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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފުނަދޫ
ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ު ު، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުފުނަދޫުތުރުބުުއުުމިލަދުންމަޑުލު  ރީ

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ޫނނު(4/2007 މި ުފުަނދޫު )އޮޑިޓް ުއުތުުރބުރީ ުކުރެވުުނުމިލަދުންމަޑުލު ުއޮޑިޓް ުަދށުން ގެ
ު ުއިދ ރ ގެ 2016ުކައުންސިލްގެ ުު ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓ ުވަނަ ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓުން

ުޚަރަދުކުރުމަށްުު،އެއްގޮތަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުަބޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ
ުބެލުމ އި ުތެރޭގައިޯތ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުފައިސ އ ު، ކަ ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުަދށުގައިވ  ުބެލުމުގެ ުއެއިދ ރ ގެ ުއ އި ުއިދ ރ  ކައުންސިލްގެ

ު ުގުޅުންހުރި ުގަވ އިދ އި،ުއެހެނިހެން ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަދއުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިންގައި ކަންކަްނ
ުއޮޑިޓްކޮްށ،ު ުބަލައި ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފަިއވ  ުޤ ނޫނަށް ުހިންުގމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ުއި ުރައުޔެއްދީ ުުޞްލ ޙުއެކަންކަމަށް ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް އެުކުރަން
މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަިތންު ވަނ36ުަގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުކަންކަންުޤ ނޫނުުަނންބަރުު

ުކައުންސިލް ުފުނަޫދ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު ުުގެ ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،ޒިންމ ދ ރު ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިޤ ނޫނުުއަސ ސީގެު

ުފި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުއަދި ުހުަށހަޅައިހުށަހެޅުމެވެ. ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުޓްރެޜަރީއަށ އި ުއެންޑް ު،ނޭންސް
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ު ުނޯޓ2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުައަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުތައްޔ އަށް ރުކޮށް،ުތައް
ވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(ުގ35ުުެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ޫނނު(ގ3/2006ުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުުހށަެހޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ުކައުންސިލް ުއިދ ރ ދަށުން ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުއިދ ރ ގެ ުމ ގެ ުބަޔ ންތަގެ އްުލީ
ުއޮޑި ުމި ުއެހެންކަމުން، ުނުވެފައެވެ. ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުނުވުމުން، ުކުރިހުށަހަޅ ފައި ުގެންޓް ގޮސްފައިވ ނީުއަށް

ުގައެވެ.ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތު
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ރިޕޯޓުގައި ުކައުްނސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ވެރިންނ ުއިސްުގެމިލަުދންމަޑުލު
ުތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުމ ލީު

ވަނަުމ އްދ ގައ88ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުކައުންސިލްުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފަިއސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުބެެލހެއްޓުމުމު

ގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވ 10ުު(ުގެުބ ބ2009ުުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގައިުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،ގޮތަށް

އެުއިދ ރ އަށްުލިބޭނެކަމަށްުއަންދ ޒ ޮކށްަފއިވ ުއ މްދަނީުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުު،ހިންގުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހަިއުކަންތައްތައްުކުރުމ އި
ވ ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގަިއުއިސްރ ފުނުު،ކުރުމ އިުއިދ ރ ގެުފައިސ އ އިުމުދަލ އިުތަކެތިުރައްކ ތެރިކޮށްުބެެލހެއްޓުމ އިުޚަރަދުކުޑަކޮށް

ުބަޖެޓ އެއްގޮތަށްު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ނޑައެޅިފައިވ ުު،ޚަރަދުތައް ުކަ ބަޖެޓުގައި
ުޔަޤީންކުރުމ އިު،ކަންތައްތަކަށް ުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ނޑައެޅުނު ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުއިދ ު،ޚަރަދުކުރުމަށް ުހިސ ބުތައްުކައުންސިލްގެ ރ ގެ

ުބަލަހައްޓައި ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށް ުއެކުލަވ ލަިއު، ހަޤީޤަތ އި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއެއްގޮތަށް ުހިސ ބުތަކ  އެ
ގެުދަށުްނުވަނަުމ އްދ 46ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު

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

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު ުފުނަދ2016ުުޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުއުތުރުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުބަެޖޓުން ުއަހަރުގެ ުއިދ ރ ކަވަނަ އިންުުއުންސިލްގެ
ުމަޤުޞަދުތަ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޙ ޚަރަދު ުގޮތަުއް ށް،ުޞިލްވ 

ނޑަ ުކަ ުތެރޭގައިބަޖެޓުގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަުދކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުބެއެޅިފައިވ  ުިއތުތޯ ރަްށ،ުލުމުގެ
ުކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުހިކައުންސިލްގެ ުޤ ނޫުނުންގ ފައިވަކަން ނީ

ު ު)3/2006ުނަންބަރު ުދައުަލތުެގ ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަދއުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުނަމ ލިއްޔަތުގެ ު 7/2010ުްނބަރު
ުގަވ އިދުތަަކްށުނޫނުތަކ އިުއެުގ )ދިވެހިރ އްޖޭގެުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުޤ ނޫުނތަކ އިުއެއްގޮތަށްތޯުަބލައި

ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުފ ހަގަކުރެުވނުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ުއިކަންތަުބަޔ ން ޞްލ ޙުކުރުމަށްުއްތައް
ުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުަކމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.

ުބަޔ ންކުު ުކުރިން ުހިންގުމުގައި ުމ ލީކަންކަން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުގަޤ ނޫުރެވުނުމި ވ އިދުތަކ އިުނުތަކ އި
ުފުރިހަމަކުރަންޖެ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކިަތއް ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއިއެއްގޮތަށް ުފުރިހަމަކުރުންުޖުރ އަތުތަހޭ އް

ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުޢަމަލުކޮށްފަުގަވ އިދުތަކ ު،ހިމެނެއެވެ. ުމިފުރުޞަުިއވުމުގެޚިލ ފަށް ުއޮތް ންވަރުުތު
 ވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން ުއަހަރު ުވަނަ ުއ އި ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުވިޔަފ ރިތަކ އިމިލަދުންމަޑުލު ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ
ު ުހިންގުމުގައި ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ އި ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު)2006/3ުޤ ޫނނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ އ ިއު(

ުގަވ އިދ އިު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުހިންގުުމގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުުު،ދައުލަތުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ުޤ ނޫނު(ު ުމިންވަރަްށުއެކަައށް ުބޭުނންވ  ުބަޔ ންުކރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުިމުޢަމަުލުކުރެވިފައިވ  ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ށީގެންވ 
 އޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

އޮފީހެއްގައިުުކޮންމެުދައުލަތުގެު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުިގެު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު .1
ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުަމސްދުވަހުގެު،މި ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއްގެ ުމީލ ދީ ުމ އްތެރޭގަުކޮންމެ ުއެ ދ ގައިުއި

ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުެގ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުރިޕޯޓެއް، ބަޔ ންކުރ  ުތައްޔ ުއަހަރީ ޓަރުއޮޑިރުކޮށް
ަވނ2016ުުަުއިންއިދ ރ ުގެސިލްމިލަުދންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފުަނދޫުކަުއންު،ވިޔަސްުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ނެުކަަމށްރަލްއަށްުހުަށހަޅަންޖެނެ

ުބަޔ ނ އި ުމ ލީ ުތައްޔ ، އަހަރުގެ ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯުޓ ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުމ އްދ ، ރުކޮށްއިދ ރ ގައި ުބުނ ުއެ ގައި
 ު؛މުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން

ުޓްރެޜަރީ .2 ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުދެއ މްދަނީގެ ކައިުއްކުމަށްޓައަށް
ުޖަމ ކުރަންވ ނެ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުދައުލަތުމޯލްޑިވްސް ުމ ކަމަްށ ގަވ އިދުުުލިއްޔަތުގެގެ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުު(ުގ2009ުެ) ުމ އްދ ގައި ުކައުންިސލްތަކުގެުު،ަވނަ ުަދށުން ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުބަލައިދ ރ ތަކައިވަކި ގަްނަނުށް
ުޓްރެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަަމށް ުއެކަުއންޓަށް ުބޭންކް ުނަޜަރީފައިސ ،ުޕަބްލިކް ުގެ 10/2011ުންބަރު

(21ުު 2011ުޖުލައި ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ )08/2012ު(08ުު ުމ ލިއްޔަތ 2012ނޮވެންބަރު އިބެހޭު(
ުށްއިދ ރ އަުއުންސިލްގެދޫުކައެކިއެކިުޤ ނޫނުތަކުގެުދަށުންުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުީރުފުނަު،ސްވިއަުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައި

ުބަ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުލައިގަނެފައިވ  ުުރުފިޔ 93,550ުޖުމްލަ ުފަންސ ސް( ުސަތޭކަ ުފަސް ުހ ސް ުތިން ވަަނ2016ުުު،)ނުވަދިަހ
 ހަރުގެުނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭންްކުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުްނ؛އަ

ުންުބަހައްަޓންުބޭނުންވު އޮފީހުގައިުވަގުތީުގޮތުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ6.15ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .3
ުތަނެއްގަ ުއެހެން ުފިޔަވައި ުތިޖޫރީ ުކަމަށ އި، ުތިޖޫރީގައި ުހުއްދައ އެކު ުވެރިއެއްގެ ުބަހައްޓަންވ ނީ ުފަފައިސ  ުބަހައްއި ޓައިގެްނުއިސ 

ވ ުުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަގުތުުއޮއްުލިބޭފައިސ ު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށ1.01ުްގަވ އިދުގެުމިުުވ އިުރުއަދިނުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި
ުބަޔ ންކޮށްފައި ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަކަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެފައިސ އެއް ުއުތުރުބުރީުލަދުންމަޑުމިުު،ސްިވއަުލިބިއްޖެނަމަ، ލު

ުގޮތުގަ ުސ މްޕަލްގެ ުއޮޑިޓް ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުބަލައިގެންފައިވ  ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުނެގުނުފުނަދޫ ސީުދްނުރ25ުުަުއި
ު ުޖުމުލަ ުފައިސ 279,323ުބަލައިގެންފައިވ  ުއެ ުރުފިޔ  ުތޭވީސް( ުތިންސަތޭކަ ުހ ސް ުނުވަ ުހަތްދިހަ ުދު)ދުއިސައްތަ ވަހުުުބަލައިގަތް

