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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުު
ުރިޕޯޓްުުއޮޑިޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުމަޖިލީހަށ އި،، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ ފަރުުުރައްޔިތުންގެ ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުު )އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު
ބަެޖޓުންުޚަރަދުުޮކށްފައިވަނީުއެުއަހަރަްށުއެުކައުްނސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ކަު،އެއްގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއުކަ ންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުއެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއ އިުއެއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު ، ކަ

ލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުަލުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުގުޅުންހުރިު
ުއޮޑިޓްކޮށް،ު ުބަލައި ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޤ ނޫނަށް ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔައެކަންކަމަށްުރައުޔެއްދީުއި
މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ު ުއިދ ރ ގެުމަތިން ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުީރ ުުމިލަދުންމަޑުުލ ުުހށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،ޒިންމ ދ ރު
ުޖު ުއަސ ސީގެ ުޤ ނޫނު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުުިމްހޫރިއްޔ ގެ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ުވަނަ

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުެމވެ.ުއަދިުމިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރމަންްޓު
ުހުަށހަޅައި ުު،އޮތޯރިޓީއަށް ުވެބްސައިޓް ުއޮފީހުގެ ުިމ ުފެންނ ނެހެން ގައwww.audit.gov.mvުުި ރައްޔިތުންނަްށ
ުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

ގުޅޭުނޯޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުއެުބަޔ ންތަކު 
ުުހށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު ުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށް ަވނަުމ އްދ ގ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ

ުކައުންސިލް ުދަށުން ުގެ ުމ ލީު)ހ( ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުއިދ ރ ގެ ގެ
ުކުރިއަްށު ުއޮޑިޓް ުމި ުނުވެފައެވެ.ުއެހެންަކމުން، ުވަީނުކުރެވޭގޮތް ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގެ ުނުވުމުން،ުމ ލީ ުހުށަހަޅ ފައި ބަޔ ންތައް

ުގައެވެ.ުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތު
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލްެގ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުމިަލދުންމަޑުލު
މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި މުވައްޒަފުންނަށްމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، މިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުުއެއިދ ރ ގެުހުރިހު 

ުމެވެ.ދަންނަވަ

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަންބަރު 7/2010ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ88ުުަ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ބެލެހެއްޓުމުމުގެުޤ ޫނނ އިު ބަލަހައްަޓންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސު  އ އިުމުދު  މ އްދ ގައިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސު 

10ު(ުގެުބ ބ2009ުުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުުމން،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަ
ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުގޮތަށް، ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެގައި ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ

ުއެންމެހައި ުކުރަންޖެހޭ ުހިންގުމަށް ުއިދ ރ ގައި ުކައުންސިލުގެ ުލިބޭނެކަމަށްުުގަވ އިދު ުއިދ ރ އަށް ުއެ ުކުރުމ އި، ކަންތައްތައް
ުބެލެހެއްޓުމ ިއު ުރައްކ ތެރިކޮށް ުތަކެތި ުމުދަލ އި ުފައިސ އ އި ުއިދ ރ ގެ ުކުރުމ އި ުމަސައްކަތް ުހޯުދމުގެ ުއ މްދަނީ އަންދ ޒ ކޮށްފައިވ 

ށްފައިވަނީުެއުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުްނުޚަރަދުކުޑަކޮށް،ުއިސްރ ފުނުވ ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގައިުބެލެހެްއުޓމ އި،ުޚަރަދުތައްުކޮ
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައިުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ބަެޖުޓގައިުކަ ުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އެއްގޮތަށުް،

ުފުރިހަު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީޤަތ އި ުހިސ ބުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުއެުޔަޤީންކުރުމ އި، ުބަލަހައްޓައި، މަކަމ އެކު
3/2006ުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު

ު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ46ުި)ދައުލަތުގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ދ ރ އަށްުވަނަ
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ވަނަުައހަރުގެުބަެޖޓުންުމިލަުދންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ު ުއަހަރައިން ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޙ ޞިލްވު ޚަރަދު ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް،ުއެ ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ށް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުެތރޭގައިތޯުބެލުމުގެުއިތުރަށްު ބަޖެޓުގައިުޚަރަުދކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށްު، ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ،ުގޮތަށުް،
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު  ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު 

7/2010ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުު)3/2006ުނަންބަރުު
ުގ ނޫުނތަކ އިު ުެއ ުބަލައި ުއެއްގޮތަްށތޯ ުޤ ނޫުނތަކ އި ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ުލ ަމރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުުރމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަަމށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތައް

ުށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްަތކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.އިޞްލ ޙުކުރުމަ

ުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީކަންކަންުހިންގުމުގައިުކުރިންުބަޔ ންކުރެވުނު
ުބޭ ުބެލުމަްށ ުިމންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުފުރިހަަމކުރަންޖެއެއްގޮތަށް ުގޮުތން ުހޯދުމުގެ ުހެިކތައް ުއިޖުރ އަތުތަްއުުނންވ  ހޭ

ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުހިމެނެއެވެ.ުމި ުޢަމަުގަވ އިދުތަކ ު،ފުރިހަމަކުރުން ުފުރުޞަުތުޚިލ ފަށް ލުކޮށްފައިވުމުގެ
ުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.
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3 ގެ  22ސަފުހާ   
 

އ އިުވަނަުއަހަރ2016ުުުމިގޮތުންު ވިޔަފ ރިތަކ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރު  ުށުގައިވު 
ުނަންބަރުުފައިސ އ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެްނުކަންކަންުހިންގުމުގައިު ުމ ލިއްޔަ)2006/3ުޤ ނޫނު އ ިއު(ުތުގެުޤ ނޫނުދައުަލތުގެ

ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު،ދައުލަތުގެ ުނަންބަރު ުލ މ2010/7ުަޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއުޞޫލުންު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރުކަޒީ
ު ުޤ ނޫުނ( ުިމންވަރަުއަށްހިންގުމުގެ ުޭބނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުކުރެވިފައިވ  ުހެިކުޢަަމުލ ުއެކަށީގެންވ  ށް

 ހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިު  ދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
 

(1) ު ުޤ ނޫނު 2006/3ުުނަްނބަރު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތ35ުު)ަދއުލަތުގެ ުަގއި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުވަނަ ގެ
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުތ ުިތންުމަކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭުު،އޮފީހެއްގައިުމިުޤ ނޫނުެގުދަށުްނުކަ

ހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުއަު،އެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރ ުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިގެން
ުކަމަްށުބަޔ ންކޮށްފައި ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުމ ފަރުު،ވިއަސްުޖެނެރަލަށް ުދެކުނުބުރީ ުކަުއންސިލްުމިލަުދންމަޑުލު ުގެ 2016ުއިދ ރ ގެ

ުރިޕޯޓެ ުައހަރީ ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓު ުހިނިގުކަންތައްތަުކގެ ުހިސ ބުތަކ ިއ،ުއިދ ރ ގައި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުއެުވަނަ ުތައްޔ ރުކޮށް، އް
 ؛މ އްދ ގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައި،ުޮއޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނވުން

ު)ދައުލަ (2) ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުތުގެ ުގެ )8.16ުު ުހޯދުވަނަ ުމ ހިރުން ުގަތުމ އި ުތަކެތި ުމަސައްކަތްުމ އްދ ގައި މ 
ުއެކަމެއްގެުތަފްޞީލްގެުކުރުވުމަށްޓަކައި،ުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހެޅުމަްށ،ުމަޢުލޫމ ުތުދޭްނވ ނީުލިޔުމުންކަމަށ އި،ުމިލިޔުމުަގއި

ުބަޔ ންކުރަން ުއުޞޫލުވެސް ުދޭ ުޕޮއިންޓް ުހޮވުމުގައި ުފަރ ތެއް ުކުރުވ ނެ ުއެކަމެއް ުބަޔ ވ އިތުރުން ުވިއަނެކަމަްށ ު،ސްންކޮށްފައި
ޓަކައިުއްޔަށްުދޫކުރުމަށްކުޑައަޅ ފައިވ ުބިންުނލޯކަލްުޓޫރިޒަމަށްުކަު،މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން

ުއިޢުލ ނ އި ުބިުކޮށްފައިވ  ުކުރުމުގަިއ ުއިވެލުއޭޓު ުބިޑް ުކަރުދ ުހގައި، ުމަޢުލޫމ ތު ުދޫކޮށްފައިވ  ުހުށަހަޅ ފަރ ތްތަަކށްުުގުޅިގެން ޑް
ގޮތުގެުުދީފައިވ ރކްސްުމ ުފަރ ްތތަކަށްޕޮއިންޓްުދޭނެގޮތްުބަޔ ންޮކށްފައިުނުވުމ އި،ުބިޑްުއިވެލުއޭޝަންުީޝޓުގައިުބިޑުުހުށަހެޅިު

 ؛ފައިުނުވުންުއިވެލުއޭޝަންުކޮމިޓީގެުބަްއދަލުވުމުގެުޔައުމިއްޔ ުލިޔެުފައިލްކޮށްބިޑްުފައިުނުވުމ ިއ،ހިމަނ ލްުޞީތަފް

ޢުލޫމ ތުުހިެމނޭުއިުކުއްޔަށްުދޫކުރ ުތަންަތުނގެުމަަވނަުމ އްދ ުގ6.05ުަ(ުގ2009ުެ) ގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު (3)
2016ުލުގެުއިދ ރ އިންުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިމިލަުދންމަޑުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،ުުކަމަށްުފުތަރެއްުބަލަހަްއޓަންވ ނެދަ

ުދޫކޮށްފައިވ ުތަންތަނުެގުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުކުއްޔަށްު،ބިމެއްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ އިރ6ުުވަނަުއަހަރުު
މަސައްކަތަށްުނުވަަތުގެުތަންަތނުންުކުދައުލަތުު،ަވނަުމ އްދ ގައ1.05ުިއަދިުމިުގަވ އިދުުގެު؛ުދަފުތަރުުބަަލހައްޓ ފައިުނުުވން ރު 

މަސްުތެރޭގައ1ުުިގެންުދެވޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްގެުއަގަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ުއެކަމެއްުނިމުނުުދުވަހުންުފެށި
ށްުިލބެންޖެހޭުފައިސ ުތަގެު)ހ(ުގައިުއެކިފަރ ްތތަކުންުދަުއލ1.07ުަހޯދަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ިއރު،ުއަދިުއެުގަވ އިދުގެު

ނަުއަހަރުުކައުންސިލުގެުވ2016ުަު،ހޯދުމަށްުކަމ ބެހޭުފަރ ތުންުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް
ތޭކަުއަށްޑިހަު)ތިންުސަތޭކަުފަންސ ސްުހ ސްުފަސްުސ350,584ުަބިމަކަށްުލިެބންޖެހ6ުުޭފައިވ ުއިދ ރ އިންުކުއްޔަށްުދޫކޮށް

ުކުއްޔަށްުދޫކުރުމަށްުހެދިފައިވ ުއެގުރިމަންޓ އިުއެއްގޮތަށްުހޯދ ފައިުނުވުްނ؛ު،ހަތަރެއް(ުރުފިޔ 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައި (4) ުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުަތންތަނަށްުިލބޭުފައިސު 
މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު

(2009ު ުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުު( ުމ ްއދ ގައި ުބޭންކްުު،ވަނަ ުޕަބްލިކް ުިއދ ރ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ުހުރި ައތޮޅުތަކުގައި
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4 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ުފައިސ  ުސްޓްރ ންުއެކައުންޓަށް ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ 31ު)06/2010ުަފރުކުރ ނެގޮތް
މ ލިއްޔަތ އިބެހޭުަސރކިއުލަރގައ2010ިމެއިު ވ ިއރުުވަކިުޤ ނޫނުތަކެއްގެުދަުށންުަކއުންސިލްތަކުގެުއިދ ރ ތަކަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު،ު(

ލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުކރަންވ ނެކަމަށްުމިނިސްޓްރީުޓީގައިުއޮންނަުޕަބްނިޓަރީުއޮތޯރިމޯލްޑިވްސްުމަު،ބަލައިގަންނަުފައިސ 
ނަމްބަރުުު،(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުއ އ2011ިޖުލައ21ުުި)2011/10ުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަމްބަރުު

2012ުނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ު ުބަޔ ންކޮށްފަ(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުދެކުނުބުރީު،ުވިއަސް އިސަރކިއުލަރގައި މިލަދުންމަޑުލު
ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުގ2016ުޮމ ފަރު ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުނިޔަލަށް ުއަހަރު ުއެއްވެސްުވަނަ ުބަލައިގެންފައިވ  ތުގަިއ

 ؛ކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުުނވުންއެުއެއްުގަވ އިދުންުޕަބްލިކްުބޭންކްފައިސ 

ުގަވ އިދުު (5) ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ު)ުދައުލަތުގެ ުގެ ުބަލައ1.01ުި( ުއިދ ރ ތަކުްނ ުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ުފައިސ ުވަނަ ގަންނަ
މިލަދުންމަޑުލުުު،ސްއިުވިއަންކޮށްފަުބަޔ ުޓްތަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުން ވީއެންމެުއަވަހަކަށްުއެ

