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c 
ުު

ު

 ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ިއާދާރގެ  ގެ ައރިައޮތޅު ުއުތުރުބީރ މިަތެވރީ ަކުއްނސިލް 
 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 
 

ކައުންސިލްުުމަތިވެރީުުއުތުރުބުރީުއަރިއަތޮޅުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްު
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ު )އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުްނ ުމަތިެވރިުެގ ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު
އެއްގޮތަށްވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލް ު،ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ނޑައެޅުުނުުއެ ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަެޖޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ގޮތަށް،
މ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަްނުުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކުގެ، ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި

ުޤ ނޫުނުނަ ުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުހިންގ  ުޤ ނޫނު(ުއ އ3/2006ުިންބަރު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ އި،ުު،)ދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުއެއްޮގތަށްތޯުބަލައި،7/2010ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުު

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިުއިއެުގ ނޫނުތަކ  އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުު،ގަވ އިދުތަކަށްުަޢމަލުކުރެވިފައިވު 
ުފ ހަގަކުރެވު ުއޮޑިޓުގައި ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުނު ުނަންބަރު ުޤ ޫނުނ ުކަންކަން )ދައުލަުތގ2006/3ުުެއެ

ުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރިމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު ވަނ36ުުަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު
ގޮތުގެމަިތްނު ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޅުމ އެކުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެމ ލީު

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެންްޑުުއެ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ.ުއަދި ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުުހށަހަަޅއިޓްރެޜަރީއަށ އި ުވެބްސަިއޓްުު،ުއޮތޯރިޓީއަށް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނ ެނހެން ރައްޔިތުންނަށް

 www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ު ުއ2016ުުެޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުބަޔ ންތަކ އި ުއަހަރުެގުމ ލީ ުމ ލީ ުުއިބަޔ ްނތަކ އަށްުނިމުނު ުތައްޔ ރުކޮށް،ުނޯގުޅޭ ޓުތައް
ުަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުގެު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުުހށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުަނންބަރ:ު

ކައުންސިލްުއިު ނަމަވެސުް، ދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުހުށަހަޅ ަފއިުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.
ުކޮމްޕްލަޔަންސްު ުގެންގޮސްފައިވ ނީ ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުމި ުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން، ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ނުގެ ުމ ލީ ނުވުމުން،

 އޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުމަތިރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ އިުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުވެރިއަރިއަތޮޅު
ުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި
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ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަްނބަރު ުލ މ7/2010ުަޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުހިންގުމުުރުކަޒީ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުުޤ ނޫނު(ުގެއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައ88ުުިގެ ވަނަ
ުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެލެހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއިގ10ުަުބ ބުު(ުގ2009ެގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ު
ުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ަގއިުުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުުއ އި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(3/2006ުުޤ ޫނނުުނަްނބަރުުު،ގޮތަށް

ުމަސައްކަތްުުހޯދުމުގެުއ މްދަނީުއަންދ ޒ ކޮށްފަިއވ ުލިބޭނެކަމަށްުއިދ ރ އަށްުއެު،ކުރުމ އިުކަންތައްތައްުއެންމެހައިުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށް
ުހިންގައިުއެުއިދ ރ ުއިސްރ ފުނުވ ނޭހެންު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އިުރައްކ ތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލ އިުފައިސ އ އިުއިދ ރ ގެުކުރުމ އި

ނޑައެޅިފައިވު ުބަޖެޓުގައިު،ބަޖެޓ އެއްގޮަތށްުފ ސްކުރިުކައުްނސިލުންުއެުއަހަރަށްުއެުކޮށްަފއިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުކަ
ނޑައެޅުނުުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށް ހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެު،ކުރުމ އިޔަގީންުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯުކަ

އެުހިސ ުބތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްު، ޓައިއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައް
ުޤ ނޫުނުނަންބަރު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުޤ ނޫނު(3/2006ުމި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުެގ 46ުުގެ ުދަށުން ުމ އްދ ގެ އަރިއަތޮޅުުވަނަ

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ކައުންސިލްގެުއިުއުތުރުބުރީުމަތިވެރި ުލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރިއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ު ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުބަޖެޓުގައިުކޮށްފައިވަނީ ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ބަޖެޓ 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބަޔ ްނކުރުމ އި ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިު، ކަ
ުގުޅުން ުފައިސ އ އި ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުނަންބަރ: ުޤ ނޫނު ުހިންގ ފައިަވނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން 3/2006ުހުރި

ުނަްނބަރ:ު) ުަގވ އިދ އި،ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނު(ުއ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދ އިރ ތަްއ7/2010ުުދައުލަތުގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުއިދ  ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ުޤ ނޫނުތަކ އިުލ މަރުކަޒީ ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ރ ގެ

ުފ ހަގަކުރެވުުނު ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުބަޔ ންކުރުމ އި، ުެދކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަްށ ުބަލައި، އެއްގޮތަށްތޯ
ުސަމ ލުކަމަށްުެގނައުމެވެ.ުުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެ

ކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގުމުގައި،ުކުރިންުބަޔ ންކުެރވުނުުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ ިއު، މިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި
ކައުންސިލަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރުުބެލުމަށ އި،ުކައުންސިލްެގުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ

ުފުރިހަމަކުރުްނު ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެިކ ުބޭުނންވ  ުބެލުމަްށ ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ުމަޤުޞަުދތައް ބަޖެޓުގެ
ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުެތރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުގަވ އިދ އިު،ހިމެނެއެވެ. ުމ ލިއްޔަުތގެ ުމ ލީު، ދައުލަތުެގ ކައުންސިލްގެ

ުވަޒަންކުރުންު ުމިންވަރު ުއޮތް ުފުރުަޞތު ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫނ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ކަންކަމ އި
ުހިމެނެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން ުައހަރު ުމަތިވެރިވަނަ ުއުތުރުބުރީ ުުގެކައުންސިލްުއަރިއަތޮޅު ުއ އި ުވިޔަފ ރިތަކުން،ުއިދ ރ  ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ އެ
ްނުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ިއުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެ
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4 ގ12ުުެސަފުހ ު  
 

ުބަޔ  ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދުތަަކށް ުެހކިުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުްނވ  ންކުރުމަށް
ުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު  ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ދައުލަތުގެުކޮންމެުއޮފީހެއްަގިއުު،މ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވަނ35ުުަެގު )ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(2006/3ުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު (1)
ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަުށން ުޤ ނޫނުގެ ުމ އްދ ގަިއު، މި ުއެ ުތެރޭގައި ުމަސްދުަވހުގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ކޮންމެ

ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން، ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުިއދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުބަޔ ންކުރ  ުިރޕޯޓެއް
2016ުއެުއިދ ރ ގެު، ިއދ ރ އިންުގެކައުންސިލްަމށްުބަޔ ންކޮްށަފއިުވީނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުުތރުބުރީުމަތިވެރީުހުށަހަޅަންވ ނެުކަ

އެުމ އްދ ގައިު، ރުކޮށްއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ، ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނ އި
 ބުނ ުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓަރުޖެެނރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުްނ؛

(2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)08/2012ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ު (2)
ުރެ ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުބަލައިގަންަނުފައިސ  ުތަކުން ުބަޔ ންކޮށްފައިވު "ކައުންސިލު ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައި ުއޮތޯރިޓީއަށް ވެނިއު

ރިޓީގައިުއޮްނަނުޤ ނޫނުތަކުގެުަދށުންުކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުބަލައިގަްނނަުދައުލަުތގެުއ މްދަނީުފައިސ ުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯ
ުބެ ުބަޔ ންޕަބްލިކް ުސަރކިއުލަރގައި ުއެ ުޖަމ ކުރުމަށް ުަގވ އިދުން ުއެކައުްނޓަށް ުއުތުރުބުީރުންކް ުއަރިއަތޮޅު ުަނމަވެސް، ކޮށްފައިވީ

ގެުތެރެއިންުއަހަރ2016ުުުމަތިވެރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު ފައިސު  ވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިެގންފަިއވު 
ު ުޖުމްލަ ުއިރު 397,296ުުނިމުނު ު)ތިން ުރުސަތޭކަ ުަހއެއް( ުނުވަދިހަ ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުަހްތ ުބެނުވަދިހަ ުޕަބްލިކު ުންކުުފިޔ 

 ހުރުން؛ުއެކައުންޓުގަިއުބަހައްޓ ފައިުބެންކްއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުކައުންިސލްުއިދ ރ ގެު

ވީއެންމެުއަވަހަކަށްުއެފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓްތަކަށްުޖަމ ކުރަންު (3) ުވ ނެކަަމށްުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކަށްުބަލައިަގްނނަުފައިސު 
ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރ1.01ުުީ(ުގ2009ުެޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއް

އޮޑިޓުގައިުބެލުުނުޖުމްަލުފައިސ ގެުތެރެއިންުއިވ ުވަނަުއަހަުރުބަލައިގެންފ2016ުަުއ މްދަީނގެުގޮތުގައިުގެުއިދ ރ އަށްކައުންސިލް
އޮޑިޓްުކުރެވުނުުދުވަހުުތިރީސްުހަހ ސްުދުއިސައްތަުތޭރަ(ު)ދުއިސައްތ236,213ުަ ުގެުނިޔަލަށް(2018ުފެްބރުއަރ11ުުީ)ުރުފިޔު 

 ންކަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުުވން؛ބެ

ބ ކީުއ ިއ1.12ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (4) ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައި،ުކޮންމެުމަހެއްުނިުމމުންުފޮތުންުދައްކު 
ިއުއެކައުންޓްުބ ކީުރަނގަޅުކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުބެންކުުއެކައުންޓުުމަހަކުުއެއްފަހަރުުރިކޮންސައިލްުކުރަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަ

ުއެކައުންޓެު،ވީނަމަވެސް ުބެންކް ުއެއްވެސް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނެތުމ އި، ުަބަލހައްޓ ފައި ުބ ކީ ުއެކައުންޓު ބެންުކުއްގެ
ުނުވުން.ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުނިޔަލަށ2016ުްު،ސަަބުބންުމިހެންވުމުގެުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުއަހަރުގެ ުއެކައުްނޓުުވަނަ ެގުތަކުބެންކު

ުއަކީު)އެއްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހ ސްުދުއިސައްތަުފަންސ ސްުއެކެއް(ުރުފިޔު 1,430,251ުލަުބ ކީގެުގޮތުގައިުހުރިުޖުމު
ުން؛ކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުއެހ ތަނަށްުއެކައުންޓުގައިުުހންަނންޖެހޭުއަދަދުކަންު

ޚިދުމަތްުނުވަތަުގަންނަު،ވަނަުމ އްދ ގައ8.05ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (5) ތަެކިތުހޯދަންުބޭނުންވު  ންުބޭނުންވު 
ުކަމަށްު ުދިނުމުން ުހުއްދަ ުވެރިޔަކު ުއެކަމަށް ުފުރިހަމަކޮށް، ުފޯމް ުނުވަތަ ުފޮތް ުހުއްދަދޭ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ހޯދަންވ ނީ

ޚިދުމަތްތަކުގ2016ުެު،ބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް ތަކެއްޗ އިުހޯދ ފައިވު  ުތެރެއިންުވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުގަނެފައިވު 
)ފަސްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުދޭއް(ުރުފިޔ ގެުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތަށް،566,102ުުުއޮޑިޓްގައިުބެލުނުުޖުމްލަ

 ؛ވެރިއެއްގެުހުއްދަުހޯދ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން
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5 ގ12ުުެސަފުހ ު  
 

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (6) ަތކެއްޗަށްުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި،ުވަނ8.10ުުަު( ގަންނަންުޭބނުންވު  ގައުި، މ އްދ ގެު)ހު(
ފޯމެއްުތައްޔ ރުކޮށްުކަމ ބެހޭުވެރިއަކުުސޮއިކުރަންުވ  ވަނަުއަހަރ2016ުުުނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވީުަނމަވެސް،ުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 

ސަތޭަކުުދިހަުހ ސްުހަުުއިސައްތަ)ދ210,684ުުަލުޖުމުުުބެލުނުގެުތެރެއިންުއޮޑިޓްގައިތަކެތީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހޯދ ފަިއވ 
ުކޮށްފައިުނުވުން؛ުރުފިޔ ގެުތަކެތިުގަތުމަށްުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމްުތައްޔ ރުު(އަށްޑިހަުހަތަރެއް

(7) ު ުއަގު ުތަކެތީގެ ުގަންނަ 1,000ުުއެއްފަހަރ  ުފެށިގެން ުތަކ25,000ުެރުފިޔ އިން ުއެފަދަ ުނުވ ނަމަ ުބޮޑު ުވިއްކ ުރުފިޔ އަށްވުރެ ތި
ފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހު،ުއެުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުއެކަށީގެންވ ުފަރ ތަކުންު