ުނުވ  ުވައްދ ފައި ުއިދ ރ އިންުކަމ އިުތިޖޫރީއަށް ުުރަސީދަކުނ31ުްުކައުންސިލްގެ ުޖުމްލަ ުސަޭތކ315,130ުުަބަލައިގެންފައިވ  )ިތން
 ން؛ނުވުުއިފަނަރަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުތިރީސް(ުރުފިޔ ުއެުފައިސ ުބަލައިގަތްުދުވަހުުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކޮށްފަ

4. (ު ުަހފްތ އެއްެގުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރ6.16ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުކޮންމެ
ުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކުކޮށް،ުފައިސު އިުޙަވ ލުވެރިުހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލައި،ުތިޖޫރީއ 

ުގެންދަންވ ނެކަމަށް ުބަލަމުން ުއެހިސ ބު ުވެރިޔަކު ުއޮފީހުގެ ުއަދި ުފުނަޫދުު،ވިއަސްުބަޔ ންކޮށްފައިުގުނައި، ުއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު
ުކުރަ ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުގޮތަށް ުބަދަލުގެނެޭވނެ ުއެހިސ ބަށް ުގެންދަނީ ުވޯކްޝީޓެއްގައިުުހަދ ފައިވ މުން އެކްސެލް
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މިުގަވ އިދ އިުުުކުރުމ އި،ހަފުތ އަކުުއެއްުފަހަރުުިތޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުުކުރުމުގެުބަދަލުގައިުމަހަކުުއެއްފަހަރުުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުު،ކަމ އި
 ؛ންއެއްގޮތަށްުތިޖޫރީގައިުހުންނަންެޖހޭުފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުޗެކުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުު

ުންނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށ7.01ުުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .5
ުދަފްތަ ުމުދަލެއްެގ ުހުރިހ  ުލިބޭ ުކަމަށ އިގޮތުގައި ުބަލަހައްަޓންވ ެނ ުލިޔެ ުމުަދލުގެ، ރު ުދަފްތަރުގައި ުނަުމި މުދަލުެގުު،ންބަރ އިކޯޑު

ުތަްފޞީލު ުނަމ އި ުތަނ އިު،ފުރިހަމަ ުހުރި ުޖެހުމުެގުއިތުރުްނުކޯޑުުު،މުދ  ުހިމަނަން ުއަގު ުތ ރީޚ އި ުވެްސުުމުަދލުގަންބަރުނަިލބުނު އި
ުވިއަސް ުޮކށްފައި ުކަމަްށުބަޔ ން ުޖެހޭނެ ުިއދ ރ މި، ޖަހަން ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުުއތުރުބުރީ ުލަދުންމަޑުލު ުހަރުގެ ފުތަރުގަިއުދަމުދަލުގެ

ުއަގު،ުފުރިހަމަުބައެއް ުހިމަނ ފައިުނުު،ތަފްޞީލްުމުދަލުގެ ުމަޢުލޫމ ތު ުމުހިންމު ުފަދަ ުނަންބަރު ުގޮތުގައިުސ ންޕަލުގެުމ އިވުސީރިއަލް
ުން؛ޑުުނަންަބރުުޖަހ ފައިނުވުގައިުއެސެްޓުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުކޯމުދަލުބައެއްުުނެގުނު

ުބޭރަށްުކުރ ުދަތުރުގެުުވަނަުމ އްދ ގައިުރ އްޖެއ އި،ުރ އްޖެއިނ5.16ުްގެު(01/2012ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު) .6
ު ުބަންދުނޫން ުސަރުކ ރު ުއަންނަތ  ުނިންމ ފައި ުދަތުރު ުރިޕޯޓް" ުއ3ުޮ"ދަތުރު ުއެ ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ފީހަކަށްު)ތިނެއް(

ުބ ޔ ންކޮށްަފއިހުށައަޅަ ުއިދ ރ ު،ސްުވިއަންވ ނެކަމަށް ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުކޮުންއިމިލަދުންމަޑުލު ުއްގެދަތުރ6ުެށްފައިވ 
ުރިޕޯޓް ުނުވ އިރުުދަތުރު ުު،ހުށަހަޅ ފައި ުޖުމުލަ ުދަތުރުތަކަށް ު(91,650ުއެ ުސަތޭކަ ުހަ ުހ ސް ުއެއް ުރުފިޔު ފަނުވަދިހަ ންސ ސް(
 ވުން؛ޚަރަދުކޮށްފައި

ގެުފަހަރ ުގަންނަުތަކެތީވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުއެއ8.09ުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .7
ުފަދަުތަކެތިުވިްއކ އެ)ފަްނސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމ25,000ުުަ)އެއްހ ސް(ުރުފިޔ އިންުފެށިގެނ1,000ުުުްއަގުު

ުތެރެއިން ުތެރެއިުފަރ ތްތަކުގެ ުފަރ ތްތަކުެގ ުއެ ުހޯދުމަށްފަހު، ުއަުގ ުލިޔުމުން ުތިންފަރ ތަކުން ުއެމަދުވެގެްނ ފަރ ތަުކންުުކަށީގެންވ ން
ުހޯދިދ  ުުނެކަމަށ އި،ތަކެތި ުގަވ އިދުގެ ުއަގ އެކު(8.14ުމި ު)ތަކެތީގެ ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުމ އްދ ގައި )ފަންސަވީސްުު 25,000ވަނަ

ު ުމަސައްކަތެއް ުހަމަނުވ  ުހ ސް(ުރުފިޔ  ުނުވަތަ ުހަމަނ25,000ުުކުރަންވެއްޖެނަމަ، ުހ ސް(ުރުފިޔ  ުހަދަންު)ފަންސަވީސް ުއެއްޗެއް ވ 
ުތަފ ތު ުމަދުވެގެން ުއެންމެ ުކޮށްދިނުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުނުވަތަ ުހަދައިދިނުމަށް ުއެއެއްޗެއް ުއަުގުފަރ ތަކުންުުތިންވެއްޖެނަމަ،

ޔުންތައްުބަލ ،ުތްތަކުގެުލިުފަރ ލުުކުރުވ ނީުކަމަށ އިުއަދި،ުއެކަމަށްުހުށަހެޅިބަލައިގެންުއެންމެުރަނގަޅުުފަރ ތަކ އިުއެމަސައްކަތްުޙަވ 
ލުުއުތުރުބުީރުލަދުންމަޑުމިސް،ުއިުިވއަވަކިުފަރ ތެއްުހޮވީުކީއްވެގެންކަްނުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިުކުރަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަ

ު ުޖުމްލަ ުއިދ ރ އިްނ ުކައުންސިލްގެ ުު)ސ ޅީސ42,694ުްފުނަދޫ ުރުފިޔ ގެ ުަހަތރެއް( ުނުވަދިހަ ުހަސަތޭކަ ުޚިދުމަްތުމުދެހ ސް ދަލ އި
ުކީއްވެ ުހޮވީ ުފަރ ތެްއ ުވަކި ުބަލައި، ުއަގު ުގޮތަްށ ުގަވ އިދުގައިވ  ުބަޔ ްނކުރެވުނު ުއިސްވެ ުބަޔ ންގެންކަހޯދ ފައިވ އިރު، ޮކްށުން

 އިސްވެރިއަކުުސޮއިކޮށްފައިުނުވުން؛

ށްުުއޮފީހަށްުލިބުނުުކަމަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައި،ުއޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެތ8.11ުިު(ުގ2009ެ) ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު .8
، ރިތޯުބަަލއިމަޔަށްުހުހަކެތިުތަތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވ ުފަރ ތުންު)ސްޓޮކްުބަލަހައްޓ ުފަރ ތުން(ުަތކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުުކުރިުފޯމުގައިވ ު

ތިުނުަވަތުފައިވ ުތަކެލ ކުވެހަނޯޓުކޮްށ،ުފެންވަރުދެރަުކަމުނުދ ުތަކެތިުުނވަތަުއެއްވެސްުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަންުއެނގޭނޭުގޮތަށްު
ުތަކެ ުއެނގޭނެގޮތަށް ުއެކަންވެސް ުހުރިނަމަ ުތަކެތި ުކައިރިވެފައިވ  ުހަމަވ ން ުނުވަތަ ުހަމަވެފައިވ  ުގަމުއްދަތު ުއޯޑަތި ުކުރިުތުމަށް ރު

ވ ުމުދަލ ިއުންުގަނެފައިދ ރ އިޑުލުުއުތުރުބުރީުފުނަދޫުކައުންސިލްގެުއިމިލަދުންމަުވިއަސް،ފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިު
ު ުޖުމްލަ ު ުތެރެއިން ުރުފިޔ 3,026,712ު ޚިދުމަތްތަކުގެ ުބ ރަ( ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުސައްބީސް ުމިލިއަން ުނުވަތަުުގެު)ތިން ތަކެތި

 ކޮށްފައިވުން؛ފައިސ ުޚަރަދުކަށަވަރުުނުކޮށްުުލިބުނުކަްނުލިޔެކިޔުމުންުއިދ ރ އަށްުޚިދުމަތްުއެ
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ޗަރުނިޒ މްުހިންގުން"ު(ުވަނަުމ އްދ ،ު"ފައިސ ުޚަރަދުުވައ2ުަވނަުބ ބުގެު)8ު(ުގ2009ުެއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދަ .9
(ު ުޚަރަދ3ުގެ ުފައިސ އެއް ުއެއްވެސް ުގައި ު)ހ( ުމިމ އްދ ގެ ުހެދުން" ުވައުޗަރ ުކުރުމުގެ ުޚަރަދު ު"ފައިސ  ުގައި ުހުއްދަުކުރުމަ( ށް

ުމި ުފޯމްުދޭންވ ނީ ުއެދޭ ުަގންނަްނ ު"މުދ  ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުކުރިން ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފަިއސ  ުމުދަގަވ އިދުގަިއ ުއޯޑަ، ުކުރ ުލަށް ރު
ުފުރިހަ ުޯފމް ުެބހޭ ުެބލުންތަކ އި ުބަލަންޖެހޭ ުކުރިން ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުއަދި ުއިންވޮއިސް/ބިލް، ުފަމަކުރުފޯމް، އިސ ުމަށްފަހު