ސްު)ފަސްދޮޅ62,741ުައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންފައިވ ުޖުމްލަުމ ފަރުުކައުންސިލުންުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުފަދެކުނުބުރީު
 ؛ނުވުންުއިދުންުޖަމ ކޮށްފައިސިލްގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުގަވ ކައުންދެުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުސ ޅީސްުއެކެއް(ުރުފިޔ ު

(6) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަދުގެ ުނިަޔލ6.16ުަ(ުގެ ުހަފުތ އެއްގެ ުކޮންމެ ުމ ްއދ ގައި ުތިވަނަ ުހުރިުށް ޖޫރީގައި
ފައިސ ުު،ހިސ ބުުޗެކުކޮށްއެތިޖޫރީއ އިުޙަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުު،ފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލައި

ރީުމ ފަރުުމަޑުލުުދެކުނުބުމިލަުދންުކަަމށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،އަދިުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންަދންވ ނޭު،ގުނައި
ރި އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވ ކަމ އިުތިޖޫރީގެުހަފްތު  ުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުޕޯޓްތައްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީުބ ކީުގަވ އިދު 

އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށްަފއިުނުވުމުގެުސަބަބުންު ތިޖޫރީުު،ޖޫރީުގުނިއިރުވަނަުދުވަހުުއޮޑިޓަުރންުތ2018ުިެޖނުައރ22ުުީގަވ އިދު 
 ؛)ސަތ ރަހ ސްުސ ޅީސްުނުވަުރުފިޔ (ުތިޖޫރީގައިުހުރުނ17,049ުްފޮތުންުދައްކ ުބ ކީުއަށްވުރެުއިުތރަށްު

ގެުއިދ ރ ތަކުންުވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތ6.25ުުވަނަުމ އްދ އ އ1.12ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (7)
ު ުއެއިދ ރ އެއްގެ ުނިމުމުން ުމަހެއް ުރަކޮންމެ ުއަކީ ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުބޭންކް ުއ އި ުބ ކީ ުދައްކ  ުއެއްޗެއްކަންުރެކޯޑުތަކުން ނގަޅު

ު،ސްޔ ންކޮށްފައިުވިއަބަދެނެގަތުމަށްޓަކައިުމަހަކުުއެއްަފަހރުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްަމންޓެއްުތައްޔ ރުކުރަންުޖެހޭނެކަަމށްު
ުބޭު ުއިދ ރ ގެ ުމ ފަުރުކައުންސިލްގެ ުދެކުުނބުރީ ުސްމިލަދުންމަޑުލު ުރިކޮންސިލިއޭަޝން ުއެކައުންޓްތަކުގެ ުންކު 2016ުޓޭޓްމަްނޓް

 ؛ރުގައިުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންވަނަުއަހަ

(8) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ 7.01ުު(ުގެ ުތަންަތނަށް ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުނުވަަތުގަވަނަ ންނަ
ުމދަލެއްގެުދަފްތަރުުލި ު،މުދަލުގެުކޯޑުުނަްނބަރ އިުމިުދަފްތަރުގައިު،ުޔެުބަލަހައްަޓންވ ނެުކަމަށ އިހަދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިޭބުހުރިހު 

ުތަްފޞީލު ުނަމ އި ުފުރިހަމަ ުތަނ އިުު،މުދަލުގެ ުހުރި ުއިތުރުު،މުދ  ުޖެުހމުގެ ުހިމަނަން ުއަގު ުތ ރީޚ އި ުނަންބަުރުލިުބނު ުކޯޑު ން
ުވިއަސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުޖެހޭނެ ުޖަހަން ުވެސް ުކައުު،މުދަލުގައި ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގައިުމިލަދުންމަޑުލު ންސިލްގެ

 ؛އްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިނުުވންހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީއެއްުމިުގަވ އިދުގައިުވ ގޮތަށްުތަ

ނަންބަރުު (9) ގެުބ ބ2009ުުުއިންު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) 2012/01(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތ އިުބެހޭުސަރކިއުލު 
ުޚަރަދު"ު–5ު ު "ދަތުރު ުއިޞްލ ޙުގެ ުގެނެވުނު ުކުރު 5.16ުއަށް ުބޭރަށް ުރ އްޖޭން ުދަތުރ އި ުރ އްޖޭގައިކުރ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ

ދައުލަތްުބަންދުނޫންު ދުވަހުގެުތެރޭގައިުދަތުރުގެުބޭނުމ ިއ3ުުދަތުރުގެު"ދަތުރުުރިޕޯޓް"ުުުދަުތރުުނިންމ ފައިުއަންަނތު  )ިތނެއްު(
ުަދތުރުގެ ުތަން، ުުބަިއވެރިންދަތުރުކުރި ުކުރެވުނުު، ުޙ ޞިލް ުދަތުރުން ުއަދި ުތ ރިޚ އިއެކު ުިނންމިގަޑި ުެފށިގަޑިއ އި ދަތުރު

ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްު ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ުދަތުރު ުހިމަަނއިގެން ުމަޢުލޫމ ތު ުމުހިންމު ުފަދަ ުނަތީޖ  ުއޭގެ ކަންތައްތަކ އި
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5 ގެ  22ސަފުހާ   
 

32,000ުދަތުރަކަށ3ުުްރުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުއޮޑިޓުގައިުބެލުނުުސް،ުމިލަދުްނމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަވިއަުބަޔ ންކޮށްފައި
)ތިރީސްުދެުހ ސް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިުވ އިރު،ުމިފައިސ ގެުަތފްޞީލްުލިޔެކިއުންތަކުންުއެނެގންުނެތުމ އި،ުަދތުރުުރިޕޯޓުު

 ން؛ކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވު

ުގަވ އިދު  (10) ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)8ު(ުގ2009ުެު)ދައުލަތުގެ ުބ ބުގެ ުވައ2ުވަނަ ުޚަރަދު ުމ އްދ ،ު"ފައިސ  ޗަރުނިޒ މްު(ުވަނަ
(ު ުފައިސ 3ހިންގުން"ުގެ ުެއއްވެސް ުގައި ު)ހ( ުވައުޗަރުހެދުން"ުމިމ އްދ ގެ ުކުރުމުގެ ުޚަރަދު ު"ފަިއސ  ުގައި ުޚަރަދުު( އެއް

ުފުރި ުކުރިން ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުމިުގަވ އިދުގައި ުުދޭންވ ނީ ުހުއްދަ ުފޯމް،ުގަހަމަުކުރަންޖެހޭު"މުދ ުކުރުމަށް ުއެދޭ ންނަން
ުބެލުންތަ ުބަލަންޖެޭހ ުކުރިން ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުއަދި ުއިންވޮއިސް/ބިލް، ުފޯމް، ުކުރ  ުއޯޑަރު ުފޯމްުމުދަލަށް ުބެހޭ ކ އި

ޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރ އިއެކުުއެުލިޔުންތައްުވ ނަމަކަމުގައިުބަޔ ންކޮށް މިލަދުންމަޑުުލުުވިއަސް،ުަފއިފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުުފައިސު 
ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްެގ ުމ ފަރު ުއަަހރ2016ުުދެކުނުބުރީ ުިތންު 34,391ޖުމްލަު،ވަނަ ުހ ސް ުހަތަރު ުސަތޭަކު)ތިރީސް

ުކޮށްފައިނުވ ކަން ުފޯމް"ުތައްޔ ރު ުއެދޭ ުގަންނަން ުޚަރަދުުކޮށްފައިވ އިރު،ު"މުދ  ުއެކެއް(ުރުފިޔ  ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއަދިުނުވަދިހަ
ގެުމުދަލ އިުފިޔ ު)ވިހިުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުހަތްދިހަުއެކެއް(ުރ20,571ުުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރ ުފޯމްުތައްޔ ރުުނުކޮށްުޖުމްލަު

ު ުއިތުރުން،ުޖުމްލަ ުފ ހަގަކުަރމެވެ.ުމީގެ ުހޯދ ފައިވ ކަން ުތިންސަތޭުސަތޭކަު)ދ216,324ުެޚިދުމަތް ުސައްވީސް(ުސޯޅަހ ސް ކަ
 ؛ށްފައިުނުވ ކަންރުފިޔ ުޚަރަދުުކޮށްފައިވ އިރު،"ފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ އިެބހޭުފޯމު"ުފުރިހަމަކޮ

ުމ ލިއްޔަ  (11) ު)ދައުލަތުގެ ުގަވ އިދު 2009ުތުގެ 8.09ުު(ުގެ ުއަގު ުތަކެތީގެ ުގަންނަ ުއެއްފަހަރ  ހ ސް(ު އް)އ1,000ުެގައި
ު ރުފިޔ  ުފެށިގެްނ ުރުފިޔ  )ފަންސަވީސ25,000ުްއިން ު ހ ސް( ުވިއްކ  ުތަކެތި ުއެފަދަ ުނުވ ނަަމ ުބޮޑު ރ ްތތަކުގެުފައަށްވުރެ

ުހޯދުމަށްފަހުު ުއަގު ުލިޔުމުން ުިތންފަރ ތަުކން ުމަދުވެގެން ުތެރެއިން ުއެަކށީގެން، ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުތަކެތިުއެ ުފަރ ތަކުން ވ 
ހ ސް(ުރުފިޔު ު)ފަންސަވީސްު 25,000ގައިުމަސައްކަތުގެުއަގުު)ތަކެތީގެުއަގ އެކު(8.14ުހޯދިދ ނެކަމަށ އި،ުމިުގަވ އިދުގެު

މަސައްކަތެއްުކުރަންވެއްޖެނަމަ،ުނުވަތަ ހަމަނުވ ު 25,000ހަމަނުވު  ،ުދަންުވެއްޖެނަމަުއެއްޗެއްުހަ)ފަްނސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔު 
ުތިްނުފަރ ތަ ުތަފ ތު ުމަދުވެގެން ުއެންމެ ުކޮށްދިނުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުނުވަަތުއެ ުހަދައިދިނުމަށް ުބަލައިެގންުއެއެއްޗެއް ުއަގު ކުން
ުލިޔު ުފަރ ތްތަކުެގ ުހުށަހެޅި ުއެކަމަށް ުއަދި، ުކުރުމަށ އި ުޙަވ ލު ުއެމަސައްކަތް ުފަރ ތަކ އި ުރަނގަޅު ުބައެންމެ ުލައިންތައް ވަިކު،

މިލަދުންމަޑުލުުުއަސް،ނެުކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިފަރ ތެއްުހޮވީުކީއްވެގެންކަންުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިުކުރަންވ 
ު،ދުކޮށްފައިވ އިރު)ސ ޅީސްުހަތަރުުހ ސްުހަތްދިަހ(ުުރފިޔ ުޚަރ44,070ުަދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްެގުއިދ ރ އިންުޖުމްލަު

 ؛ޔެކިއުންތަކުންުފެންނަންުެނުތންއަގުުބަލައިފައިވ ކަްނުލިއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު

ތިުއޮފީހަށްުލިބުުނުއޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ8.11ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)  (12)
ުބަ ު)ސްޓޮކް ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ އި ުހަމަޔަށްުލަހައްޓ ުފަރ ުތން(ުތަކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުުކުރިުފޯމުކަމަށް ުތަކެތި ގައިވ 

ުސޮއިކުރަންވ ނެ ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުކުރި ުއޯޑަރު ުބަލައި ުވިއަސް،ހުރިތޯ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުމ ފަރުުުދެކުނުބުރީމިލަދުންމަޑުލުުކަމަށް
ތ އިުތަކެތިުގެުޚިދުމަުުސަތޭކަުސައުވީސް(ުރުފިޔ ުސޯޅަުހ ސްުތިން)ދެުސަތޭކ216,324ުަމްލަުޖުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު

ުުށްފައިުނުވުން؛އެުތަކެތިުއޮފީހަްށުހަމަޔަށްުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުްނުކަށަވަރުކޮު،ފައިވ އިރުހޯދ 

ފީސްތަކުންުއަމިއްލަުފަރ ތްތަކަށްުވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުއ4.04ުޮ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)  (13)
ު ުނެތްނަމަ ުމައްސަލައެއް ުބިލުގަިއ ުފައިސ 14ުުދައްކަންޖެހޭ ުތެރޭގައި ުުމއްދަތުގެ ުއެއްބަސްވެފައިވ  ުނުވަތަ ުތެޭރގައި ދުވަސް
ު ުބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ.ުއަދި ުދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ވަނ47ުުަ)ދައުލަތުގެ

ު ުޤ ނޫނުގެ ުއެ ުމީހަކު ުކުރި ުއެއަމަލެއް ުއަމަލެއްކޮށްފިނަމަ، ުހުއްދަނޫން ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުމ އްދ ގައ48ުުިމ އްދ ގައި ވަނަ
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6 ގެ  22ސަފުހާ   
 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކުރެވޭނެކަމަށް ުޖޫރިމަނ  ުގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  2009ުކަ ުގެ ުމ އްދ ގައ2.06ުުި( ވަނަ
ުބަޔ ންކޮށްފައި ުތެރޭގަމިލަދުވިއަސް، ުމުއްދަތުގެ ުދައްަކންޖެހޭ ުބިލްތައް ުކަރަންޓު ުކައުްނސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ިއުންަމޑުލު

ުސަބަބުން، ުނުވުމުގެ ުުދައްކ ފައި ުގޮތުގައި ުނުވ27,939ަ ޖޫރިމަނ ގެ ުހ ސް ުރުފިޔ  )ހަތ ވީސް ުނުވަ( ުތިރީސް  ސަތޭކަ

