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ާަވަނުައަހުރގ2016ުުެުަކުއްނސިލްގެުިއާދާރގެުުިތލުަދްނމީަތުެދުކުނުބީރުައޮތޅުު

 ރިޕޯޓްުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑްޓު
 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ާ ާ، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޖިލީހަށ އި، ާއަތޮޅުާރައްޔިތުންގެ ާދެކުނުބުރީ ާތިލަދުންމަތީ
ާވެރިޔ އަށްާސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާކައުންާ

ާާހ.ާތަޢ ރަފުާ

ާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާއަތޮޅު)އޮޑިޓްާޤ ނޫނު(ގެާދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނ4/2007ާު ާ:ނަންބަރުމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާޤ ނޫނުާ
ާ ާއިދ ރ ގެ 2016ާާކައުންސިލްގެ ާއަހަރުގެ ާފ ސްކޮށްދެއްވިާވަނަ ާަކއުންސިލުން ާއަހަރަްށާއެ ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ާޚަރަދު ބަެޖޓުން

ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓުގައިާާ،ބަޖެޓ  ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާއިދ ރ ގެ އެ
ާ ާއ އި، ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާއިދ ރ ގެޚަރަދުކުރުމަށް ާހިންގ ާާކައުްނސިލްގެ ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާއަދި މ ލީ

ާ ާޤ ނޫބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދ އިރ ތައްާދައުލަތުގެ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގަވ އިދ އި، ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ނ އި
ާޤ ނޫނ އި، ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާގުޅުންާލ މަރުކަޒީ ާކަންކަމ އި ާމ ލި ާކައުންސިލްގެ ާޤ ނޫނުތަކ އިާއަދިވެސް ާއެހެނިހެން ހުރި

ާ ާދެކޭޢަމަލުގަވ އިދުތަކަށް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމިންވަރ މެދު ާބަޔ ންކުރުމ އިކުރެވިފައިވ  ާޖެހޭކަމަށްާާ،ގޮތް ާކުރަން އިޞްލ ޙު
)ދައުލަތުގ2006/3ާާެާ:ނަންަބރުއެާކަންކަންާޤ ނޫނުާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންކަމ މެދުާއިޞްލ ޙީާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްޓަކައިާ

ކައުންސިލްގެާާދެކުުނބުރީާއަތޮޅުތިލަދުންމަތީާވ ގޮތުގެާމަތިންާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އިާއެއްގޮތް ވަނ36ާަމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ގެާ
ވަނަާމ އްދ ގައ213ާާިދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުާއަސ ސީގެާާ،ޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީާާއިދ ރ ގެ

މިާރިާބުނެފައިާވ ޮގތުގެާމަތިންާއެާކަންަކންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ޕޯޓުާރައްޔިތުންނަްށާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމެވެާ.
ާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ާާ www.audit.gov.mvފެންނ ނެެހންާމިާއޮފީހުގެާވެބްަސއިޓްާ

އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކ ިއ2016ާާާބަރުންާޑިސ31ާެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްގެާތިލަދުންމަތީާދެކުުނބުރީާއަތޮޅު
)ދައުލަތުގ3/2006ާާެ:ާނަްނަބރުޓުތައްާތަްއޔ ރުކޮށް،ާއޮޑިޓްކުރުމަށްާމިާއޮފީހަށްާހުށަހެޅުމަކީ،ާޤ ޫނނުާނޯއެާބަޔ ންތަކ ާގުޅޭާ

ާ ާޤ ނޫނު(ގެ ާކ35ާަމ ލިއްޔަތުގެ ާދަށުން ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާޒިންމ ދ ރުވަނަ ާއިދ ރ ގެ ާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާއުންސިލްގެ ވެރިޔ ގެ
ނަމަވެސް،ާމ ލީާބަޔ ންތައްާހުށަަހޅ ފައިާނުވުމުން،ާމ ލީާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްާކުރުމުގެާގޮތުންާކުރެވޭާމ ލީާބަޔ ނުގެާއޮޑިޓްާވަނީާ

ާވެ.ާކުރެވޭގޮތްާނުވެފައެވެ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއޮޑިޓްާކުރިއަށްާގެންގޮސްފައިވ ނީާކޮމްޕްލަޔަންސްާއޮޑިޓެއްގެާގޮތުގައެ

ާ މި ާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ާރިޕޯޓުގައި ާއަތޮޅު ާެދކުނުބުރީ ާއިސްވެރިންނާ ތިލަދުންމަތީ ާއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ާއެހީތެރިވެދެއްވި ާއޮޑިޓުގައި ާމި ާފ ހަގަކޮށް، ާޝުކުރުާ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ 

ާާދަންނަވަމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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 މ ދ ރުވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާށ.ާމ ލީާޒިންާ

