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ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ގެ ިއާދާރގެ ުއުތުރުބީރ މާޮޅުހ ަކުއްނސިލުން ައރިައޮތޅު 
 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 

ގެއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލުންުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ނުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު
އެުއިދ ރ ގެުު،ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށ2016ުްއިދ ރ ގެު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، އިތޯުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 
ަކންކަންުިހންަގއިުއެހެނިހެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ ިއުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިު، ބެލުމ އި

ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުލ މަރުކަޒީު، ބެލެހެއްޓުމުގައި ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުބަަލއި ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޤ ނޫަނށް ުހިންގުމުގެ ުރައުުުއޮޑިޓްކޮށް،ުއުޞޫލުން ުކުރަންޖެހޭކަމަށްުއިޞްލ ޙުު،ދީއްޔެއެކަންކަމަށް
ުއެޅުމަށް ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުުއޮޑިޓުގައި ުޤ ނޫނު ުކަންކަން ުއެ ު)ދައުލަތުގ2006/3ުުެުނަންބަރުޓަކައި

އެއްގޮތްވ  ވަނ36ުުަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު މ ލީުުއިދ ރ ގެއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުގޮުތގެމަތިންުުމ އްދ ގެު)ހ(ުއު 
ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުގޮތުގެަމތިންުެއ213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކު
މިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަެހޅުމެވެު.

ގައwww.audit.gov.mvުުި ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު،މަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަޅައިންލޯކަލްުގަވަރ
ުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

ު 31ުުކައުންސިލްގެ 2016ުުޑިސެމްބަރު ުައަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއަށް ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި މ ލީ
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެގެުނިޔަލަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ2017ުުުމ ޗ31ުުްއޮޑިޓްކުރުމަށްުޓަކައިު

ު ުެގ ުނަމަވެސް،35ުުޤ ނޫނު( ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެ ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްެގ ުދަށުްނ ުެގ ު)ހ( ުމ އްދ ެގ ވަަނ
ނޑާ އެއްގޮތަށްކަ، ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައް ތުގައިުުހށަހަޅ ަފއިުއިސްވެދެންނެވުނުުމުއްދަުތައްޔ ރުކޮށްުނޑައެޅިފައިވާ އޮނިގަ

ުނުވުމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު

ކަންތައްތައްު މި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވު  އިސްވެރިންނު 
ުއެުއިދ ރ ގެުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު ޓުގައިުއެހީެތރިވެދެއްވިފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑި
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ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަްނބަރު ުލ މ7/2010ުަޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު(ުރުކަޒީ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުުއުޞޫލުން ުމ އްދ ގަިއުވ88ުަގެ ނަ
ުބެލެހެއްޓުމުުގެކައުންސިލް ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުގަވ އިދުަތކ ުއިދ ރ އަށް ުޤ ނޫނ އި ގެ

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަބޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުދައުަލތުގެ ުކަމަށް ުގޮތުގެމަތިން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 10ުު(ުެގުބ ބ2009ުުއެއްގޮތްވ  ގައި
އުންސިލުގެުއިދ ރ ގައިުކަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ3/2006ުުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،ށްގޮތަ

މްދަނީުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުއ އެުއިދ ރ އަށްުލިބޭނެކަމަށްުއަްނދ ޒ ކޮށްަފއިވ ުު،ހިންގުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހަިއުކަންތައްތައްުކުރުމ އި
ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގަިއުއިސްރ ފުނުވ ު،ރުމ އިުއިދ ރ ގެުފައިސ އ އިުމުދަލ އިުތަކެތިުރައްކ ތެރިކޮށްުބެެލހެއްޓުމ އިުޚަރަދުކުޑަކޮށްކު

ުބަޖެޓ ު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްަފއިވަނީ ނޑައެޅިފައިވު ބަޖެޓުގަު،އެއްގޮތަށްުޚަރަދުތައް ުކަ އި
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެު،އްތަކަށްކަންތަ އިދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުހަީޤަޤތ ުުކައުންސިލްގެު،ެތރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމ އިުޚަރަދުކުރުމަށްުަބޖެޓުގައިުކަ

އެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައް، އެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓައި މިުުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުއެުހިސ ބުތަކު 
އަރިއަތޮޅުުުއތުރުބުީރުންުަވނަުމ ްއދ ގެުދަށ46ުު)ދައުަލތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުއޮފީހަށްުހުަށހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއި ުދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުއިންުގެުއިދ ރ އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުަޞުދތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުެއއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުަކއުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ގޮތަށް،ުބަޖެޓުަގއިުުކޮށްފައިވަނީ

ނޑައެޅިފަ ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުކަ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުުރަށް،ބެލުމުގެުއިތުއިވު 
ދައުލަުތގެު)3/2006ުބަރުުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިަތކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެިނހެންުކަންކަންުހިންގުމުގައިުޤ ޫނނުުނަންު

ދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުރީުއިދ )ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުުެތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުޤ ނޫނުުނަންބަރުުމ ލިއްޔަ
ުޞޫއު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުމިންުއަލުން ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއިނުމ ދިރ މެދުުރައުޔެއްވަށް ުފ ހަގަކުރެވުނުުކުރަންޖެހޭކަޙުއިޞްލ ، މަށް

ުވެ.ުުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުެގނައުމެކަންތައްތައް

ު ުއިދ ރ ގެ ުަކއުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުކަމި ުހިންކަުމ ލީ ުޤ ކުރެއި،ުކުރިންުބަޔ ންގަގުމުންން ުގަވ އިދުތަކ ުވުނު ނޫުނތަކ އި
ޖުރ އަތުތައްުފުރިހަމަކުުރންުއިހޯދުމުގެުގޮތުްނުފުރިހަމަކުަރންޖެހޭުުަތއްބެލުމަްށުބޭުނންވ ުހެކިުުިމންވަރުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ު

މިުއިޖުރ އަތުތަކުގެުތެރޭގައިު ރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުުގަވ އިދުތަކު ުޤ ނޫނުތަކ އިުއެުހިމެނެއެވެު.
ުހިމެނެއެވެ.

ޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުވިއ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުައރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ވަނަުއަހަރ2016ުުުުމިގޮތުން
ުއިދ ރީުުޖޭގެއްހިރ ދިވެވ އިދ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުިހންގުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަ

އިުގަވ އިދުތަކަްށުަކށ ނޫނުތަޤ އެހެނިހެންުުގުޅޭުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމު ުގެކައުންސިލްންގުމުގެުޤ ނޫނ އިުހިޞޫލުންުއުުޒީކަރުމަރ ތައްުލ ދ އި
މިންވަރ މެދުު މިންވަރަށްުއެަކށީގެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަމަލުކުރެވިފައިވު  ހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު  ށްުމިުންވު 

ުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު  ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ންމެުއޮފީހެއްގައިުަދއުލަތުގެުކޮު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުި)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު (1)
ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުތެރޭގަު،އެ ުމަސްދުވަުހގެ ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމ ލީ ުމ އްދ ގައިުު،އިކޮންމެ އެ

ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓް ުަކންަތއްތަކުގެ ުހިންގި ުއޮފީހަކުން ުއެ ުހިސ ުބތަކ އި ުމ ލީ ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ތައްޔ ރުކޮށްުުޕޯޓެއްރިއަހަރީ
ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި އެއޮޑިޓަުރ ނޑުުދައުލަތުގެުުކުރަންވ މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުވުމުގެުއިތުރުނުް، އޮނިގަ

ރުުރެޜަރީގެުނަންބަވަނަުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓ15.03ުް(ުގ2017ުެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު
13-D2/CIR/2016/9ު(29ުު ުު(2016އޮގަސްޓް ުއ ންމުކޮށްފަކަމ ލިއްޔަތ ބެޭހުސަރކިއުލަރގައި ު،ވީނަމަވެސްުއިނޑައަޅައި

ު ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އިން ުހިސ ބުތަކ 2016ުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުއިދ ރ އިްނުވަނަ ުއެ އި
އެއްގޮތަށްުނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުހިންގިުކަންތަްއތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަު ނޑު  އޮނިގަ ނޑަެއޅިފައިވު  ޤ ނޫނުުަނންބަރުުު،ޔ ރުކޮށްަތއްކަ

ގ2006/3ުުެ ގޮތުގެަމތިނ35ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ގައިވު  މުއްަދތުގަިއުުއެުމ އްދ ގައިު،ަވނަުމ އްދ ގެު)ހު( ބުނެފައިވު 
 ު؛އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފަިއނުވުން

ުްޓރެޜަރީއަށް (2) ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ދެއްކުމަށްޓަކަިއުުއ މްދަނީގެ
ުދައުލަތު ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުގަވ އިދުުމޯލްޑިވްސް ުމ ލިއްޔަތުގެ ގެ

ގ2009ުެ) ައރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެވީުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނަުމ އްދ ަގއ2.01ުިު( ުއިދ ރ އިންުދައުލަތުގެުނަމަވެސުް،
303,473ުމްލަުޖުު،ވަަނުއަހަރުގެުނިޔަަލށްުބަލައިަގނެފައިވ ުފައިސ ގެުެތރެއިނ2016ުްއެކިއެކިުމުއައްސަސ ތަކުގެުފަރ ތުންު

ޕަބްލިުުހަތްދިހަުިތނެއް()ތިންުސަތޭކަުިތންުހ ސްުަހތަރުުސަތޭކަ ެގުގެުއިދ ރ އުންސިލްށްުކަބޭންކުުއެކައުްނޓަށްުޖަމ ނުކޮުކްރުފިޔު 
 ހަްއޓ ފައިހުުރން؛ބެލުމުގެުދަށުގައިުބަ

ހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެއޮފީސްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީ (3)
ުއަ ުތައްޔ ރުކުރަންކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮންސިލިޭއޝަންުސްޓޭޓްބ ކީ ުވ ނެމަންޓެއް ދައުލަތުެގުކަމަށް