ޖޫރިމަނ ުވެފައިވަނީުމުވައްޒަފެއްގެުއިހުމ ލުންޯތުުށްފައިވ ުގޮތަށްބަޔ ންކޮއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދުގައިުު،ދައްކ ފައިވ އިރު
 ހޯދ ފައިުނުވުން؛ުމުވައްޒަފަކުުއިހުމ ލުވެފައިވ ނަމަުއިހުމ ލުވީުުމވައްޒަފުުއަތުންުއެފައިސ ުއަނބުރ ުބަލ ފައިުނުވ ކަމ އި

(14)  (ު ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުބަޖ4.08ުުެ( ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުގޮތ އިުޓްުޚަރަދުުހިމަނ ފަވަނަ އިވ 
ުއެ ުއަބަދުވެސް ުޮފުތން ުހިސ ބު" ު"ބަޖެްޓ ުބ ކީ ުބަެޖުޓ ުޚަރަދުތަކ އި ުހިނބަޖެޓުންކުރ  ުގޮަތށް ުއޮްނނ ނެ ސ ބުތައްުގެްނ

ުބަލަހައްޓަންވު  ުބަޔ ންޮކށްފައިވ އިރު ުކަމަށް ު)ށ(ު،އަދިނެ ު،)ބ(، )ރ(،)ނ(،މިމ އްދ ގެ ުގައި ު)ކ( ުއަިދ ސ ބުތައްުހި)ޅ(
އިުއެކިުކަންކަމަށްުިލބުުނުގ1.01ުަުސީލްކޮށްފައިވ އިރުުއެގަވ އިދުގެބަލަހައްޓަންވ ނެުގޮތ އިުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުލިޔުންތައްުަތފް

ލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުމިލަދުންމަޑުު،ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސްފައިސ ގެުހިސ ބުުވަކިވަކިންުއެނގޭުގޮތަށްުބަލަހައްޓަންވ ނެު
ޖެޓްުބ ކީުއެނގޭނެގޮތަްށުބަޖެޓްުހިސ ބުތައްުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުކޮންމެުއައިޓަމެއްގެުބަުކައުންސިލްގެ

އުންސިލްގެުއ މްދަނީއ އިުލްުހިމަނައިެގންުއައިޓަްމުބ ކީުބަލަހަްއޓ ފައިުނުވުމ އި،ުކަޞީއައިޓަމަކުންުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުތަފް އެ
ކައުންސިލްގެުމިގޮތުނުް،ުު؛އްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުތަކުގެުބ ކީުމަތީގައިުދެންނެވުނުުއުޞޫލ އިުއެކައުންސިލްގެުބަޖެޓުުޚަރަދު

ުފޮނު ުޙަވ ލުކުރުމަށް ުފަރ ތްތަކަށް ުއެކި ުމެދުވެރިކޮށް ުތެރެއިންއިދ ރ  ުފައިސ ގެ ގެުނިޔަލަށ2016ުުްުޑިސެމްބަރ31ުުުވ ފައިވ 
ު ުހުރި ުނުކުރެވި ުތ939,640ުިޚަރަދު ުސަތޭކަ ސ ބުުހިުރީސްުނުވަުހ ސްުހަުސަތޭކަުސ ޅީސް(ުރުފިޔ ުގެުތަފްޞީލް)ނުވަ

 ؛ލަހައްޓައިފައިުނުުވންބަ

(15)  ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު ުއޮތޯރިޓީގެ ުގަވަރމަންޓް CIR221ު(26ުު/6/2014ލޯކަލް ުތ ރީޚ2014ްމެއި ގައިު(ުދުވަހު
ު ުސަރކިއުލަރގެ ުނުޖެހޭގޮތ10ުަނެރެފައިވ  ުހުށަހަޅަން ުސެޓްފިކެޓް ުކައުންސިލަރަކު ުގައި ު)އ( ުމ އްދ ގެ ުސަލ މުެގުވަނަ ށް

މުްނުުބަޔ ންކޮށްުލިޔުޗުއްޓީގައިުހުރުމަށްފަހުުއޮފީހަށްުނުކުންނަުދުވަހުުއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބު
ލުުމިލަދުންމަޑުުުވިއަސް،ުބަޔ ންކޮށްފައިހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އިުއަދިުއެލިޔުންުކައުންސިލުގައިުޑޮކިއުމަންޓުުކުރަންވ ނެުކަމަށް

އުންސިލަށްުހުށަހަޅައިުހުރިުސަބަބުުއެނގޭނޭފަދަުލިޔުމެއްުކަުގައިގެުމެމްބަރުންުސަލ މުގެުޗުއްޓީދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލް
ުފައިުނުވުން؛ޓްކޮށްޑޮކިއުމެން

ވަނ96ުުަނު(ުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ުޫޤ ނޫނުުނަންބަރުު  (16)
ު ުމަހުގެ ުޖެނުއަރީ ުއަހަރުގެ ުއެ ުބަޖެޓް ުކައުންސިލުގެ ުއަހަރުގެ ުހިނގ  ުކުރިނ15ުްމ އްދ ގައި ުދުވަހުގެ ކައުންސިލުންުުވަނަ

ުވ ނެކަމަ ުމަްއސަލަތަކ ުށ އި،ފ ސްކުރަން ުއެހެން ުކައުންސިލުގައި ުފ ސްކުރެވެންދެން ުބަޖެޓް ުއަހަރުގެ ުމަޝްވަރ ުިހނގ  އިމެދު
ުކަމަ ުކައ2016ުުު،ސްބަޔ ންޮކށްފަިއުވިއަުށްނުކުރެވޭނެ ުމ ަފރު ުދެކުުނބުރީ ުއަހަރުެގުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެުވަނަ ންސިލްގެ

ވ ފައިވ ކަންވެސްުއްުބ އްބަެޖޓްުފ ސްކުރުމ އިުގުޅޭުގޮތުންުޖަްލސ އެުންުނެތުމ ިއ،ބަޖެޓްުފ ސްކޮށްފައިވ ކަންުލިޔެކިއުމުންުފެންނަު
 ށްފައިވުން؛ރ ުކޮގެުފަހުންުޖަލްސ ތައްުބ އްވ ުއެހެނިހެންުމައްސަލަތަކ އިމެދުުަމޝްވ15ުަޖަނަވަރީު،ުއެނގެންުނެތްއިރު

(17)  ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން 105ުނު(ުގެ
ކައުންސިލްގެުރައީސްުުމ އްދ ގައިުުރަށުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުރަށު

ުބަޔ ންކޮށްފަިއުވިއަސް،ފޮނު ުދެކުނުބުރީުވަންވ ނެކަމަށް ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު ުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެުވ2016ުަުުމ ފަރު ނަ
 ؛ުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުންއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުހިނގިުޚަރަދ އި
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ވަނ108ުުަ(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު (18)
ު ުމަހު ުޖުލައި ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ު)ހ(ުގައި 10ުުމ އްދ ގެ ުފުރަތަމަ ުކުރިން،ުއެއަހަރެއްގެ ުދުވަހުގެ ުހިންގިުމ6ުަވަނަ ސްދުވަހު

އިުފ އިތުވިުއަހަރުުހިންގިުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަްނވ ނެުކަމަށ އި،ުމިމ އްދ ގެު)ށ(ުގަހަރަކ ތްތަކުގެުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް
ުޖަހަރަކ ތްތަކު ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުރިޕޯޓެއް ުގެ ުކަމަށ އ10ުުިނަވަރީ ުފޮނުވަންވ ނެ ުކުރިން ުުގެ ުކުރިއަށްު)މިމ އްދ ގެ ނ(ުގައި

ުނިޔަލަށްުފޮނުވަންވ ެނުށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުކޮންމެުޖުލައިުމަހެއްގެއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮ
ުބަޔ ންކޮށްފައި ުޤ ނޫނުގަވިއަުކަމަށް ުމި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުސް، އި

ނޑައެޅިފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮޅުުކައު ުްނ؛ންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުރިޕޯޓުތައްުޤ ނޫނުގައިުކަ

ވަނ108ުުަނު(ުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ުޫޤ ނޫނުުނަންބަރުު  (19)
ޤައުމީުު،ވަސްކުރިންަމސްުދ3ުުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުކައުންސިުލްނުޢަމަލުކުރަމުންދ ުތަރައްޤީގެުްޕލޭންގެުމުއްދަތުުހަމަވުމުގެު

ތަރައްޤީގެުއަހަރުުދުވަހަށްުައމ ޒުކޮށްގެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 5ުކުރިއަށްުއޮތްު، އްޤީގެުޕްލޭނަށްުއަމ ޒުކޮށްތަރަ އިންުތައްޔ ރުކުރު 
ުފޮނުވަު،ޕްލޭން ުކައުންސިލަށް ުވިއައަތޮޅު ުކޮށްފައި ުބަޔ ން ުވ ނެކަމަށް ކައުންސިލްގެުމ ފަރުުުސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީން

ނޑައެޅޭުރަށުގެުތަރ5ުަވަނަުއަހަރުންުފެށިގެންުކުރިއަށްުއޮތ2017ުުްު،އިދ ރ އިން އިސްވެުު،އްޤީގެުޕްލޭންއަހަރުގެުމުއްދަތަށްުކަ
މުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަުތައްޔ ރުކޮށްބަޔ ންކުރެވުނުުޤ ޫނނ އިުއެއްގޮތަށްު ނޑަެއޅިފައިވު  ތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފަިއުޤ ނޫނުގައިުކަ

ުނުވުން؛

ވަނ110ުުަނު(ުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ުޫނަންބަރުުޤ ނޫނުު  (20)
ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުއ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުސިޓީުއަ މ އްދ ގައި ުމަހު ުޖުލައި ދި

ުކައުންސިލް ުރަށްރަށުގެ ުކައުންސިލުންނ އި ުވިއަތަކުން ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުޖެހޭެނ ުދެކުނުބުީރުމިލަދުންު،ސްބ އްވަން މަޑުލު
 ؛ވ ފައިުނުވުންގޮތުގެުމަީތންުބ އްއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުބައްދަލުވުންުޤ ނޫނުގައިވ ުު،ކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންމ ފަރުު

ވަނ124ުުަނު(ުގެުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫ)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައ2010/7ުުްޤ ނޫނުުނަންބަރުު  (21)
ފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެމްބަރެއްގެ

ކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލޫމ ތުުލިޔުމަމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢު
ުވިއަހުށަހަޅަން ުބަޔ ންކޮށްަފއި ުކައުު،ސްވ ނެކަމަްށ ުމ ފަރު ުދެުކނުބުރީ ުެއއްވެސްމިލަދުންމަޑުލު ުންސިލްގެ އިސްވެުުމެމްބަރަކު

 ؛އިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުުމންުކައުންސިލްގެބަޔ ންކުރެވުނުު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަު ުށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

(ުއަށ12ުް(ުިއންު)1ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަްށުޢަމަުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭޮގތްުބިނ ކުރެވުުނުއަސ ސްގެުނަްނބަރުު))ހ(ު
ުިފޔަވައި ުކަންތަްއތައް ުމި، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުދެކުނުބުރީ ުމ ުމ ފަރުލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ ނޑުުކައުންސިލްގެ ުމައިގަ ުކަންކަން ލީ
އ 2006/3ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުގޮތެއްގައިުހިންގައިުބަލަހައްޓ ފަިއވަނީު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުއިު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނު(

ުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.
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(21ު(ުއިންު)13ނަންބަރުު)ުމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެޤ ނޫނ އިުގަވ އިަދށްުޢަުު)ށ(ުއަދި
ކަންތައްތައްުފިޔަވައި،ުއަށް ނޑުގޮތެއްގައިުއެުކައުންސިލުންުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުުބަޔ ންކޮށްފައިވު  2010/7ުމައިގަ

ުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުކައުންސިލްގެުމ ލިުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓުކުރުމަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު .1

ންމެުމަސްއޫލުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުކ35ުޮ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ު،އޮފީހެއްގައި ނޑައަޅު  ިތްނުމަު،އެުޤ ނޫނުެގުދަށުްނުކަ ސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިޭމތު 

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއިދ  އަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުު،ރ އަކުންުހިންގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
ޅުުކައުންސިލްތަކުންނ ިއުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަތޮ

ގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުގޮތްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންުމ ލީުހިސ ބުުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ
 ނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވެ.ކަ(ުގައިވަނ2016ުީއޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ސަރކިއުލަރުނަންބަރުު

ުު،ނަމަވެސް ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލުގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުގޮތުގެުޚަރަދުވަނަ ުކުރި
ު ުތައްޔ ރުކޮށ2016ުްބަޔ ނ އި، ުބަޔ ން ުޚަރަދުގެ ުހިނގި ުއ މްދަނީއ އި ުލިބުނު ުއިދ ރ އަށް ުއެ ުއަހަރު ުނަންބަުރުޤ ު،ވަނަ ނޫނު
ގެު)ދައުލަތ3/2006ުު ގޮތުގެުމަތިނ35ުްގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ގައިވު  މުއްދަތުގައި،ުއެުމ ްއދ ގަު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( އިުބުނު 
ު.ކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެއޮޑިޓް

ކައުންސިލްެގުސަބަބުން،ުުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުގެުލްގެކައުންސި
ުއެވެ.ުޔ ނުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫުނ( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 35ު)ަދއުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުމަޢުލޫމ ުތުވަނަ
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ15.03ުެހިމަނ އިގެން، ުފިނެންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމ އްދ އ އި ުޓްރެޜަރީގެުވަނަ ންޑް