ވަނަާމ އްދ ގަިއ88ާާާޤ ޫނނު(ގެާާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެ)ދިެވހިރ އްޖޭގ7/2010ާެާ:ަނންބަރުޤ ނޫނުާ
ާދައުލަތުާގެކައުންސިލް ާބަލަހައްޓަްނވ ނީ ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިބޭ ާބެލެހެއިދ ރ އަށް ާފަިއސ  ާމުދަލ އި ާޤ ޫނނ ިއާއްޓުގެ މުގެ

ާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވުުމން،ާޤ ޫނނު ާކަމަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެއްގޮތްވ  ާމ ލިއްޔަތުެގާ)ދައ3/2006ާުާ:ނަްނބަރުގަވ އިދުތަކ އި ލަތުގެ
ާދައުލަތު ާކޮށްފަިއވ  ާޝ އިޢު ާޓެރެޜަރީން ާއެްނޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާިމނިސްޓްރީ ާލިބިެގން ާބ ރު ާއިން ާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު( ގެ

ާމަތިން،ާއެާއިގަވ އިދ  ާގޮތުގެ ާއަތޮޅުއްގޮތްވ  ާދެކުުނބުރީ ާއިދ ރ ގެާތިލަދުންމަތީ ާކަާކައުންސިލްގެ ާހިންގުމ އި،ާމ ލީ ންތައްތައް
އެާކައުންސިލްާއިދ ރ ގެާ،ާޚަރަދުތައްާކޮށްފަިއވަނީާއެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓ އިާއެއްގޮތަށްާ،ބެލެހެއްޓުމ އި

ނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށް،ާބަެޖޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަ، މަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާގޮތަށް ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާބަޖެޓުގައިާކަ ށްާކަ
ާޚަރަދުކުރުމ އި ާފުރިަހމަކަމ ކައުންާ،ތެރޭގައި ާޞައްޙަކަމ އި ާއެއްގޮތަށް ާހަީޤޤަތ އި ާހިސ ބުތައް ާއެާސިލްގެ ާބަލަހައްޓ ، އެކު

އެއްގޮތަށްާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ލައިާއޮޑިޓްކުރުމަށްާމިާއޮފީހަށްާހުށަހެޅުމަކީ 3/2006ާާ:ނަްނބަރުާޤ ނޫނުާހިސ ބުތަކާ 
ާ ާޤ ނޫނު(ގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 46ާ)ދައުލަތުގެ ާވަނަ ާދަށުން ާއަތޮޅުގެ ާދެކުުނބުރީ ާކައުންސިާތިލަދުންމަތީ އިދ ރ އަށްާލްގެ

ނޑައަޅ ފައިވ ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ާކަ

 ނ.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ާައތޮޅުވަނަާއަހަރ2016ާާުއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީާ ގެާބަޖެުޓްނާއިދ ރ ާކައުންސިލްގެާތިލަުދންމަތީާދެކުނުބުރީ
ގޮތަށް،ާއެއްގޮތަށް،ާއިދ ރ ގެާމަޤުޞަާާއިޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާކައުންސިލުންާފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓ  ދުތައްާޙ ޞިލްވާ 

ާ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާތެރޭގަބަޖެޓުގައި ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކައުންސިލްގެާއިތޯކަ އ އި،
ވިޔަފ ރިތަކ އިާފައިސ އ  :ާނަްނބަރުަފއިވަނީާޤ ނޫނުާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގ ާއިއިދ ރ އ އިާއެާއިދ ރ ގެާދަށުގައިވާ 

3/2006ާ(ާ ާޤ ނޫނު ާގަވ އިދ އި، ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުެގ ާއ އި ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ 7/2010ާާ:ނަންބަރުދައުލަތުގެ
ާޤ ނޫނުދިވެހިރ ) ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާކައުންސިއްޖޭގެ ާއަދިވެސް ާމ ލީާާގެލް(ާއ އި، އިދ ރ ގެ

ާ ާގަވ އިދުތަަކށް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެްނ ާގުޅޭ ާޢަަމލުކަންކަމ އި ާެދކޭގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާކުރުމ އި،ާބަކުރެވިފައިވ  ޔ ން
ންާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުގެާއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްާފ ހަގަުކރެވުނުާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާލަފ ާދިނުމ އެކު،ާއެާކަންކަ

ާސަމ ލުކަމަށްާގެނައުމެވެ.ާ

ާބަޖެޓު ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާތެރޭގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާފ ސްމި ާކައުންސިލުން ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ާބަޖެޓުެގާން ކޮށްދެއްވި
ާއިޖުރ ތު ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާހެކި ާބޭނުންވ  ާބެލުމަށް ާޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ާފުރިހަމަކުރުންާމަޤުޞަދުތައް ތައް

ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާތެރޭގައި ާއިޖުރ ތުތަކުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުާ،ހިމެނެއެވެ.ާމި ކައުންސިލްގެާ، އިގަވ އިދ ާގެ
ާޤ ނޫ ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ އި ާމ ލީ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދުތަކ ިއ ާފުރުޢަމަލުނ އި ާމިންވަރުާކޮށްފައިވުމުގެ ާއޮތް ޞަތު

ާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.