މަސައްކަތުގެުއަގުުވ އިރު،ުއަދިުގައިުބަޔ ންކޮށްފައ8.09ުި(ުގ2009ުެތަކެތިުހޯދުމަށްުކަމަށްުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުރފިޔ ުހަމަނުވ ުއެއްޗެއްުހަދަންުު 25,000ުރފިޔ ުހަމަނުވ ުމަސައްކަތެއްުކުރެވިއްޖެނަމަ،ުނުވަތ25,000ުަ)ތަކެތީގެުއަގ އެކު(ު

ުއެ ުއަގުުުވެއްޖެނަމަ، ުފަރ ތަކުން ުތިން ުތަފ ތު ުމަދުވެގެން ުއެންމެ ުކޮށްދިނުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުނުވަތަ ުހަދައިދިނުމަށް އެއްޗެއް
8.14ު(ުގ2009ުެބަލައިގެންުއެންމެުަރނގަޅުުފަރ ތަކ އިުއެުމަސައްކަތެއްުހަވ ލުުުކރުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުަގވ އިދުގެު)

2016ުތިންުފަރ ތަކުންުއަގުުހޯދުމަކ އިުނުލައިު ،ގެުތެރެއިންގައިުބަލ ލެވުނުުމުއ މަލ ތްަތކުއޮޑިޓުު،ނަމަވެސްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީ
 ުުޚަރަދުުކޮށްފައިވުން.)އަށްޑިހަުހަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުތިރީސްުއެކެއް(ުރުފިޔ 86,131ުޖުމުލަުވަނަުއަހަރުު

(8) ު ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުނުވަތަ ުތަކެިތ ުގަންނަންޖެޭހ ުނުވަަތ25,000ުުއެއްފަހަރ  ުގަްނނ ނެ ުއެތަކެތި ުބޮޑުވ ނަމަ، ރުފިޔ އަށްވުރެ
ުއ ންމުކޮ ުހޯދަންވ ނީ ުފަރ ތެއް ުކުރ ނެ ުޙަވ ލު ުކަމަށްުމަސައްކަތް ުބަލައިގެން ުހިސ ބުތަކަށް ުއަންދ ސީ ުލިބޭ ުއިޢުލ ންކޮށްގެން ށް

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުއިދ ރ ިއްނ8.15ުު(ުގެ ުކޮށްފައިީވުނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގެ ުބަޔ ން ުމ އްދ ގައި ވަނަ
2016ުު ުއަހަރު 3ުުވަނަ ުޖުމްލަ ުސ ދަ(ުރުފިޔ ުުސަތޭކަ)އެްއ158,714ުުމުއ މަލ ތަކަށް ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުއަށް ފަންސ ސް

ުކަމުގައިުނުވުން؛ޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީ،ުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންކޮށްުއަންދ ސީުހިސ ބުުޯހދައިގެންު

ތަކެތިުހަމައަށް (9) ފަރ ތުންުތަކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުުކުރިުފޯުމގައިވު  ހުރިޯތުުއޯޑަރުުކުރެވޭުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިުބމުންުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވު 
ުސޮއިު ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުކުރި ުއޯޑަރު ުގަތުަމށް ުތަކެތި ުގޮތަްށުނޯޓުކޮށް، ުއެނގޭނޭ ުއެކަން ުއިތުރެއްވ ނަމަ، ުއުނި ުއެއްވެސް ބަލައި،

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 8.11ުުކުރަންވ ނެކަމަށް ުވީނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުމ އްދ ގައި ުއަހަރ2016ުުުވަނަ ވަނަ
ުއި ުކައުންސިލްގެ ުތެރެއިން ުޚިދުމަތުގެ ުތަކެއްޗ އި ުހޯދ ފައިވ  ުބަލ ލެވުނުދ ރ އަށް ު އޮޑިޓުގައި ުސަތޭކ394,290ުުަޖުމުލަ )ތިން

 ނުވަދިހަުހަތަރުުހ ސްުދުއިސައްތަުނުވަދިހަ(ުރުފިޔ ގެުތަކެތިުތަަނށްުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަަވރުކޮށްފައިުނުވުން؛

ޙަވ ލުކުރަންވ ނީ،ުއެމަސައްކަތެއްުކުރުވުމ ުބެހޭގޮތުންުއެްއބަސްވުމެއްގައިުުއިފަރ ތަކ ުދައުލަތުގެުމަސައްކަތެއްކުރުމަށްުއެއްވެސް (10)
(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ުފަހު ުސޮއިކުރުމަށް 2009ުދެފަރ ތުން ުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައ8.22ުުި( ުމ އްދ ގައި ވަނަ

ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ 2016ުުވީނަމަވެސް، ުއަހަރު ުމަސައްކަތެއ37,500ުުްވަނަ ުސަތޭކަ(ުގެ ުފަސް ުހ ސް ުހަތް )ތިރީސް
 މެއްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުން؛ޙަވ ލުުކުރުމުގައިުއެުމަސައްކަތްތައްުހަވ ލުުކުރެވުނުުފަރ ތ އެކުުއެއްބަސްވު

(2016ުޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ނަންބަރުުސަރކިއުލަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު (11)
ފައިސ ގެުތެރެއިންުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚަރަދުުނުކުރެވިުބ ކީގެގޮތުގައިު ގައިުއެ މިނިސްޓްރީންުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 

ުނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުޖަމ ކުރުމަްށ ުއެކައުންޓަށް ުބެންކް ުޕަބްލިކް ުއަނބުރ  ުއެފައިސ އެއް ުހުރިނަމަ ުފައިސ އެއް ު،އެއްވެސް
އަށ ވީސްުުސަތޭކަ)ހަތަރ428,666ުުު ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުުއެޑުވ ންސްގެުެތރެއިންުބ ކީުވެފައިވު 2016ުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެު

 ުުނވުން؛ހ ސްުހަުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހައެއް(ުރުފިޔ ުއަނބުރ ުޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައި

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަެޖޓްުޚަރަދުުހިމަނ ފައިވ ުގޮތ އިުބަެޖޓުންކުރ 4.08ުުު(ުގ2009ެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (12)
ުބަލަހައްަޓންވ ނެކަމަްށު ުހިސ ބުތައް ުގޮތަށް ުއޮންނ ނެ ުއެނގެން ުއަބަދުވެސް ުފޮތުން ުހިސ ބު" ު"ބަޖެޓް ުބ ކީ ުބަޖެޓު ޚަރަދުތަކ އި
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6 ގ12ުުެސަފުހ ު  
 

ުުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުކައުނަމަވެސް، ުމަތިވެރީ ުއުތުރުބުރީ ުބ ީކުއަިރއަތޮޅު ުބަޖެޓް ުއައިޓަމެއްގެ ުކޮންމެ ުހިސ ުބތައް ުބަޖެޓް ންސިލްގެ
 ަފއިނުވުން؛އައިޓަމަކުންުުކރެވުނުުޚަރަދުގެުތަފްސީލްުހިމަނައިގެންުއައިޓަމްުބ ކީުބަލަހައްޓު ުއެނގޭނެގޮތަށްުއެ

(13) ު ުަނންބަރު ުޤ ނ2010/7ުޫޤ ނޫނު ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުުނު()ިދވެހިރ އްޖޭގެ ަވަނ115ުުގެ
ުވީނަމަވެސް،ުު،މ އްދ ގައި ުބަޔ ންކޮށްފައި ުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަްށ ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ކޮންމެ

ުަވނީފައިބައްދަުލވުމުގެުތެރެއިންުބ އްވ 52ުަވނަުއަހަރުުބ އްވަންޖެހ2016ުުޭއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީުަކއުންސިލްގެުފަރ ތުންު
 ކަމުގައިވުން؛ބައްދަލުވުނ38ުުް

ވަނަުމ އްދ 110ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު (14)
އިވ ުބައްދަލުވުމެއްުޮކންމެުގައިވ ުގޮތުގެުމަތީްނުރައްޔިތުްނނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮްށުހުޅުވ ލެވިފަ

ފެބުރުވަރީުއަދިުުގެވަނަުއަހަރ2016ުުނަމަވެސް،ުުއަހަރެއްގެުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވީ
 މިދެންނެވިުބައްދަލުުވންުބޭއްވިކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން.ޖުލައިުމަހުު

(15) ު ުޤ ނޫނު 2010/7ުުނަްނބަރު: ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނ124ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުވިޔަފ ރިގެު ުއ އި ުފައިސ  ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޙ ބުވުމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުކައުންސިލަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ މ އްދ ގައިވ 

ދަނީުލިބޭުގޮްތތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މް
ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިުވީނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީުކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުު

 ހަޅ ފައިުނުވުން.ލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެޭކގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ޫނނ އި ު)1ު))ހ( ުއިން ުއ10ުަ( ށްު(
ުިފޔަވައި ުކަންތަްއތައް ނޑުގޮތެއްގައި،ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމަތިވެރީުއަމައިގަ ުއުތުރުބުރީ ުުރިއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ ޑިސެމްބަރ31ުުުކައުންސިލްގެ

)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުުެު:ޤ ނޫނުުަނންބަރުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ،2016ުު
 ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.އެއްގޮތަށްޤ ނޫނު(ުއ އި،ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ު

ު(ުއަށ13ް(ުއިންު)11ންބަރުު))ށ(ުއަދިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަ
ުޢަމަލުކޮްށފައިަވނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަްނތައްތައް ުނަްނބަރުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  2010/7ުު:ޤ ނޫުނ

ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމި

ު  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުގައިުއޮޑިޓުު

ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުކައުންސިލްގެުމ ލިުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްު .1

ގޮތުންބަޔ ންުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުިގެުު(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)3/2006ުނަްނބަރު:ުޤ ނޫނުު ދައުލަުތގެުު،ުކޮށްފައިވު 
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއެކޮންމެުއޮފީހެއްގައިު ު،ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި، ޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ

އަު މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެނުް، ށްުހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލައެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
ފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިުބެހޭުސަރކިއުލަރުުއަދިުމިުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެހެއެވެ.ުހުށަހަޅަން

ކައުންސިލްތަކުްނނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮޅުުުރަށުު،(ުއިނD2/CIR/2016/9ް-13)ނަންބަރ:ު
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުއެުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށް ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ  ކަ

ުމަތިވެރީު،ނަމަވެސް ުއުތުރުބުރީ ު، އިދ ރ އިންުގެކައުންސިލްުއަރިއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުއެ ުބަޔ ނ އިވަނަ ުމ ލީ އިދ ރ ގަިއު، ައހަރުގެ
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރު:ު، ހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް

ުފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ހުށަަހޅ ުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްއޮޑިޓްުކުރުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުުުބނ ުމުއްދަތުގައ35ުިގެު

ކައުންސިލްުުއަރިއަތޮުޅުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީު،ހުޅައަޅ ަފއިުނުވުމުގެުސަބަބުންުޖެނެރަލަށްކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއޮޑިޓ ރު
 ފައެވެ.އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވ2016ުެޑިސެންބަރ31ުުު އިދ ރ ގެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު: ކައުންސިލްެގުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުބަޔ ންތައް ުރިޕޯޓ އެކުު،މ ލީ ުއަހަރީ ުއިދ ރ ގެ ުތިްނުމަސްދުވަު،ކައުންސިލްގެ ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުއޮޑިޓަރުކޮންމެ ުތެރޭގައި ހުގެ

އަދިުމިުރިޕޯޓްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުނަންބަރު:ުޖެނެރަލަ -13ށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަވަެމވެު.
D2/CIR/2016/9ު(29ުްުއޮގަސ ުރަށ2016ުޓް ުކައުންސިލްތަކުެގުު(ުގައި ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކ އި ުއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ އި

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ. ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ުމ ލީބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުކަ

ޕަބްދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލަު .2 ފައިސު  ުދުންުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންުގަވ އިުންކްުއެކައުންޓަށްުލިކްުބެުއިގެންފައިވު 

ުނަންބަރު: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް 08ުު)08/2012ުުމިނިސްޓްރީ (2012ުނޮވެމްބަރު
ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުކައުންސިލް" ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުތަކުން ގައި

ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިްވސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުަލތުގެ ުބަލައިގަްނނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިްލ ުަދށުން ުއޮްނަނުުޤ ނޫނުތަކުގެ އޮތޯރިޓީގައި
އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީުު،ވީުނަމަެވސްބަޔ ންކޮށްފައިއެުސަރކިއުލަރގައިުރުމަށްުދުންުޖަމ ކުގަވ އިަޓށްުންކްުއެކައުންޕަބްލިކްުބެ

