީގެްނވު  ވެު.
ދެއްކުމަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިނ2,964.48ުުްމަހަށްުބަހ ލައިގެންު)މަހަކ12ުުު ގައިުމިކަމުގައ2016ުުިއޮގަސްޓ15ުުްރުފިޔ ު(

(ުއެފަރ ތުންުއިދ ރ އަށ2017ުްނޮވެމްބަރ6ުު)ު،ތ ރީޚުގެުނިޔަލަށްުއޮޑިޓްުކުރެވުނުު،ީވނަމަވެސްުއިހުމ ލުވީުފަރ ތަށްުއަންގ ފައި
)ު-/10,000އިވަނީުދައްކ ފަ ރުފިޔު  އެހެންކަމުނ2016ުުްއޮގަސްޓ29ުުް)ދިހަުހ ސްު( ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެު. ނޮވެްމބަރ6ުުުގައިު(
ފަސްސަތޭކަުހަތްދިހަު)ފަންސަވީސްުހ ސްުު-/25,573ގެުނިޔަލަށްުމިފަރ ތުްނުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުދައްކަންޖެހ2017ުުޭ
ުހަގަކުރެވުނެވެ.(ުރުފިޔ ުދައްކ ފައިނުވ ކަްނުފ ތިނެއް
ު
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އެއްބަސްވެފައިވ ުތ ވަލ އިުއެއްގޮަތށްުމުސ ރައިންުކޮންމެުމަހަކުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އ އިުމުވައްޒަފުުފައިސ ުދެއްކުމަށްު(ުހ)
ުއަދަދަ ުގެންދިދައްކަންޖެހޭ ުއުނިކުރަމުން ުފައިސ  ުދަންަނވަމެވެ.އުށް ުުމަށް ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުއުނިކުރެވޭ ުމިގޮތަށް ބޭންކްުއަދި

ުުދަންނަވަމެވެ.ުށްވެސްއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމަ
ުހޯދުމުގެު ުފައިސ  ުމެދުވެރިކޮށް ުދައްކަމުންނުދ ނަމަުޝަރީއަތް ުފައިސ  ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުކުރިއަށްު)ށ(ުއަދި މަސައްކަތްތައް

ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ގެންދިއު
ު
ު

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުންުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުޢ ުރައްޔިތުންނަށްު.3 ުމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގޮތުގ110ުެގެ ުގައިވ  ުމ އްދ  ންުމަތީުވަނަ
ކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުބައްދަލުވުމެއްުޮކންމެުއަހަރެއްގެުފެބްރުައީރުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުނަށްުޢ ންމު

ުބ އްވ ުބައްަދުލވުމުގައިުފ އިތުވިުއަހަރުެގު ުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަިދުފެބްރުވަރީުމަހު ުބައްވަންޖެހޭނެ އަދިުޖުލައިުމަހު
ޢ އޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުުހށަަހޅަންވ ނެުު،މ ލީުރިޕޯޓ އިު،އަހަރީުރިޕޯޓ އި މުުބައްަދލުވުމުގައިުންކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުބ ްއވު 

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުުހށަހަޅ ުޚިޔ ލުުހޯދަންވ ނެުކަމަށްު
ު ުނަމަވެސް، ުަބއްދަވ2016ުަބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުމިދެންނެވި ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުފެބްރުއަރީ ުއަހަރު ުގަިއވ ުނަ ުޤ ނޫނު ލުވުން

ންުބ އްވ ފައިުނުވ ތީ،ުރައްޔިތުންނަށްުޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުނުކުރެވިުހުރިުކަމަށ އިުއަދިުގޮތުގެުމަތީ
ުވެއެވެ.އެކިއެކިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުރައްޔިތުންގެުޙިޔ ލުުހޯދިފައިުނު

ު
ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގޮތުގ110ުެގެ ުގައިވ  ުމ އްދ  ންުމަތީުވަނަ
ު ުމަޢުލޫމ ތު ުޢ ރައްޔިތުންނަށް ުރައްޔިތުނަށް ުންދިނުަމށްޓަކައި ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެްއ ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުވެސްުމުޮކްށ އަހަރެއްގެ

ުދެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތ،ުމި ުޭބއްވުމަށް ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުމަތީފެބްރުއަރީ ުގޮތުގެ ުގައިވ  ުޤ ޫނނު ުކުރައްވަމުންުންނެވި ުއަމަލު ން
ގޮތުގެުމަޢުލޫމ ތުުމަދުވެގެންުދެމަހުު މީގެުއިތުރުންުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުޢަަމލީުސިފަުއަންނަމުންދު  ްނުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެު.

ުދަންނަވަމެވެ.ުވެސްުއެއްމަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުޢ ންމުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށް
ު
ު

ކައުންސިލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވ ފައިުނުވުންު.4

ވަނަުމައްދ ގައ115ުުިގެުު(7/2010ނަްނބަރު:ު)ުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނުރ ތައްުލ މަރުއިދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 
ުގަވ އިދުންު ުތ ވަލުކޮށް ުކައުންސިލުން ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުްނސިލްގެ ުފަދައިން ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

އެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމުގެު ހުވަދުުއަތޮޅުުދ52ުެބައްވ ފައިުނުވެއެވެު. ކުނުބުރީުބައްދަލުވުންުބ އްވަންުޖެހޭއިރުު،
ުބައްދަލުވުންކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެެވ.26ުވަނަުއަހަރުުބައްވ ފައިުވަނ2016ުުީކައުންސިލުންުުފިޔޯރީ

އެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމުގެު ބައްވ ފައިުނުވެއެވެު.
ކައުންސިލުންުފިޔޯރީ
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