ާ ާއަތޮޅުމިގޮތުން ާދެކުނުބުީރ ާކައުންސިލްާތިލަދުންަމތީ ާއިދ ރ އިން ާއ2016ާަގެ ާއެާވަނަ ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ާބަޖެޓުން ހަރުގެ
ާ ާކައުންސިލުން ާއެ ާބަޖެޓ އަހަރަށް ާބަޖެޓުގަިއާާއިފ ސްކޮށްދެއްވި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާއިދ ރ ގެ އެއްގޮތަްށ،
ނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ، ކަ ާއިދާރާއާއި އެ  ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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ގ8ާެސަފުހ ާ 3  

ވިޔަފ ރިތަކ އިާފައިސ އ  ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގ ފައިވަނީާދައުަލުތގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އި،ާާއިއިދ ރ ގެާދަށުގައިވާ 
އަދިވެސްާކައުންސިލް އިދ ރ ގެާމ ލީާކަންކަމ އިާގުޅޭާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކަްށާާގެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އާި،

ކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯިދފައިވ ކަމަށްާމިާއޮފީހުންާޢަމަލު
ާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާާވަރ މެދުާދެވޭާރަޢުޔުާމިންާކުރެވިފައިވާ ޢަމަލުާރ.ާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްާ

ާ،ކޮށްފައިވަނީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ނ35ާްެގާާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(2006/3ާ:ާނަްނބަރުޤ ނޫނުާ .1
ނޑައަޅ ާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ާކޮންމެާމ ލީާއަާާ،ދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހެއްގައި ހަރެއްާނިމޭތ ާިތްނާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާކަ

ާއިދ ރ  ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާބަޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގައި ާއެ ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ ާަކންތައްތަމަސް ާހިނގި ާރިޕޯޓުގައި ާކުގެ
ާހުށަހަޅަންާ،ހިމަނައިގެން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަްށ ާތައްޔ ރުކޮށް ާރިޕޯޓެއް ާނަމަވެާއަހަރީ ާޤ ނޫނުގަިއާވ ނެކަަމށެވެ. ާމި ސް،

ތިލަދުްނމަތީ ގޮތަްށާ، ރުގެާމ ލީާހިސ ބުތަކ ިއ،ާވަނަާއަހ2016ާައަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާދެކުނުބުރީާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
އްދަތުގައި،ާއިާބުނ ާމުތައްޔ ރުކޮށް،ާމިާމ އްދ ގަާގައިާހިނގިާކަންތައްތަކުގެާރިޕޯޓުާހިމަނައިގެން،ާއަހަރީާރިޕޯޓުއިދ ރ 

 އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުްނ؛
 

އުލަތުގެާކޮންމެާދަާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައ1.10ާާި(ާގ2009ާެ)ާއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުދަ .2
ާތަ ާކަންތައްތައް ާލިބޭ ާފައިސ  ާއެތަނަކަށް ާފްސީލުތަނެއްގައިވެސް ާއޮންނަންކޮށް ާރެކޯޑެއް ާވެ.ާވ ނެކަމަށެއެނގޭނެފަދަ

ލިބޭާކަންތައްތައްާތައިދ ރ އަށްާާގެތިލަދުންމަތީާދެކުުނުބރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްާނަމަވެސް، ފްސީލުކޮށްާއެނގޭނެފަަދާފައިސާ 
 ؛މިާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުުވންރެކޯޑެއްާ

 

ާދަ)ހ(ާ .3 ާގަވ އިދުއުލަތުގެ ާާ(2009)ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ހ(7.01ާާގެ ާގެ ާތަންތަަންށާދައުލަތުގެބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ާގައި
ާމިާދަފުތަރުގައިާއިާައދިގަންނަާނުވަތަާހަދިޔ ގެާގޮތުގައިާލިބޭާހުރިހ ާމުދަލުގެާދަފްތަރެއްާލިޔެާބަލަހައްޓަންވ ނޭާކަމަށ 

ހުރިާތަނ އި،ާލިބުުނާއެާމުދަލުގެާކޯޑުާނަންބަރ ިއ،ާުމދަލުގެާފުރިހަމަާނަ ރީޚ އި،ާއަދިާއަގުާތ މ އި،ާތަފުީޞލ އި،ާމުދާ 
ާދެކުާނަމަވެސް،ާހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ. ާާުނބުރީތިލަދުންމަތީ ާކައުންސިލްގެ ާމިގަވ އިދ ރ އަތޮޅު ާއިން އެއްގޮތަްށާއިދ އި

ފަިއނުވުން؛ާމިގޮުތްނާކައުންސިލަށްާގަންނަާނުަވތަާހަިދޔ ގެާގޮތުގައިާލިބޭާހުރިހ ާމުދަުލގެާދަފްތަރެއްާލިޔެާބަލަހަްއޓ 
 ާނުވުން؛ާނ ަފއިބަޔ ންކޮށްފައިވ ާބައެއްާހަރުމުދަލުގައިާއަގުާއަދިާލިބުނުާތ ރީޚުާހިމަކައުންސިލްގެާދަފުތަރުގައިާ

 

ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ))ށ(ާދައުަލތުގެ 2009ާަގވ އިދު ާބަޔ ންޮކށްފައިވަނ7.11ާީ(ާގެ ާ)ރ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ،ާތަނުގަިއާަވނަ
ާައހަރަކު ާމަދުވެގެން ާހުރިތޯ ާހަމައަށް ާހުރިހ ތަކެތި ާކަމަާހުންނަންޖެހޭ ާޗެކުކުރަންވ ނެ ާއެތަެކިތާއެއްފަހަރު ާއަދި ށެވެ.