ުވައުޗަރ އިއެ ުވިއަސް،ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުބަޔ ްނކޮށްފައި ުވ ނަމަކަމުގައި ުއެުލިޔުންތައް ުކު ުފުނަދޫތުރުބުއުމިލަދުންމަޑުލު ުންުއުންސިލުކަުރީ
ު ުރުފިޔ 3,495,835ުުޖުމުލަ ުފަހެއް( ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުފަސް ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުމިލިއަން ުު"ފައިސ ު)ތިން

 ން؛ވުުޚަރަދުކުރުމުގެުކުރިންުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ ިއބެހޭުފޯމު"ުފުރިހަމަުނކޮށްުޚިމުދަތ އިުތަކެތިުހޯދ ފައި

10. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ )1.05ުު ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުަތންތަނުން ުދައުލަތުގެ ުގައި ުމަސައްކަތަްށުކު)ހ( ރ 
ުުދަވހުން ުނިމުނު ުއެކަމެއް ުފައިސ  ުލިބެންެޖހޭ ުއަގަށް ުޚިދުމަތަކަްށުނުވަަތުވިއްކިއެއްޗެއްގެ ުދެވޭ ުުފެށިނުވަތަ ުދުވަހުެގުމަސ1ުްެގން

)ނ(ގައިުއެކިފަރ ތްފަރ ތުންުުު)ހ(ު)ށ(ުއަދިވަނަުމ އްދ ގ1.07ުުެއަދިުމިުގަވައިދުގެުުއިރުތެރޭގައިުހޯދަންވ ނެުކަމަށްބަޔ ްނކޮށްފައިވ 
ުލިބެން ުއެޅުމަށ އި، ުފިޔަވަޅުތައް ުއަޅަންޖެހޭ ުފަރ ތުން ުކަމ ބެހޭ ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުޖެހޭފަދައުލަތަށް ދުމަށްުހޯއިސ އެއް

ުފިޔަވަ ުއަިދ ުބެެލހެއްޓުމަށ އި ުރިކޯޑުަތށް ުއެނގޭނެގޮތަްށ ުފިަޔވަޅުތައް ުހުރި ުއަޅ ފައި ުއެއެއޮފީހަކުން ުފައިސ ުފަހުގައިވެޅުމަށްޅު ސް
 ބުީރުފުަނދޫޑުލުުއުތުރުންމަމިލަދުުވިއަސް،ުނުލިބޭނަަމ،ުއެމައްސަލަތަށްުގަވ އިދުންުޝަރީއަތަށްުހުޅައަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައި

ުުގެކައުންސިލް ުޚިދުމަތަށް ުކަރަންޓްގެ ުފޯރުކޮށްދެމުންދ  ުލިބެންޖެހ2016ުޭއިދ ރ އިން ުއަހަރު )ތިނ3,912,028ުުްުޖުމްލަުވަނަ
 ލިބިފައިުނުވުން؛މިލިޔަންުނުވަުސަތޭކަުބ ރަުހ ސްުއަށ ވީސް(ުރުފިޔ ު

11. ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު ުއޮތޯރިޓީގެ ުގަވަރމަންޓް LS/CIR/2013/12ު(10ުު-22ލޯކަލް 2013ުޑިސެމްބަރު ުގެ )10ު
ުހުށަހަޅަްނުނުޖެހޭގޮތަްށުސަލ މުގެ ުސެޓްފިކެޓް ުކައުްނސިލަރަކު ު)އ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުހުރުވަނަ ުއޮފީަހށްމަށްފަުޗުއްޓީަގއި ުނުުކްނނަުހު

އުންސިލުެގުކައެލިޔުންުުުއަދިދުވަހުުއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމ އި
ުބަޔ ންޮކށްފައި ުކަމަށް ުކުރަންވ ނެ ުޑޮކިއުމަންޓު ުފުނަދޫު،ސްވިއަުުއިދ ރ ގައި ުއުތުރުބުީރ ުމެކައުންުމިލަދުންމަޑުލު ްނބަުރންުސިލުގެ

 ސަބަބުުއެނގޭނެުފަދަުލިޔުމެއްުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުްނ؛ުގައިުހުރިސަލ މުގެުޗުއްޓީ

12. ު ުަނންބަރު ުޤ ނ2010/07ުޫޤ ނޫނު ުހިންގުުމގެ ުއުޟޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ަނުވ108ުުަނު(
ުމ އް ުމަހު ުޖުލައި ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުގައި ު)ހ( 10ުުދ ގެ ުފުރަތަމަ ުއެއަހަރެއްގެ ުކުރިން، ުދުވަހުގެ ުހިންިގުމ6ުަވަނަ ސްދުވަހު

ުކަމަށ  ުފޮުނވަންވ ނެ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ުގަުއި،ހަރަކ ތްތަކުގެ ު)ށ( ުފ އިމިމ އްދ ގެ ުއަހައި ުހިްނިގުތުވި ރު
ތްުއޮދ ގެު)ނ(ުގައިުކުރިއަށްުގެުކުރިންުފޮނުވަންވ ނެުކަމަށ އި،ުއަދިުމިމ އ10ުްކޮންމެުއަހަރެއްގެުޖެނަވަރީުުހަރަކ ތްތަކުގެުރިޕޯޓެއް

ުކަމަށްވެްސުނުވަންވ ނެފޮލަށްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުްނސިލަށްުކޮންމެުޖުލައިުމަހެއްގެުނިޔަ
ުކައުްނސިލްމިލަުވިއަސް،ުބަޔ ންކޮށްފައި ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުބަޔ ންކުރެުގެުދްނމަޑުލު ުއިސްވެ ުމ އިދ ރ އިން ަތއްުުރިޕޯޓްއްދ ގައިވ ވުނު

ނޑައެޅިފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައި  ނުވުން؛ުއެުޤ ނޫނުގައިުކަ
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުު ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ނޫނ އި ުއިނ1ް))ހ( ުއަށ10ުްު)( )
ނޑުގޮތެއްގައި،ުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފުނަދޫުކައުުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތަްއތ ށްުފިަޔވައި ްނުގެުމ ލީުކަންކަގެުއިދ ރ ންސިލްމައިގަ

ު ުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ު ހިންގައި ުއ އ2006/3ުިުނަންބަރުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިުދައުލަތުު)ދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ދ ުގެ
 އެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުެދކެމެވެ.

ު
(ުއަށ21ުްއިްނު)ު(11ރުު)ނަންބަގެުބިނ ކުރެވުުނުއަސ ސްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިަދށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތް)ށ(ުއަދިު

ުޢަމަ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަންތައްތައް ުޤ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުނަލުކޮށްފައިވަނީ 2010/7ުުންބަރުނޫނު
ުވެ.ދެކެމެުންއޮފީހު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމި

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުކައުންސިލްގެުމ ލިުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެ .1

އޮފީހެއްގަިއުމިުުދައުލަތުގެުކޮންމެު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުިެގު )ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށުން ުމ އްދ ގަިއުު،ޤ ނޫނުގެ ުއެ ުތެރޭގައި ުމަސްދުވަހުގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއްގެ ުމީލ ދީ ކޮންމެ

ުރި ުކަންތައްތަކުެގ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުހިމަނައިގެންބަޔ ންކުރ  ުޖެނެރަލްއަށްު، ޕޯޓު ުއޮޑިޓަރ ުރިޕޯޓެއް އަހަރީ
ުރަށުހު ުއަދި ުބަޔ ްނކޮށްފައިވެއެވެ. ުޖެހޭނެކަމަށް ުސިީޓުުށަހަޅަން ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި

ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތް ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ުހިސ ބުތައް ުމ ލީ ުުފިނޭންސްުކައުންސިލްތަކުގެ ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ -13އެންޑް

D2/CIR/2016/9ު(29ުުްުމ ލިއްޔަތ އިުބެހޭުސަރކިއުލަރުވަނ2016ުީއޮގަސްޓ)ު.ެނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވ ުކަ

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު 2016ުުނަމަވެސް ުއަހަރުގެ ުޚަރަދުކުވަނަ ުބަބަެޖޓުން ުގޮތުގެ ، ޔ ނ އިރި

ުއިދ ރ 2016ު ުއެ ުވަނައަހަރު ުއ އި ުއ މްދަނީ ުލިބުނު ުއަށް ުހިނގި ުތައްޔ ރުކޮށް، ުބަޔ ން ުަނންޚަރަދުގެ ުޤ ނޫނު 2006/3ުބަރު
ު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގައ35ުި)ދައުލަތުގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުމަތިންވަނަ ުގޮތުގެ ުބުނެ، ވ  ުމ އްދ ގައި ،ުމުއްދަތުގައިުއިވ ފައެ

ުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށް ުރިޕޯޓު ުއަހަރީ ުސަބަބުން،ުމިލަދުންމަޑުުލުއުތުުކައުންސިލްގެ ުގެުއުންސިލްުފުނަޫދުކަރުބުރީުހށަހަޅ ފައިުނވުމުގެ
 ފައެވެ.ވަނީުނުވެއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތ2016ުުްޑިސެންބަރ31ުުުއިދ ރ ގެު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުަނންބަރު ުމ ލިއްޔ2006/3ުަޤ ނޫނު ު)ދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނު( ުބަޔ ންކ35ުޮތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ެގ ުށްފަވަނަ މަުޢލޫމ ުތުއިވ 
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިްއޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ15.03ުިހިމަނައިގެން، ުމ އްދ އ އި ުފިނޭވަނަ ުއޮފް ުޓްރެޜަރީނިސްޓްރީ ުއެންޑް ގެުުންސް

ނޑ ުއެއްގޮތަށްުގައިމ ިލއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު(2016އޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ނަންބަރުު ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ުކަ
ުހުށަހެޅުމަްށު ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުތެރޭގައި ުމަސްދުވަހުގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުކޮންމެ ުތައްޔ ރުކޮށް، ުބަޔ ންތައް މ ލީ