ގައ1.12ުުިުއެުގަވ އިުދގެުވަނަުމ އްދ އ އ6.25ުިު(2009މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ު،ނަމަވެސްށްފައިުވީުބަޔ ންކޮވަނަުމ އްދ ގެު)ށު(
ބެންކްުއެކައުންުޓތަކުގެ ުބ ކީުަބލަހައްޓ ފަިއުއެކައުންޓުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުނަމުގައިުހުޅުވައިފައިވު 

ުން؛ނުވުތަްއޔ ރުކޮށްފައިރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުމަސްުނިމުމުންުުމ އިނުވު

ުގޮތު (4) ުހަދިޔ ގެ ުނުވަތަ ުގަންނަ ުތަްނތަނަްށ ުދަފްތަރެއް ގައިދައުލަތުގެ ުމުދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުމ އްދ ގަުލިބޭ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު)ެއ އި
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(7.01ުު(ުގ2009ުެދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ކަމަށްުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެްނ(ުލިޔެުަބލަހައްޓަންވ ނެު

ުބަޔ ންކޮށްފައިުގައި ުދަުއލަުވ އިރު، ުހުންނަ ުތަންަތނުގައި ުދައުަލތުގެ ުއެކިބަިއަބއި ުހިސ ބު ުމުދަލުގެ ުއެތަކެއްޗަށްުވަތުގެ ކިވަކިން
ު ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުކަަމށް ުަބލަހައްޓަންވ ނެ ުލިޔެ ުޮގތަށް ުެއނގޭނެ ުއުނިއިތުރު ު)ހ(7.11ުއަންނަ ުމ އްދ ގެ ުބުނެފައިުުަވނަ ުގައި

ސ ބުުދުވަހުންުދުވަހަށްުހިހަރުމުދަލުގެުގެުބެލުމުގެދަށުގައިުހުރިުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުނަމަވެސް،ުވީ
 ުވން؛ފައިނުކޮށްދ ހަމަލިޔެުދަފްތަރުުއަ

ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ (5) ުވައުޗަރެއް ުޕޭމަންޓް ުޓަކައި ުދިނުމަށް ުފޯމ އިުފައިސ  ުއެދޭ ުފޯމ އި،ުު،މުދ ގަންނަން ުއޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް
ު ުއިންވޮއިސް/ބިލު،ުއަދި ުބަލަންޖެހޭ ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުފޯމުފައިސ  ުވ ނަމަުބެުލންތަކ ބެހޭ ުވައުޗަރ އެކު ކަމަށްުފުރިހަމަކުރުމަްށަފހު

ފައިސ ުޚަރަދުުކުރުމުގެުނަންބަރުު)(ުވަނ3ުަ)ުވަނަުބައިގެު(II)ުވަނަުބ ބުގ8ުެ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
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ތަކެތިުުއަށްުބޭނުންވ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ު،ނަމަވެސްބުނެފައިުވީގައިުގެު)ހ(ު(ުވައުޗަރުހެދުން
ޚަރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ ިއބެހޭުފޯމު"ުއ އިުުހޯދުމުގައިު"ޚިދުމަތ އިުތަކެއްޗަށްުއެދޭުފޯމް" އެއްގޮތަކަށްވެސްު"ފައިސު 

)އަށްޑިހަުހ ސ80,843ުުްމުޢ މަލ ތްތަކުގެުތެރެއިންުޖުމްަލުުޗެކުކުރިުއޮޑިޓުގައިުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިު، ވުމ އިފުރިހަމަކޮށްފައިުނު
 ވުން؛ހޯދ ފައިުފުރިހަމަނުކޮށްުު"މުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމް"ު،މުދަލ އިުޚިދުމަތްުގެއަށްސަތޭކަުސ ޅީސްުތިނެއް(ުރުފިޔ 

އަށްވުރެުބޮޑުު(ުރުފިޔ ހ ސް )ފަންސަވީސ25,000ުް)އެއްހ ސް(ުރުފިޔ އިންުފެށިގެނ1,000ުުްއެއްފަހަރ ުގަންނަުތަކެތީގެުއަގުު (6)
ުހޯދުމަ ުއަގު ުލިޔުމުން ުމަދުވެގެްނުތިންފަރ ތަކުން ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުވިއްކ  ުތަކެތި ުއެފަދަ ުފަރ ތްތަުކެގުނުވ ނަމަ ށްފަހު،ުއެ

ފަރ ތަކުންުތަކެތިުހޯދިދ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ުންކޮށްފައިގައިުބަޔ 8.09ުގެުު(2009ތެރެއިންުއެކަށީގެންވު 
ުމުޢ މަލ ްތތަކުގެުތެރެއިންުުލިޓުގައިުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުބެއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުއޮޑިު،ނަމަވެސްވީ

ގަވ އިދުގައިުުއިމުގަމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދުގެުތޭކަުފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރުފިޔ )ނުވަދިހަުއަްށުހ ސްުއެއްުސ98,163ުަޖުމްލަު
 ްނ؛ނެތުމުންުކަށަވަރުކުރެވެންކިއުލިޔެަބލ ަފއިވ ކަންުުންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުއަގުބަޔ 

ފަރ ތުންުތަކެތިގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯ (7) ހަވ ލުވު  ތަކެތިުހަމައަށްހުރިތޯުުމުގައިވ އޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުމުން،ުއެތަކެއްޗު 
ުެއނ ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަން ުުގޭނޭބަލައި،ުއެއްވެސް ުތަކެތި ުކަމުނުދ  ުނޯޓުކޮށް،ުފެންވަރުދެރަ ުހަލ ކުެވފައިވ ުނުޮގތަށް ަވތަ

ުކައިރިވެފައިވ ުތަކެތިުހުރިނަމަުތަކެތި ނެގޮތަށްުތަެކތިގަތުމަްށުއެކަންވެސްުއެނގޭުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވެފަިއވ ުނުވަތަުހަމަވ ން
ުލިޔެު ުފޯމުގައި ުމ ުުއޯޑަރުކުރި ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ު)ސޮއިކުރަންވ ނެ ުގަވ އިދު 2009ުލިއްޔަތުގެ ުގެ ުމ އްދ ގައިުވަނ8.11ުަ(

ށްފައިވ ުޚަރަދުތަކުގެުކޮވަނަުއަހަރ2016ުުުުނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންޔ ންކޮށްފައިުވީބަ
ޚަރަދުކޮށްފައިު)އެއްސަތޭކަުތިރީސްުއެއްުހ ސްުފަހެއް(ު 131,005ތެރެއިންުޖުމްލަ ވުނުުގޮތަށްުމުދަލ އިުއިސްވެދެންނެވަނީުރުފިޔު 
 ުތން؛ލިޔެކިުއމުންުއެނގެންނެުމަށްފަހުކަންޚިދުމަތްުލިބު

ޓްުޚަރަދުުހިމަނ ފައިވު ބަޖެއިުކަންކަމަށްުލިބޭުފައިސ ުލިބުނުވަރުުވަކިވަކިންުއެނގޭގޮތަްށުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމު  އެކި (8)
ުބ  ުބަޖެޓު ުޚަރަދުތަކ އި ުބަޖެުޓންކުރ  ުހިސ ބުތަްއުކީު"ބަޖެޓްުހިސ ުބ"ުފޮތުންުއަބަދުވެސްުއެނގެންުއޮންނ ނެުގޮގޮތ އި ތަްށ

4.08ުގެުވ އިދުގައެުއ އިުވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(1.01ުުގެު(2009ު)ުދައުަލތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށްު
ނޑައެޅިފައިވު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ުބަޖެޓުންުކުރަންޖެޭހުޚަރަދުތައްުކުރަންވ ނީުއެކަމަށްުބަުު)ހ(ވަނަުމ އްދ ގެ ޖެޓުގައިުކަ

ުގަ ުއެ ުއައިޓަމުންކަމަށް ުހަމަޖެހޭ ުއެންމެ ުކުރަން ުއެޚަރަދެއް ުގޮެތއްގެމަތިން ުނުވ ނެ ުއިތުރު ުއަދަދަށްވުރެ ވަަނ4.06ުުވ އިދުގެ
ސ ބުތަކ އި،ުއ މްދަނީގެުގެުހިބަޖެޓުއިދ ރ ގެުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުު،ސްމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެ

ުދަ ުހިސ ބުތަކ އި ުއުލަތުގެ ުއަމުުއެކި ުކައުންސިލްގެ ުއްސަސ ތަކުން ުއެކި ުމެދުވެރިކޮށް ުރައިދ ރ  ފޮނުވު ުއްދުކުރުމަށްފަރ ތްތަކަށް
ުގޮތަށްުބަލަހަްއޓ ފައިނުވުން؛ހިސ ބުތައްުއިސްވެދެންނެވުނުުއުޞޫލ އެއްފައިސ ގެު

)ދައުލަތުެގ3/2006ުުރުުޤ ޫނނުުަނންބަުދިނުމ ގުޅޭގޮތުންުޚ އްޞަުއެހީދައުލަތުގެުފައިސ އިންުގޮތުގައިުީމހަކަށްުނުވަތަުފަރ ތަަކށްު (9)
ތުރުބުރީުމ ޅޮހުގެުއުއަރިއަތޮޅުުުއުޞޫލުތަކ ުޚިލ ަފށް،ުަވނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ 10ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުެގު

ށްޓަކައިުޖުމްލަުއިންސައްތައަށްވ ުަފއިސ ުދެއްކުމ50ުަރަމަޟ ންުމަހުގެުކަރަންޓުުބިލުގެުުގެވަނަުއަހަރ1437ުުގޭބިސީތަކުގެު
 ؛ކޮށްފައިވުންޚަރަދު)ސ ޅީސްުދެުހ ސްުތިންުސަތޭކަުނުވަދިހަުއެކެއް(ުރުފިޔ ުހިލޭއެހީގެުގޮތުގައ42,391ުުި
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އޮފީހުގައިުވަގުތީގޮތުންުބަހަްއޓަްނުބޭނުންވ ުފައިސ ުބަހައްޓަންވ ީނުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކުުތިޖޫރީގައިުކަމަށ އިުތިޖޫރީުފިޔަވައިު (10)
(ު ުގަވ އިދު ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުނުވ ނެކަމަށް ުބަހައްޓައިގެން ުފައިސ  ުތަނެއްގައި ުމ އްދ ގައ6.15ުުި(ުގ2009ުެއެހެން ވަނަ

ުކައުންސިލްު،ނަމަވެސްުވީބަޔ ންކޮށްފައި ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ އަށްއަރިއަތޮޅު ުދުަވުހުުގެ ުބަލައިގަންނަ ުފައިސ  ބަލައިގަންނަ
އޮޑިޓްުުތެރެއިންުުވަނަުއަހަރުުބަލައިގަނެފައިވ ުފައިސ ގ2016ުެުގެުއިދ ރ އަށްކައުންސިލްތިޖޫރީއަށްުލައިފައިނުވުން؛ުއެގޮުތންު

)ފަސްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުއަށްޑިހ5,488ުުަުއްގައިުހިމެނޭރަސީދ6ުެރަސީދުގެުތެރެއިނ131ުުްގެުގޮތުގައިުނެގުނުުލްޕަމްސ 
 ުވން؛ކޮށްފައިނުމ އަށެއް(ުރުފިޔ ުބަލައިގަނެފައިވ ުދުވަހުުތިޖޫރީއަށްުޖަ

ގ2010/7ުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު (11) ނަުމ އްދ ަގިއުވ115ުަު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނުު(
ޢ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެ ނަމަވެސް،ުށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީކަމައްވަންވ ނެއެއްފަހަރުުބ ުހަފްތ އަކުުކައުންސިލްގެުތ ވަލުކުރެވިފައިވު 

ު ުޢަދަަދްށ ުބުނެފައިވ  2016ުުޤ ނޫނުގައި ުއަހަރު ުކައުންސިލްއަރިއަތޮޅުވަނަ ުމ ޅޮހު ުުއުތުރުބުރީ ުބަގެ ުއްދަލުވުންތައްޢ ންމު
 ؛ބޭއްވިފައިނުވުމ އިުއެުޢަދަދަށްުތ ވަލުކުރެވިފައިވެސްުނުވުން

ުުރައީސްުފޮނުވަންވ ނޭކަމަށްރަށުުކައުންސިލްގެުު،ރަށުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށް (12)
ވަނަުމ އްދ ގައ105ުުިުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުޖުލަވ އިރު، ުކޮްނމެ ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޖެޓު ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތުގެ ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުނިޔަލަށްުކުރިއަށް ުމަހެއްގެ އި
، ނަމަވެސްކޮށްފައިުވީަވނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ނ108ުްއެުޤ ނޫނުގެުުފޮނުަވންވ ނެކަމަށްއަތޮޅުުކަުއންސިލަށްުރަށުކައުންސިލްތަކުންު

ުކައުންސިލުން ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުުއަރިއަތޮޅު ުމަޢުލޫމ ތު ުމުއްދަތުގައިއިސްވެދެންނެވުނު ނޑައެޅިފައިވ  ުއުތުރުބުީރުުކަ އަރިއަތޮޅު
 އިުނުވުން؛ުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފަ

ުހުުޅވ ލައި (13) ުޢ ންމުކޮށް ުކައުންސިލުންނ އިުފައިވ ުބައްދަލުވުމެއްުކޮންެމުއަހަރަކުުފެބްރުއަރީއ އިުޖުލައިމަހުރައްޔިތުންނަށް ުސިޓީ
ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުކަމަށް ުބ އްވަންވ ނެ ުކައުންސިލްތަކުން ުދ އ2010/7ުިރަށްރަށުގެ ުއިދ ރީ ުލ މަރުކަޒީު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރ ތައް

ުުމ ޅޮހުުކައުންސިލުންުނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީއިުވީޔ ންކޮްށފަވަނަުމ އްދ ގައިުބ110ުައުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު
ބައްދަލުވު  އިުނުުވން؛މަހުުބ އްވ ފަުޖުަލއިުމަހ އިުަވނަުއަހަރުުފެބުރުވަރ2016ުީުްނތައްރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލ ފައިވު 

ލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެ (14)
ށަހަޅަންވ ނެކަމަްށުޤ ޫނުނުއ މްދަނީުލިޭބުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ީރގެުގުޅުންތަކ ބެޭހުމަޢުލޫމ ުތުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހު

ު ުހ2010/7ުުިނަންބަރު ުލ މަރުކަީޒުއުޞޫލުން ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޭޖގެ ުޤ ނޫނު(ުގެ ަނުމ އްދ ގައިުވ124ުަންގުމުގެ
ުމެން ުއެއްވެސް ުދައުރުގެ ުދެވަނަ ުކައުްނސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއަިރއަތޮޅު ުވީނަމަވެސް، ުމަޢުލޫމ ުތުބަޔ ންކޮށްފައި ުއެ ބަރަކު

ުން؛ލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވު

މިންު ުވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(ު ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަުލކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ޫނނ އި ުބަޔ ންޮކށްފަިއވ 1ު)ހ( ުގައި )
ުއުތުރުބުު،ފަދައިން ުއިދ ރ އަރިއަތޮޅު ުކައުންސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއިދ ރ ގެުރީ ުއެ ުހުށަހަޅ ފައިވ  ުމ ލ2016ުުީުއިން ުއަހަރުގެ ވަނަ

އެއްގޮތަށް ނޑު  އޮނިގަ ނޑައެޅިފައިވު  މ ލީުބަޔ ންުުބަޔ ންތަކަކީުކަ 2016ޑިސެމްބަރ31ުުު،ވ ތީނުތަކެއްކަމުގައިތައްޔ ރުކޮށްފައިވު 
އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުއެުއިދ ރ އިންުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްު
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ގޮތަ ކަންަތއްތަކަށްކަންު،ށްކަންޙ ޞިލްވު  ނޑައެޅިފައިވު  މިންވަރަށްކަންުު،ނުަވތަުއެުބަޖެޓުގައިުކަ ނުވަތަުބަޖެޓުގައިުަކނޑައެޅިފައިވު 
ުކަށަވަރުުކުރެވިފައެއްުނުވެއެވެ.

ުނަންބަުނަމަވެސް، ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)ޤ ނޫނ އި ު)1ރު (10ު(ުއިން
ުފިޔަވައި ުކަންތަްއަތއް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ  ،އަށް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ނޑުުއަރިއަތޮޅު ުމައިގަ ުކަންކަން ލީ

ުބަލަހައްޓ  ުހިންގައި ުމިުުވ އިދ ަފއިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަުގޮތެއްގައި ުކަމަްށ އެއްގޮތަށް
ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ު(ުއަށ14ުްއިންު)(11ު)ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަންަބރުުުއަދި،ު)ށ(
ނޑުގޮތެއްގައި މައިގަ ކަންތަްއތައްުފިަޔވައުި، ންުޢަމަލުކޮށްފައިަވނީުޤ ޫނނުުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލުުުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އެއްގ2010/7ުޮނަންބަރުު ތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއު 
ު.ވެދެކެމެ

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އެއްގޮތަށްު .1 އޮނިގަނޑު  ުށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުތައްުތައްޔ ރުކޮުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންުކަނޑައެޅިފައިވު 

ު ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު(ުެގ2006/3ުުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގ35ުެ)ަދއުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮުވަނަ ދައުލަުތެގުު،ުތން)ހ(ުގައި
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ު،ކޮންމެުއޮފީހެއްގައި ު،ސްުދުވަހުގެުތެރޭގައިކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަު،އެުޤ ނޫނުެގުދަށުންުކަ

ުހި ުރިޕޯޓް ުހިންިގުކަންތައްތަކުގެ ުއޮފީހުން ުއެ ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ  ުމ އްދ ގައި ުތައްޔ ރުކޮށްުއަހަރީު،މަނައިގެންއެ ުރިޕޯޓެއް
ނޑުުދައުލަތުގެުމ ލިއް ޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަީރުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންުެޖހެއެވެ.ުމިުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރަންވީުއޮނިގަ

2017ު ުގެ )15.03ުު ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމ އްދ އ އި D2/CIR/2016/9ު(29ު-13ވަނަ
ނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވެ.2016އޮގަސްޓްު ު(ުމ ލިއްޔަތ ބެޭހުސަރކިއުލަރގައިުވަނީުކަ

އެުއިދ ރ ގެު ހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކަީކުވަނަުއ2016ުަނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހުށަހަޅ ފައިވު 
ުއަތޮ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއޮފްުުށްޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންުމ ލީުހިސ ބުުަތއްޔ ރުކުރުމަރަށު މިނިސްޓްރީ

ނޑައަޅ ފައިވ ުުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީން ނޑ ކަ ުނެވެ.ތަކެއްުނޫތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންުއެއްގޮތަށްުއޮނިގަ

ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުއެއްގޮތަށް ނޑ  ުއޮނިގަ ނޑައެޅިފައިވ  ުޖެނެރަލަްށުުތައްޔ ރުކޮށްުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްކަ އޮޑިޓަރ
ުބަޔ ންތަކުގެުއޮިޑޓްުއަށްުނިުމނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލ2016ުީޑިސެންބަރ31ުުުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަުބން،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

 ކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގ2006/3ުުެނަންބަރުުޤ ނޫނުު މަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެނ35ުުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުދައުލަތުގެ ު(2017ު)ފެބްރުއަރީ ުޓްރެޜަރީގ15.03ުުެގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީ ވަނަ
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ނޑ ުއެއްގޮތަށ2016ުްއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުުް-13ުނަންބަރު ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ (ުމ ިލއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރގައިުކަ
ިތންުަމސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެެނރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށް ުކޮްނމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިޭމތު 