ާއެކަށީގެންވ  ާކޮށްފައިވޭތޯާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ާކަމަށެވެ.ާނަާގޮތެއްގައި ާވ ނެ ާތިލަދުންމަތީާާ،މަެވސްބަލަން
ާާދެކުނުބުރީ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާތަނ2016ާްއަތޮޅު ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާއިދ ރ ގައި ާއެ ާއަހަރު ތަނުގައިާވަނަ

 ؛ންޗެކުކޮށްފައިާނުވުދެންނެވުނުާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާހަމަައށްާހުރިތޯާބެހެއްޓިފައިާހުރިާހަރުމުދ ާ
ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ،ާއެއްފަހަރ ާގަންަނ8.09ާާ(ާގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) .4
ާވުރެާބޮޑުނުވ ނަމަ )ފަންސަވީސްާހ ސް(ާރުފިޔ އަށ25,000ާް)އެއްާހ ސް(ާރުފިޔ އިންާފެށިގެނ1,000ާާްތަކެތީގެާއަގުާ
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ގ8ާެސަފުހ ާ 4  

ފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާމަދުވެގެންާތިންާފަރ ަތކުންާލިޔުމުންާއަގުާހޯަދންވ ނެާަކމަށެވެ.ާނަމަވެސް،ާ އެފަދަާތަކެތިާވިއްކާ 
ރުފިޔ އިންާފެށިގެނ1,000ާާްާގެާއިދ ރ އަށްވަނަާއަހަރުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކައުންސިލ2016ާް )އެއްާހ ސްާ(

ާރުފިޔ )ފަންސަވީސ25,000ާް ާބޮޑުނުވ ާހ ސް( ާވުރެ ާާއަށް ާތަކެތި ާއެ ާގަތުމުގައި ާތަކެތި ާފަރ ތްތަކުގެާބައެއް ވިއްކ 
ވަނަާއަަހރުގެާތެރޭގައިާތިްނ2016ާާމިގޮތުްނ،ާްނާފަރ ަތކުންާލިޔުމުންާއަގުާހޯދ ފައިާނުުވން؛ާތެރެއިންާމަދުވެގެންާތި

ާއަގު ާނުހޯދ ާފަރ ތުން ާާލިޔުމުން ާޖުމްލަ ާފަހަރުމަތިން ާތ9,315ާިއެކި ާތަކެިތާ)ނުވަހ ސް ާފަަނރަ(ާރުފިޔ ގެ ންސަތޭކަ
 ާގަނެފައިވުން؛

 

ވަނ8.15ާާަާގެ(R-99ާ/2013ވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރު:9ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާ .5
ންސަވީސްާހ ސް(ާ)ފ25,000ާާަމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންޮކށްފަިއވަނީ،ާއެއްފަހަރ ާގަންަނންޖެހޭާަތކެތީގެާޖުމުލަާއަގުާ

ބަލައިގެްނާާސ ބުތަކަށްހިާއެާތަކެތިާގަންނަންވ ނީާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ންކޮށްގެންާލިބޭާއަންދ ސީާރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑުވ ނަމަ
ގަންނަާާކައުންސިލްެގާއިދ ރ އިންތިލަދުންަމީތާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާ،ކަމަށެވެ.ާނަމަވެސް ްނޖެހޭާތަކެތީގެާޖުމުަލާއެއްފަހަރާ 

ާ ާއިޢ25,000ާުއަގު ާއ ންމުޮކށް ާގަތުމުގައި ާތަކެތި ާަބއެއް ާބޮޑުވ  ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާހ ސް( ެގްނާލ ންކޮށް)ފަންސަވީސް
ާނުުވން.ާ ާއަންދ ސީާހިސ ބުާހޯދ ފައި ާަފއި، ހދ.ާކުޅުދުއްފުށީަގއިާބޭއްވިމިގޮތުން ނޭންޝަލްާޕްލޭްނާ"ކައުންސިލްތަކުގެ

ާދުވަހުގެާކެއުމަށްާއ އިާތަރައްޤީގެާޕްލޭންާތައްޔ ރުުކރަންާދަސްކޮށްދިނުމުގެާވޯރކްޮޝޕް"ާގެާތިރީސްާބައިވެރިންގެާަފސް
ޚަރަދުާކޮށްފައިވުން؛29,100ާޖުމުލަާ  )ނަވ ވީސްާހ ސްާއެއްސަތޭކަ(ާރުފިޔާ 