ނޑ އ2016ުިުއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުް-13ބަރުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަން އޮނިގަ (ުގައިުކަނޑައަޅ ފައިވު 
ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ުމަސް ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުކޮންމެ ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުއެއްގޮތަށް

ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ހުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުމ އިުބިޑްުއިވެލުއޭޓްުކޮށްފައިވ ގޮތްުލިޔެކިއުމުންުފެންނަންުލޫމ ތުުކަރުދ ޢުުލުުމަުޞޫމ ރކްސްުދޭނެުއުު .2
 ނެތުންު

ު)ދައުލަ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުތުގެ ުގަތުމ އިުަނުމ އްދ ގައިވ8.16ުަ(ުގެ ުހޯުަފންނީ ތަކެތި ުމަސައްކަްތުމ ހިރުން ދުމ 
ުހުށަހެޅުމަްށ،ުމަޢުލޫ ުހިސ ބު ުލިޔުމުންކަމަށ އި،ުމިލިޔުމުަގއިކުރުވުމަށްޓަކައި،ުއަންދ ސީ ުތަފްޞީލްގެުމ ުތުދޭްނވ ނީ ުއެކަމެއްގެ

ުވެ.ންކޮށްފައިވެއެއުޞޫލުވެސްުބަޔ ންކުރަންވ ނެކަމަށްުަބޔ އިތުރުންުއެކަމެއްުކުރުވ ނެުފަރ ތެއްުހޮވުމުގައިުޕޮއިންޓްުދޭު
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ުއިދ ރ އިންު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުކަޑައަޅ ފައިު،މިލަދުންމަޑުލު ުޓޫރިޒަމަށް ުކުއްޔަްށުލޯކަލް ުބިން ވ 
ުގުޅިގެން ުއިުޢލ ނ އި ުކޮށްފައިވ  ުއިވެލުުދޫކުރުމަށްޓަކައި ުބިޑް ުކަރުދ ހުގައި، ުމަޢުލޫމ ތު ުބިޑްުދޫކޮށްފައިވ  ުކުރުމުގައި އޭޓު

މީގެުއިތު އިުޑްުއިވެލުއޭޝަންުޝީޓުގަރުން،ުބިހުށަހަޅ ފަރ ތްތަކަށްުުޕޮއިންޓްުދޭނެގޮތްުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.
ގޮތުގ16ުުެބިޑުުހުށަހެޅިު ުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުމުގެުބިޑްުއިވެލުއޭޝަންުޞީލްުހިމަނ ފައިުނުވ ކަމ އިތަފްުފަރ ތަށްުމ ރކްސްުދީފައިވު 

 ޔައުމިއްޔ ުލިޔެުފައިލްކޮށްފައިުނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.

އަދިުޕޮއިންްޓު،ނުހިމަނ ނަމަުމަޢުލޫމ ތުުކަރުދ ހުގައިުުފަރ ތްތަކަށްުޕޮއިންޓްުދޭނެުއުޞޫލްޅ ބިޑްުއިވެލުއޭޓުުކުރުމުގައިުބިޑްުހުށަހަ
ުނުހިަމނ ނަމަ، ުީޝޓުގައި ުަތފްޞީލް،ުބިްޑުއިވެލުއޭޝަން ުގޮތުގެ ުެގންގޮސްުދީފައިވ  ުކަްނތައްތައް ުބީލަމުގަިއުބީލަމުގެ ފައިވަނީ

ތުންުއެންމެުފައިދ ހުރިުގޮއިޤްތިޞ ދީުުއަދިުވ ދަވެރިު،ހ މަކަންބޮޑުުއެކުމ އްގެުމެދުގައިުހަމަހަމަކަބައިވެރިވިުހުރިހ ުފަރ ތްތަކެ
 ުކަށަވަރުުނުކުރެވޭނެއެވެ.ގޮތެއްގައިކަންުޒިންމ ދ ރުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 10.37ުުު(ގR-20ެ/2017))ހ( ުގެ ުީބލަންތަްއ4ުު)ށ( ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ގައި
ުހޮވުމުގައިު ުފަރ ތެއް ުޙަވ ލުކުރ ނެ ުބީލަން ުއ އި، ުކްރައިޓީރިއ  ުބޭނުންކުރެވޭ ުއިވެުލއޭޓްކުރުމުގައި ުގޮތ އި، އިވެލުއޭޓްކުރ ނެ

ުނުމަށްުދަްނނަަވމެވެ.ބަލ ނެގޮްތތައްުބީލަމުގައިުބައިވެިރވ ުފަރ ތްތަކަށްުދޫކުރ ުބިޑްުޑޮކިއުމެންޓްގައިުހިމެ

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ގR-20ެ/2017))ށު( ގ10.45ުަުު( އިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުއިދ ރ އަށްުވަނަުމ އްދ ގގެު)ށު(
ުހޯދުމަށް ުހުއްދަ ުއެކަމެއްގެ ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓް ުއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްަފހު،ުއިވެލުއޭޝަން ުބިޑް ުފަރ ތަުހުށަހެޅޭ ކަްށުހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުދޫކޮު .3 ުތައްޔ ރުކޮށްުށްފައިުކުއްޔަށް ުރަޖިސްޓަރީ ުތަންތަނުގެ ުުވ  ުދޫކޮށްފައިވ ު ނުވުމ އިުބަލަހައްޓ ފައި ތަންތަނުންު ކުއްޔަށް
ހޯދ ފައިު ުނުވުންުލިބެންޖެހޭުފައިސު 

މަޢުލޫމ ތުުހިމެޭނުުކުއްޔަށްުދޫކުރ ުތަންތަނުގެވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ6.05ުުި(ުގ2009ުެ) ގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ވަނީުމިގަވ އިދުގެުއެނެކްސްުމިމ އްދ ގެު)ޅ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިު،އަދިުފުތަރެއްުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ދަ
ދެކުނުބުރީުމ ފަރުުުދުންމަޑުލުމިލަު،ގައިުމިުރަޖިސްޓަރީުއޮންނަންވީުގޮތުގެުނަމޫނ ުހިމެނިފައިވ ނެުކަމުގައެވެ.ުނަމަވެސ19ުް

ުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުު،ބިމެއްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ އިރ6ުުވަނަުއަހަރ2016ުުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންު
 ކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ ުތަންތަނުގެުދަފުތަރުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު

މަސައްކަތަށ1.05ުުް(ުގ2009ުެގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)މީގެުއިތުރުން،ުދައުލަތު ވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނުންުކުރު 
ު ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުނިމުނު ުއެކަމެއް ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުއަގަށް ުއެއްޗެއްގެ ުވިއްކި ުނުވަތަ ުޚިދުމަތަކަށް ުދެވޭ މަސ1ުުްނުވަތަ

ގެު)ހ(ުގައިުއެކިފަރ ތްތަކުންުދައުލަަތްށ1.07ުުފައިުވެއެވެ.ުއަދިުއެުގަވ އިދުގެުތެރޭގައިުފައިސ ުހޯދަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށް
ހޯދުމަށްުކަމ ެބހޭުފަރ ތުންުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުަތއްުއަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ.ުނަމަވެސް 2016ުުލިބެންޖެހޭުފައިސު 

ހ ސްުުފަންސ ސްު)ތިންުސަތޭކ350,584ުަބިަމކަށްުލިބެންެޖހ6ުުޭުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ ުވަނަުއަހަރުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިން
ުފަ ުހަތަރެއްސަތޭސް ުއަށްޑިހަ ުކަށަވަރުުު،ރުފިޔ ު(ކަ ުލިބިފައިވ ކަން ުއެއްގޮތަށް ުއެގުރިމަންޓ އި ުހެދިފައިވ  ުދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް

 ުނުކުރެވެއެވެ.
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ު ުމަސައްކަތްކުރަމުން ުއެަކށީގެންވ  ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ުނުލިިބުގެއްލިގެްނު، ދ ނަމަުނގެންލިބެންޖެހޭ ދައުލަތަްށުލިެބންޖެޭހުފައިސ 
ުދިއުމުގެުފުރުޞަތުުއޮންނ ނެއެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ށްފައިވ ގޮތަށްުޔ ންކޮވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބ11.31ުަ(ުގ2017ުެފެބްރުއަރ20ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު))ހ(ު
ުތަނުގެުރަޖިސްޓަރީުއެއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކުއްޔަށްުދޫކުރ ުތަން

ޔ ްނކޮށްފައިވ ގޮތަށްުދައުަލތުގެުބަުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ5.19ުުި(R-20ު/2017)ށ(ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)
ުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްގެުތަނެއްގެުކުއްޔަށްއޮފީހަކުންުކުރ ުމަސައްކަތަކަށްުނުވަތަުދެވޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުކުއްޔަށްުދީފައިވ ު
ު ުލަސްވެގެން ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުނިމުނު ުއެކަމެއް ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުތެރ1ުޭއަގަށް ުމަސްދުވަހުގެ ުހޯދުމަށްު)އެކެއް( ގައި

 ދަންނަވަމެވެ.

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަު .4 ފައިސު   ނުވުންުުށްުޖަމ ކޮށްފައިުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ުދެއްކުމަށްޓަކައިު ުއަށް ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި އ މްދަނީގެ
ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ގަވ އިދުުމޯލްޑިވްސް

ގ2009ުެ) އަތޮޅުތަުކގައިހުރިުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކުންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަްށުު،ވަނަުމ އްދ ަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުުު(
ު ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓްރ ންސްފަރުކުރ ނެގޮތް (2010ުމެއ31ުުި)2010/06ުފައިސ 

ު ުއިދ ރ ތަކަްށުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުވަކި ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުގައި ސަރކިއުލަރ
ޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެަކމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަްނބަރުު ބަލައިގަންނަުފައިސ ު،

10/2011ު(21ުު ުމ ލިއްޔ2011ަޖުލައި )ު ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ 08ުު)08/2012ުތ އިބެހޭ (2012ުނޮވެންބަރު
ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުގައިުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ު ުގޮނަމަވެސް، ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުތަށް ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުުނބުރީ ުއަހަރ2016ުުުމިލަުދންމަޑުލު ވަނަ
ު ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީެގ ުދައުލަތުގެ ުބޭންކްނިޔަލަށް ުޕަބްލިކް ުޖަމ ކޮުަފއިސ  ުނުވ ަކންުށްފައެކައުްނޓަށް އި

ު ުއަދި ުއެކައުުމިފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުވަންދެންުންޓަށްވެސްުޖަމ ނުކޮްށުގިނަދުވަފަިއސ  ސްތަކެއް
އިޓަމްުބ ކީުރަނގަޅަްށުއައ މްދަީނގެުުވ ކަންވެސްުފ ހަކުރެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުން،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައި

ުބަހައްޓ ފަ ުތިޖޫރީގައި ުޮގތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުސަބަުބްނުދައުލަތުގެ ުނުވުމުގެ ުފަިއސ ގެބަލަހައްޓ ފައި ުއެުއިވ  ުއަދަދު ގެންުނޖުމުލަ
 ުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ގެުބޭންކްުއެކައުންޓ އިުދައުލަތުގެުއެހެނިހެންުމުއައްސަސ ތަކުގެުފައިސ ުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 
ނުލިބި،ުއެ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭުުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ނަމަ،ުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސު  ންކަމަށްުޚަރަދުނުކުރެވިުކަފައިސު 

ގޮތެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނު  ަމށްުދަތިވުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.އަދިުއެކަމުގެުސަބަބުންުރައްޔިތުްނނަށްުފޯރުކޮދޭންޖެހޭުޚިދުމަތްުއެަކށީގެންވު 

ު

ު
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ2017ުޖުލައ21ުުި)10/2011ުނަންބަރުުު)ހ(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެ
ުޤ ނޫނ2012ުނޮވެންބަރ08ުުު)08/2012ުއ އިުނަންބަރުު މ ލިއްޔަތ އިެބހޭުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ތަކުގެުދަުށްނު ު(

ފައިސ  ވަނަުމ އްދ ގައ5.22ުުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު، ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 
ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުގެންދިއުމަށްުމޯލްޑިވްްސ ުޖަމ ކުރަމުން ުއެކައުންޓަްށ ުބޭންކް ޕަބްލިކް

ުދަންނަވަމެވެ.

ދައުަލތުގެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުކުރުމަށްުލިބޭުފައި އްދުކޮށްުއެުފަރ ތަަކްށުރަސ ުވީއެންމެުއަވަހަށްުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްު)ށު(
ުލިއުމުންުއެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުކައުންސިު .5 ުފައިސ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީ ުގަވ އިުކައުންސިލުގެ ުއެކައުންޓަށް ުއ މްދަނީ ުޖަމ ުލްގެ ފައިުކޮށްުދުން
 ނުވުންު

ވީއެންމެުު،ނަުފައިސ ވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކުންުބަަލއިގަނ1.01ުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުއެވެ.ފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓްތަކަށްުޖަމ ކުަރންުޖެހޭނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވެ އަވަހަކަށްުއެ

ކައުންސިލްގެުބޭންކްުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލަށްުަބލަިއގަންނަުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުަފއިސ ު،ނަމަވެސް
ު ުއިތުރުންގަވ އެކައުންޓަށް ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމީގެ ުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަން ުއިދ ރ ު،އިދުން ުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެ ުއ މްދަނީގެ އިން

ުފައިސ ގެ ުސަބަބުންުބަލައިގެންފައިވ  ުނުވުމުގެ ުބަލަހައްޓ ަފއި ުރަނގަޅަށް ުބ ކީ ުބަ، އައިޓަމް ުފައިސ ެގުހައްޓ ތިޖޫރީގައި ފައިވ 
ުއ2016ުޮތެރެއިން،ު ުކޮބައިކަން ުޢަދަދަކީ ުފައިސ ގެ ުިލބިފައިވ  ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުނިޔަލަށް ުއަހަރު ުވަީނުވަނަ ޑިޓަރުންނަށް

ުކަށަވަރުުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.