ު ދަންނަވަމެވެ.
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ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްު .2 ފައިސު  ުުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަނެފައިވު 

ުމިިނސްޓްރީ ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުދެއްކުމަށްޓަކައިުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުއ މްދަނީގެ ުއަށް ޓްރެޜަރީ
ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަްށ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ގަވ އިދުުމޯލްޑިވްސް

(2009ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ2.01ުު(ުގެ ުމ އްދ ގައި ުއެކައުންޓަްށުު،ވަނަ ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއިދ ރ ތަކުން ުދައުލަތުގެ އަތޮޅުތަކުގައިހުރި
ުމިނިސްޓްރީު ު ުކުރ ނެގޮތް ުޓްރ ންސްފަރ ުނަންބަރުުއެންޑްުފިނޭންސްުުއޮފްުފައިސ  31ުު)2010/06ުުޓްރެޜަރީގެ (2010ުމެއި

ުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުއިދ ރ ތަކަށްުސަރކިއުލަރ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުދަުށްނ ުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުވަކި ުއަިދ ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ގައި
ުމިނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުފައިސ ،ުޕަބްލިކް ުނަންބަރުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުބަލައިގަންނަ ުޓްރެޜަރީގެ

10/2011ު(21ުު ުމ ލިއްޔ2011ަޖުލައި )ު ުނަންބަރު ުއ އި ުސަރކިއުލަރ ު(2012ުނޮވެްނބަރ08ުު)08/2012ުތ އިބެހޭ
ުގައިުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ

ުު،ނަމަވެސް ުޤ ނޫނުތަކުެގުދަށުން ުބައެކިއެކި ުއިދ ރ ިއން ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުުރުބރީ ުފައިސ ލައިގަމިަލދުންމަޑުލު ޕަބްލިްކުުްނނަ
ުކައުންސިލްގެ ުޖަމ ނުކޮްށ ުއެކައުންޓަށް ުބަހައްޓ ފަުއިދ ރ ގެުުބޭންކް ުތިޖޫރީގައި ުއެކައުންޓުގައ އި ުފ ހަގައިވ ކަބޭންކް ކުރެވުނެވެ.ުން

ުު،މިގޮތުން ުއިދ ރ އިން ުތެރެއިނ2016ުްކައުންސިލްގެ ުފައިސ ގެ ުބަލައިގަނެފައިވ  ުއަހަރު ުު،ވަނަ ުތިްނ93,550ުުޖުމްލަ )ނުވަދިހަ
ު.ހުރިކަންުފ ހަގަކުރެުވނެވެއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްުފަސްުސަތޭކަުފަންސ ސް(ުުރުފިޔ ުހ ސްު

ުބޭންކް ުކައުންސިލްގެ ުރައްދުނުކޮށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ުފައިސ  ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުއެހެނިހެން ުތިުއެކަދައުލަތުގެ ޖޫރީގައިުއުންޓ އި
ުލިބެނެޖެހޭ ުޚަބަހައްޓ ނަަމ،ުއެމުއައްސަސ ތަކަށް ުކަންކަމަށް ުޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ުނުލިިބ،ުއެަފއިސ  ުނުފައިސ  ުއަރަދު ުއެކަމުގެުކުރެވު ދި

 ުވެ.ށީގެންވެއެްނުއެކަސަބަބުންުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮްށދެންޖެހޭުޚިދުމަތްުއެކަށީގެންވ ުގޮތެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުދަތިވުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު)ހ(ު ުޮއފް ުޓްރެޜަރީގެމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް 21ުު)10/2011ުުނަންބަރުުުފިޭންނސް ުސަރކިއުަލރ2017ުޖުލައި ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ )
ު ުނަންބަރު ުު(2012ުނޮވެންބަރ08ުު)08/2012ުއ އި ުބަޔ ންޮކށްފައިވ  ުސަރކިއުލަރގައި ުަދށުްނުތަކު ޤ ޫނނުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ެގ

ުފައިސ  ުބަލައިގަނެފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ު، ކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގަިއ5.22ުުގެ ވަނަ
ު ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުމަިތން ުގޮތުގެ ުގެންދިއުަމްށުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުޖަމ ކުރަމުން ުއެަކއުންޓަށް ުބޭންކް ޕަބްލިކް

ުދަންނަވަމެވެ.

ު ުރައްދުކުރުމަށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުދައުލަތުގެ ު)ށ( ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ުއަވަހަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ  ުފަރ އްދުކޮރަލިބޭ ުއެ ތަކަްށުށް
ުލިއުމުންުއެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށްު .3 ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  ުލިބޭުފައިސު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުބ6.15ުަ( ުގޮތުން ުވަގުތީ ުއޮފީހުގައި ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުޭބނުންވ ުވަނަ ހައްޓަން
ުތަނެއްގަ ުއެހެން ުފިޔަވައި ުތިޖޫރީ ުކަމަށ އި، ުތިޖޫރީގައި ުހުއްދައ އެކު ުވެރިއެއްގެ ުބަހައްޓަންވ ނީ ުފަފައިސ  ުބަހައްއި ޓައިގެްނުއިސ 

ުސ ުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަގުތުުއޮއްވ ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުލިބޭަފއި)ހ(1.01ުުުމިގަވ އިދުގެއަދިުުވެއެވެ.ނުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި
ުވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިުވެސްުލިބިއްޖެނަމަ،ުއެފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްު
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ު، މަވެސްނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުފުނަދޫ ުއުުތރުބުރީ ުޖ25ުުމިލަދުންމަޑުލު ުަބލައިގެންފައިވ  ުރަސީދުން 279,323ުމުލަ
ުވަ ުތިޖޫރީއަށް ުދުވަހު ުބަލައިގަތް ުފައިސ  ުއެ ުރުފިޔ  ުތޭވީސް( ުތިންސަތޭކަ ުހ ސް ުނުވަ ުހަތްދިހަ ުނުވ ކަުއްދ ފަ)ދުއިސައްތަ ންުއި

ު ުއަދި 21ުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުއިރ2018ުުޖެުނއަރީ ުޗެކުކުރި ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ ގެ ުކަުއންސިލްގެ ުދުވަހު ުއެއްވެސްުތިު،ވަނަ ުޖޫރީގައި
ުނެތްނަމަވެސް ުޕްރީ، ފައިސ އެއް ުފީ، ުކަރަންޓު ުއިދ ރ އިން ުމެނޭޖްކުރުުކައުންސިލްގެ ުކުނި ުއަދި ުޕީ، ުފީސްކޫލް ުގޮތުގައިމުގެ ުގެ

ުުބަލައިގަނެފައިވ  ުތިންސ139,384ުަޖުމުަލ ުނުވަހ ްސ ުތިރީސް ުރުފިޔ )ސަތޭކަ ުަހތަރެއް( ުއަށްޑިހަ ުއިދ ރ ގެުކައުު،ތޭކަ ުންސިލް
ު ުއެކައުންޓް ުހުރިކަނ1ުްރެވެނިއު ުދަށުގައި ުބެލުމުގެ ުމުވައްޒަފުގެ ުބަލައިގަންނަ ުފައިސ  ސިލްގެުކައުންުއަދިު.މެވެފ ހަގަކުރަުގެ

ުވައްދ އިދ ރ  ުތިޖޫރީއަށް ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުުފައިވަނީއަށް ުދުވ3ުައެވްރެޖްކޮށް ުފަހުން)ތިނެއް( ުޖަމ ނުޮކްށުު،އިކަމ ސް ބޭންކަށް
ުވެ.ކުރަމެވެސްުފ ަހގަުނެތްކަންތިޖޫރީއަށްުވައްދ ފައިވ ކަންުތިޖޫރީުރިޕޯޓުންުއެގެންު،ބަހައްޓ ުފައިސ ޖޫރީގައިުތި

ު ުއިތުރުން، ުއިދ ރ އިންމީގެ ުުރަސީދަކުނ31ުްުކައުންސިލްގެ ުޖުމްލަ ުސަތޭކ315,130ުަބަލައިގެންފައިވ  ުއެްއުު)ތިން ުހ ސް ފަނަރަ
ުޚިދުމަތްުންކިންގުގެކީުބޭއެރަށަު،އިރުސަތޭކަުތިރީސް(ުރުފިޔ ުއެުފައިސ ުބަލައިގަތްުދުވަހުުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވ 

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުލިބެންުހުރިުރަށެއްކަންުވެސް

ު ުއިދ ރ އަށް ުުބަލައިގަންނަކައުންސިލުގެ ުތިޖޫރީއަށް ުބެލުމުފައިސ  ުމުވައްޒަފުންގެ ުބަދަލުގައި ުދަށުވެއްދުމުގެ ުބެހެއްގެ ޓުމުގެުގައި
 ސަބަބުންުފައިސ ުގެއްލުމ އިުނަަހމަގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަށްުމަގުފަިހވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު)ހ(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ 6.21ު ގެ ުމ އްދ ގައި ުއިދ ރ އަށްުބަޔ ންކޮވަނަ ުކައުންސިލް ުގޮތަށް ށްފައިވ 
ސްުގެނެްސުށްުެގންގޮއްތަނައެއްތަުންނުއަނެު،ލިބޭުފައިސ އ އި،ުޚަރަދަށްުނަގ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުޙަވ ލުނުކުރެވިުހުންނަުފައިސ އ އި

ުމެވެ.ށްުދަްނނަވަޓުމަގައިުުބެހެއްހަދ ުފައިސ އ އި،ުއަދިުމިނޫންވެސްުދައުލަތުގެުޙަވ ލުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުފައިސ ުތިޖޫރީއެއް

ު ުމ ލިއްޔަ)ށ( R-20ު/2017)ުަގވ އިދުުތުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގ5.15ުެ(ގެ ުމ އްދ ގައިވ  ުޖަމ ކުރަންޖެހޭުވަނަ ުފައިސ އެއް ުއެ ުމަިތން
ުދަންަނވަމެވެ.އެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުުުއެކައުންޓްތަކަށް

އެުދައުލަތުގެު .4 ުއްގޮތަށްުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުނިޔަލ6.16ުަ( ުހަފްތ އެއްގެ ުކޮންމެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުހުިރުވަނަ ުތިޖޫރީގައި ށް
ުހުރިނަމަ ުފައިސ  ުއަދަދ އި،ުޗެކުންުހުރިވަރ އި،ުބޭރު ުހުރި ުފައިސ އިން ު)ނަގުދު ުހިސ ބު ުކޮު،ފައިސ ގެ ުވައޭގެ ުންމެ ކީްނުވައްތަރެއް

ު ުމުވައްޒަފަކު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުހުރި ުޙަވ ލުވެރި ުތިޖޫރީއ ިއ ުބަލައި، ުއަދަދު( ުުޗެކުކޮށްހިސ ބުއެހުރި ފައިސ ު،
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުގުނައި،ުއަދިުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންަދންވ ނެަކމަށް

2016ުުު،ނަމަވެސް ުއަހަރު ުތިޖޫރީވަނަ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުުފަނދޫ ުއުތުރުބުރީ ުބަލަހަމިލަދުންމަޑުލު ުފައިގައި ުއްޓ  ގެުތު ހަފުުސ ގެ
ުތައްޔ ރުކުރަމުންގޮސްފައިު ުއެހެންކަމުންުނުވ ކަންުރިޕޯޓް ުއެއްގޮތަށްު،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ު ުގަވ އިދ އި ުހުންުތިޖޫރީމި ނަންެޖޭހުގައި

ުުެމވެ.ކުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުޗެ
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ުމުވަ ުއިތުރުން،ުއެހެން ުމުވައްޒަފުގެ ުހުންނަ ުޙަވ ލުވެގެން ުތިޖޫރީއ އި ުބޭނުމަކީ ުބޮޑު ުއެންމެ ުރިޕޯޓްގެ ުތިއްޒަފަމި ޖޫރީގައިުހުރިުކުވެސް
ުއިސްވެރިންނަށް ުއޮފީހުގެ ުހިސ ބުތަްއ ުފައިސ ގެ ުބަހައްޓ  ުތިޖޫރީގައި ުގުނުމ އި، ުއޮފައިސ  ުއެނގިފައި ުކަވެސް ،ުމަށްވ އިރުތުން

ންމެުއެކަށީގެންވ ުންޓްރޯލްުއެމިުކޮުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމިުރިޕޯޓްުގަވ އިދުންުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވ ތީުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުތަންފީޛުުކުރެވިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުއެކަށީގެންވ ުގައިތިޖޫރީ ުކޮންޓްރޯލްތަްއ ުއިންޓަރނަލް ުކުރަންޖެހޭ ުޤ އިމު ުގޮތުން ުފައިސ އ ގުޅޭ ުތަންފީގޮތުގަުބަހައްޓ  ޛުުއި
ުފައިސ  ުތިޖޫރީން ުއިތުރަށް، ުމަގުފަހިވުމުގެ ުކުރުމަށް ުބޭނުން ުފައިސ  ުމަންފ އަށް ުއަމިއްލަ ުއެކަމަދުވިުނުކުރެވޭނަމަ، ންުޔަސް

 ވ ކަމެކެވެ.އެކަށީގެންުހުމަކީއިތުވެ،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމ ލީުގުއްލުމަކ ުކުރިމަތިލ ންޖެުފ ހަގަނުކުރެވިުގިނަުދުވަސްތަކެއްުފ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތު ުމ6.22ުަ ގެު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުވ  ުމ އްދ ގައި ުތިޖޫރީުު،ތިންވަނަ ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ކުރިުުރިޕޯޓްުޗެކްުު،ފަރ ތ އިުރުކުރިރިޕޯޓެއްުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުއެރިޕޯޓްތަކުގައިުރިޕޯޓްުތައްޔ 

ުފަރ ތ އިުއަދިުހުއްދަުދެއްވ ުވެރިއެއްގެުސޮއިުގަވ އިދުންުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ުރީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަުދައުލަތުގެުމ ލިއްު .5

(ު ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ު)ހ(7.01ު( ުމ އްދ ގެ ުަގންުވަނަ ުަތންތަނަށް ުދައުލަތުގެ ުހަދިޔ ގެުގައި ުނުވަތަ ނަ
ުކަ ުބަލަހައްޓަްނވ ެނ ުލިޔެ ުދަފްތަރު ުމުދަލެއްެގ ުހުރިހ  ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުައދި ުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ. ުބަޔ ުމ އްމިމަށް ންކޮްށފަިއވު ދ ގައި

ުނަންބަރ އި ުކޯޑު ުމުދަލުގެ ުތަކަކީ ުތަފްޞީލުު،މަޢުލޫމ ތު ުނަމ އި ުފުރިހަމަ ުތަނ އިު،މުދަލުގެ ުހުރި ުުބުނުލިު،މުދ  ުއަދިުއަތ ރީޚ އި ގު
ުމަ ުއިތުރު ުބެހޭ ުޢުމުދަލ އި ުިހސ ބު ުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުއަދި ުއެލޫމ ެތވެ. ުވަކިވަކިން ުބައިބައި ުއުުއްޗަށްތަކެުއެކި ނިއިތުުރުއަންނަ

ުއެނގޭނެގޮތަށްުލިޔެުބަަލހައްޓަންވ ނެުކަމަށްވެސްުއެުމައްދ ގައިުބުނެފައިވެއެވެ.

ުރ އަށްުއިދ ގެއުންސިލްކަު،އަސްވިފައިުތައްޔ ރުކޮށްއްުދަފުތަރެމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފުނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހަރުމުދަލުގެު
ުރަމެވެ.ުފ ހަގަކުއެއްގޮތަށްުލިޔެބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުދ އިުގަވ އިއިސްވެބަޔ ންުކުރެވުނުުހޯދޭުހަރުމުދަލުގެުދަފުތަރުު

ުމުދަލުގަު،މިގޮތުންު ުފުރިހަމަބައެއް ުއަގު، ުމުދަލުގެ ުމަު،ތަްފޞީލްުއި ުމުހިންމު ުފަދަ ުނަންބަރު ުހަރުމުދަުޢުލޫމ ސީރިއަލް ލުެގުތު
ޓިފިކޭޝަްނުުއައިޑެންއިުއެސެޓްގަމުދަލުުބައެއްުުސ ންޕަލުގެުގޮތުގައިުނެގުނުއަދިުުމެވެ.ފ ހަގަކުރަުހިމަނ ފައިުނުވ ކަންުރަޖިސްޓަރީގައި

ުރަމެވެ.ކޯޑުުނަންބަރުުޖަހ ފައިނުވ ކަންެވސްުފ ހަގަކު

ުނަންބަރުުގެުސީރިއަލްރުމުދަލުއިުހަގަުދަފުތަރުހަރުމުދަލުގެުުގެގެންދ ުއިްނޖީނުގޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހިންގަމުންު،މީގެުއިތުރުން
ގަކުރެވުެނވެ.ުހަވ ކަންުފ ހ ފައިޖައަދިުމޮޑެލްުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނވުމ އި،ުމުދ ުލިބުނުުތ ރީޚުގެުަބދަލުގައިުމުދ ުލިބުނުުއަހަރުުއެކަނިު

 ވެ.ރަމެކަންވެސްުފ ހަގަކުޖަހ ަފއިނުވ ހަރުމުދަލުގައިުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރ8ުުުންޕަލުގެުގޮތުގައިުނެގުނުުއަދިުއޮޑިޓްގައިުސ 

ުރިކޯޑް ުބަލަހަހަރުމުދަލުގެ ުލިޔެ ުއުޞޫލުން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުނުވުމުއްޓ ފަތައް ުސަަބބުްނ،ުއި ގެ
ރުމުދަލެއްުއެުހަގެުހުރިހ ުދ ރ އިލްގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުޖުމުލަުއަގަކީުކޮބައިކަމ އި،ުކައުންސި
ުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިުހަމައަށްުހުރިކަންުކަށަވަރުކުރެވޭނެުގޮެތއްުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުަގވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޚަރަދުެގ11.03ުުު ގެު(R-20/2017))ހ( ުކެޕިޓަލް ުބަޖެޓުގެ ުދައުަލތުގެ ުގައި ު)ހ( ގެ
ށްވުރެުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުކޮށްގެންުހޯދ ުއެންމެހައިުތަކެއްޗ އި،ުމަސައްކަތްތަކ އި،ުބޭނުންކުރެވޭނެކަމަްށުލަފ ކުރ ުމުއްދަތުުއެއްއަހަރަ

ގައިުވ ުނަމޫނ އު MG/PR01ުއިގެންުމިުގަވ އިދުގެުޖަދުވަުލުގިނަުވ ނަމަުއެުތަކެތިުދައުަލތުެގުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނަ
 ނަވަެމވެ.އެގޮތަށްުބަލަހެްއޓުމަށްުދަން

ު)ށ(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ބ(11.03ުގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުހުިރހ ުވަނަ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ުހަރުމުދަލެއްގައިވެސްުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖެހުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުދައުލަތުުތަްނތަނުގައ11.04ުުިގެުު(R-20/2017))ނ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ެއުތަކެއްޗަށްުއަންނަުއުނިއިތުރ އި،ުު،ވަނަުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެމަތިނ11.02ުްހުންނަުދައުލަތުގެުމުދަލުގެުހިސ ބުތައްުމިުގަވ އިދުގެު

ނޑިގޮތްު)ޑެޕްރިސިއޭޝަން(ުއެނގޭނޭގޮަތށްުލިޔެުބެލެހެްއޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.  ބަލަށްކެ

ުފައިުނުވުންުދަތުރުުރިޕޯޓްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުހުށަހަޅ ު .6

(ު ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު 01/2012ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުގެ ުބޭރ5.16ުަ( ުރ އްޖެއިން ުރ އްޖެއ އި، ުމ އްދ ގައި ުދަތުރުެގުވަނަ ުކުރ  ށް
ު ުބަންދުނޫން ުސަރުކ ރު ުއަންނަތ  ުނިންމ ފައި ުދަތުރު ުރިޕޯޓް" ުއ3ުޮ"ދަތުރު ުއެ ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ފީހަކަށްު)ތިނެއް(