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވުންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީު .2 ފައިސު  ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގަނެފައިވު 

މިނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއް ކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިްވސްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުަލތުގެުަތންތަނަްށުލިޭބުފައިސު 
2.01ު(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުކރަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްަޔތުގެމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު ުމ އްދ ގައި ުއެކަު،ވަނަ ުބޭްނކް ުޕަބްލިކް ުއިދ ރ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ުހުރި ުޓްރ ންަފރުއަތޮޅުތަކުގައި ުފައިސ  އުންޓަށް
ު،ރކިއުލަރގައިސަ(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހ2010ުޭމެއ31ުުި)6/2010ުޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުުުއެންކުރ ނެގޮތްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސް

ުފައި ުބަލައިަގންނަ ުއިދ ރ ތަކަށް ުކައުްނސިލްތަކުގެ ުދަުށން ުވަިކުޤ ނޫނުތަކެއްގެ ުވެއެވެ.ުއަދި ުމަނިޓަރީުު،ސ ބަޔ ންކޮށްފައި މޯލްޑިވްސް
ުޖަމ  ުއެކައުންޓަށް ުޭބންކް ުޕަްބލިކް ުއޮންނަ ުިފނޭންުއޮތޯރިޓީގައި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓްކުރަންވ ެނކަމަށް ުއެންޑް ުނަންބަުރުސް ރެޜަރީގެ

 (ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.2012ނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ު

ުއެކަ ުބޭންކް ުޕަބްިލކް ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުީރ ުއަރިއަތޮޅު ުޖަމ ނުޮކށްުނަމަވެސް، އުންަޓށް
މިގޮތުންުކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންުދައުލަތުގެުއެކިއެކިުުކައުންސިލްގެުބޭންކްުއެކައުންޓ އިުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެު.

)ތިންުސަތޭކ303,473ުުަޖުމްލަުު،ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުބަލައިގަނެފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިނ2016ުްމުއައްސަސ ތަކުގެުފަރ ތުންު
ބެލުމުގެުދަށުގައިުުދ ރ ގެއިުންސިލުގެކައުުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުރުފިޔ ުތިންުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުހަތްދިހަުތިނެއް(

ުވެ.ވެއެފައިޓ އްހަބަ

ު ުކައުންސިލްގެ ުރައްދުނުކޮށް ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެ ުފައިސ  ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުއެހެނިހެން ުއެކަދައުލަތުގެ ުތިޖޫރީގައިުބޭންކް އުންޓ އި
ުނުކުރެވިުއަދިުއެކަމުގެުބަހައްޓ ނަަމ،ުއެމުއައްސަސ ތަކަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ުނުލިބި،ުއެުފައިސ ުޚަރަދުކުރަންޖެހޭުކަންކަމަށްުޚަރަދު

 ށީގެންވެއެވެ.އެކަުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުދަތިވުން ސަބަބުންުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭުޚިދުމަތްުއެކަށީގެންވ ގޮެތއްގައި

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ސަރކިއުލަރގައިުބަޔ 2012ނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެު )ހ( ންކޮށްފައިވ ުު(
ފައިސ ުޤ ނޫނުތަކުގެުަދށުންުކައުންސިލްަތކުގެުއިދ ރ އަށް (2017ުވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަު،ބަލައިގަނެފައިވު 

ު ުބ5.22ުޭގެ ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުގޮތުގެމަތިން ުބުނެފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުއެކައުންޓަްށުވަނަ ންކް
 ޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ުއެަކންުުފަރ ތަކަށްުއެުށް،ރައްދުކޮުމުއައްސަސ ތަކަށްުއެުައވަހަށްުވީއެންމެުލިބޭފައިސ ުރައްދުކުރުމަށްުމުއައްސަސ ތަކަށްުދައުލަތުގެ (ށ)
ުއެުުލަސްވ ނަމަުންޙަވ ލުކުރުުމުއައްސަސ ތަކ ުއެުފައިސ ުއެުހުރެުސަބަބަކ ުއެއްވެސްުއަދި.ުދަންނަވަމެވެުއެންގުމަށްުލިޔުމުން

ު.ދަންނަވަމެވެުއެންގުމަށްުއެކަންުލިޔުމުންުމުއައްސަސ ތަކަށް

ު

ު

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 

 8ގ16ުުެސަފުހ ު

ުބޭންކްުއެކައުންޓުތަކުގެުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިނުވުމ އިުމަހުންމަހަށްުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިނުވުންު .3

އިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގ1.12ުަުއެުގަވ އިދުގެުވަނަުމ އްދ އ އ6.25ުިުގެު(2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ބ ުގޮތުގެމަތިން،ުދައުަލތުގެުއޮފީސްަތކުން ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެޮއފީސްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކުންުދަްއކު 

ުޖެހެއެވެ.ދައްކ ުބ ކީުއަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮްނސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުަތއްޔ ރުކުރަން

ުު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއެކައުންޓުއަރިއަތޮޅު ުބެންްކ ުހުޅުވައިފައިވ  ުނަމުގައި ުބ ކީުއިދ ރ ެގ ުއެކައުްނޓު ތަކުގެ
ުނުވ ކަމ އި ުނުވ ކަންު،ބަލަހައްޓ ފައި ުތައްޔ ރުކޮްށފައި ުސްޓޭޓްމަްނޓް ުރިކޮންސިލިޭއޝަން ުެބންކު ުނިމުމުން 31ު ުފ ހަގަކުރަމެވެ.މަސް

ު ުނިޔަލަށ2016ުްޑިސެމްބަރު ުު،ގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއެކައުންޓުތަކުގައަރިއަތޮޅު ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ ުޖުމުލަުކައުންސިލްގެ ުމުޅި އި
ުއެކައުންޓުތަކ1,203,821ުު ުއެ ުހުރިކަމަށް ުރުފިޔ  ުއެކ ވީސް( ުއަށްސަތޭކަ ުހ ސް ުތިން ުދުއިސައްތަ ުމިލިއަން ުޭބްނކްު)އެއް ގެ

 ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންުދައްކައެވެ.

ގެުފޮތްތަކުންުދައްކ ުބ ކީގެުބޭންކުގެުބ ކީއ ިއުއިދ ރ ު،ދައްކ ުބ ކީުއ އިުބޭްނކުގެުބ ކީުގަވ އިދުންުރިކޮންސައިލްުނުކުރ ނަމަުފޮތްތަކުން
ުހިސ ބުތަކުގެުމައްޗަްށުތެރެއިންުޞައްޙަުޢަދަދަކީުކޮބަިއކަންުފަސޭހައިންުދެނެގަނެވޭަކށްުނޯންނ ނެއެވެ.ުއަދިުމ ލީުބަޔ ނަީކުއޮފީހުގެ

ުދޭނެއެވެ.ުއްޔ ރުކުރެވޭުއެއްޗަކަށްުވ ތީ،ުމ ލީުބަޔ ނުގައިވ ުޢަދަުދތަކުގެުޞައްޙަކަމ މެދުުވެސްުސުވ ލުުއުފެބިނ ކޮށްުތަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުގ2017ުެއިދުު)ފެބްރުއަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހިންގައިުބަލަހައްޓ ުއެކައުންޓުތަކުގެުކަްނތައްތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 
ގޮތުގެމަތިންުބެެލހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެ.ުކައުންސިލުގެުހުރިހ އ13.09ުެ އެކައުންޓްުބ ކީު ކައުންޓެއްގެވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުތަ ުތަްއޔ ރުކޮށް، ުސްޓޭޓްމަންޓް ުރިކޮްނސިލިއޭޝަން ުމަހުގެ ުވޭތުވެދިޔަ ުއެކައުްނޓެއްގެ ުޮކންމެ ުފައްޔ ރުބެލެހެއްޓުމަށ އި ރ ތ އިުކުރި
ރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަށްުވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓ15ުްހިނގ ުމަހުގެު މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުސޮއިކޮށް،

ުދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރެކޯޑްތައްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު .4  ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

 ަވތަުހަދިޔ ގެުޮގތުގައިވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންަތނަށްުގަންނަުނ7.01ުު(ުގ2009ުެގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތު

މުދަލެއްގެުދަްފތަރެއް ލުގެުކޯޑު،ުމުދަލުގެުފުރިަހމަުމިުދަފްތަރުަގއިުމުދަު،ލިޔެުބަަލހަްއޓަންވ ނެުކަމަށ އިު)ރަޖިސްޓަރީއެއް(ުލިބޭުހުރިހު 
ުމިހިންމުުމަޢުލޫމ ތު(ުމިންުުނވަތަުބަރުދަްނ،ުމުދަލުގެުހ ލަތު،ުމިނޫންވެސް، ނަމ އިުތަފްޞީލްު)ބްރޭންޑް،ުމޮޑެލް،ުސީރިއަލްުނަްނބަރު

ުތ ރީޚް ުިލބުނު ުހުރިތަން، ުބަަދލު(ު، މުދ  ުއަންނަ ު)ަފހުން ުމަޢުލޫމ ތު ުއިތުރު ުއަދި ުބައަގު ޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުީމގެުހިމަަނންވ ނެކަމަށް
ށްުއަންނަުއުނިއިތުރުުއެނގޭނެުއިތުރުން،ުދައުލަތުގެުތަްނތަނުގައިުހުންނަުދައުލަތުގެުމުދަލުގެުހިސ ބުުއެކިބައިބައިުވަކިވަކިންުއެތަކެއްޗަ

ުެވއެވެ.އިުބުނެފައިމ އްދ ގެު)ހ(ުގަވަނ7.11ުުައެުގަވ އިދުގެުވެސްުގޮތަށްުލިޔެުބަލަހައްަޓންވ ނެުކަަމށްު