ުޖަމ ނު ުބޭނުންކޮށްުތިޖޫރީގައިުގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސ ުބެހެއްޓުމަކީުއެުފައިސ ުނަހަމަބޭންކަށް ުމަގުފަހިގޮތުގައި ވ ެނުކުރުމަށް
ުކަމެއްކަމަށ އިުރައްކ ތެރިުކަމެއްުނޫންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

އްދ ގައިުވަނަުމ 5.15ުގެު(ު(R-20/2017ު މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުފައިސ ުދައުލަތުގެު
ުއެުފަިއސ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓްތަކަށްުއެުފައިސ ުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް

ރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުމ އިުތިޖޫރީގައިުހުރިުނަގުދުުފައިސ އު ތިޖޫރީގެު .6 ތިޖޫރީގައިުހުންނަންުޖެހޭނެކަމަށްުދައްކު ހަފްތު 
 ޢަދަދ އިުދެމެދުުފަރަޤުުހުރުންު

ށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުކޮންމެުަހފްތ އެއްެގުނިޔަލ6.16ުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ފައިސު ، ހިސ ބްުޗެކްކޮށްއެއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލައި،ުތިޖޫީރއ އިުޙަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްު

ގޮތުގެުމަތިންުތައްޔ ރުކުރު ގުނައި،ުއަދިުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދަންވ ނެކަަމށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުއަދިުމިު
ނުވަންުރެޜަރީއަށްުފޮފިނޭންސްުއެންޑްުޓްުރިޕޯޓް،ުކޮންމެުއ ދީއްތަުދުވަހެއްގެުއޮފީސްުބަންދުުވުމުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފް

ުވ ނެކަމަށްުއެމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފއިވެއެވެ.
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ުބ ކީު،ނަމަވެސް ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުުމިލަދުންމަޑުލު ުހަފްތ އ އި ުުތިޖޫރީގެ އިސްވެުރިޕޯޓްތައް
ުގަވ އިުބަޔ ންކުރެވުނު ުއެއްގޮތަށް ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްފަދ  ުނުވ ކަން ުުއި ުދުވަހ2018ުުުުޖެނުއަރ22ުީމިގޮތުން، ވަނަ

ބ ކީުއަށްވުރެުއިތުރަށްުު،އޮޑިޓަރުންުތިޖޫރީުގުނިއިރު ުރުފިޔ ު(ުއެއްނުވަުހ ސްުސ ޅީސްު)ސަތ ރ17,049ުަތިޫޖރީުފޮތުންުދައްކު 
ުފ ހަގަކުރަެމވެތިޖޫ ުހުރިކަން ުއިތުރުން،ު .ރީގައި ުމީގެ ުކުރުމަށްޓަކައި ުބޭުގެކައުންސިލްޚަރަދު ުނަގ ުުންކްއިދ ރ ގެ އެކައުންުޓން

ގަވ އިދުންުތިޖޫރީއަށްުވައްދައި އޮގަސްޓ4ުުުު،ވެ.ުމިގޮތުންތިޖޫރީުފޮތަށްުއަރުވައިުބ ކީކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެުު،ފައިސު 
ޖޫރީުބ ކީއަށްުތިުރުފިޔ ު(ސް)ސަތޭކަުވިހިުހ 120,000ުުގެުބޭންކުުއެކައުންޓުންުނަގ ފައިވު 1ުރެވެނިއުުު،ވަނަުދުވަހ2016ުު

 .ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެވަނަުދުވަހ2016ުުުއޮކްޓޯބަރ17ުުވައްދ ފައިވަނީު

ފަކުވެސްުތިޖޫރީގައިުހުރިުމިުރިޕޯޓްގެުއެންމެުބޮޑުުބޭނުމަކީ،ުތިޖޫރީއ ުހަވ ލުވެުހުންނަުމުވައްޒަފުގެުއިތުރުން،ުއެހެންުމުވައްޒަ
ތުންުކަމަށްވ އިރު،ުސ ގެުހިސ ބުތައްުއޮފީހުގެުއިސްވެރިންނަށްުވެސްުއެނގިފައިުއޮފައިސ ުގުނުމ އި،ުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުފައި

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވ ތީ، ުގަވ އިދުން ުރިޕޯޓް ުމި ުއިދ ރ އިން ުއެންމެުކައުންސިލްގެ ުމިކޮންޓްރޯލް
ުފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އެކަށީގެންވ ުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުތަންފީޛުުކުރެވި

ގޮު ފައިސ އ ގުޅޭޮގތުންުޤ އިމުކުރަންޖެހޭުއިްނޓަރަނލްުކޮންޓްރޯލްތައްުއެކަށީެގންވު  ތުގައިުތަންފީޛުުނުކުރެވޭނަމަުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓު 
ުފ ހަގަނުކުރެވިުގިނަުންތިޖޫރީންުފައިސ ުމަދުވިޔަސްުއެކަ، އަމިއްލަުމަންފ އަށްުފައިސ ުބޭނުންކުރުމުގެުމަގުފަހިވުމުގެުއިތުރަށް

ުދުވަސްތަކެއްުފ އިތުވެ،ުކައުންސިލަށްުމ ލީުގެއްލުމަކ ުކުރިމަތިލ ްނޖެހުމަކީުއެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ތިޖޫރީގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުގައ6.22ުުި(ުގR-20ުެ/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ު ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުހުރިނަބަހައްޓ ފައި ުފައިސ  ުވަރ އި،ުބޭރު ުހުރި ުއަދަދ އި،ުޗެކުން ުހުރި ުފައިސ އިން އޭގެު، މަ)ނަގުދު

ުމުވައްޒަފަކުު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުޙަވ ލުވެހުރި ުތިޖޫރީއ އި ުބަލަިއ، ުއަދަދު( ުހުރި ުވަކީން ުވައްތަރެއް ކޮންމެ
ުޗެ ުގެންދިއުމަށ އިު، ކްކޮށްއެހިސ ބް ުޗެކުކުރަމުން ުބަލައި ުރަނގަޅުތޯ ުއެހިސ ބު ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއަދި ުގުނައި، ފައިސ 

 ދަންނަވަމެވެ.ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިހުރިުފަިއސ ގެުހަފުތ ގެުރިޕޯޓ އިުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްު

ުށްފައިުނުވުންުބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮު .7

ދ ރ ތަކުންުޮކންމެުވަނަުމ އްދ ގައިުދަުއލަތުގެުއ6.25ުިަވނަުމ އްދ އ އ1.12ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ު ުރަނގަޅު ުައކީ ުބ ކީ ުއެކައުންްޓ ުބޭންކް ުއ އި ުބ ކީ ުދައްކ  ުރެކޯޑުތަކުން ުއެއިދ ރ އެއްެގ ުނިމުމުން އްޗެއްކަންުއެމަހެއް

ުއެއް ުމަހަކު ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުޖެހޭނެކަމަށް ުތައްޔ ރުކުރަން ުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުބަަފހަރު
ލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުއެކައުންޓްތަކުގެުރިކޮްނސިުބޭންކްުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު،ނަމަވެސް
ުހަގަކުރެވުނެެވ.ވަނަުއަހަރުގައިުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ 2016ު

ުނުކުރ ނަމަ ުތައްޔ ރު ުސްޓޭޓްމަންެޓއް ުއޮ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ުކުށެއް ުފޮތްތަކުގައި ުއިދ ރ ގެ ުެއުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް ތް
ތްތަކުގެުހިސ ބުތަކުގައިވ ުންކްުއެކައުންޓްތަކުގައިުހުރިުފައިސ ުއ އިުއިދ ރ ގެުފޮފ ހަގަވުމުގެުފުރުޞަތުުކުޑަވެ،ުބޭކަންތައްތައްު

ނުވިނަމަވެސްުއެުފަރަގުުދެނެގަނެުއިސްލ ޙުުނުކުރެވޭނެއެވެ.ޢަދަ ދިމު  އަށްުވ މީގެުއިތުރުނުް،ުދު  ނޭނގިުދައުލަުތެގުފައިސު  ނުވު 
 ފައިސ ުނަހަމަގޮތުގައިުބޭނުންކުުރމަށްުމަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ.
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަަނުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްަފއިވ ުގޮތަށް،ުވޭތުވެުދިޔ13.09ުުަު(R-20/2017)އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގުދަ
ުމަހުގެު ުސޮއިކޮށް،ުހިނގ  ުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުފަރ ތ އި ުތައްޔ ރުކޮށް،ުތައްޔ ރުުކރި ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓް މަހުގެ

 ވުމަށްުދަންނަަވމެވެ.ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނ15ުު

ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .8

ނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަނ7.01ުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
އަދިުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހު  ުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިުމދަލެއްގެުަދފްތަރުުލިޔެުބަލަހައްަޓންވ ނެުކަަމށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު.

ުނަންބަރ އި ުކޯޑު ުުމދަލުގެ ުތަކަކީ ުތަފްޞީލުު،މަޢުލޫމ ތު ުނަމ އި ުަތނ އިު،މުދަލުެގުފުރިހަމަ ުހުރި ުއަގުުލިު،މުދ  ބުުނުތ ރީޚ އި
ުަމއުލޫ ުއިތުރު ުބެޭހ ުމުދަލ އި ުއަންަނުއެމ ތެވެ.ުއަދިުދައުލަތުގެުމުދަުލގެުހިސ ބުުއެކިުބައިބައިުވަކިވަކިންުއަދި ުތަކެއްޗަށް

ުއުނިއިތުރުުއެނގޭނެގޮތަށްުލިޔެުަބލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށްވެސްުއެުަމއްދ ގައިުބުނެފައިވެއެވެ.

ުރަ ުހަރުމުދަލުގެ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައި ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ގަވ އިދުގައިުވ ގޮތަށްުުޖިސްޓަރީއެއްުމިނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލު
ުބަލަހައްޓ ފައިު ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުތައްޔ ރުކޮށް ުމ ލިއްޔަުުނވ ކަން ުދައުލަތުެގ ުރިކޯޑްތައް ުގަވ އިދުގައިުހަުރމުދަލުގެ ތުގެ

ގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުޔ ތުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއުޞޫލުންުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުްނ،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްު
ުދަށުގަޖުމް ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުހަުރމުދަލެއް ުހުރިހ  ުއިދ ރ ގެ ުކަުއންސިލްގެ ުކޮބައިކަމ އި، ުއަގަކީ ުހުރިކަންުލަ ުހަމައަށް އި

ުކަށަވަރުކުރެވޭނެުގޮތެއްުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު،ުއެއްގޮތަށްވަނަުމ އްދ އ 11.04ުއަދ11.03ުުި، 11.02، 11.01(ުގ2017ުެ)ފެބްރުއަރީުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެިއްނުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިު،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް

ތަކެތިުހަރުމުދަ ދަލުގެުހިސ ބުތައްުފުރިހަމައަްށުހަރުމުު،ލުގެުރަޖިސްޓްީރގައިުރެކޯޑުުކުރުމަށ އިހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުއެންެމހު 
ުަމދުވެގެު،ބެލެހެއްޓުމަށ އި ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ުުހރިހ  ުހުންނަންޖެހޭ ުއިދ ރ ގައި ުކައުންިސލްގެ ުއެއްފަހަރުުއަދި ުއަހަރަކު ން

 ޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 އިުނުވުންުރިޕޯޓްުހޯށަހަޅ ފަުދަތުރުުއިުއެއްގޮތަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު .9

5ުގެުބ ބ2009ުުުއިންު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދުު) 2012/01(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތ އިުެބހޭުސަރކިއުލ ުނަންބަރުު
ުުޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ އްދ ގައިުބ5.16ުައަށްުގެނެވުނުުއިޞްލ ޙުގެު "ދަތުރުުޚަރަދު"ު– ނިންމ ފައިުއަންނަތ ުދަތުރުުގޮތަށް

ދަތުރުގެުބަިއވ3ުެސަރުކ ރުުބަންދުނޫންު ދުވަހުގެތެރޭގައިުދަތުރުގެުބޭނުމ އިުދަތުރުކުރިުތަންު، ދަތުރުުފެށިގަޑިއ އިު، ރިން)ތިނެްއު(
ުމަ ުމުހިންމު ުފަދަ ުނަތީޖ  ުއޭގެ ުކަންތައްތަކ އި ުކުރެވުނު ުޙ ޞިލް ުދަތުރުން ުއަދި ުތ ރިޚ އިއެކު ުހިމަނަޢުނިންމިގަޑި އިގެްނުލޫމ ތު