ުއިދ ރ  ުފައިސ 2016ުުއަށްކައުންސިލްގެ ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުއ މްަދނީގެ ުދައުަލތުގެ ުއަހަރު ުނިުމނުުުވަނަ ުއަހަރު ުތެރެއިން ގެ
އުންޓަށްުންކްުއެކަބެުޕަބްލިކްުފިޔ ރުުއެއް(ުހ ސްުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުހަުނުވަދިހަުހަތްުސަތޭކަު)ތިނ397,296ުްުޖުމްލަުހުރިުއިރު

 ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ބެންކުުއެކައުންޓުގައިުބަހަްއޓ ފަިއުހުރިގެުއިދ ރ ުޖަމ ނުކޮށްުކައުންސިލް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

"ކައުންސިލްތަކުނ2012ުްވެންބަރުުނ08ުޮ)8/2012ުއިބެހޭުސަރކިއުލަރު:ޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްު )ު
ުޮފނުވުމ އިގުޅޭ ުއަށް ު)މީރ ( ުއޮތޯރިީޓ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުވ ގޮަތށް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ެއު"

ޤ ނޫނުތަކު މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުުންުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްގެުދަށުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ބަލައިގަންނަުފައިސު 
 ދުންުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުގަވ އިއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްު
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ކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުއެކައުންޓަށްުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީު .3 ފައިސު  ުޖަމ ކޮށްފައިނުވުންުުގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ވީއެންމެުއަވަހަކަށްުއެު ތަކަށްުޖަމ ކުރަންުޖެހޭނެކަމަށްުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓު ދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކަށްުބަލައިގަްނނަުފައިސު 
ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ގަވ އިދައުލަތުގެ 2009ުދު ުވ1.01ުަ(ުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުމ އްދ ގައި ުމަތިވެރީުނަ ުއުތުރުބުރީ ނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅު

ކައުންސިލްދުުގަވ އިކައުންސިލަށްުބަލައިގަންނަުކައުްނސިލްގެުއ މްދަނީުފައިސު  ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުއެުންކުބެުގެުންުކަ
ފައިސ ެގުބަލައިގެވަނަުއަހަރ2016ުުުކައުންސިލުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުއޮޑިޓްގައިުބެލުނުުު،ގޮތުންއެު.ކުރަމެވެނުވ ކަންުފ ހަގަ ންފައިވު 

އޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚްހ ސްުދުއިސައްތަުތޭރަު(ުތިރީސްުހަުުސައްތަ)ދުއ236,213ުިލަުޖުމުތެރެއިންު ު(2018ފެބްރުއަރ11ުުީ)ުރުފިޔު 
ލިބޭުފައިސ ުޖަމ ކުރުމުގެުކަންކަންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިުު.ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެުންކަށްުޖަމ ކޮްށފައިބެުނިޔަލަށްގެު

ު ނޑައަޅ ފައިވ  ުނުވުމުގެކަ ުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުނޭނގުމ އިު،ަސބަބުންުއުޞޫލުތަކ އި ުވ ނުވ  ުގޮތުގަިއުު،ފައިސ އަށް ުނަހަމަ ފައިސ 
ުކުރަމެވެ.ކަްނުފ ހަގަބޭނުންކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަގުތުުއޮއްވައ5.15ުުިގެު(R-20ު/2017)ދުުވ އިގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ޖަމ ކުރެވޭހު  އ އިުއެއްގޮތަށް،ުލިބޭުފަިއސު  ވަނަުމ އްދު 
އެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭު ކޮންމެުދުވަަހކުުއަދިުު.އެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެލިބިއްޖެނަމުަ،

ުހެގުފައިސ ުޖަމ ކުރުމަކީުދަތިކަމަކަށްވެފައި،ުއަދިުޖަމ ނުކޮށްުބެހެއްޭޓުފައިސ ުއެކަށީގެންވ ުރައްކ ތެރިުގޮތެއްގައިުބެހެއްޭޓނަމަ،ުއޮފީ
 .މ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެހުއްދަކުރ ުގޮތެއްގެުމަތިންުއެުފައިސ ުޖަުުސްުއެގްޒެކެޓިވްފައިނޭން

ުށްުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިުނުވުންުމަހުންމަހަުންކްުއެކައުންޓުުބެ .4

ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(2009ު)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގ1.12ުުެގެ ުއ އިުު،ގައި(ުށ)ވަނަ ުބ ކީ ުދައްކ  ުފޮތުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ކޮންމެ
ުބަޔ ންކޮށްފަު ުކުރަންވ ނެކަމަށް ުރިކޮންސައިލް ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުއެކައުންޓު ުޭބންކް ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުރަނގަޅުކަން ުބ ކީ އިުއެކައުންޓް

ު ުކައުންސިލްގެވީނަމަވެސް، ުމަތިވެރީ ުއުތުރުބުރީ ުބެުއިދ ރ ގެުއަރިއަތޮޅު ުބ ކ2016ުުީުއެކައުންޓަކަށްުންކްއެއްވެސް ުއަހަރުގެ ުވަނަ
ބ ކީުބަލަހައްޓ ަފއިުއެކައުންޓްު.ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެުބެންކުއަދިުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަމ އި،ު

ުތަކުގެުއެކައުންޓުުބެންކުުވަނަުއަހަރުެގުނިޔަލަށ2016ުްުބެންކުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،ުނުވުމ އި
ުގޮތުގައި ުޖުމުުހުރިުބ ކީގެ ުސަތޭކަުއެއް)1,430,251ުލަ ުހަތަރު ުއެކެއްުހ ސް ުފަންސ ސް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުތިރީސް ގެުރުފިޔ ު(

ު.ުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެުސައްޙަކަން

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ފައިސ ގެުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމަށ އި،ުެއުބެުއެއްގޮތަށް،ުުއ 5.16ުގެު (R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ންކަށްުޖަމ ކުރު 
އެކައުންޓުތަކުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންޓްުމަހުންަމހަށްުތައްޔ ރުުކުރަމުންުގެންދިއުމަްށުުންކުބެމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްު

ު.ންނަވަމެވެދަ

ލިޔެކިތުންތައްުފުރިހަމަުކޮށްފައިުނުވުންުތަު .5 ުކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުބުނެފައިވު 