ުކައުންސިލްގެު،ނަމަވެސް ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުުއަރިއަތޮޅު ުއެއްގޮަތްށުއިދ ރ ގެ ުއުޞޫލުތަކ  ުއިސްވެދެންނެވުނު ުރެކޯޑުތައް ހަރުމުދަލުގެ
އްގައި،ުއެީއުމެއައިޓ7ުަންުއައިޓަމްގެުތެރެއ10ުިުގިޑިޓްުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެއޮފ ހަގަކުަރމެވެ.ުމިގޮތުންުުފައިުނުވ ކަންބަލަހައްޓ 

ުމ އި،ުއެއިދ ރ އަށްކަނެތްުހަރުމުަދލުގެުކޯޑުމުދަލުގައިުޖަހ ފައިހުންނަންޖެހޭު، ގޮަތށްރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިވ ުތަކެތިކަންުދެނެގަނެވޭ
ަހރުމުދަލުގެުތެރެއިންުއޮޑިޓްުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުބެލުނ2016ުުު މ އިުނުވ ކައަރުވ ފައިުއަށްުރަޖިސްޓަރީއައިޓަމ4ުްވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވު 
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އައިޓަމްތަކުގެުއަގުުޖަހ ފައިުހުންނަުއިރުުވަކިވަކިުއައިޓަމްތަކުގެުމ އިުކަގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ތަކުގެުސީރިއަލްުނަންބަރުުރަޖިސްޓަރީއައިޓަމް
ުވެ.މެފ ހަގަުކުރަުުއެނގެންުނެތްކަންމުދަލުގެުއަގުުސ ފުކޮށްުވަކިފައިުނެތުމުްނ،ުވަކިކޮށްފުކޮށްުއެނގޭގޮތަށްުބަޔ ންއަގުުސ 

އެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުކަންކަންު ނޭނގިުގެއްލުމ ިއ،ުތަނުގައިުުހންނަުމުުުނބަލަހައްޓ ނަަމ،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  ދަލަށްުވ ނުވު 
 ނަހަމަުގޮތުގައިުބޭުނންުކުރުމުގެުފުރުސަތުުބޮޑުވ ނެއެވެ.ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އެއްގޮތަްށ،ުކައުންސިލްގ11.02ުެ(ުގ2017ުެ)ފެބްރުއަރީު)ހ(ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު އިދ ރ ގެުހަރުމުދަުލގެުުވަނަުމ އްދ އު 
އެއްގޮތަށ11.03ުްރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުގަވ އިދުގެު ނަމޫނ އު  ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ެގުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކުރެވިފައިވު 

ުހަރު ުތަކެތީގެުތެރެއިން ުހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީގައިުރެކޯޑުކޮށްުުމުދަލުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުއެންމެހ ުތަކެތިުހަރުމުދަލުގެުމިލްކިއްޔ ތުގައި
 ުަދންނަވަމެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށްު

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު ގ2017ުެ)ށު( ގޮތުގެމަތިނ11.04ުުްު( ގައިވު  އުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުކަވަނަުމ އްދ ގެު)ބު(
ު.ތަކެތިުހަމަައށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެުހުންނަންޖެހޭުހުރިހ 

ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުވ .5 އުޞޫލުތަކު  ޚަރަދުކުރުމުގައިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ުުންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައްޔ އިުފައިސު 

ޚަރަނަންބަރުު)(ުވަނ3ުަ)ުވަނަުބައިގެު(II)ުވަނަުބ ބުގ8ުެ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުފައިސު 
ުުބނެފައިވ ގޮުތންހެދުން ުގައި ) ،ު ުޓަކައި ުދިނުމަށް ުވައުޗަފައިސ  ުއަދިޕޭމަްނޓް ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހެއެވެ. ުވައުޗަރެއްުުރެއް ޕޭމަންޓް

ފޯމ އި،ުއިންވޮއިސް/ބިލު،ުއަދިުު،މުދ ގަންނަންުއެދޭުފޯމ އިުތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ޚަމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު  ރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެޭހުފައިސު 
އެއްވެސްުފައިސ އެުނަންބަރުގައިުުފުރިހަމަކޮްށަފއިވ ނަމަުކަމަށްުބެލުންތަކ ބެހޭުފޯމު ޚަރަދުކުރުމަށްުވައުޗަރަކުންުުއެއްަބޔ ންކޮށްފައިވ އިރުު،

ުހު ުދެންނެުވނު ުއިސްވެ ުއެހުއްދަދޭންވ ނީ ުކަމަށް ުވ ނަމަ ުވައުޗަރ އެކު ުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުލިޔުންތަކެއް ުގައިުރިހ  ު)ހ( ުނަންބަރުގެ
 ުބުނެފައިވެއެވެ.ު

އ އިުުކެއްޗަށްުއެދޭުފޯމް"ތަތަކެތިުހޯދުމުގައިު"ޚިދުމަތ އިުުއަށްުބޭނުންވ އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ު،ނަމަވެސް
ޚަރަދުކުރުމު ޑިޓުގައިުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުއޮއިރުު،ފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވ އެއްގޮތަކަށްވެސްުގައިުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކ ިއބެހޭުފޯމުު""ފައިސު 

ުހަތަރުުޗެކުކުރި ުތެރެިއން ުޖުމްަލުމަލ ތަޢ މުުމުޢ މަލ ތްތަކުގެ ުސ ޅީސ80,843ުްކުން ުއަްށސަތޭކަ ުހ ސް ުގެުުތިނެއް(ުރުފިޔ )އަށްޑިހަ
ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުކަންުފުރިހަމަނުކޮށްު"މުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމްފައިވަނީު"މުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ 

ގަންނަުތަކެތީެގުއަގުު ހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުު )ފަްނސަވީސ25,000ުް)އެއްހ ސް(ުރުިފޔ އިންުފެށިގެނ1,000ުުްއަދި،ުއެއްފަހަރު 
ުިތންފަރ ތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދުަމށްފަހު،ުއެުފަރ ްތތަކުގެުތެރެއިްނުނުވ ނަމަުއެފަދަުތަކެތިުވިއްކ ުަފރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެން

ފަރ ތަކުންުތަކެތިުޯހދިދ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުގަވ އިދުު) ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ.ުވަނަުމ އްދ 8.09ުގެު (2009އެކަށީގެންވު 
ުޚިލ ފަްށުު،ނަމަވެސް ުއުޞޫލ  ުިއސްވެދެންނެވުނު ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ުމުދަލ އި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު

ުޢަ ުޖުމްލަ ުބެލި ުގޮތުގައި ުއޮޑިޓުގައިުސ މްޕަލްގެ ުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ުއެގޮތުން ުކޮށްފައިވ ކަން ުއެއ98,163ުުްމަލު ުހ ސް ުއަށް )ނުވަދިހަ
ޚަރަދުކޮށްގެންުުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސް ރުފިޔު  މުދަލ އިުޚިދުމަތްުޯހދައިފައިވަނ6ުީތިނެއްު( ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެު، މުއ މަލ ތަކުންުހޯދ ފައިވު 

ުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށުއަގުުބެލުމަށްފަހުކަްނ،ުކަށަވަރުުކުރެވޭނެުލިޔެކިއުންުފެންނަންުެނތްކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ު
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ނޑައެޅިފައިވ ުއުޞޫލްތަކ ުޚިލ ފަށްުއަމަލުުުކރ ނަމަ،ުކޮރަޕްޝަންގެުޢަމަލުތަްއުހިންގުމަށ އި،ުއެަކށީގެންވ ުވަަރްށުތަކެތިުހޯދުމުގަ އިުކަ
 ވެގެންުެދއެވެ.ދުމަށްުމަގުފަހިވުރެުބޮޑުުއަގުގައިުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްވަނަުމ އްދ 10.58ު(ުގ2017ުެ)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު ު"ޚިދުމަތ އިުތަކެއްޗަށްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުއެދޭުފޯމް"ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

6.07ުުމ އްދ އ އިުވަނ6.06ުަ(ުގ2017ުެފައިސ ުޚަރަދުުކުރުމުގެުކަންތައްތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު)ށ(ު
އެއްގޮތަށްުވަނަ އުޞޫލުތަކު  އިއެކުުހުންނަންޖެހޭުލިޔުްނތަްއުލިޔެކިޔުްނތައްުފުރިހަމަުކުރުމަށ އިުވައުޗަރ ު،މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުުޚަރަދުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޤަވ ޢިދުންުފުރިހަމަުކުރުމަށްފަހު

އެއްޮގތަްށުވަނަުމ އްދ 10.24ު(ުގ2017ުެގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުޯހދުމު)ނ(ު ގެު)ނ(ުއު 
ުއަމަލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުގެު)ޅ(ުގައިުބުނެފައިވ ުގޮތަށްވަނަުމ އްދ 6.02ު(ުގ2017ުެ)ރ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު
ުވައުޗަރ އި ުޕޭމަންޓް ުމުވައްޒަފަކު ުއެހެން ުނޫން ުމުވައްޒަފު ުރަނގަޅަށްތޯު،ތައްޔ ރުކުރި ުހަދ ފައިވަނީ ުގަވ އިދުގެުުޗެކް ޗެކްކޮށް

MG/BC06ު.ެުގައިވ ުބަލަންޖެހޭުބެލުންތަކުގެުފޯމުުފުރިހަމަކުރުަމށްުދަންނަވަމެވ

 ދޫކޮށްފައިވުންުޚިދުމަތްުލިބުނުކަންުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންނެތިުފައިސު ުލ އިުމުދަު .6

އެތަކެއްޗު  ތަކެތިުހަމައަށްހުރިތޯުބަލަިއ،ު އިވ ވ ލުވ ުފަރ ތުންުތަކެތިގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގަޙައޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުމުނުް،
ުއެނގޭނޭ ުއެކަން ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، ުހަލ ކު އެއްވެސް ުުނވަތަ ުތަކެތި ުކަމުނުދ  ުފެންވަރުދެރަ ުޯނޓުކޮށް، ުތަކެތިގޮތަށް ނުަވތަު ވެފައިވ 