ުޔ ންކޮްށފަިއވެއެވެ.ުހުށައަޅަންވ ނެކަމަށްުބ 

ުދަތުރުތަުކގެު،ނަމަވެސް ުކޮށްފައިވ  ުފަރ ތުން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުސ މްޕަލްގެުއޮޑިޓްު،ންތެރެއިުމިލަދުންމަޑުލު
ު ުނެގުނު ުނުވ އިރ6ުުގޮތުގައި ުހުށަހަޅ ފައި ުރިޕޯޓުތައް ުދަތުރު ުދަތުރެއްގެ ުއެއްވެސް ުތެރެއިން ުޖުމުލަުުދަތުރުތައެު،ދަތުރުގެ ުކަށް

ުއަދި(91,650ު ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ުރުފިޔ  ުފަންސ ސް( ުސަތޭކަ ުހަ ުހ ސް ުއެއް ުއިުނުވަދިހަ 2ުު،ތުރުންމީގެ
ުދަތުރެއްގެުދަތުރުުހުއްދަުލިޔުމުންުހޯދ ފައިނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ުކައު ުރިޕޯޓް ުދަތުރު ުދަތުރުތަކަށް ުކުރ  ުއިދ ރ އިން ުނުދ ނަމަންސިލްގެ ުބޭނުމ ު،ތަްއޔ ރުކުރަމުން ުދަތުރުެގ ުަދތުރުކުއި، ތަކުެގުރެވޭ
ުނަތީޖ  ުއޭގެ ުކަންތައްތަކ އި ުހ ސިލުކުރެނު ުހޯދަމުންުދަތުރުން ުހުއްދަ ުދަތުރު ުއަދި ުނޯންނ ނެއެވެ. ނުެޖޭހުކުރަންު،މަނުދ ނ އެނގެން

 ރަދުގައިުކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއޮންނ ނެއެވެ.ޚަދަތުރުތައްުދައުލަތުގެު

ދިންގޮތްުއިޞްު  ލ ޙުކުރަންުލަފު 

ންުއުލަތުގެުއޮީފސްތަކުންުރ އްޖެއ އި،ުރ އްޖެއިގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތަށްުދ8.14ުަގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ުއެުމ އްދ ގައިުހުގެުތެރޭގައި)ފަހެއް(ުދުވ5ުަބޭރަށްކުރ ުދަތުރުގެު"ދަތުރުުރިޕޯޓް"ުދަތުރުުނިންމ ފައިުއަންނަތ ުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންު

ުހިމެނޭުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިެގންުަތއްޔ ރުކޮށްުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ުދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދުމުގައިުއަގުބަލަންޖެހޭުއުޞޫލުތަކ އިުޚިލ ފުވެފައިވުންުޚި .7

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ )8.09ުު ުއަގު ުތަކެތީގެ ުގަންނަ ުއެއްފަހަރ  ުގައި ު)ނ( ުހ ސް(ު)1,000ުގެ އެއް
ު ުފެށިގެން ުފ25,000ުަރުފިޔ އިން ުވިއްކ  ުތަެކތި ުއެފަދަ ުނުވ ނަަމ ުބޮޑު ުރުފިޔ އަްށވުރެ ުހ ސް( ުތެ)ފަންސަވީސް ރެއިްނުރ ތްތަކުެގ

ުލިޔު ުތިންފަރ ތަކުން ުފަރ ތަމަދުވެގެން ުއެކަށީގެންވ  ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުއެ ުހޯދުމަށްފަހު، ުއަގު ުމުން ުތަކުން ުދ ނެކަަމށްުހޯދިކެތި
ންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔު )ފ25,000ުަގައިުމަސައްކަތުގެުއަގުު)ތަކެތީގެުއަގ އެކު(8.14ުުޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިުގަވ އިދުގެުބަ

ުކުރަންވެއްޖެނަމަ ުމަސައްކަތެއް ުު 25,000ނުވަތަު،ހަމަނުވ  ުއެއްޗެއް ުހަމަނުވ  ުހ ސް(ުރުފިޔ  ުވެއްޖެނަމަ،ުއެހަ)ފަންސަވީސް ުދަން
ުފަރ ތަކު ުތިން ުތަފ ތު ުމަދުވެގެން ުއެންމެ ުކޮށްދިނުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުނުވަތަ ުހަދައިދިނުމަށް ުއައެއްޗެއް ުބަލައިގެން ުއެންމެުގު ން

ުުކުރެވިދ ނެކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ.ރަނގަޅުުކަމަށްުފެންނަުފަރ ތަކ ިއުއެުމަސައްކަތްުޙަވ ލު

ުު،ނަމަވެސް ުޖުމްލަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުުރބުރީ ުހ42,694ުަމިލަދުންމަޑުލު ުދެހ ސް ުނުވަދިަހު)ސ ޅީސް ސަތޭކަ
ފަރ ތެއްުޮހވީުުލައި،ުވަކިގުުބައަުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވ އިރު،ުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދުގައިވ ުގޮތަށްުުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ގެ

ުވެ.މެރަހަގަކުފ ވ ކަންުލިޔެކިއުމުންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަްނުފައިކީއްވެގެންކަންުބަޔ ންކޮށްުއިސްވެރިއަކުުސޮއިކޮށް

ު ުގޮތަށް ުގަވ އިދުގައިވ  ުމ ލިއްޔަތުގެ 3ުުދައުލަތުގެ ުނުހޯދ  ުއަގު ުލިޔުމުން ުޚިދުމަތްފަރ ތަކުން ުުމުދަލ އި ުސަބަބުން ުޚިދުމަތްހޯދުމުގެ
ުމިގޮތަ ުއަދި ުނެތްކަމ އި ުޔަޤީންކުރެވެން ުގޮތެއްގައިކަން ުބޮޑު ުއެނގޭޭނުހ މަކަން ުއ ންމުކޮށް ުތަހޯދ ފައިވަނީ ުހޯދުމުށް ުސަބަުބންުކެތި ގެ

 ވެ.ަރމެކަންުފ ހަގަކުއެކަށީގެންވ ުވަރަށްވުރެންުބޮޑުއަުގގައިުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުމަގުފަހިވެގެންދ ނެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު)ދަ ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތު ުބަޔ ްނުކޮށްފައިވ R-20ު)10.24ު/2017އުލަތުގެ ު)ނ(ުގައި ުއެއްގެ ުތަކެތީެގު ުޮގަތށް ުގަްނނަ ފަހަރ 
ުއަގުުހޯދައިގެނ35,000ުްޖުމްލަުއަގުު ްނުގެުތެރެއިމަށްފަހުުއޭުއަޅ ކިއުއެުކޯޓޭޝަްނަތއްު،އަށްުވުރެުބޮޑުނުވ ނަމަުިތންުފަރ ތަކުން

ުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުރަނގަޅުުފަރ ތަކުންުތަކެތިުނުވަތަުހިދުަމތްުހޯދަމުންުގެންދިއުމަށްުދަްނނަވަެމވެ.

ފަރ ތުންުސޮއިކޮށްފައިު .8 ތަކެތިުހަމައަށްުލިބުނުކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވު   ނުވުންުުއޯޑަރުުކުރު 

ު)ދައުލަތުގެު ުގަވ އިދު ު)8ު(ުގ2009ުެމ ލިއްޔަތުގެ ުބ ބުގެ ުޚަރަދުުވައުޗަރ2ުވަނަ ުމ އްދ ،ު"ފައިސ  ުހިންގުން"ުގެުނި(ުވަނަ ޒ މް
ންވ ނީުދޭުހުއްދަުުރުމަށް(ުގައިު"ފައިސ ުޚަރަދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުހެދުން"ުމިމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުޚަރަދުުކ3ު)

ުޚަރަދު ުފައިސ  ުގަވ އިދުގައި ުމުދަލަމި ުފޯމް، ުއެދޭ ުގަްނނަން ު"މުދ  ުކުަރންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުކުރިން ުއޯޑަކުރުމުގެ ުފޯުްށ ުކުރ  މް،ުރު
ރަދުކުރުމުގެުޚަހުުފައިސ ުމަށްފައިންވޮއިސް/ބިލް،ުއަދިުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުކުރިންުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ އިުެބހޭުފޯމްުފުރިހަަމކުރު

ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ވައުޗަރ އިއެކުުއެުލިޔުންތައްުވ ނަމަކަމު

ުު،ނަމަވެސް ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުުގައ2016ުިމިލަދުންމަޑުލު ުޚިހޯދ ފައިވ  ުޖުމްަލުމުދަލ އި ުުުުދުމަތަށް
ުނ3,026,712ުު ުތަކެތި ުއެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު ުރުފިޔ  ުބ ރަ( ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުސައްބީސް ުމިލިއަން ު)ތިން ުއެ މަތްުދުޚިވަތަ

ުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއިދ ރ އަށް
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ުސޮއިކުރަމުން ުބަލައި، ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ  ުއެ ުލިބުުމން ުއޮފީހަށް ުލިބުނުނުދ ނަތަކެތި ތަކެއްޗަީކުުމަ
ުޔަޤީންނުކުރެވޭނެ ުތަކެތިކަން ުފޯމްގައިވ  ުކުއޯޑަރުކުރި ުކަށަވަރު ުލިބުނުކަން ުތަކެތި ުހަމަޔަށް ުއަދި ތަނަށްުު،ނަމަުނުގެންދ ރަމުންއެވެ.