ު)ހ(ު ު)ގަވ އިދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުބޭނުންވ ުު،ވަަނުމ އްދ ގައ8.05ުި(ުގ2009ުެދު ުަގންނަން ުނުވަތަ ުޚިދުމަތް ުބޭުނންވ  ހޯދަން
ުޚިދުމަ ުތަކެއްޗ އި ުހޯދަންވ ނީ ުދިނުމުންުތްތަކެތި ުހުއްދަ ުވެރިޔަކު ުފުރިހަމަކޮށް،ުއެކަމަށް ުފޯމް ުނުަވތަ ުފޮތް ުހުއްދަދޭ ކަމަށްުުހޯދުމަށް

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުު،ނަމަވެސްވީ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ އަރިއަތޮޅު ުކައުންސިލްގެ ުޚިދުމަތްުއަށްމަތިވެރީ ުުތަކެއްޗ އި ތަކެއްޗ އިު"ހޯދުމުގައި
ގަނެފައިވު ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުވަނަުއަހަރ2016ުުު، ގޮތުންއެ ފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުޚިދުމަތަށްުއެދޭުފޯމް"

ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަތޭކަުުހ ސްުއެއްުފަސްދޮޅަސްުހަުސަތޭކަު)ފަސ566,102ުްުލައޮޑިޓްގައިުބެލުނުުޖުމުުތެރެއިންުތަކެއްޗ އިުހޯދ ފައިވު 
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ވެރިއެއްގެުހުއްދަުހޯދ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުނެތްކަންުުުހޯދުމަށްތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުގެރުފިޔ (ުދޭއް
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ު ު)ށ( ު)އަދި، ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުގައ8.10ުި( ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުތަކެއްޗަށްުު،ވަނަ ުބޭނުންވ  ގަންނަން
، ނަމަވެސްުފައިވީުވޭނެަކމަށްުބަޔ ންކޮށްކޮށްުކަމ ބެހޭުވެރިއަކުުސޮއިކުރަންުއްޔ ރުމުދަލަށްުޯއޑަރުކުރ ުފޯމެއްުތަުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި،

ުއަހަރ2016ުު ުއިދ ރ އަށްުވަނަ ުުކައުންސިލްގެ ުބައެއް ުގަތުމުގައި ުތަކެތި ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރ  ުނުވ ކަްނުމުދަލަށް ުކޮށްފައި ތައްޔ ރު
ުމުއ މަލ ތްތަކުން،ު،ގޮތުންފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއެ ުބަލ ލެވުނު ުުއޮޑިޓުގައި ުހަުއިސައްތަ)ދ210,684ުުޖުމްލަ ުހ ސް ުއަށްޑިހަުުދިހަ ސަތޭކަ

ުފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެެވ.ުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމްުތައްޔ ރުުނުކޮށްުހޯދ މުު،ގެުތަކެތިރުފިޔ (ުހަތަރެއް

ލިޔެކިޔުންތައްުަތއްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައި،ު ތުުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ު ުުއިދ ރ އަށް ުތަކެއްޗ ިއުޚިދުމަތަކީ ުހޯދ ފައިވ  ުލިބިެގން ުޚިދުމަތްކަންހުއްދަ ުތަކެއްޗ އި ުފ ހަަގުުހޯދ ފައިވ  ުނެތްަކން ުކުރެވެން ޔަގީން
 ކުރަމެވެ.

 ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ހޯދަންުބޭނުންވ ުިޚދުމަތްުނުވަތަުގަންނަންުބޭނުންވ ުު،ތަށްއެއްގޮުއ 10.58ުގެުު(R-20/2017)އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުދަ
ުކަމަށްު ުހުއްދަދިނުމުން ުވެރިޔަކު ުއެކަަމށް ުފުރިހަމަކޮށް ުފޯމު ުނުވަތަ ުފޮތް ުހުއްދަދޭ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުހޯދަންވ ނީ ުތަކެތި

ުދަުންނަވަމެވެ.ދަ ުއަދި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއުަލތުގެ ުު(R-20/2017)ގަވ އިދު ުއެއްގޮަތށ10.61ުްގެ ު، އ  ުގަތުމަށް އޯޑަރުކުރ އިރުުމުދ 
ު.ތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެުއޯޑަރުކުރ ުފޯމު

އެއްގޮތަށްުއަގުުހޯދުމުގައިުުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްު .6 ުބަލ ފައިުނުވުންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ުއެ)ހ(ު ުތަކެތީެގުއަގު ުަގންނަ ުެފިށގެނ1,000ުުްއްފަހަރ  ުވިްއކ 25,000ުުރުފިޔ އިން ުތަކެތި ުއެފަދަ ުނުވ ނަމަ ުޮބޑު ރުފިޔ އަށްވުރެ
ފަރ ތަުކންުތަކެިތުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެެގންުތިންފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯުދމަށްފަހު،ުއެުފަރ ތްތަކުގެުތެރެިއންުއެކަށީގެން ވު 

މަސައްކަތުގެުއަގުު)ތަކެތީގެުއަގ އެކު(ުއިވެއެވެ.ުއަދި،ުގައިުބަޔ ންކޮށްފ8.09ުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ުހޯދުމަށް
ރުފިޔ ުހަމަނުވ ުއެއްޗެއްުހަދަންުވެއްޖެނަމަ،ުއެއެއްޗެއްުު 25,000ރުފިޔ ުހަމަނުވ ުމަސައްކަތެއްުކުރެވިއްޖެނަމަ،ުނުވަތ25,000ުަ

ުތިން ުތަފ ތު ުމަުދވެގެން ުެއންމެ ުކޮށްދިނުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުނުަވތަ ުަރނގަޅުުުހަދައިދިނުމަށް ުއެންމެ ުބަލައިގެން ުއަގު ފަރ ތަުކން
ުއެފަރ ތަކ  ުުމަސައްކަތެއްުއި ު)ުކުރުމަށްހަވ ލު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ )8.14ުު ުކޮށްފައިވެއެވެ.ބަޔ ންގައި
ުކައުންސިލްު،ނަމަވެސް ުމަތިވެރީ ުއުތުރުބުރީ ުުގެއަރިއަތޮޅު ުއިދ ރ އިން ުހޯދުމުގަތަކެއްޗ އި ުއުޞޫޚިދުމަތް ުއިސްވެދެންނެވުނު ުއިުލު އި
ތިންުއޮޑިޓުގައިުބަލ ލެވުނުުމުއ މަލ ތްތަުކން،ުު،އެގޮތުންހޯދ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުން،ުއަގުުުފަރ ތަކުންުތިންުއެއްގޮތަށް