 

6. ާ 7/2010ާާ:ާނަްނބަރުޤ ނޫނު ާހިންގުމުެގާޤ ނޫނު(ާގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ 124ާ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ
ކައުންސިލަށްާހޮވޭާކޮންމެާމެންބަރަކުާއިންތިޚ ބުވުމ އެކުާއެާމެންބަރެއްގެާފައިސ އ އިާ ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނާީ،

ާގޮތް ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާއ މްދަނީއ އި ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ާލިޔުމަކުްނާވިޔަފ ރީގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާގުޅުންތަކ ބެހޭ ާވިޔަފ ރީގެ ތަކ އި
ާހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެ.ާނަމަވެސް ާއިދ ރ އަށް ާގަވ ާ،ކައުންސިލްގެ ާއިމި ާއެއްގޮތަށް ާއަތޮުޅާދ އި ާދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

ްނބަރުންގެާފައިސ އ އިާއެާމެާ،ންމެމްބަރ3ާުމެމްބަރުންގެާތެރެއިނ10ާާްވަނަާއަހަރުާއިންތިޚ ބުވ2014ާާިކައުންސިލްގެާ
ާލިޔުމުްނާ ާަމޢުލޫމ ތު ާގުޅުންތަކ ބެހޭ ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮްތތަކ އި ާިލބޭ ާއ މްދަނީ ާއ ްމދަނީއ އި ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ

 ހުށަހަޅ ފައިނުވުން؛ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާ

މިންވަރ މެދުާ ާރަޢުޔުާާދެވޭާާބ.ާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

ާޢަމަލުާ)ހ(ާ ާގަވ އިދަށް ާ'ޤ ނޫނ އި ާގެ ާއަސ ސް' ާކުރެވުނު ާބިނ  ާރަޢުޔު ާދެވޭ ާމެދު ާމިންވަރ  (ާއިނ1ާް)ާންބަރުނަކުރެވިފައިވ 
ނޑުާގޮތެއްގައިާތިލަދުންމަތީާދެކުުނބުރީާއަތޮޅ5ާު) ގެާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާ(ާއަށްާބަޔ ންކޮްށފައިވ ާކަންަކންާފިޔަވައި،ާމައިގަ

31ާާ ާނިމ2016ާުޑިސެންބަރު ާއަހަރަށްާނުއަށް ާއެ ާބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ާހިންގ  ާކަންކަން ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ކައުންސިލުންާާމ ލީ
ާގޮތަށް ާޙ ޞިލްވ  ާމަުޤޞަދުތައް ާބަޖެޓުގެ ާކަންތައްތަކަާ،ފ ސްކޮށްދެއްވި ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުގަިއާާ،ށްއެ

މިންވަރަށް ނޑައެޅިފައިވާ  އުންސިލްގެާމ ލީާކަންކަމ ާކަާުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދަާ،ކަ
ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުތަކ އިާއެއްގޮތަށްކަމަށްާިމާއޮފީހުންާދެކެމެވެ.
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(6ާ)ާނަންބަރު'ާގެާ)ށ(ާއަދިާ'ޤ ނޫނ އިާގަވ އިަދށްާޢަމަލުާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ ާމެުދާދެވޭާރަޢުޔުާބިނ ާކުރެވުުނާައސ ސް
މައްސަލަގަ ނޑުގޮތެއްގައިާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާއަތޮޅުާކައުާއިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ްނސިލްގެާއިދ ރ ގެާކަންކަންާފިޔަވައި،ާމައިގަ

ާޢަމަލު ާހިންގެވުމުގައި ާޤ ނޫނު ާލ މ2010/7ާަާ:ނަްނބަރުކޮްށފައިވަީނ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުޞޫލުްނާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރުކަޒީ
ާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާއ އިާއެއްގޮަތށްާކަމަށްާމިއޮފީހުންާދެކެމެވެ.

ާޅ.ާއޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާމައްސަލަތަކ އިާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ދިންާގޮތްާ

 ހުށަހަޅ ފައިނުވުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްކުރުމަށްާ .1

ދައުލަތުެގާާ،ފައިވަނީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށ35ާް)ދަުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(ާގ2006/3ާާެޤ ނޫނުާަނންބަރުާ:
ނޑައަޅ ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ާ،ކޮންމެާމަސްއޫލުާއޮފީހެއްގައި އްާނިމޭތ ާތިންާމަސްާކޮންމެާމ ލީާއަހަރެާ،މިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާކަ

މ ލީާހިސ ބުތަކ އިާ،ދުވަހުގެާތެރޭގައި އަހަރީާާ،ޕޯޓުާހިމަނައިގެންއިދ ރ ގައިާހިނގިާކަންތައްތަކުގެާރިާ،އެާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކުރާ 
ާާރިޕޯޓެއް ާކަމަެށވެ. ާހުށަހަޅަންވ ނެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށް ާކުރަންތައްޔ ރުކޮށް ާތައްޔ ރު ާމިރިޕޯޓް ާވ އަދި ާއޮފްާނީ މިނިސްޓްރީ