ުުވެ.ލިބިފައިނުވ ުމުދަލަކަށްުނުވަތަުެފންވަރުުދެރަުމުދަލަކަށްުފައިސ ުދެއްކުމަކީުވެސްުއެކަށީގެންވ ކަމެކެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު (R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުއޯޑަރުކުރެވ10.64ުުގެ ުގޮތަށް ުގައިވ  ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުއޮފީހަށްުވަނަ ުތަކެތި ނު
ުފޯމު ުފަރ ތުން(ުތަެކތިގަތުމަްށުއޯޑަރުކުރި ުބަލަހައްޓ  ު)ސްޓޮކް ުަފރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ  ުއެ ުހަގައިވ ލިބުމުން ުހުރިޯތުުތަކެތި މަޔަށް

ުއެނގޭނޭގޮތަު ުއެކަން ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، ުއެއްވެސް ުތަކެތިބަލައި، ުކަުމނުދ  ުފެންވަރުދެރަ، ުޯނޓުކޮށް، ފައިވ ތަކެިތުުހަލ ކުވެނުވަތަުށް
ުއެކަން ުހުރިނަމަ ުތަކެތި ުކައިރިވެފައިވ  ުހަމަވ ން ުމުއްަދތު ުނުވަތަ ުަތކެތި ުހަމަެވފައިވ  ުމުއްދަތު ުނުވަތަ ްށ،ުތަެކިތުނގޭނޭގޮތައެވެސް

ުއެ ުސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ.ުއަދި ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުއޯޑަރުކުރި ުުނވަތަގަތުމަށް ުނެތްނަމަ، ުއުނިއިތުރެއް ުކަފެންވަުއްވެސް މުނުދ ތަެކތިުރުދެރަ
ތަކެތިުހަމަޔަްށު،ުުނެތްނަމަުތަކެތިުނުވަތަުހަލ ކުވެފައިވ ުތަކެތިުނުަވތަުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވ ުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވ ންުކައިރިވެފައިވ 

 ރ ތުންުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ލިބުނުކަމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވ ުފަ

ުޚަރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ އިުބެހޭުފޯމުުފުރިހަމަނުކޮށްުޚަރަދުކުރުންުފައިސު  .9

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ު)8ު(ުގެ ުބ ބުގެ ުވައުޗަރ2ުވަނަ ުޚަރަދު ުމ އްދ ،ު"ފައިސ  ުހިންގުން"ުގެުނި(ުވަނަ ޒ މް
ންވ ީނުދޭުހުއްދަުުރުމަށްރަދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުހެދުން"ުމިމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުޚަރަދުުކު(ުގައިު"ފައިސ ުޚ3ަ)

ުމުދަލަ ުފޯމް، ުއެދޭ ުގަންނަން ު"މުދ  ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުކުރިން ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުފައިސ  ުގަވ އިދުގައި ުއޯޑަމި ުފޯުށް ުކުރ  މް،ުރު
ރަދުކުރުމުގެުޚަހުުފައިސ ުމަށްފަކުރުމުގެުކުރިންުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ އިުބެހޭުފޯމްުފުރިހަަމކުރުއިންވޮއިސް/ބިލް،ުއަދިުފައިސ ުޚަރަދު

ުވައުޗަރ އިއެކުުއެުލިޔުންތައްުވ ނަމަކަމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުު،ނަމަވެސް ުފުނަދޫ ުއުތުުރބުރީ ުމިލަދުންމަޑުލު ުކުރިންކަުއންސިލްގެ ުޚަރަދުކުރުމުގެ ު"ފައިސ  ކ އިެބހޭުުެބލުންތަލަންެޖހޭބަުއިދ ރ އިން
ު ުޖުމުަލ ުފުރިހަމަނުކޮށް ުސަތޭކ3,495,835ުަފޯމު" ުއަށް ުހ ސް ުފަސް ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުަހަތރު ުމިލިއަން ުފަެހއް(ުު)ތިްނ ތިރީސް

 ޚިމުދަތ އިުތަކެތިުހޯދ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުގެރުފިޔ 

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުހޯދުމަްށ ުތަކެތި ުއެއްޚިދުމަތ އި ުއުޞޫލުތަކ އި ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުގަވ އިދުގަިއ ުނުުވމުގެުމަލުކޮްށފައަގޮތަށް އި
 އެވެ.ންނ ނެނޯސަބަބުންުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދ ަފއިވަނީުބޭނުންވ ުއަދަދަށްުބޭނުްނވ ުކަންކަމަށްކަންުޔަޤީންކުރެވެްނު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ޓްުވައުޗަރުުތައްޔ ރުކުރިުގެު)ޅ(ުގައިުބުނެފައިވ ުގޮތަށްުޕޭމަނ6.02ުްގެުު(R-20/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ގައިވު MG/BC06ުގެުވ އިދުމުވައްޒަފުުނޫންުއެހެންުމުވައްޒަފަކުުޕޭމަންޓްުވައުޗަރ އި،ުޗެކްުހަދ ފައިވަނީުރަނގަޅަށްތޯުޗެކްކޮށްުގަ

 ބަލަންޖެހޭުެބލުންތަކުގެުފޯމުުފުިރހަމަކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ގޮތަށްުމަސައްކަތްުކޮށްފައިނުވުންު .10 ހޯދުމަށްުއެކަށީގެންވު  ުލިބެންޖެހޭުފައިސު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުކުރ 1.05ު(ުގެ ުތަންތަނުން ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުނުވަތަުވަނަ ުމަސައްކަތަށް
ސްުދުވަހުގެުތެރޭގަިއުމ1ުަންުފައިސ ުއެކަމެއްުނިމުނުުދުވަހުންުފެށިގެދެވޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުވިއްކިއެއްޗެއްގެުއަގަށްުލިބެންޖެހޭު
ު ުގަވައިދުގެ ުމި ުއަދި ުކަމަްށބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ. ު)ނ(ގައ1.07ުިހޯދަންވ ނެ ުއަދި ު)ށ( ު)ހ( ުމ އްދ ގެ އެކިފަރ ތްފަރ ތުްނުުވަނަ

ުފިޔަވަ ުއަޅަންޖެހޭ ުފަރ ތުން ުކަމ ބެހޭ ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުލިބެންދައުލަތަށް ުއެޅުމަށ އި، ުޖެހޭފަޅުތައް ދުމަށްުހޯއިސ އެއް
ުއެ ުފިޔަވަޅު ުއަިދ ުބެެލހެއްޓުމަށ އި ުރިކޯޑުަތށް ުއެނގޭނެގޮތަްށ ުފިަޔވަޅުތައް ުހުރި ުއަޅ ފައި ުފައިސ ުފަހުގައިވެޅުމަށްއެއޮފީހަކުން ސް

ުވެއެވެ.ނުލިބޭނަަމ،ުއެމައްސަލަތަށްުގަވ އިދުންުޝަރީއަތަށްުހުޅައަޅަންވ ެނކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި

ުފުނަދޫު،ނަމަވެސްު ުއުތުރުބުރީ ުފޯރުކޮށްދެމުންުގެކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލު ުކަރަންޓްގެންުއިދ ރ އިން ުދ  ުޚިދުމަތަށް ނަުވ2016ުަގެ
ު ުލިބެންޖެހޭ ުތ12,369,333ުިއަހަރު ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުނުވަ ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުތިން ުމިލިޔަން ގެުނެއް(ުރުފިޔ ު)ބ ރަ

ު 2016ުުތެރެއިން ުއިރު ުނިމުނު ުައހަރު ުރ3,912,028ުުވަނަ ުއަށ ވީސް( ުހ ސް ުބ ަރ ުސަތޭަކ ުނުވަ ުމިލިޔަން ުނުިލބިު)ިތން ފިޔ 
ުހުރިކަންުވަނީުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ު ުިލބެކައުންސިލަށް ުދަުއލަތަށް ުނުކުރ ނަމަ، ުމަސައްކަތް ުގޮތަްށ ުއެކަށީެގންވ  ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ިލިބުނުުފައިސ ުންޖެހޭލިެބންޖެހޭ
ުފުރުގެއްލިގެ ުދިއުމުގެ ުޚިދުޞަން ުދޭްނޖެހޭ ުރައްޔިތުންނަށް ުތ ށިވެ، ުކޭޝްްފލޯ ުއިންޖީނުގޭގެ ުއޮތުމ އި، ުއެތު ުފުރިމަށް ހަމަށްުންމެ

 ދިނުމަށްުދަތިވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ R-20ު)5.19ު/2017ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުއޮފީހަކުްނުވަނަ ުދައުލަތުގެ ގޮތަށް
ޖެޭހުކުރ ުމަސައްކަތަކަށްުނުވަތަުދެވޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުކުއްޔަށްުދީފައިވ ުތަނެއްގެުކުއްޔަށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްގެުއަގަށްުލިބެން

 ންނަވަމެވެ.)އެކެއް(ުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުހޯދުމަށްުދ1ުަފައިސ ުއެކަމެއްުނިމުނުުދުވަހުންުފެށިގެންުލަސްވެގެންު

ުންގެުސަލ މުގެުޗުއްޓީގެުރެކޯޑްތައްުލިޔުމުންުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުރުުކައުންސިލަު .11

ު ުނަންބަރު ުސަރކިއުލަރ ުޮއތޯރިޓީެގ ުގަވަރމަންޓް LS/CIR/2013/12ު(10ުު-22ލޯކަލް 2013ުޑިސެމްބަރު ުގެ ަވަނ10ުު(
ންނަުދުވަުހުހަށްުނުކުހުުއޮފީގައިުކައުންސިލަރަކުުސެޓްފިކެޓްުހުށަހަޅަންުނުޖެހޭގޮތަށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުހުރުމަށްފައ(ުމ އްދ ގެު)

ު ުއަދި ުކަމ އި ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުލިޔުމުން ުބަޔ ންކޮށް ުސަބަބު ުހުރި ުޗުއްޓީގައި ުސަލ މުގެ ުކައުންސިލަރަކު ލުެގުުކައުންސިލިޔުންއެއެ
ުކުރަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއިދ ރ ގައިުޑޮކިއުމަންޓުު

އެނގޭެނުުމުގެުސަބަބުސަލ ،ުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރީުފުނަދޫުކައުންސިލުގެުމެންބަރުންުސަލ މުގެުޗުއްޓީއ އިުގުޅޭގޮތުންު،ނަމަވެސް
 ކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުފަދަުލިޔުމެއްުޑޮކިއުމެންޓް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުލޯ ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު ުއޮތޯރިޓީގެ ުގަވަރމަންޓް LS/CIR/2013ު(10ުު-22ކަލް 2013ުޑިސެމްބަރު ުމ އްދ ެގ10ުު(ުގެ ވަނަ
ހުު)އ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކައުންސިަލރަކުުސެޓްފިކެޓްުހުށަހަޅަންުނުެޖހޭގޮތަށްުސަލ މުގެުޗުއްޓީގައިުުހރުމަށްފަހުުއޮފީހަށްުނުކުންނަުުދވަު
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ގެުޗުއްޓީގައިުހުރިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅުއްވައިުއަދިުއެިލޔުންުކައުންސިލުގައިުޑޮކިއުމަންޓުުއެުކައުންސިލަރަކުުސަލ މު
ުކުރުމަށްފަހުުމުސ ރަުދޫކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ރިޕޯޓ އި،ުކުރިއަށްުއޮތްުމަސްދުވަހުުހިންގިުހަރަކ ތްތަކުގެުރިޕޯޓ އި،ުފ އިތުވިުއަހަރުުހިންގިުހަރަކ ތްތަކުގ6ުުެފުރަތަމަުއަހަރުގެު .12
ުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުންު

 

އްދ ގެުމ ވަނ108ުުަުގެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/07ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުު)ހ(ުގައި ުމަހު ުކުރިން،ުއ10ުެޖުލައި ުދުވަހުގެ ުުވަނަ ުފުރަތަމަ ުހަރަކ ތްތަކުެގުުމަސްދުވަހ6ުުއަހަރެއްގެ ހިންގި

ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި،ުމިމ އްދ  ުކަމަްށ ުފޮނުަވންވ ނެ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތައްޔ ރުކޮށް ު)ށރިޕޯޓެއް ުައަހރުު(ުގަިއުފ އިގެ ތުވި
ުކޮން ުރިޕޯޓެއް ުހަރަކ ތްތަކުގެ ުހިންގި ުޖެނަވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކުރ10ުިމެ ުކަމަށ އި، ުފޮނުވަންވ ނެ ުކުރިން ުއަހަރުގެުގެ ުއޮތް އަށް

ުފޮނު ުނިޔަލަށް ުމަހެއްގެ ުޖުލައި ުކޮންމެ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޖެޓު ުތ ވަލ އި ުކަމަށްވަންވ މަސައްކަތުގެ ުމިުނެ ުވެސް
ުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ.ު

ުމ އްދ ތަކުމިު،ނަމަވެސް ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުއިދ ރ ިއން ުކައުންސިލް ުފުނަދޫ ުއުތުުރބުރީ ުޤ ނޫނުގަިއުތައްރިޕޯޓްުގައިވ ލަދުންމަޑުލު
ނޑައެޅިފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަ ުމެވެ.ުކަ

ުފޮނުވަ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްކަތުން ުނުދޭނަމަރަށު ުފޯރުކޮށް ުލިޔެކިއުންތައް ުކައުު،ންޖެހޭ ުމަސައްކަންސިލްރަށު ތްތައްުގެ
 ބަލައިުމޮނިޓަރުނުކުރެވޭނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އްދ ގެުމ ވަނ108ުުަުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/07ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ފޮނުވުމަްށުުއުންސިލަށްޅުުކަ)ހ(،ު)ށ(،ު)ނ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ުރިޕޯޓުތައްުޤ ނޫނުގައިުަކނޑައެޅިފައިވ ުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮ

ުދަންނަވަމެވެ.

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ފައިސ ުވަނަުއަހަރުުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގ2016ުުެ .13 ުުދައުލަތުގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންުގެުތެރެއިންުބ ކީވެފައިވު 

(ުަގިއ2016ުޑިސެންބަރ19ުުު)ު D2/CIR/2016/14-13ނަންބަރުުސަރކިއުލަރމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެު
ުމިނިސްޓްރީ ުނުކުއެ ުޚަރަދު ުނިމޭއިރު ުއަހަރު ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކުރ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުބަޖެޓް ުބ ން ުގޮތުރެވި ގައިުކީގެ

ު ުފައިސ އެއްގެ ުއެ ުހުރިނަމަ ުފައިސ އެއް ުު%5އެއްވެސް ުފަހު ުޖަމ ކުރުމަށް ުއަށް ުރިޒ ރވް ުދަުއލަތުގެުުނބުރ އަުބ ކީކައުންސިލްގެ
ުު.ންގ ފައިވެއެވެއަުޖަމ ކުރުމަށްުއެކައުންޓަށްުބޭންކް

ތެރެއިްނުުގެސ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ައށްުބަޖެްޓުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގަިއުދޫކޮށްފައިވ ުފައި މިލަދުންމަޑުލުުއުތުުރުބރީުފުނަދޫ، ނަމަވެސް
2016ުު ުޖުމްލަ ުދައްކ  ުރެކޯޑްތަކުން ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުހުރިކަމަށް ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުސަތޭކ425,157ުުަވަނަ )ހަތަރު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 
 
 

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 15 ުގ16ުުެސަފުހ ުު  

ުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަްނު ުއަނބުރ  ުއެކައުންަޓށް ުބޭންކް ުދައުލަތުގެ ުރުފިޔ ގެ ުހަތެއް( ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުއެއް ުހ ސް ފަންސަވީސް
ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ުއެކައުން ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުބ ކީވ  ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުލިބިފައިވ  ުގޮތުގައި ުގެ ުއެޑްވ ންސް ުބަޖެޓް ނުދ ނަަމ،ުުމ ކުރަމުންޖަޓަށް
 ދައުލަތުގެުފައިސ ުނަހަމަގޮތުގަިއުބޭނުންކުރުމަށްުމަގުފަހިވެެގންދ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13މިނިސްޓްރީ 2016ުޑިސެންބަރު ުވ ގޮތުގެު( ގައި
ުބަޖެ ުމިނިސްޓްރީން ުުއެ ުނިމޭއިމަތިން ުއަހަރު ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުޚަރަޓް ުބ ކީގެުދުުނުކުރެރު ވި

އިސ އެއްުހުރިުދަުބ ކީުފަދިުއެފަގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުހުރިތޯުބެލުމަށްުތައްޔ ރުުކުރަންޖެޭހުރިޕޯޓްތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށ އިުއަ
ުވަމެވެ.ތުގެުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުވީހ ވެސްުއަވަހަކަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަދައުލަނަމަުއެުފައިސ އެއްުއަނބުރ ު

ުކަރަންޓްގެުޚިދުމަތަށްުއަގުުނެގުންުުތުގެުފީުފ ސްުނުކޮށްުކަރަންޓްުޚިދުމަު .14

ު ުަނންބަރު 96/4ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުބެހޭ ުޚިދުމަތ  ުބޭނުްނތަކުގެ 3ުު)އ ްނމު ުއ އި ުމ އްދ  ުމ އްދ 8ުވަނަ ުސަރުކ ުރގެުވަނަ ގައި
ުވިއަސް ުފަރ ތަކުން ުއަމިއްލަ ުނުވަތަ ުފަރ ތަކުން ުބައިވެރިވ  ުސަރުކ ރު ުނުވަތަ ުއ ދިވެހިރ އްޖޭގަު،ފަރ ތަކުން ުބޭނުންއި ތަުކގެުންމު

ންުފަރ ތުންުޓަރީުކޮށްދިޖިސްއަދިުރަު،ސަރުކ ރުގެުކަމ ބެހޭުފަރ ތުގައިުއެުޚިދުމަތެއްުދޭުފަރ ތްުރަޖިސްޓަރީކޮށްު،ޚިދުމަތެއްުދޭންވ ނީ
ނޑައަޅ ުގަވ އިދުތަކ ުއެއްގޮތްވ ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށ އި ގުުނަގަންވ ީނުދުމަތުގެުއައެުޚިުއ ންމުުބޭނުންތަކުގެުޚިދުމަތްުދޭުފަރ ުތންު،ކަ

ުތަފު ުގޮތުގެ ުނަގަންބޭނުންވ  ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުފަރ ތަށް ުކަމ ބެހޭ ުހުށަހަޅައިޞީސަރުކ ރުގެ ުހުުތުންއެފަރ ު،ލު ުއައެ ގުތައްުށަހެޅި
ުވެ.ށްފައިވެއެޔ ންކޮބަޚިދުމަތުގެުއަގަށްުބަދަލެއްުގެންނަންވ ީނވެސްުހަމަުމިގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުު،ބޫލުކުރުމުންުކަމަށ އިޤަ

ުިޚދުމަތުު،ނަމަވެސް ުކަރަންޓްގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުފުނަދޫ ުއުތުުރބުރީ ުއަގުމިލަދުންމަޑުލު ުށްުފަރ ތަުހޭުކަމ ބެގެ
ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުއެނގެންނެތްކަން ުިލޔެކުއުމުން ުފ ސްކުރިކަން ުުހުށަހަޅައިގެން ުއަދައުލަނަތީޖ އެއްގެގޮތުްނ ުގޮތުތުން ްނުސ ސީ

 ހައްޓަންުދަތިވ ނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުކަރަންޓްގެުޚިދުމަތުގެުއަގުުއެއްުހަމައެއްގައިުހިފަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުނަ ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު((4/96ުންބަރު ުބެހޭ ުޚިދުމަތ  ުުއ ންުމުބޭނުންތަކުގެ ުމ އްދ ގައ8ުިގެ ުގޮތަށް،ވަނަ ުއުތުރުުބރީުމިލަުވ  ދުންމަޑުލު
ުއިދ ރ އިންު ުކައުންސިލްގެ ުއަގުފޯުފުނަދޫ ުޚިދުމަތުގެ ުކަރަންްޓގެ ުުރުކޮށްދެމުންދ  ުކަނަގަންވ ނީ ޚިދުމަުތގެުުުފަރ ތަށްުމ ބެހޭސަރުކ ރުގެ

ުނަގަންބޭުނން ުަތފުއަގު ުގޮތުގެ ުހުށަހަޅައިޞީވ  ުު،ލު ުއަގުތައް ުހުށަހެޅި ުއެ ުކަޤައެފަރ ތުްނ ުު،މަށ އިބޫލުުކރުމުން ގަްށުއަޚިދުމަތުގެ
ުކަމުގައިުދަންނަަވމެވެ.ބަދަލެއްުގެންނަންވ ނީވެސްުހަމަުމިގޮތުގެުމަތިންު

ުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމުގައިުބައެއްުމުވައްޒަފުންުބައިވެރިކޮށްފައިުނުވުންު .15

ު ުނަންބަރު 2009/08ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުޕެންޝަނ ބެހޭ ުމީހުންގ12ުެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއަދ ކުރ  ުވަޒީފ  ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
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