ުހުިރނަމަ ުތަކެތި ުކައިރިވެފައިވ  ުހަަމވ ން ުނުވަތަ ުހަމަވެފައިވ  ުތަކެތިގަ މުއްދަތު ުއެނގޭނެގޮތަށް ުފޯމުގައިުއެކަންވެސް ުއޯޑަރުކުރި ތުމަށް
 .ވެވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވެއ8.11ުެ(ުގ2009ުެސޮއިކުރަންވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ލިޔެ

ނޑައެޅިފައިހަަމއަށްުއޮފީހަށްުލިބުނުަކންުުތަކެތިނަމަވެސް،ުގަނެފައިވު  ގޮތަށްުކޮށްުނިންމިކަންުނުވަތަުޙަވ ލުކުރެވުނުުމަސައްކަތްުކަ ވު 
)އެއްސަތޭކަުު 131,005ުވަނަުއަހަރުުޖުމްލ2016ުަުއަރިައތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން ،ނގެންނެތިއެލިޔެކިޔުމުންު

ު.ުވުނެވެރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެުުތިރީސްުއެއްުހ ސްުފަހެއް(

 ހުރި ފެންވަރަށްުއެ ،ދަދަށްޢަ ރުކުރިއޯޑަު ތަކެއްޗަކީ ލިބިފައިވ  ސޮއިނުކުރ ނަމަ ޗެކުކޮށް ހުރިތޯ ލިބިފައި ހަމައަށް ތަކެތި ފޯމުގައިވ ު އޯޑަރުކުރި

 ުއެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.ެއކަންުނޭނގިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުމ ލީުގެއްލުމަކ ުކުރިމަތިލ ްނޖެހުމަކީނުވިނަމަވެސް،ު ކަމުގައި ތަކެތި

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ފަދައިނ10.64ުްގެު (2017ުފެބްރުއަރީ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު(ުހ) ކެތިުލިބުމުންުއެކަންުތައޯޑަރުކުރު ު،ވަނަުމ އްދ ގައިވު 
ު.ކޮށްުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެބަޔ ން
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ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވ 11.18ުުގެު)ހ(ުއ އިުވަނަުމ އްދ 10.64ުގެު(2017ު)ފެބްރުއަރީު)ށ(ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ު ުއޮފީަހށް ުތަެކތި ުަގންނަ ުބޭނުމަށް ުއިދ ރ ެގ ުނުަވތަ ުސްޓޮކަށް ުހަވ ލުވ ުގޮތަށް ުކުރިން، ުަހވ ލުވުމުގެ ުތަކެއްޗ އި ުކަަމށް ލިބުނު

ުއަޅައިކިޔައި ުތަކެއްޗ  ުލިބުނު ުތަކެއްޗ އި ުހުރި ުފޯމުގައި ުއޯޑަރުކުރި ުގަތުަމށް ުަފރ ތުން(ުތަެކތި ުބަލަހަްއޓ  ު)ސްޓޮކް ،ފަރ ތުން

ުތަކެތިުހަމަޔަށްުހުރިތޯުބެލުަމށްަފހުުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުފައިސ ުދޫކުރުމުގެކުރިން،ުއެުޚަރަދަކ ގުޅޭުޚިދުމަތްުނުވަތަުތަކެތިުއޮފީހަށްުިލބިފައިވ ަކންުކަށަވަ)ނ(ުއަދި

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު .7 ުބަޖެޓުުބ ކީުއ އިުއައިޓަމްުބ ކީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ވަިކންުބުނުވަރުުވަކިކަންކަމަށްުލިބޭުފައިސ ުލިުއެކިު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައ1.01ުިގެުު(2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުބަު ުހިސ ުބތައް ުޚަރަދުތަލަހައްުއެނގޭގޮތަށް ުކުރަންޖެޭހ ުބަެޖޓުން ުއަދި، ުެވއެވެ. ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއެކަމަްށުޓަންވ ނެކަމަށް ުކުރަންވ ނީ އް

ޢަދަދަށްވުރެުއިތުރުު ނޑައެޅިފައިވު  އައިޓަމުންކަމަށްުއެުގަވ އިުދގެުުނުވ ނެުގޮތެއްގެމަިތންުއެޚަރަދެއްުކުރަންުއެންމެުހަމަޖެހޭބަޖެޓުގައިުކަ
ތަކ އިުބަޖެޓުުބ ކީު"ބަޖެްޓުބަޖެޓްުޚަރަދުުހިމަނ ފައިވ ުގޮތ އިުބަޖެުޓންކުރ ުޚަރަދުއަދި،ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.4.06ުު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(4.08ުުގަވ އިދުގެުއެުނެުގޮަތށްުހިސ ބުތަްއުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށްުހިސ ބު"ުފޮތުންުއަބަދުވެސްުއެނގެންުއޮންނ 
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުއޮތުމުންުގައި ުމިކަން ުއިދ ރ ތަކުންު،މިހެން ުކަންކަު،ދައުލަތުގެ ުއެކި ުއެުއެއިދ ރ ތަކަށް ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ މަށް

ުބަލަހަ ުފޮތެއް ުނަމުގައި ުބ ކީ"ގެ ުތަކުގެ ު"ައއިޓަމް ުބެލެހެއްޓުމަށް ުތަފްޞީލް ުގޮތުގެ ުކުރެވޭ ުޚަރަދު ުގެންދެެއވެ.ުފައިސ އިން އްޓަމުން
ުފައި ުލިބުނު ުކަންކަމަށް ުއެކި ުމަޤްޞަދަކީ ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުބ ކީ ުއައިޓަމްތަކުގެ ުއެވަގުތެއްގައިމިގޮތަށް ުދެނެގަތުމ އިުސ އިން ުބ ކީ ުހުރި

 ޚަރަދެއްުކުރުމުގެުކުރިންުއެުޚަރަދަކީުކުރެވެންއޮތްުޚަރަދެއްކަންުޔަގީންކުރުމެވެ.ު

ު ުކައުންސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުީރ ުއަރިއަތޮޅު ުނަމަވެސް، ުހިސ ުބތައިދ ރ ގެ ުއުޞޫލ ބަޖެޓް ުއިސްވެދެްނނެވުނު ުކޮްނމެުއެއްގޮުުއް ތަށް
ރިކޮންސައިލްުކޮށްފައެއްުނުެވއެވެ.ުގެއައިޓަމެއް އިދ ރ ގެުސިލްގެުއަދި،ުކައުންުބ ކީުއެނގޭނެޮގތަށްުބަލަހައްޓައިުއެކައުްނޓުތަކުގެުބ ީކއު 

ޓ ފައެއްުނުވެއެވެ.ުމިހެްނުބަޖެޓުުޚަރަދުތައްވެސްުމަތީގައިުދެންނެވުނުުއުޞޫލ ުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްއިދ ރ ގެުއ މްދަނީއ އިުކައުންސިލްގެު
  ނެތެވެ.ުގޭަކށްޖެޓުުބ ކީތައްުރަނގަޅަށްުއެނުސަބަބުންުކައުންސިލުގެުބަުވުމުގެ

ުު،މީގެއިތުރުން ުދައުލަތުގެ ުއަމުއެކި ުކައުންސިލްގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުމެދުވެއްސަސ ތަކުން ުއިދ ރ  ުއެކި ފަރ ތްތަކަށްުރިކޮށް
ުުރައްދުކުރުމަށް ުކައުންފޮނުވ  ުބ ކީ ުތަކުގެ ުއައިޓަމް ުބަލަހައްޓ ފަިއނުވެއެވެ.ސިފައިސ ގެ ުއިދ ރ ުކައުންސިލްގެުއެހެންކަމުން،ުލުން

ުއިދ  ުކައުންސިލްގެ ުމުއައްސަސ ތަކުން ުއެކި ުދައުލަތުެގ ުޓަކައި ުޙަވ ލުކުރުމަށް ުފަރ ތްތަކަްށ ުއެކި ުފަިއސު މެދުވެރިކޮށް ުފޮނުވ  ރ އަށް
އެކައުންޓުގައިު)ޚަރަދުު 47,022ުޖުމްލަުކު ކަމަށްުޭބންކްުސްޓޭޓްމަންޓުންުދައްގެުނިޔަލަށްުހުރ2016ުިޑިސެންބަރ31ުުު(2ުޖަމ ކުރު 

އެކިުމުއައްސަސ ތަކަށްުރުފިޔ އަކީުކޮންކޮންުމުއައްސަސ ތަކެއްގެުފައިސ ކަމެއް،ުނުވަތަުއޭގެުެތރެއިންުއެކިު)ސ ޅީސްހަތްުހ ސްުބ ވީސް(
ފަިއސ އެއްކަމެއް،ުނުވަތަުއެުމުއައްސަސ އަކުންުފޮނުވިު ފޮނުވަންޖެހެނީުކިހު  ރަދުކުރެވިފައިުނުވ ކަމެއްުޚަޢަދަދަށްވުރެުއިތުރަށްުއަނބުރު 

 ދެނެގަނެވިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުު)ހ( ު)ފެބްރުއަރީ ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2017ުދައުލަތުގެ ުގެ ުއެއްގޮތަށ4.06ުް( ުބެެލހެއްޓުަމށްުުއ  ުލިޔެ ުިހސ ބުތައް ުބަޖެޓުގެ
ުދަންނަވަމެވެ.
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ުފައިސ ު)ށ( ުލިބޭ ުކަންކަމަށް ުއެނގޭގޮތަށްު،އެކި ުވަކިން ުވަކި ު، ލިބުނުވަރު ު)ފެބްރުއަރީ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ (ުގ2017ެދައުލަތުގެ
ު ުުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ުގޮތަށްުލިޔެގެު)ށ(5.15ުު