ާ ާ)ނަންބަރު: ާސަރކިއުލަރ ާމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ާޓްރެޜަރީގެ ާއެންޑް D2/CIR/2016/9ާ-13ފިނޭންސް ާރަށު( ާއިން
ާ ާހިސ ބުތައް ާމ ލީ ާކައުންސިލްތަކުގެ ާސިޓީ ާއަދި ާކައުންސިލްތަކުންނ އި ާއަތޮޅު ރުކުރުމަށްާތައްޔ ކައުންސިލްތަކުންނ އި

ާއެއްގޮ ނޑ އި ާއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަުއންސިާތަށްކަމަށެވެ.ކަ ާއަތޮޅު ާދެކުނުބުރީ ާތިަލދުންމަތީ ާނަމަވެސް ާއިދ ރ ގެ 2016ާލްގެ
ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާހިމަނައިގެންާ،ވަނަ ާރިޕޯޓު ާކަންތައްތަކުގެ ާހިނގި ާރިޕޯާ،އިދ ރ ގައި ާތައްޔ ރުކޮށްއަހަރީ ާ،ޓު

ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެާއޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި ާދެކުނުބުާ. ާތިލަދުންަމތީ ާކައުންސިލްގެާއެހެންކަމުން ާއަތޮޅު ރީ
ާވެފައެވެ.އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާއޮޑިޓްާކުރެވޭގޮތްާވަނީާނ2016ާުޑިސެމްބަރ31ާާުއިދ ރ ގެާ

ާގޮތްާާދިންާކުރަންާލަފ އިޞްލ ޙުާ

ާ ާަނންބަރު ާޤ ޫނނު(ާެގ2006/3ާާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފ35ާަ)ަދއުލަތުގެ ާ)ހ(ާގަިއ ާމ އްދ ގެ ާގޮަތށްވަނަ ާ،އިވ 
ތ ާތިންާމަސްާދުވަހުެގާކައުންސިލްގެާމ ލީާބަޔ ންތައްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއަހަރީާރިޕޯޓ އެކު،ާކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާނިމޭ

ާފި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާރިޕޯޓް ާމި ާއަދި ާދަންނަވަމެވެ. ާހުށަހެޅުމަށް ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާއެތެރޭގައި ާޓްރެޜަރީގެާނޭންސް ންޑް
ލްތަކުންނ ިއާ(ާއިންާރަށުާކައުންސިލްތަކ އިާއަތޮޅުާކައުންސD2/CIR/2016/9ި-13ނަންބަރު:ާ(މ ލިއްޔަތ ބެހޭާސަރކިއުލަރާ

ނޑ އިާއެއްގޮތަ އޮނިގަ ށްާތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސްާއަދިާސިޓީާކައުންސިލްތަކުގެާމ ލީާހިސ ބުތައްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާކަނޑައަޅ ފައިވާ 
ާންނަވަމެވެ.ދަ

ލިބޭާކަންތައްތަކުގެާތަފުާ .2 ާސީލުާއެނގޭނެާފަދަާރެކޯޑެއްާނެތުންާފައިސާ 

(ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 2009ާދައުލަތުގެ ާގެ ާދައުލ1.10ާަ( ާބަޔ ންކޮށްަފއިވަނީ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާކޮންމެާވަނަ ތުގެ
ާނެކަމަށެވެ.އެނގޭނެފަދަާރެކޯޑެއްާއޮންނަންާވ ތަނެއްގައިވެސްާއެތަނަކަށްާފައިސ ާލިބޭާކަންތައްތައްާތަފްސީލުކޮށްާ

ާއިދ ރ ާ ާކައުންސިލްގެ ާއަތޮޅު ާދެކުުނުބރީ ާތިލަދުންމަތީ ާނަމަވެސް، ާތަފްސީއަށް ާކަންތައްތައް ާލިބޭ ާއެނގޭނެފަަދާފައިސ  ލުކޮށް
 ރެކޯޑެއްާމިާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުެވއެވެ.
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ާގޮތްާާދިންާކުރަންާލަފ އިޞްލ ޙުާ

ާގަވ އިދުާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގޮތަށ5.04ާްގެާާ(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާ)ށ(ާގައި ާ)ހ(ާއަދި ާމ އްދ ގެ ާ،ވަނަ
ާގެްނދިއުމަްށާ ާަބލަހައްޓަމުން ާލިޔެ ާރިކޯޑެއް ާއެނގޭނެފަދަ ާތަްފޞީލުކޮްށ ާކަްނތައްތައް ާލިބޭ ާފައިސ  ާއިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ

 ދަންނަވަމެވެ.