ުވެެއވެ.ދަތުރުުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި

)ތިރީސްުދެުހ ސް(32,000ުުދަތުރަކަށ3ުުްނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުކޮށްފައިވ ު
ުދަތުރުުރިޕޯޓްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުއެއްގޮތަށްވ އިދ އިުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނުުގަުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިުވ އިރު،
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14 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ލިޔެކިއުމުންުއެނގެންުެނތުމ ިއުުނުވުުމގެުސަބަބުން،ދަތުރުުރިޕޯޓްުހުށަހަޅ ފައިު ުދަތުރުންުހ ސިލްިވުކަންތައްތަކ އިުއޭގެުަނތީޖު 
ގައިުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދުއަކީުުދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ ގެުޚަރަދަށްުދަތުރު، ދަތުރުގެުބައިވެރިންނ އި،ުދަތުރުެގުމުއްދަތ އި

ުުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ފައިވ ުއުޞޫލުތަކ ުއެްއގޮތަށްުދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ އެއްުކަންުކަށަވަރުުބަޔ ންކޮށް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުވ ގޮތަށްވ8.14ުުަ(ގެ ުމ އްދ ގައި ުފަރ ތުންުދަު،ނަ ުއޮފީސްތަކުގެ އުލަތުގެ
ދަތުރުގެު"ދަތުރުުރިޕޯޓު"ުއެުދަތުރެއްުނިމޭތ ،ުސަރުކ ރުުބަންދުުނޫ )ފަހެއް(ުދުވަުހެގ5ުުންުރ އްޖެއ އިުރ އްޖެއިންުބޭރަށްުކުރު 

ުއެުއޮފީހަކަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުތެރޭގައި

ުކުރިންުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުލިޔެކިއުންތައްުފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވުންުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގެު .10

ޒ މްުހިންގުން"ުނި(ުވަނަުމ އްދ ،ު"ފައިސ ުޚަރަދުުވައުޗަރ2ުވަނަުބ ބުގެު)8ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުކުރުމަށްުހުއްދަުުވެސްުފައިސ އެއްުޚަރަދު(ުގައިު"ފައިސ ުޚަރަދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުހެދުން"ުމިމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުއެއ3ްގެު)

ގަންނަންުއެދޭުފޯމް ޚަރަދުކުރުމުގެުކުރިންުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭު"މުދު  ،ުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރު ދޭންވ ނީުމިުގަވ އިދުގައިުފައިސު 
ުފުރި ުފޯމް ުބެހޭ ުބެލުްނތަކ އި ުބަލަންޖެހޭ ުކުރިން ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުަފއިސ  ުފައިސ ުހަމަފޯމް،ުއިންވޮއިސް/ބިލް،ުއަދި ކުރުމަށްފަހު

ުމަކަމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.އުޗަރ އިއެކުުއެުލިޔުންތައްުވ ނެޚަރަދުކުރުމުގެުވަ

ތިރީސްުހަތަރުު)ު 34,391ޖުމްލަު،ވަނަުއަހަރ2016ުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު،ނަމަވެސް
ުއެކެއް(ުރުފި ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުތިން ުކޮށްފައިވ އިރު،ހ ސް ުޚަރަދު ުގަންނަ"ުޔ  ުމުދ  ުއެދޭ ުކޮށްފައިނުވ ކަންުތައްޔ ރުުފޯމް"ން

ކަުހަތްދިހަުއެކެއް(ު)ވިހިުހ ސްުފަސްުސަތ20,571ުޭއަދިުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރ ުފޯމްުތައްޔ ރުުނުކޮށްުޖުމްލަުުފ ހަގަކުރަމެވެ.
ޖުމްލަު މީގެުއިތުރުނުް، ގެުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެު. ސޯޅަހ ސްުތިންސަތޭކަުުސަތޭކަު)ދ216,324ުެރުފިޔު 

ޚަރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުބެލުްނތަކ އިބެހޭުފޯމުުސައު ޚަރަދުުކޮށްފައިވ އިރު،"ފައިސު  ރިހަމަކޮށްފައިުނުވ ކަްނުފު"ުވީސް(ުރުފިޔު 
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

އުޞޫލުތަކ އިުއެއް ގޮތަށްުއަމަލުކޮށްފައިުނުވުމުގެުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިުކަނޑައަޅ ފައިވު 
 ންނ ނެއެވެ.ނޯޤީންކުރެވެްނުސަބަބުންުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދ ަފއިވަނީުބޭނުންވ ުއަދަދަށްުބޭނުްނވ ުކަންކަމަށްކަންުޔަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދު)ހ( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު (R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުގޮތުގ10.58ުެގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ހޯދަްނުމަތިން
ދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުހޯދުމަށްުހުއްބޭނުންވ ުޚިދުމަތްުނުވަތަުގަންަނންުބޭނުންވ ުތަކެތިުހޯދުމުގެުުކރިންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްު

 ފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަށްުހުއްދަުހޯުދމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ރ އިރުުއޯޑަރުކުރު ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުމުދ ުގަތުމަށްުއޯޑަރުުކ10.61ުު(2017ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު))ށ(ު
ުފޯމެއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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15 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ޚަރަދުުކުރުމުގެުކަންތައްތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުނ) 6.07ުވަނަުމ އްދ އ އ6.06ުުި(ުގR-20ުެ/2017)(ުފައިސު 
ލިޔެކިޔުންތައްުފުރިހަމަުކުރުމަށ އިުވައުޗަރ އިއެކުުހުންނަންުޖެހޭުލިޔުންތައްުު،މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއުޞޫލުތަކ އެއްގޮތަށް

ުކުރުމަށްފަހުުޚަރަދުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުގަވ އިދުންުފުރިހަމަ

ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށް،ުތަކެތިުގަތުމުގައިުތިންުފަރ ތުންުއަގުުބަލ ފައިުނުވުންު .11

ގަންނަުތަކެތީގެުއަގ8.09ުުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) އިންު ސް(ުރުފިޔ ުހ  )އެއ1,000ުްގައިުއެއްފަހަރު 
ފަރ ތްތަކުގެ ހ ސް(ުރުފިޔ  )ފަންސަވީސ25,000ުްފެށިގެންު ތެރެއިންުމަދުވެގެްނުުއަށްވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމަުއެފަދަުތަކެތިުވިއްކު 

ުތަކެތި ުފަރ ތަުކން ުއެކަށީގެންވ  ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުެއ ުހޯދުމަށްފަހު، ުއަގު ުލިޔުމުން ުހޯދިދ ނެކަމަްށުތިންފަރ ތަކުން
ފަންސަވީސްުހ ސް(ު)ު 25,000ގައިުމަސައްކަތުގެުއަގުު)ތަކެތީެގުއަގ އެކު(8.14ުމިުަގވ އިދުގެުު،.ުއަދިބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

ުނުވަތަ ުކުރަންވެއްޖެނަމަ، ުމަސައްކަތެއް ުހަމަނުވ  ުއެު 25,000ރުފިޔ  ުހަމަނުވ  ުރުފިޔ  ުހ ސް( ުހަދަންު)ފަންސަވީސް އްޗެއް
ުމަ، ވެއްޖެނަމަ ުއެ ުނުވަތަ ުހަދައިދިނުމަށް ުއަގުުސައްކަތެއްުކޮށްދިނުމަށްުއެންމެުމަދުވެގެންުަތފ ތުއެއެއްޗެއް ުފަރ ތަކުން ުތިން

، ތަކުގެުލިޔުންތައްުބަލައިބަލައިގެންުއެންމެުރަނގަޅުުފަރ ަތކ އިުއެމަސައްކަތްުޙަވ ލުުކުރުމަށ އިުއަދި،ުއެކަމަށްުހުށަހެޅިުފަރ ތްު

ުއިވެއެވެ.ުވަކިުފަރ ތެއްުހޮވީުކީއްވެގެންކަންުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިުކުރަންވ ނެުކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފަ

ސ ޅީސްުހަތަރުު)44,070ުޖުމްލަުވަނަުއަހަރ2016ުުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު،ނަމަވެސް
ތަށްުއަގުުބަލައި،ުވަކިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވ އިރު،ުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދުގައިވ ުގޮގެުމުދަލ އިުހ ސްުހަތްދިހަ(ުރުފިޔ ު

ުވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ފަރ ތެއްުހޮވީުކީއްވެގެންކަންުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިކޮށްފައިވ ކަންުލިޔެކިއުމުންުކަށަވަރުކުރެ

މަންޓްގެުވ ދަވެރިކަންުގެއްިލުށްުތިންުފަރ ތުންުއަުގުނބަލައިުތަކެތިުހޯދ ނަމަުޕްރޮކިއުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިވ ުގޮތަ
ުތަ ުޚިދުމަތ އި ުއިތުރުން ުހޯދުމަްށުމަގުފައިވެގެްނދިއުމުގެ ުތަކެތި ުބޮޑުއަގުަގއި ުދައުލަތަްށުއެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ުހޯދ ފައިވަނީ ެކތި

ުންނ ނެއެވެ.އެންމެުފައިދ ހުރިުގޮތަށްކަންުޔަީޤންކުރެވެންުނޯ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުމ ލިއްޔަތު ު)ުގެދައުލަތުގެ 10.24ުު(2017ުގަވ އިދުގެ ުފަހަރ  ުއެއް ުގޮތަށް ުކޮށްފައިވ  ުބަޔ ން ު)ނ(ުގައި ުތަކެތީގެުގަގެ ންނަ
ު ުއަގު ުއަޅ ކ35,000ުިޖުމްލަ ުކޯޓޭޝަންތައް ުއެ ުހޯދައިގެން، ުއަގު ުފަރ ތަކުން ުތިން ުބޮޑުނުވ ނަމަ ުވުރެ ުއޭގެުއަށް އުމަށްފަހު

ުނަވަމެވެ.ުނުވަތަުހިދުމަތްުހޯދަމުންުގެންދިއުމަށްުަދންތެރެއިންުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުރަނގަޅުުފަރ ތަކުންުތަކެތި

 އޯޑަރުުކުރިުތަކެތިުތަނަށްުހަމައަށްުލިބުނުކަންުކަށަވަރުކޮށްފައިުނުވުންު .12

ހަށްުލިބުނުުކަމަްށުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުއޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފ8.11ުީ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ކެތިުހަމައަށްހުރިތޯުބަލަިއ،ުތަލުވ ުފަރ ތުންު)ސްޓޮކްުބަލަހައްޓ ުފަރ ތުްނ(ުތަެކތިގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިވ ުއެތަކެއްޗ އިުޙަވ 

ުހަލ ކުވެ ުނުވަތަ ުކަމުނުދ  ުނޯޓުކޮްށ،ުފެންވަރުދެރަ ުގޮަތށް ުއެނގޭނޭ ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަން ުނުަވަތުއެއްވެސް ުތަކެތި ފައިވ 
ުވެއެވެ.ުތިގަުތމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްަފއިމުއްދަތުުއެނގޭނެގޮތަށްުތެކެ
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16 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ސޯޅަުހ ސްުދެުސަތޭކަު)216,324ުޖުމްލަުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހޯދ ފައިވ ުު،ނަމަވެސް
ުސައުވީސް ުސަތޭކަ ުތިން )ު ުރުފިޔ  ުތަކެއްޗަށް ުޚިދުމަތ އި ުލިބުނުަކންުު،ދައްކ ފައިވ އިރުފައިސ  ުހަމަޔަށް ުއޮީފހަށް ުތަކެތި އެ

ުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ުޯއޑަރުކު ުގަތުމަށް ުތަކެތި ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ އި ުއެ ުލިުބނުކަމަށް، ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުތަކެތިުއޯޑަރުކުރި ުފޯމުގައިވ  ރި
މުނުދ ުތަކެތިުނުވަަތުކައްވެސްުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަްނުއެނގޭނެުގޮތަށްުނޯޓުކޮްށ،ުފެްނވަރުދެރަުހަމައަށްހުރިތޯުބަލައި،ުއެ

ުސަބަބުންުއޯޑަރުުކުރިުހަލ ކުވެފައިވ ުތަކެތިުެއނގޭނެގޮަތށްުތަކެތިުަގތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުޯފމުގައިުލިޔެުސޮއިކޮށްފައިުނުވުުމގެ
ުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.އިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުތަކެތިުލިބުނުކަންުޔަޤީްނނުކުރެވުޢަދަދަށްުތަކެތިުިލބުނުކަމ އި،ުަކނޑައެޅިފަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްުއޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށ10.64ުުްގެުު (R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވު 
ުހަމަޔަްށު ުތަކެތި ުފޯމުގައިވ  ުއޯޑަރުކުރި ުފަރ ތުން(ުތަކެތިަގތުމަށް ުބަލަހަްއޓ  ު)ސްޓޮކް ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ  ުއެ ލިބުމުން

ުއެނޭގޭނގޮތަ ުއެކަން ުއުިނއިތުރެއްވ ނަމަ، ުއެއްވެސް ުބަލައި، ުނުވަތަުހުރިތޯ ުތަކެތި ުކަމުނުދ  ުެފންވަރުދެރަ، ުނޯޓުޮކށް، ށް
ހަލ ކުވެފައިވ ތަކެތިުނުވަތަުމުއްަދތުުހަމަވެފައިވ ުތަކެތިުނުަވތަުުމއްދަތުުހަމަވ ންުކައިރިވެފައިވ ުަތކެތިުހުރިނަމަުއެކަންވެްސު

އްވެސްުއުނިއިތުރެއްުނެތްނަމަ،ުނުވަތަުއެނގޭނޭގޮތަްށ،ުތަކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ.ުއަދިުއެ
ުފެންވަރުދެރަުކަމުނުދ ތަކެތިުނުވަތަުހަލ ކުވެފައިވ ުތަކެތިުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވ ުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވ ންުކައިރިވެފައިވ 