ޚިލ ފަށްު .8 އުޞޫލުތަކު  ޚަރަދުކޮށްފައިވުންުު،ކަނޑައެޅިފައިވު  ުއެހީގެުގޮތުގައިުފައިސު 

ުޤ ނޫނ އި ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުދައުލަުތގެ ުބަލަހައްޓަންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުއެއްގޮތްވ ުުކައުންސިލަށް ގަވ އިދުތަކ 
88ުގެުމުގެުޤ ނޫުނ(ުއުޞޫލުންުހިންގުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒ2010/7ުީޤ ޫނނުުނަންަބރުުގޮތުގެމަތިންކަމަށްު

އެންމެަހއިުއަދި،ުކައުންސިލުގެުބަޖެޓުުަކނޑައަޅަންވ ނީ،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހު ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެ. ންުފ ސްކޮށްފައިވު 
ުގަވ އިު ުއެކުލަވ ލެވިފައިވ  ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަކުގެ ުއެ ުއަރިއަދުތަކ ުޚިލ ފުނުވ ުގޮތުގެމަތިންޤ ނޫނޫތަކ އި ުމ ޅޮުހުކަަމށް ުއުތުރުބުރީ ތޮޅު

ގަވ އިދުގެު ހައިުކަންކަންުކުރަންވ ނީުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ުކައުންސިލުގެުމ ލީުއެންމ35ުެކައުންސިލުގެުހިންގު 
އެއްގޮތަށްުކަމަށްުއެުމ އްދ ގެު)ށ(ުގަ ފައިވެއެވެ.ުއަދި،ުދައުލަުތގެުއިުބަޔ ންކޮށްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުޙ ލަތްތައް ުދެވޭނެ ުއެހީ ުފަރ ތަކަށް ުނުވަތަ ުމީހަކަށް ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުޚ އްޞަ )ދައުލަތުގ3/2006ުުެފައިސ އިން
ގެުފައިސ އިންުއެހީެއްއުދައުލަތުަވނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވ އިރު،ުޚ އްޞަުއެހީގެުގޮތުަގއ10ުުިމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު

މަށްުއެުމ އްދ ގެު)ނ(ުަގއިުމިނިސްޓަރަށްުކަ ވެދެވޭނީުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެުއެންގުމަކަށްުނުވަތަުރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ގެުހުއްދައ އެކު
 ބުނެފައިވެއެވެ.

ު ުގޭބިސީތަކުގެ ުމ ޅޮހުގެ ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮުޅ ުއޮތްއިރު، 1437ުުކަންމިހެން ުކަުގެއަހަރުވަނަ ުމަހުގެ ުރަމަޟ ން ުިބލުގެ 50ުރަންޓު
ު ުޖުމްލަ ުދެއްކުމަށްޓަކައި ުފައިސ  ުއެކެއް(ުރ42,391ުުއިންސައްތައަށްވ  ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުދެ ުހިލޭއެީހގެ)ސ ޅީސް ުފިޔ 

އިސްވެދެންެނވުނުުުކަމ އި،ވ ފައިނުުމިުއިސްލ ހުުގެެނސްކޮށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރުުކައުންސިލުގެުބަޖެޓަށްުގޮތުގައިުޚަރަދުުކުރުމަށްުފ ސް
ހުއްދަދެއްވ ފައިވ ކަންުއެނގެންުނެތްކަންުފ ހަގަުކރަމެ ގޮތަށްުއެކަމަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔު  އަދިުމިފަދަުއެހީއަކަށްުއެިދުމ އްދ ގައިވު  ވެު.

ު ުފަރ ތަކުން ުއެއްވެސް ުހުށަހަޅ ފައިކައުންސިލަށް ުޚަރަދުކުރުމުގެ ުނެތްއިރު،ުމި ުއެނގެން ުމިނިސްޓްވ ކަން ުފިނޭންންސްުކުރިން ުއޮފް ރީ
މިުފައިސ  ނުވ ކަންުވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.އިއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުއެއްވެސްުލަފައެއްުކައުންސިލުންުހޯދ ފަ ޤ ނޫނުުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުވީމ ު،

ު ުޤ ޫނނު(ުއ އ2010/7ުިނަންބަރު ުިހންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުނަު)ދިވެހިރ އްޭޖގެ 3/2006ުންބަުރުޤ ނޫނު
 މެވެ.ވެސްުޚިލ ފަށްކަންުފ ހަގަކުރަުއިތުރުންުކައުންސިލްގެުހިންގ ުގަވ އިދ ުގެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(

ުވޭގޮތްުވުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.ިހމަނ ފައިވ ުކަންތައްތަކަށްުޚަރަދުުނކުރެުބަޖެޓުގައިބަޖެޓުގައިުނުހިމަނައިުޚަރަދުުކުރ ނަމަ،ުޚަރަދުކުރަންު
ުއިސްރ ފުވު އަދި ުބޭުނންކުރުމަށ އި ުނަހަމަގޮތުގައި ުފަިއސ  ުޚަރަދުކުރ ނަމަ، ުޚިލ ފަށް ުއުޞޫލ  ނޑައެޅިފައިވ  ުމަގުފަހިުވންުކަ މަށް

ުއެކަށީގެންވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ރންަމންްޓުލޯކަލްުގަވަުލިއްޔަތުގައިުހުްނނަުފައިސ ،ުކައުންސިލްގެުިހންގ ުގަވ އިދ އި،ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ިއދ އި،ކައުންސިލުގެުމ ު)ހ(
ުގޮތު ުުކރަންޖެހޭ ުއަމަލު ުތަކުން ުކައުންސިލު ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުމ ލިއްޔަތުން ު"ކައުންސިލުތަކުގެ ުއުޞޫލު"ުއޮތޯރިޓީގެ ގެ

(03/221/2017/ު 29ުު)އ( ުއެު(2017އޯގަސްޓު އްގޮަތްށުއްގޮތަްށ،ުޚަރަދުތައްުއަހަރީުބަޖެޓުގައިުހިމަނައި،ުގަވ އިދ ުއެއ 
ުފ ސްކުރެވޭުއަހަރީުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމަށްުދެންނެވީމެވެ.ުު
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ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގަިއުަބޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް،ުޚ އްޞ10ުުަ)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުުު)ށ(
ުގޮ ުހުއްދައ އެކުުއެހީގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުނުވަތަ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުދޭނަމަ ުއެހީއެއް ުފަިއސ އިން ުދައުލަތުގެ  ތުގައި

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުލަފ ހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އެދުވަހެއްުނިމުމުންުތިޖޫރީއަށްުލައިފަު .9 ުއިނުވުންުކޮންމެުދުވަހަކުުބަލައިގަންނަުފައިސު 

ބަހަްއޓަންވ ނީުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކުުތިޖޫރީގައިުކަމަށ އިުތިޖޫރީުފިޔަވައި ފައިސު  އެހެންުުއޮފީހުގައިުވަގުތީގޮތުންުބަހައްޓަންުބޭނުންވު 
.ުވަނަުމ އްދ ގައިުބުެނފައިވެއެވ6.15ުެ(ުެގ2009ުތަނެއްގައިުފައިސ ުބަހައްޓައިެގްނުނުވ ނެކަމަށްުދައުަލތުގެުމ ލިއްަޔތުގެުގަވ އިދުު)

ު ުކައުންސިލަށް ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުގޮތުގައ2016ުުިނަމަވެސް ުސ ންޕަލުގެ ުފަިއސ ގެތެރެއިން ުބަލައިގަެނފައިވ  ުއަހަރު ަވނަ
ު ުއަށެއް(ުރުފިޔ ުބަލައިގަނެފައިވ 5,488ުުރަސީދަކަށްވ 6ުުރަސީދުގެުތެރެއިނ131ުުްނެގުނު ުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުއަށްޑިހަ )ފަސް

ުކޮށްފައިނުެވއެވެ.މ ށްުޖަދުވަހުުތިޖޫރީއަ

ު ުޖަމ ނުކޮށް ުސަބަބުންތިޖޫރީއަށް ުނޫނެވެ.ުމިކަމުގެ ުރައްކ ތެރިގޮތެއް ުބެހެއްޓުމަކީ ުފައިސ  ނޑުގައި ުހުންނަންެޖހޭުުމޭޒުވަތްގަ ތިޖޫރީގައި
ުފައިސ ުނަހަމަގޮތުގައިުބޭނުންކުުރމުގެުފުރުސަތުުބޮޑުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އޮފީހުގައިުވަގުތީގޮތުންުބަހަުހަކުރަސްމީގަޑިުނިމޭއިރުުނުވަތަުއެދުވަގެުހެއްއެދުވަ ފައިސ އެއްުއޮފީސްުބަންުދކުރ އިރުު، އްޓ ފައިހުރިުހުރިހު 
ގޮތ6.21ުަ (ުގ2017ެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު ށްުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓައިުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުހިސ ބުތައްުގަވ އިދުންުއަދ ހަމަކޮށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންަނވަމެވެ.ުތިޖޫރީގެ

ުލްސ ތަށްުބ އްވ ފައިވ ކަންުޔައުމިއްޔ ތަކުންުއެނގެންނެތުންުރުުބ އްވަންޖެހޭުކައުންސިލްގެުޖަުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަު .10

ު ުަނންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައިުވަ 115ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ުގެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ނަ
ޢ ންމުުބައްދަލުުވމެއްުކޮންމެ ކައުންސިުލގެު އްވަންުޖެހެއެވެ.އެއްފަހަރުުބު  ހަފްތ އަކު ބުނެފައިވ ގޮުތންުކައުންސިލްގެުތ ވަލުކުރެވިފައިވު  ވީމ ު،