ު(ުރުފިޔ ކެއްސަތޭކަުތިރީސްުއެުހ ސްުއެއްުަހުު)އަށްޑިހ86,131ުަުލަޖުމުުވަނަުއަހަރ2016ުުުފަރ ތަކުންުއަގުުހޯދުމަކ ިއުނުލަިއު
ުުކުރަމެވެ.ންުފ ހަގަޚަރަދުުކޮށްފައިވ ކަ

ު ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުނުވަތަ ުަތކެތި ުގަންނަންޖެހޭ ުއެއްފަހަރ  ުނުވަަތ25,000ުު)ށ( ުގަންނ ނެ ުއެތަކެތި ުބޮޑުވ ނަމަ، ރުފިޔ އަށްވުރެ
ެގުމަސައްކަތްުޙަވ ލުުކުރ ނެުފަރ ތެއްުހޯދަންވ ނީުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންކޮށްގެންުލިބޭުއަންދ ސީުހިސ ބުތަކަށްުބަލައިގެންުކަމަށްުދައުލަތު

އަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުއަރ8.15ުި(ުގ2009ުެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ފަންސ ސްުއަށްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުސ ދަ(ުރުފިޔ ުޚަރަދުުުސަޔޭކަު)އެއ158,714ުްމުއ މަލ ތަކަށްުޖުމްލ3ުުަވަނަުއަހަރ2016ުުު

ުކޮށްފައިވަނީ،ުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ްނކޮށްުއަންދ ސީުހިސ ބުުހޯދައިގެްނުނޫންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ދުމަތްުކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،ުއެުތަކެއްޗ އިުޚިތަ
 ހޯދިފައިވަނީުދައުލަތަށްުއެންމެުަފއިދ ހުރިުގޮތަށްކަންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު  
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ދިންގޮު  ތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

2,000ުއެއްފަަހރ ުގަންނަުތަކެތީގެުއަގުުަވނަުމ އްދ އ ުއެއްގޮތަށް،10.24ުުގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ފަރ ތަކުންުކޯޓޭަޝނ3ުުްތަެކތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުަމދުވެގެންުު،ުރފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމ35,000ުަރުފިޔ އިންުފެށިގެންު

ުހޯދައި،ުއެުކޯޓޭޝަންތައްުއަޅ ކިޔުމަށްފަހުުއޭގެުތެރެއިންުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުރަނގަޅުުފަރ ތަކުންުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްު
)ތިރީސްުފަސްުހ ސް(35,000ުުތަކެތިުަގތުމ އިުމަސައްކަތްުކުރުވުމ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުއަގުުއަދި،ުުދަންނަވަމެވެ.

ުބޮޑުވ ނަމަުރުފިޔ  ުގަވ އިދުު،އަށްވުރެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(R-20/2017) ުދައުލަތުގެ ުވ ގޮތަށ10.31ުްގެ އ ންމުކޮްށުު،ވަަނުމ އްދ ގައި
ުއިޢުލ ނުުކޮށްގެންުިލބޭުބީލަްނތަުކގެުތެރެއިންުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުފަރ ތ އިުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރުމަށްުދަންނަވ މެވެ.

 ލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުކޮށްފައިނުވުންުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިުު .7

ިރތޯުއޯޑަރުުކުރެވޭުތަކެތިުއޮފީހަށްުިލބުމުންުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވ ުފަރ ުތންުތަކެތިުގަތުަމށްުއޯޑަރުުކުރިުފޯމުގައިވ ުތަކެތިުހަމައަށްުހު
ކަމަްށުުފޯމުަގއިުލިޔެ،ުސޮއިުކުރަންވ ނެމަށްުއޯޑަރުުކުރިބަލައި،ުއެއްވެސްުއުނިުއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަންުއެނޭގނޭުގޮަތށްުަތކެތިުގަތު

ވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގ2016ުުެވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،8.11ުުގެުު(2009ވ އިދުު)ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ނުވަދިހަުހަތަރުުހ ސްުސަތޭކަު)ތިނ394,290ުުްުޖުމުލަުއޮޑިޓުގައިުބަލ ލެވުނުުއިދ ރ އަށްުހޯދ ފައިވ ުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތުގެުތެރެއިން

ު ުނުވަދިހަ( ުލިުބނުދުއިސައްތަ ުތަަނށް ުތަކެތި ުރުފިޔ ގެ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުނުވ ކަްނ ުކަށަވަރުކޮށްފައި ުލިޔެިކޔުމުން މިހެންވުމުެގުކަން
ހަލ ކުވެފައިވ ުނުވަތަުފެންވަރުުދެރަުތަކެތިުބަލައިގަތުމުގެުއޯޑަރުުކުރިުއަދަދަށްުމުދ ުލިބުނުކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވުމ އި،ުސަބަބުން،ު

ުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުމުންުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށ10.64ުްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުގެު
ުތަކެއް ުއެކަންއެ ުއުނިއިުތރެއްވ ނަމަ، ުބަލައި،ުއެއްވެސް ުުހރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ުފަރ ތުްނުއޯޑަރުކުރި ުހަވ ލުވ  ، އެނގޭޭނގޮަތށްުޗ އި

ުތަކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރަމަށްފަހުުއޮފީހަށްުލިބިފައިވ ުތަކެޗައްުފައިސ ދެއްކުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުކުރުމުގައިުއެއްބަސްވުންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުހަވ ލުުުތްުމަސައްކަު .8

ުފަރ ތަކ  ުއެއްވެސް ުމަސައްކަތެއްކުރުމަށް ުކުރުވުމު ުއިދައުލަތުގެ ުއެމަސައްކަތެއް ުއެއްބަސްވުމެއްގައިުއިޙަވ ލުކުރަންވ ނީ، ުބެހޭގޮތުްނ
ގ2009ުެގަވ ިއދުު)ދެފަރ ތުންުސޮއިކުރުމަށްުފަހުުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ނަމަވެސް،ުވަނަުމ ްއދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ8.22ުުީު(

ުމަސައްކަތެއްުޙަވ ލުުކުރުމުގައިގެުރުފިޔ ސަތޭކަ(ުހ ސްުފަސްުުހަތްު)ތިރީސ37,500ުްވަނަުއަހަރ2016ުުުއިދ ރ އިންުުގެކައުންސިލް
އިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުެނވެ.ުމަސައްކަތްތައްުހަވ ލުކުރ އިރުުހަވ ލުުކުރެވުނުުަފރ ތ އެކުުއެއްބަސްވުމެއްުތައްޔ ރުުކޮށްފަުއެުމަސައްކަތް