ފަ ތަކެތިުހަމަޔަށްުލިބުނުކަމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވު  ުރ ތުންުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ތަކެތިުެނތްނަމަު،

ޖޫރިމަނ ، ބިލްުނުދައްކައިުހުރުމުގެުސަބަބުންުުރަންޓުުކަު .13  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންދައްކ ފައިވުންުުވެފައިވު 

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ކަންޖެހޭުރ ތްތަކަށްުދައްފަފީސްތަކުންުއަމިއްލަުވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުއ4.04ުޮު(
މުއްދަތުގެުތެރޭގައިުފައ14ުިބިލުގައިުމައްސަލައެއްުނެތްނަމަު ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށްުދުވަސްުތެރޭގައިުނުވަތަުއެއްބަސްވެފައިވު  ސު 

ގ2006/3ުުެޤ ޫނނުުނަންބަރުުއަދިުުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނޑައެޅިފައިވު ަވނަުމ އ47ުް)ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ދ ގައިުކަ
ުހުއް ުޤ ނޫުނގެ ުއެ ުމީހަކު ުކުރި ުެއއަމަލެއް ުއަމަލެއްކޮށްިފނަމަ، ނޑައެޅިފައ48ުިދަނޫން ުކަ ުމ އްދ ގައި ުޖޫރިމަނ ުވަނަ ުގޮތަށް ވ 

ުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވެއެެވ.2.06ު(ުގ2009ުެކުރެވޭނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)

ު ުމުނަމަވެސް، ުދައްކަންޖެހޭ ުބިލްތައް ުކަރަންޓު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުތެރޭގައިުމިލަދުންމަޑުލު އްދަތުގެ
ު ުގޮތުގައި ުޖޫރިމަނ ގެ ުސަބަބުެނ ުނުވުމުގެ ުނުވ27,939ަ ދައްކ ފައި ުހ ސް ުނުވަ )ހަތ ވީސް ުތިރީސް ުރުފިޔ އެއްސަތޭކަ ) 

ުގަވ ، އިރުދައްކ ފައިވ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުމުއިދުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ުގޮތަށްުޖޫރީމަނ ުވެއިސްވެ ުއިހުމ ލުންތޯުފައިވަނީ ވައްޒަފެއްގެ
ހޯދ ފައިުބަލ ފައިު އަނބުރު  ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުނުވ ކަމ އިުއިހުމ ލުވެފަިއވ ނަމަުއިހުމ ލުވީުމުވައްޒަފުގެުއަތުންުމިފައިސު 

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދަުހުއްދަޫނނ47ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގ2006/3ުުެޤ ޫނނުުނަްނބަރުު)ހ(ު
ވަަނ48ުުދަުށންުއެމީހަކުުޖޫރިމަނ ކުރެވޭނޭުަކމުގައިުމިޤ ނޫނުގެުުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުއަމަލެއްުމީހަކުުކޮށްފިނަމަ،ު

 މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަމުގައިުދަންނަވަމެވެ.
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މުވައްޒަފަކުުހުއްދަުނޫންުޢަމަލެއްުކޮށްގެންުގައިވ ުގޮތަށ5.26ުުްު(ުގR-20ެ/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ށ(ު
ގޮތެއްގެުނުވަތަުއިހުމ ލުވެގެންުކުރެވޭު ދެއްކުމަށްުނިންމު  ކުރެވުނުކަންުއެމީހަކަށްުއަންގައި،ުފައިސު  ޖޫރިމަނ އެއް،ުއެުޖޫރިމަނު 

ުުމަތިންުއެުފައިސ ުއިހުމ ލުވިުމުވައްޒެފެއްގެުއަތުންުހޯދުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ފައިސ ގެުތަފްޞީލްު .14 މެދުވެރިކޮށްުޙަވ ލުކުރުމަށްުފޮނުވ ފައިވު   ބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރު 

ގޮތުގެުމަތިންުބަޖެުޓގައިުޚަރަދ4.08ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ޮގތ އިުވަނަުމ އްދ ަގއިވު  ތައްުހިމަނ ފައިވު 
ވ ނެއެވެ.ުހަމަުއެހެންެމުޚަރަދުތަކ އިުބަޖެޓުުބ ކީު"ބަޖެޓުުހިސ ބު"ުޮފތުންުެއނގެންުއޮންނ ނޭުޮގތަށްުބަލަހަްއޓަންބަޖެޓުންުކުރު 

ކޮންމެުޚަރަދެއްުއެުޚަރަދެއްުކުރަންޖެހޭުއައިޓަމަށ އިު ރިކަރެންޓްުު،ޑުުނަންބަރުށ އިކޯހިސ ބުތައްުބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައިުަބޖެޓުންކުރު 
ުރިކަރެން ުޖުމްލައަށްޚަރަދެއްނަމަ ުޚަރަދުގެ ުޖުމްލައަށ އިު،ޓް ުޚަރަދުގެ ުކެޕިޓަލް ުނަމަ ުޚަރަދެއް ުބަޖެޓުގެުކެޕިޓަލް ުމުޅި ުއަދި

ލަހަްއޓަންވ ެނު)ޅ(ުއަދިު)ކ(ުގައިުހިސ ބުތައްުބަު،)ބ(ު،)ރ(ު،ޖުމްލައަށްުވައްދަންވ ނެއެވެ.ުއަިދ،ުމިުމ އްދ ގެު)ށ(،ު)ނ(
އިުއެކިުކަންކަމަށްުލިބުުނުގ1.01ުަކޮށްފައިވެއެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުމިުގަވ އިދުގެުގޮތ އިުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުލިޔުްނތައްުތަފްސީލް

ުފައިސ ުވަކިވަކިންުއެނގޭނެުގޮތަށްުބަލަހައްަޓންުވ ނެކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

މެދުު،ނަމަވެސް ކޮށްުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުވެރިދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުުބރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރު 
ފަިއސ ގެުއެކައުންޓުގައިު )ނުަވ939,640ުުުހުރިުގެުނިޔަލަށްުޚަރަދުުނުވ2016ުެުޑިސެމްބަރ31ުުޙަވ ލުކުރުމަށްުފޮނުވ ފައިވު 

ުކުރަމެވެ.ބުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަސަތޭކަުތިރީސްުނުވަުހ ސްުހަުސަތޭކަުސ ޅީސް(ުރުފިޔ ުގެުތަފްޞީލްުހިސ 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ު ުޙްކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށ4.06ުްު(ުގR-20ެ/2017)ދައުލަތުގެ ުބަޖެޓުގަިއުޚަރަދުތައްުަވަނުމ އްދ ގައި ުގޮަތށް ފައިވ 
ުަފއިނޭން ުނުަވތަ ުފޮުތން ުހިސ ބު" ު"ަބޖެޓް ުބަޖެޓްބ ީކ ުޚަރަދުތަކ އި، ުުކރ  ުބަޖެުޓން ުގޮތ އި، ުކޮްނޓްރޯލަރުހިމަނ ފައިވ  ޝަލް

ުއަބަދު ުބ ކީ ުޚަރަދ އި ުބޭނުންކޮށްެގން، ުވަސީލަތެއް ުއިލެކްޓްރޯނިކް ުއޮންނ ނެގޮތަުހުއްދަކުރ  ުއެނގެން ުހިސ ބުތަްއުވެސް ށް
ުޙަވ  ުރައްދުކުރަން ުފަރ ތަކަށް ުއެހެން ުމުއައްސަސ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ުއަދި، ުދަްނނަވަމެވެ. ުފައިސ ގެުބެލެހެއްޓުމަށް ލުކޮށްފައިވ 

ުއައިޓަމްުބ ކީުއ އިުބޭންކުުއެކައުންޓުގެުބ ކީުރިކޮންސައިލްުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުުރުންުސަލ މްގެުޗުއްޓީއ އިުގުޅޭުލިޔުންުހުށަހަޅ ފައިުކައުންސިލްުމެމްބަު .15

ރެފައިވު ނެ(ުދުވަހުުތ ރީޚްގައ2014ުިމެއ26ުުި)CIR221ު/6/2014ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު
ު ުސ10ުަސަރކިއުލަރގެ ުނުޖެހޭގޮތަށް ުހުށަހަޅަން ުސެޓްފިކެޓް ުކައުންސިލަރަކު ުގައި ު)އ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ އްޓީގައިުޗުލ މުގެ

ުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވ ެނުހުރުމަށްފަހުުއޮފީހަށްުނުުކންނަުުދވަހުުއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށް
ުކަމަށ އިުއަދިުއެލިޔުންުކައުންސިލުގައިުޑޮކިއުމަންޓުުކުރަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ސަބަބުުުސަލ މުގައިުހުރިުު،ުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލުގެުމެމްބަރުންުސަލ މުގެުޗުއްޓީއ އިުގުޅޭގޮތުންުމިލަދުންމަޑުލުު،ނަމަވެސް
ުފަިއުނުވެއެވެ.ުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅައިުޑޮކިއުމެންޓްކޮށްުފަދަުލިޔުމެއްނޭގޭނއެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 
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ވަނަުމ އްދ ގެު)އ(10ުު(ުގ2014ުެމެއ26ުުި)CIR221ު/6/2014ލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު
އ އިުއެއްގޮތަށްުކައުންސިލްުމެމްބަރަކުުސެޓްފިކެޓްުހުށަހަޅަންުނުެޖހޭގޮތަށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރުމަށްފަހުުއޮފީހަށްުނުުކންަނު

ންުހުށަހެޅުމަށ އި،ުއެލިޔުންުކައުންސިލްގެުދުވަހުުއެުކައުންސިލްުމެމްބަރުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުލިޔުމު
ުއިދ ރ ގައިުޑޮކިއުމަންޓުުކުރުމަށްފަހުުމުސ ރަުދިނުމަށްުދަންނަވަމެެވ.

ުވަނަުއަހަރުގެުރައްޔިތުންގެުމ ލިއްޔަތުުބަޖެޓްުކައުންސިލުގެުޖަލްސ އަކުންުފ ސްކޮށްފައިުނުވުނ2016ުުް .16

ގ2010/7ުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު ވަނަުމ އްދ ަގިއ96ުުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނުު(
ު ުމަހުގެ ުޖެނުއަރީ ުއަހަރުގެ ުއެ ުަބޖެޓް ުކައުންސިލުގެ ުއަހަރުގެ ުކައުންސިލ15ުުހިނގ  ުުކުރިން ުދުވަހުގެ ުފ ސްކުރަންުވަނަ ން

ުބަޔ ންކޮްށފައިވެ ުމައްސަލަތަކ އިމެދުުއެވެ.ުއަދިުހިނގ ުއަހަރުގެުބަޖެޓްުފ ސްކުރެވެންދެންުކައުންސިލުގައިުއެހެންވ ނެކަމަށް
ުމަޝްވަރ ުނުކުރެވޭނެުކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ލިޔެކިއުމުންުުށްފައިވ ކަންވަނަުއަހަރުގެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓްުފ ސްކ2016ުޮު،ނަމަވެސް
އަދި ކަންވެސްުއެނގެންުނެތްަކްނުބަޖެޓްުފ ސްކުރުމ އިުގުޅޭުގޮތުންުޖަލްސ އެއްުބ އްވ ފައިވ ، ފެންނަންުެނތްކަންުފ ހަގަކުރެވުެނވެު.