ާދަފުތަރުާ .3 ާޗެކުާާގަވ އިދ ާާހަރުމުދަލުގެ ާއަހަރީ ާހަރުމުދަލުގެ ާނުވުމ އި، ާބަލަހައްޓ ފައި އެއްގޮތަށް
ާފުރިހަމަކޮށްފައިާނުވުންާ

ދައުލަތުގެާތަްނތަނަްށާ، ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފަިއވަނ7.01ާީ(ާގ2009ާެ)ހ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ާ ާހަދިޔ ގެ ާނުވަތަ ާހުރިހ ގަންނަ ާލިބޭ ާމިާާގޮތުގައި ާއަދި ާކަމަށެވެ. ާބަލަހައްޓަންވ ނެ ާލިޔެ ާމިނިސްޓަރު ާދަފްތަރެއް މުދަލުގެ

ހުރިާތަނ އި،ާލިބުނުާތ ރީޚ އި،ާއަިދާ ދަފްތަރުގައިާއެާމުދަލުގެާކޯޑުާނަންބަރ އި،ާމުދަލުގެާފުރިހަމަާނަމ އި،ާތަފުޞީލ އި،ާމުދާ 
ާއަގުާހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.

މަތީާދެކުުނުބރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުާމިާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާފުރިހަމައަްށާތިލަދުންާ،ނަމަވެސް
ބަލަހައްޓ ފަިއާނުވެއެވެ.ާމިގޮުތްނާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުގަިއާގިނަާއަދަދެއްގެާމުދ ތަކުގެާއަގުާއަދިާލިބުނުާތ ރީޚުާހިމަނ ފަިއާ

ާނުވެއެވެ.

ދައުލަތުގެާ ގ2009ާެމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ))ށާ( ތަނުގައިާހުންަނންޖެޭހ7.11ާާާ( ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނާީ، ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރާ(
ާއަހަރަކު ާމަދުވެގެން ާހުރިތޯ ާހަމައަށް ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާާހުރިހ ތަކެތި ާއެތަކެތި ާއަދި ާކަމަށެވެ. ާޗެކުކުރަންވ ނެ އެއްފަހަރު

ާކޮށްފައިވޭތޯާބަަލންާވ ނެާކަަމށެވެ.ާގޮތެއްގައިާމަސައްކަތްާއެކަށީގެންވ 
ާާދެކުނުުބރީާތިލަދުންމަތީާ،ނަމަވެސް ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާއެނޫންވެސ2016ާާްއަތޮޅު ާއަދި ާއިދ ރ ގައި ާއެ ާއަހަރު ވަނަ

ާވެ.ނުވެއެާތަންތަނުގައިާބެހެއްޓިފައިާހުރިާަހރުމުދ ާހަމައަށްާހުރިތޯާދެންނެުވނުާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާޗެކުކޮށްފައި

ާގޮތްާާދިންާކުރަންާލަފ އިޞްލ ޙުާ

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) މައުލޫމ ތެއްާހިމަނައިގެްނ11.03ާާގެާާ(R-20/2017)ހާ( ހުރިހާ  ގައިވާ  ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބާ(
ާާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުާބަލަހައްޓަމުންާެގންދިޔުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާތިލަދުންމަތީާދެކުުނބުރީ

(ާ ާަގވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ R-20ާ/2017)ށ(ާދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ 11.04ާާ(ާގެ ާ)ޅ(ާގައި ާ)ބ(ާއަދި ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ހަމައަށްާހުރިތޯއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާާދެކުުނބުރީާތިލަދުންމަތީާ،ގޮތަށް ފަހަރުާބެލުމަށްާާމަދުވެގެންާއަހަރަކުާއެއްއިދ ރ ގެާހަރުމުދާ 

ާދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްާ .4  ތިންތަނަކުންާއަގުބަލ ފައިނުވުންާތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ގަންނަާތަކެތީގެާާވަނަާމ އްދ ގ8.09ާެ(ާގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) )ނ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ާއެއްފަހަރާ 
)ފަްނސަވީސްާހ ސް(ާރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑުނުވ ނަމަާއެފަދަާތަކެިތ25,000ާާ)އެއްާހ ސް(ާރުފިޔ އިންާފެށިގެނ1,000ާާްއަގުާ

ާާވިއްކ ާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާމަދުވެގެންާތިންާފަރ ތަކުންާލިޔުމުްނާއަގުާހޯދަންވ ނެާކަމަށެވެ.
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ފިޔ އިންާ)އެއްާހ ސް(ާރ1,000ާުވަނަާއަހަރުާތިލަދުންމަތީާދެކުުނބުރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށ2016ާާްނަމަވެސް،ާ
ބައެއްާތަކެތިާގަތުމުގައިާއެާތަކެތިާވިއްކ ާފަރ ތްތަކުގެާާ)ފަންސަވީްސާހ ސް(ާރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑުނުވ 25,000ާފެށިގެންާ