ކޮންމެުއަހަރަކުވެސްުބ އްވަންުޖެހެއެވެ.ުނ52ުަތ ވަލުުކޮށްފައިވު  ރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލުްނުމަވެސް،ުއަރިއަޮތޅުުއުތުރުބުއ ންމުުަޖލްސު 
ންކަމ އި،ުބައްދަލުވ41ުުނީުބޭއްވުމަށްުއެޖެންޑ ކޮށްފައިވަ ބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުކައުންސިލުނ52ުްވަނަުއަހަރުުބ އްވަންޖެހ2016ުުޭ
 .މެވެބައްދަލުވުންކަްނުފ ހަގަކުރ36ުަފައިވަނީުއްވިތެރެއިންުކޯރަމްުހަމަވެގެންުބޭުއޭގެ

ުނި ުނިންމަންޖެހޭ ުކައުންސިލުން ުނުބ އްވ ނަމަ ުގަވ އިދުްނ ުބައްދަލުވުންތައް ުޢ ްނމު ުބ އްވަންޖެހޭ ުނުިނމިުކައުންސިލުން ންުމންތައް
 ދިގުލައިގެންުދިއުންުއެކަށީގެންެވއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 115ުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒ2010/7ުުީޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ދަލުވުމެއްގެުޔައުމިއްޔ ުދެންުކޮންމެުހަްފތ އަކުުއެއްުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށ އިުކޮްނމެުބައްު،ގޮތުގެމަތިން

ު.ބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށްުސޮއިކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުމ އިު .11
ުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންު

ުއީސްުފޮނުވަންވ ނޭކަމަށްރަށުުކައުްނސިލްގެުރަު،ައތޮޅުުކައުންސިލަށްރަށުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްު
ވަނަުމ އްދ ަގއ105ުުި)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު

ޖުަލއިުުއަހަރެއްގެުލަށްުކޮންމެުތައްޔ ރުކޮށްުއަތޮޅުުކައުންސިކުރިއަށްުޮއތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުވ އިރު،ުބަޔ ންކޮށްފައި
 ށްފައިވެއެވެ.ގައިުބަޔ ންކޮގެު)ނ(ުވަނަުމ އްދ 108ުއެުޤ ޫނނުގެުުފޮނުވަންވ ނެކަމަށްރަށުކައުންސިލްަތކުންުނިޔަލަށްުުހުގެމަ

އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލުން މުއްދައިސްވެދެންނެވުނުުމަޢުލޫމ ތުުުނަމަވެސުް، ނޑައެޅިފައިވު  އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުތުގައިުކަ
 އިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(108ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު
މުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްލިޔެކިއުންތައްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންސިލަށްުު،ުފޮނުވުމަށ އިޤ ނޫނުގައިުކަ

ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުގައިުވ ގޮތަށްުއަތޮޅުުކައުްނސިލަށްވަނަުމ އްދ 105ުޤ ނޫނުގެުުއެުލިބޭުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަަހރީުރިޕޯޓު

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންު .12 ުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލ ފައިވު 

ޓީުކައުންސިލުންނ އިުރަށްރަުށގެުވ ުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރަކުުފެބްރުއަރީއ އިުޖުލައިމަހުުސިރައްޔިތުންނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލައިފައި
ޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކ2010/7ުަކައުންސިލްތަކުންުބ އްވަންވ ނެުަކމަށްުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ބައްދަުލވުމުގަވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ނ110ުްޤ ނޫނު(ުގެު އިުފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިގޮުތންުފެބްރުއަރީމަހުުބ އްވު 
ުއ އި ުރިޕޯޓ އިު،ރިޕޯޓް ުބައްު،މ ލީ ުބ އްވ  ުޖުލައިމަހު ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށ އި ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުކައުންސިލްެގުއޮޑިޓް ދަލުވުމުގައި

މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅައިުހިޔ ލުުހޯދަންވ ނެކަމަށްުއެކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުު
ު ުބައްދަލުކުރުމުގެ ުރައްޔިތުންނ  ުމަޢުލޫމ 7ުއަދި ުބަޖެޓްގެ ުޕްލޭނ އި ުރިޕޯޓްތަކ އި ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް ުއ ންމުޮކްށު)ހަތެއް( ތު
ުބަޔ ްނކޮށްފަ ުވެސް ުކައުންިސލުންހ މަކުރަންވ ނެކަމަށް ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ އްޔިތުންނަްށުއ ންމުކޮްށުރަު،އިވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުއަރިައތޮޅު

ބައްދަލުވު ވަނަުއަހަރ2016ުުުު،ވެސްނަމަުއެއްުނުވެއެވެ.ޖުލައިުމަހުުބ އްވ ފަުމަހ އިުވަނަުއަހަރުުފެބުރުވަރ2016ުީުމެއްހުޅުވ ލ ފައިވު 
 ލުވުމެއްުބ އްވ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމެއިުމަހުުރައްޔިތުންނ އެކުުއ ންމުުބައްދަ

ޔިތުންނ ުމަޝްވަރ ކޮށްގެްނުުރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުޢ ންމުކޮށްފައިުނުވުމަކީުރަށުގެުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކ ުގުޅޭގޮތުންުރައް
 ނިންމަންޖެހޭުކަްނތައްތައްުނިންުމމުގައިުހުރަސްތަކ ުކުރިމަތިުވެދ ނެކަމެކެވެ.ުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުަނންބަރުުޤ ނޫނު ވަަނުމ އްދ އު 110ު(ުގެ
ުބަ ުމ އްދ ގައި ުއެ ުބައްދަލުވުން ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުޢ ންމުކޮށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުޫލމ ތު ުމުއްދަތުގައިުއެއްގޮތަށް،ުރައްޔިތުންނަށް ޔ ންކުރ 

ުދަންނަވަމެވެ.ށްުބޭއްވުމަ
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ުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންު .13

ުމަޢުލޫމ  ުވިޔަފ ރީގެ ުއ އި ުފައިސ  ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުއ ކައުންސިލަށް ުއ މްދަނީ ުއަދި އިުތު
ޅަންވ ނެކަމަށްުޤ ނޫނުުނަްނަބރުުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ީރގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުހށަހަ

2010/7ުު ުގެ ުޤ ނޫުނ( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ124ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ބަޔ ންކޮށްަފއިުުވަނަ
ުލިޔުމުންުކައުންސިްލގެުވީނަމަވެސް،ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުކައުންސިލްގެުދެވަނަުދައުރުގެުއެއްވެސްުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތު

 އިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިކައުންސިލުގެުމެންބަރުންގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިު
ުކައު ުމުޢ މަލ ްތތަކުގައި ުހިންގ  ުކައުންސިލުން ުހުށަނ ޅ ނަމަ، ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމެންބަރުްނގެުމަޢުލޫމ ތު ންސިލް

 ކެވެ.މަސްލަހަތުުފުށުއަރ ކަމެއްުމެދުވެރިވިޔަސްުއެކަންުދެނެނުގަނެވުމަކީުއެކަށީގެންވ ުކަމެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 124ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުވިޔަ ުފައިސ އ އި ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުވުމ އެކު ުއިންތިޙ ބު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮޭވ ުކައުންސިލަށް ުއަދިުފ ރީގޮތުގެމަތިން ުމަޢުލޫމ ތު ގެ

ުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހުއ މްދަނީއ އިުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ުތުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވުނ2016ުުް .14 ފައިސު   ވަނަުއަހަރުުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުތެރެއިންުބ ކީވެފައިވު 

ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ުމިނިސްޓްރީ މ ލިއްޔަތ އިެބހޭުު(2016ޑިސެންބަރު
ުބަޖެޓްު،ސަރކިއުލަރގައި ުމިނިސްޓްރީން ުނިުއެ ުއަހަރުގެ ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުބ ކީުހރިުއެޑްވ ންސްގެ ޔަލަށް

30ުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންުުފައިސ އިންުފ އިތުވިުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވ ުމުދަލަށްުނުވަތަުޚިދުމަުތގެުބިލްތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުަމށްފަހު
)ދިވެހިރ އްޖޭގ2010/7ުުެއޭގެތެރެއިންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،އިސ އެއްުބ ކީހުރިނަމަދުވަހުގެުތެރޭގައިުފައިސ ދެއްކުމަށްފަހުުއެއްވެސްުފަ

ު ުޤ ނޫުނ(ުގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުގޮތުގެމަތިނ94ުްއިދ ރީ ުބުނެފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުގޮތުގައިުުވަނަ ރިޒަރވްގެ
ޢަދަދުުޕަބްލި  ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޓްރ ންސްފަރުކުރަންވ ބަހައްޓަންޖެހޭުޢަދަދުުއުނިކުރުމަްށފަހުުބ ކީވު 

ު ުކައުންސިލުގެ ުމ ޅޮހު ުއުތުރުބުރީ ުއަރިއަތޮޅު ުނަމަވެސް ުބ ުގެބަޖެޓުއިދ ރ ގެ ުއެކައުންުކީއައިޓަމް ުޚަރަދު ުރަނގަޅަށްުއ އި ުބ ކީ ޓު
ުސަަބުބން ުނުވުމުގެ ުނިމުނުއިރ2016ުުުބަލަހައްޓ ފައި ުއަހަރު ުގޮތުަގއިުވަނަ ުބ ކީގެ ުުހުރިބަޖެޓްގެ ުފުރިފައިސ ގެ ޢަދަދުުހަމަ

ޖަމ ކަށަވަރުކުރެވިފައެއްުނުވެއެވެ ހަރުުނިމުނުއިރުުޖުމުލަުވަނަުއ2016ުައެކައުންޓުގައިުުކުރ ު.ުނަމަވެސްުކައުންސިލުގެުބަޖެޓްުފައިސު 
ހުރި)ހަތަރުުސަތޭކަުނުވަދިހަުތ493,820ުި ުޑުތަކުންުދައްކައެވެ.ކޯށްުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުރެކަމަންުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުވިހި(ުރުފިޔު 

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮހުުހުރިުފައިސ ުަވނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީގެގޮތުގައ2016ުުިކަންުމިހެންުއޮތްއިރު،ު
ު.އަނބުރ ުޖަމ ކޮށްފައެއްުނުވެއެވެޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްު
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