މައްސަލަތައްުހައްލުކުރަންުދަތިވުމ އިު،އެއްބަސްވުމެއްުތައްޔ ރުުނުކުރ ނަމަ ގުޅޭުގޮތުންުދިމ ވު  ގޮތަްށު، އެުމަސައްކަތު  އެއްބަސްވެފައިވު 
ުތިވ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.މަސައްކަތްުކުރިއަށްުނުދިޔަުނަމަވެސްުއެކަމ މެދުުފިޔަވަޅުުއަޅަންުދަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު (R-20/2017) ދައުލަތުގެ ުކުރުމަށްުު)ޅ(ުއ 10.52ުގެ ުމަސައްކަތެއް އެއްގޮތަށް،ުކައުންސިލްެގުއިދ ރ ގެ
ުފަރ ތަކ  ުއެއްެވސް ުހޯދުަމށް ުޚިދުމަތެއް ުކުރުވުމ ުއިނުވަތަ ުމަސައްކަތެއް ުހަވ ލުކުރަންވ ނީ،ުއެ ުއެްއބަސްވުމެއްގައިުއި ުވެވޭ ެބހޭގޮތުން

ުދެފަރ ތުންުސޮއިކުރުމަށްފަހުުކަމުގައިުދަންނަވަމެވެ.

ު  
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11 ގ12ުުެސަފުހު   

ުބ9.2016ުުަ ުއަހަރު ުޖަމ ކޮށްފައިުވަނަ ުއަނބުރ  ުއެކައުންޓަށް ުބެންކު ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުބ ކީވެފައިވ  ުތެރެއިން ުއެޑްވ ންސްގެ ޖެޓް
ުނުވުންު

މިނިސްޓްރީު (ުގައިުއ2016ެޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު
ުދޫކޮށްފަުއިން ުގޮުތގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުއެއްވެސްުބަޖެްޓ ުބ ކީގެގޮތުގައި ުނުކުރެވި ުޚަރަދު ުނިމޭއިރު ުއަހަރު ުތެެރއިން ުފައިސ ގެ އިވ 

ޕަބްލިކްުބެުފައިސ އެއް ވަނަުއަހަރ2016ުުުު،ނަމަވެސްުބަޔ ންޮކށްފަިއވީންކްުއެކަުއންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުހުރިނަމަުއެފައިސ އެއްުއަނބުރު 
ު ުހުރި ުނުކުރެވި ުޚަރަދު ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުހުރި ުފޮނުވ ފައި ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުއިދ ރ އަށް ު)ހަތަރ428,666ުު ކައުންސިލްގެ

ުހަުސަތޭކަ ުހ ސް ުހަުއަށ ވީސް ުފަސްދޮޅަސް ުއެއްސަތޭކަ )ު ުރުިފޔ  ުބެއަނބުރ  ުޖަމ ކޮށްފައިުުންކުޕަބްލިކް ުނުވ ކަްނުެއކައުންޓަށް
 ގަކުރަމެވެ.ފ ހަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޓްރެޜަރީގެު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުމިނިސްޓްރީުއޮފް ުފައިސ  ުބ ކީވެއްޖެނަމަ،ުއެ ުފައިސ އިން ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ބަޖެޓް
އަނބުރ ުޕަބްލިކްުބެންކުުު،(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށ2016ްޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ސ ކިއުލަރުނަންބަރުު

ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުުފުރިހަމައަށްުބ ކީުުބަޖެޓްު.10

ުއެނގެްނު ުއަބަދުވެސް ުިހސ ބު"ުފޮތުން ު"ބަޖެޓު ުބ ކީ ުބަޖެޓު ުޚަރަދުތަކ އި ުކުރ  ުބަޖެުޓން ުގޮތ އި ުހިމަނ ފަިއވ  ުޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި
ހިސ ބުތައްުބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައިުބަޖެޓުންުކުރ ުކޮންމެުޚަރަދެއްުއެުޚަރަދެއްުކުރަންޖެހޭުު،ތައްުބެެލހެއްޓުމަށ އިއޮންނ ނޭުގޮތަށްުހިސ ބު

ކެޕިޓަލްުޚަރަދެއްުނަމަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުު،ރިކަރެންޓްުޚަރަދެއްނަމަުރިކަރެންޓްުޚަރަދުގެުޖުމްލައަށްު،އައިޓަމަށ އިުކޯޑުުނަންބަރަށ އި
ވަނަުމ އްދ ގ4.08ުުެު(ުގ2009ެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)މުޅިުބަޖެޓުގެުޖުމްލައަށްުވައްދަންވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުޖުމްލައަށ އިުއަދިު

ބަޖެޓްުހިސ ބުތައްުކޮްނމެުުއިދ ރ ގެުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީުކައުންސިލްގެު،)ހ(ުއަދިު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވީުނަމަވެސް
ބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ަކންުއިގެންުައއިޓަމްުބ ކީުނގޭެނގޮތަށްުއެއައިޓަމަކުންުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުތަފްސީލްުހިމަނައައިޓަމެއްގެުބަޖެޓްުބ ކީުއެ

ބަޖެުޓުފ ހަގަކުރަމެވެު. ޚަރަދެއްުކުރުމުގެުކުރިންުއެުޚަރަދެއްުކުރުމަށްުބޭނުންވު  ބަޖެޓްުއައިޓަމްތަުކގެުބ ކީުގަވ އިދުންުުނބަލަހައްޓ ަނމުަ،
 ސ ހުރިކަންުދެނެގަނެވޭނެުގޮތެއްުނޯްނނ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އައިޓަމްގައިުފައި

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުބަޖެޓުުބ ކީުބެލެހެްއޓުމަްށުދަންނަވަމެވެ.، ގައިުވ ގޮތަށ4.06ުްގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު

ުއެއްގޮތަށްުބ އްވ ފައިުނުވުންުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންތައްުޤ ނޫނ އިު.11

ު،ވަނަުމ އްދ ގައ115ުިގެުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުުސް،ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިުވީނަމަވެ

ތެރެއިންުބ އްވ ފައިވ ކަމަށްުޔައުމިއްޔ ތަކުްނުުދަލުވުްނތަކުގެބައ52ުްވަނަުއަހަރުުބ އްަވންޖެހ2016ުުޭފަރ ތުންުމަތިވެރީުކައުންސިލްގެު
 ބައްދަލުވުންަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ.38ުުއެނގެންުއޮތީ

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 115ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެނަންބަރު:ުޤ ނޫނުު
ުބޭއްވުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ުންތައްއުންސިލްގެުއ ންމުުބަްއދަލުވުކަު،ގޮތަށް
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