ާފަރ ތަކުން ާތިން ާމަދުވެގެން ާނުވެއެވެ.ތެރެއިން ާހޯދ ފައި ާއަގު ާާާލިޔުމުން ާތިނ2016ާާްމިގޮތުން، ާތެރޭގައި ާއަހަރުގެ ވަނަ
ެއކިާފަހަރުމަތިންާޖުމްލަާފަރ ތުންާއަގުާލިޔުމުން ުރފިޔ ގެާތަކެތިާހޯދ ފައިވެއެވެ.ާ)ނުވަހ ސްާތިންސަތޭކަާފަނަރަ(9,315ާާނުހޯދާ 

ާގޮތްާާކުރަންާލަފ ދިންާއިޞްލ ޙުާ

ތަކެތިާނުވަަތާޚިދުމަތުގެާއަގު )ތިރީސްާފަސްާހ ސް(35,000ާާާ)ދެާހ ސް(ާރުފިޔ އިންާފެށިގެނ2,000ާްާގަންނަންާބޭުނންވާ 
(ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާޕްރޮކިއުމަންޓްތައް ާއެފަދަ ާނުވ ނަމަ ާބޮޑު ާވުރެ R-20ާ/2017ރުފިޔ އަށް ވަނ10ާާަ(ާގެ

ނޑަށްާފެތޭތީ،ާމިފަދަާތަކެިތާގަތުމުގައިާނުވަތަާޚިދުމަތ1ާާްގ2ާާެބ ބުގެާޖަދުވަލުާ ވަނަާނަންބަރުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާިމންގަ
ގޮތަށ10.24ާްގައިާމިާގަވ އިދުގެާހޯދުމު ތަކެތިާނުވަތަާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާމަދުވެގެންާާ،ވަނަާމ އްދ ގައިވާ 

ާކޯޓޭަޝްނާހޯދައ3ާި ާރަނގަޅުާާ،)ތިނެއް(ާފަރ ތުން ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާތެރެއިން ާއޭގެ ާފަހު ާއަޅައިކިޔުމަށް އެކޯޓޭޝަންތައް
ާާޚިދުމަްތާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ފަރ ތަކުންާތަކެތިާނުވަތަ

ާާނުކޮށް،ާދެާބަޔަކަށްާބަހ ލައިގެންާމަސައްކަތްާހަވ ލުކޮށްފައިވުންާާލ ންާއިއުާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާ .5

ގR-99ާެ/2013ވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ:9ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާ ވަނަާމ އްދ ގ8.15ާާެާ(
ގަންނަންޖެހޭާތަކެތީގެާުޖމުލަާއަގުާ )ފަންސަވީސްާހ ސް(ާރުފިޔ އަށްާވުރ25,000ާާެ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ާެއއްފަހަރާ 

ާަބލައިެގންާކަމަށެވެ.ާއެާތަކެތިާގަންނަންވ ނީާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ންކޮށްެގންާިލބޭާއަންދ ސީހިސ ބުތަކަށްާބޮޑުވ ނަމަ

ތިލަދުންމަތީާދެކުނުުބރީާއަތޮޅުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާތަކެތިގަތުމުގައިާއެއްފަހަރ ާގަންނަންޖެހޭާތަކެތީގެާޖުމުލަާާ،ނަމަވެސް
ރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުވ ތަކެތީގެާތެރެއިންާބައެއްާތަކެތިާަގތުމުގައ25,000ާާިއަގުާ އ ންމުކޮށްާއިޢުލ ންކޮށްގެްނާ)ފަންސަވީސްާހ ސްާ(

ކައުންސިލްތަކުގެާަފއިނޭންޝަލްާޕްލޭންާއ ިއާ"ހދ.ާކުޅުދުއްފުށީަގއިާބޭއްވި،ާާ،ނުވެެއވެ.ާމިގޮތުން ފައިއަންދ ސީާހިސ ބުާހޯދ 
ާފަ ާބައިވެރިންގެ ާތިރީސް ާވޯރކްޝޮޕް"ާގެ ާދަސްކޮށްދިނުމުގެ ާތައްޔ ރުކުރަން ާޕްލޭން ާދުވަހުގެތަރައްޤީގެ ާޖުމުލަާާސް ކެއުމަށް

ޚަރ29,100ާަ މިާދުާކޮށްފައިވެާ)ނަވ ވީސްާހ ސްާއެއްސަތޭކަ(ާރުފިޔާ  ހޯދ ފައިވަނީާދެާބަޔަކަށްާބަހ ލައިގެންާކޮންެމާާތަކެތިއެވެާ.
ާ ާއަގު ާޖެހޭ ާފޯމުންނެވެ.25,000ާާބަޔަކަށް ާއޯޑަރު ާޕ ރޗޭސް ާދެ ާކުރުމަށްފަހު ާދަށް ާވުރެ ާރުފިޔ އަށް ާހ ސް( )ފަންސަވީސް

ާ ާމިގޮތުން، ާކެުއްނ ާދުވަހުގެ ާފުރަތަމަ ާބައިވެިރންގެ ާއެއްވޯރކްޝޮޕްގެ ާޚިދުމަތަށް ާކޯޓޭަޝންާާއިންތިޒ މުކުރުމުގެ ފަރ ތުން
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