ު ުޖަނަވަރީ ުއިތުރުން، ުމީގެ ުމައްސަލަތަކ އ15ުިފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުއެހެނިހެން ުބ އްވ  ުޖަލްސ ތައް ުފަހުން ުމަޝްވަރު ގެ މެދު
ުއިވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ކުރެވިފަ

ބޭނު ންކުރެވެނީުރަށުގެުދިުގުކައުންސިލްގެުޖަލްސ އަކުންުއެުއަހަރެއްގެުމ ލިއްޔަތުުބަޖެޓްުފ ސްނުކުރ ނަމަ،ުރައްޔިތުންގެުފައިސު 
ުމުއްދަތުގެުތަރައްޤީގެުޕްލޭނ އިުއެއްގޮތަށްކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.ު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންު ުލަފު 

ު ުަނންބަރު ުއ2010/7ުިޤ ނޫނު ުއު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުގެޞޫދ ރީ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ަވަނ96ުުުލުން
އަހަރުގެުކައުންސިލުގެުބަޖެޓްުއެުއަހަރުގެުޖެނުއަރީު ގޮތުގެމަތިންުހިނގު  އުންސިލުންުފ ސްކުރުމަށްުގެުކުރިންުކ15ުަމ އްދ ގައިވު 

އްސަލަތަކ އިުމެުދުމަބަޖެްޓުފ ސްވަންދެންުއެހެންުު،ޖެނުއަީރުގެުކުރިންުބަޖެޓްުފ ސްނުކުރެިވއްޖެނަމ15ުައަދިުދަންނަވަމެވެ.ު
ުކައުންސިލުންުމަޝްވަރ ުނުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުވަނަުއަހަރުގެުއަހަރީުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުނ2016ުުް .17

މ އްދ ގައ105ުުުިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުެނަްނބަރުުޤ ނޫނުު
ުކައުންސިލްގެ ުަރށު ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުިރޕޯޓު ުއަހަރީ ުއ މްަދނީގެ ުލިބޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުކައުންސިލްގެ ުރައީސްުރަށު

ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ.
ުއިދ ރ އިންނަ ުކައުންސިލްގެ ުމ ފަރު ުދެކުނުުބރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއ މ2016ުްުމަވެސް ުލިުބނު ުއަހަރުގައި ުހިނިގުވަނަ ުއ އި ުދަނީ

ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުފައިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުު،ޚަރަދުތަކުގެުއަހަރީުރިޕޯޓްތައްުތައްޔ ރުކޮށް

ުކައުން ުއަތޮޅު ުނ ޅ ނަމަ، ުހުށަ ުގަވ އިދުން ުރިޕޯޓް ުޚަރަދުގެ ުއ މްދަނީއ އި ުހުށަހަޅަންެޖހޭ ުސިލަށް ުނަްނބަރު 2010/7ުޤ ނޫނު
މ އްދ އ އިުޙިލ ފުވުމުގެުއިތުރުންުރަށުެގ105ުުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ު
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19 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ުއަ ތޮޅުުކައުންސިލުންުނިންަމންޖެހޭުކަންތައްތައްުިނންމުމުގަިއުހުރަސްތައްުކުރިމަތިވުމުގެުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކ ުގުޅޭގޮުތން
 ފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގައިުވ ގޮތަށ105ުުްު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުެގ ނޫނުުނަންބަރުު
އ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުކައުންސިލްގެުރައީސްުއަތޮޅުުކ2016ުަ އުންސިލަށްުފޮނުވުމަްށުވަނަުއަހަރުގައިުލިިބފައިވު 

ުދަންނަވަމެވެ.ު

 ގެުތަރައްޤީގެުޕްލޭންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުރަށުު .18

ގ2010/7ުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު ވަނަުމ އްދ ގ108ުުެު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(
ޤައުމީުތަރައްޤީގެުު،ރިންމަސްުދުވަސްކ3ުު)ބ(ުގައިުކައުންސިލުންުޢަމަލުކުރަމުންދ ުތަރައްޤީގެުޕްލޭންގެުމުއްދަތުުހަމަވުމުގެު

ު،ރުކުރ ުތަރައްޤީގެުޕްލޭންއަހަރުުދުވަހަށްުއަމ ޒުކޮށްގެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުތައްޔ 5ުކުރިއަށްުއޮތްު، ޕްލޭނަށްުއަމ ޒުކޮށް
 އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންުކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ު ުދެކުުނބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުނަމަވެސް، ުއިދ ރ އިންކަމ ފަރު ުކ2017ުުު،އުންސިލްގެ ުފެށިގެން ުއަހަރުން ުވަނަ ުއޮތް 5ުރިއަށް
ުޕްލޭން ުތަރައްޤީގެ ުރަށުގެ ނޑައެޅޭ ުކަ ުމުއްދަތަށް ުގޮތަށްު،އަހަރުގެ ުގައިވ  ުޤ ނޫނ  ުބަޔ ންކުރެވުނު އަތޮޅުުުުތައްޔ ރުކޮށްއިސްވެ

ުނުވ ކަްނުފ ހަގަކުރަމެވެ.ކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިު

ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގ108ުުެުގެ)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ގެުޕްލޭންުތައްޔ ރުކޮށްުއަހަރުުދުވަހުގެުތަރައްޤ5ުީ)ބ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުޤައުމީުތަަރއްޤީގެުޕްލޭނަށްުއަމ ޒުކޮށްުކުރިއަށްުއޮތްު

 އުންސިލަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އަތޮޅުުކަ

މަސްދުވަހުުހިންގިުހަރަކ ތްތަކުގެުރިޕޯޓ އި،ުފ އިތުވިުއަހަރުުހިންގިުހަރަކ ތްތަކުގެުރިޕޯޓ އި،ުކުރިއަށ6ުުްއަހަރުގެުފުރަތަމަު .19
ުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުންު

ގ2010/7ުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު ވަނަުމ އްދ ގ108ުުެު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(
ންގިުހަރަކ ތްތަކުެގުހިމަސްދުވަހ6ުުުވަނަުދުވަހުގެުކުރިން،ުއެއަހަރެއްގެުފުރަތަމ10ުުަ)ހ(ުގައިުކޮންމެުއަހަރަކުުޖުލައިުމަހުު

ުތައްޔ ރުކޮށް ުފ އިތުވިުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި،ުމިމ ްއދ ރިޕޯޓެއް ުގައި ު)ށ( ގެ
ު ުޖެނަވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުރިޕޯޓެއް ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުކަމަށ10ުްއަހަރު ުފޮނުވަންވ ނެ ުކުރިން ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުގެ

ށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަްށުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮމިމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުކުުމީގެުއިތުރުން،ު
 ކޮންމެުޖުލައިުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުފޮނުވަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައްުޤ ނޫނުގައިުނަމަވެސް،ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުމ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމިުޤ ނޫނުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ު
ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުނުވ ކަން ުފޮނުވ ފައި ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ނޑައެޅިފައިވ  ުއަތޮޅުުުކަ ުގޮތުން ނަތީޖ އެއްގެ
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20 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ުކުރަންު ުމޮނިޓަރ ުބަލައި ުމަސައްކަތްތައް ުކައުންސިލްގެ ުރަށު ުސަބަބުްނ، ުނުލިބުމުގެ ުމަޢުލޫމ ތު ުފޮނުވަންޖެހޭ ކައުންސިލަށް
 ދަތިވ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގ2010/7ުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު ވަނަުމ އްދ ގ108ުުެު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(
ު، )ށ(، )ހ( ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުޤ ނޫނުގައި ުރިޕޯޓުތައް ުބަޔ ންޮކށްފައިވ  ުގައި ުއަތޮ)ނ( ުތެރޭގައި ުކައުންސިލަށްުމުއްދަތުގެ ޅު

ުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުނުވުންު .20  ރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ވަނަުމ އްދ 110ުުުނު(ުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ުުޫޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުބަްއދަލުވު ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުއ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުލޫމ ުތ ުރައްޔިތުންނަށް ުއަހަރެއްގެުގައި ުކޮންމެ މެއް
ގައިުފ އިތުިވުވ ުބައްދަލުވުމުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ ްއވަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ.ުއަދިުފެބުރުވަރީުމަހުުބ އް

ުރިޕޯޓ އި ުއަހަރީ ުރިޕޯޓ އިު،އަހަރުގެ ުޖުލަު،މ ލީ ުކަމަށ އި ުުހށަހަޅަންވ ނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުއ ންުމުއޮޑިޓް ުބ އްވ  ުމަހު އި
ުރައްޔިތު ުބަޖެޓް ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޚިޔ ލުުބައްދަލުވުމުގައި ުހުށަހަޅ  ންނަށް

ުދަންވ ނެުކަމަށްުވެސްުބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ.ުހޯ

ގޮތުެގުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުބައްދަލުު،ކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންމ ފަރުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުު،ނަމަވެސް ވުންުޤ ނޫނުގައިވު 
ު ުމަހުގައިވެސ2016ުްމަތީން ުޖުލައި ުއަދި ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރުގެ ުހުޅުވ ލެވިފަުވަނަ ުއ ންމުކޮށް ުބައްދަލުވުންުރައްޔިތުނަށް ުއިވ 

ުބ އްވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެެވ.

ުނުގެންދ ނަމަ،ުންރައްޔިތު ުބ އްވަުމން ުބައްދަލުވުން ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުއ ންމުކޮށް ުހިނަށް ުމުހިއްުމުރައްޔިތުްނނ އި އްޞ ކުރަންޖެހޭ
ރަށުގެުކަންކަ ތަށްުނިންމުމުގެުފުރުަޞތުުގޮުންނަށްުއެންމެުފައިދ ކުރަވިނިުތުންުނިންމުމުގައިުރައްޔިުމަޢުލޫމ ތުތައްުހިއްޞ ނުކުރެިވު،

ުކުޑަވެގެންުދ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ 110ުުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގ2010/7ުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުގޮތު ުކޮންމެުގެުމަތީންުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުަމށްޓަކައިުަރއްޔިތުނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފަުގައިވ  ުބައްދަލުވުމެއް އިވ 

ުޕްލޭ ުތަރައްޤީގެ ުއިތުރުން ުމީގެ ުދަްނނަވަމެވެ. ުބޭއްވުމަށް ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުފެބުރުވަރީ ުވެސް ުސިފަުއަހަރެއްގެ ުޢަމަލީ ނަށް
ުމަޢުލޫ ުޮގތުގެ ުއ ންމުުކރަމުންއަންނަމުންދ  ުއިދ ރ އިން ުަކއުންސިލްގެ ުއެއްމަހު ުދެމަހުްނ ުމަދުވެގެން ުވެސްުމ ުތ ުގެންދިއުމަށް

ުދަންނަވަމެވެ.

 ކައުންސިލްުމެމްބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމައުލޫމަތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު .21

ު ުނަްނބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުެގ ުއުޞޫލުން ވަަނ124ުުލ މަރުކަޒީ
ގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުންބަރެއްގެުފައިސ ުއ ިއުވިޔަފ ރީމ އްދ ގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުޮކންމެުމެންބަރަކުުއިްނތިޙ ބުވުމ ެއކުުއެުމެ
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21 ގެ  22ސަފުހާ   
 

ުލިޔުމަކު ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިޭބ ުއ މްދަނީ ުއ އި ުއިދ ރ އަށްުއ މްދަނީ ުކައުންސިލްގެ ްނ
ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ.

ުކައުންސިލްގެު،ނަމަވެސް ުމ ފަރު ުދެކުނުބުރީ ުމެމްބަރަކުުމިލަދުންމަޑުލު ުބަޔ ންކުރެވުނުުއެއްވެސް ުލިޔުމުންުުއިސްވެ މަޢުލޫމ ތު
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ުޮގތްކައު ުލިބޭ ުއ މްދަީނ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ުތ ުވިޔަފ ރިގެ ުއ އި ުފަިއސ  ުމެންބަރުންގެ ުވިޔަފ ރީގެުންސިލުގެ ތަކ އި
ުޤ ނޫނު ުަސބަބުްނ ުނުވުމުގެ ުހުށަހަޅ ފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުަމކުން ުމަުޢލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ ބެހޭ 2010/7ުުަނންބަރު

މެްނބަރުންގެުަވނަުމ އްދ ަގއިުބ126ުުއްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތަ ނެފައިވު 
 މަސްލަހަތުުފުށުއަރ ުހ ލަތްަތށްުެދނެގަތުމަށްުއުނދަގޫވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުނަްނބަރު ުއުޞޫލުނ2010/7ުްޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ވަނ124ުުަހިންގުމުެގ
ގޮތަށްުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޙ ބުުވުމ އިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތު ުމ އްދ ގައިވު 

ުވި ުގޮްތތަކ ިއ ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުމަޢުލޫއަދި ުތަކ ބެހޭ ުގުޅުން ުއިދ ރ ޔަފ ރީގެ ުކައުންިސލްގެ ުލިޔުމަކުން ުހުށަހެޅުމަށްުމ ތު އަށް
 ދަންނަވަމެވެ.

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ޕަބްލިކްުބޭންކްުބަޖެޓްުއެު .22  އެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންުުޑްވ ންސްގެުބ ކީުއަނބުރު 

ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު ުބެހޭ ުމ ލިއްޔަތ  ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ު-13މިނިސްޓްރީ
ުތެރެއިނ2016ްޑިސެންބަރުު ުފައިސ ގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންްސގެ ުބަޖެޓް ުމިނިސްޓްރީން ުއަހަރުނިމޭއިރުު(ުގައި،ުއެ

ށްުޖަމ ކުރުމަށްފަހުުކައުންސިލްގެުރިޒ ވަު%5ޚަރަދުނުކުރެވިުބ ކީގެުގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުހުރިނަމަުއެުފައިސ އެއްގެު
ުދަ ުއަނބުރ  ުނަމަވެސްބ ކީ ުއަންގ ފައިވެއެވެ. ުޖަމ ކުރުމަށް ުޭބންްކއެކައުންޓަށް ުމ ފަރުުމިލަދުންމަޑުލުު،އުލަތުގެ ުދެކުނުބުރީ

ގެުތެރެއިންު ފައިސު  ހަރުގެުނިޔަލަށްުބ ކީގެުވަނަުއ2016ުަކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 
ސްުތިރީސްުއެކެއް(ު)އެއްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަތަރުުހ 184,031ުގޮތުގައިުހުރިކަމަށްުއެުއިދ ރ ގެުރެކޯޑްތަކުންުދައްކ ުޖުމްލަު

ު.ދައުލަތުގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުއަނބުރ ުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެުރުފިޔ ުއެުއިދ ރ އިން

ޖަމ ނުކޮށްުހުރުމުގެުސަބަބުން،ުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިު ފައިސ ގެުބ ީކުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔ އަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސު  ލިބިފައިވު 
ުބޭުނންކުރުމަށްުުފރުޞަތުުހުޅުވިގެންދެއެވެ.އެުފައިސ ުނަހަމަގޮތުގައިުުޖަމ ނުކޮށްުހުރުމުން

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުުގައިުވ ގޮތަށް،ު(2016ޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު
ުއަ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުބަޖެޓް ުމިނިސްޓްރީން ުބ ކީގެުއެ ުނުކުރެވި ުޚަރަދު ުނިމޭއިރު ހަރު
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