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ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫު  

ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު
 

މ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުވެރިޔ އަށްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ުކުރެވުު)އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުރަސްމ ދޫުގެ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ނު
އެއްގޮތަށ2016ުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ު،ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުުއެ ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ
ގުޅުންހުރިު، ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  އެހެނިެހންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވު 

ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ކަން އިރ ތައްުކަންުހިންގައިުބެލެހެްއޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި،
ު ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޤ ނޫނަށް ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުރައުުއޮޑިޓްކޮށް،ުބަލައިލ މަރުކަޒީ އިޞްލ ޙުުު،ދީއްޔެއެކަންކަމަށް

2006/3ުުނަްނބަރުއެުކަްނކަންުޤ ނޫުނުޓަކައިުުކުރަންޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަަގކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށް
ު ުގެ ުޤ ނޫުނ( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުއ  ު)ހ( ުުމ އްދ ގެ ުރަސްމ ދޫުގޮތުގެމަތިން ުއުތުރުބުރީ މ ޅޮސްމަޑުލު

ވަނަުމ އްދ ގައ213ުުިދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުދ ރ ގެކައުންސިލްގެުއި
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަްނކަން ުއެ ުގޮތުގެަމތިން ުއޮްފުުބުނެފައިވ  ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމި ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ު ުގަވަރފިނޭންސް ުލޯކަލް ުޓްރެޜަރީއަށ އި ުހުށަހަޅައިންއެންޑް ުއޮޯތރިޓީއަށް ުއޮީފުހގެުު،މަންޓް ުމި ުފެންނ ނެހެން ރައްޔިތުްނނަށް
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ވެބްސައިޓް

ު 31ުުކައުންސިލްގެ ުައަހރ2016ުުޑިސެމްބަރު ުމ ލީ ުނިމުނު ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއަށް ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ގެ
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެގެުނިޔަލަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ2017ުުުމ ޗ31ުުްއޮޑިޓްކުރުމަށްުޓަކައިު

ު ުެގ ުޒ35ުިޤ ނޫނު( ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްެގ ުދަށުްނ ުެގ ު)ހ( ުމ އްދ ެގ ުނަމަވެސް،ުވަަނ ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ންމ ދ ރުވެރިޔ ގެ
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއިސްވެދެންނެވުނުުމުއްަދތުގައިުހުށަހަޅ ފައިުނުވުުމން،ުިމުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީު

ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުމ ޅޮސްމަޑުލު
އެުއިދ ރ ގެުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި
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ުުދަންނަވަމެވެ.

ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމ ދ ރުުމ ލީު

ު ު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 ުުގެއިދ ރ އަށް ޤ ނޫނ އި

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

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

ުބަޖެޓ ު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްަފއިވަނީ ނޑައެޅިފައިވު ބަޖެޓުގަު،އެއްގޮތަށްުޚަރަދުތައް ުކަ އި
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެު،ކަންތައްތަކަށް ދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުހަީޤަޤތ ުއިންސިލްގެުކައުު،ެތރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމ އިުޚަރަދުކުރުމަށްުަބޖެޓުގައިުކަ

އެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައް، އެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓައި އެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުުއެުހިސ ބުތަކު 
ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު ުހުށަހެޅުމަކީ 3/2006ުުުއޮފީހަށް ުެގ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަށ46ުު)ދައުލަތުެގ ުމ އްދ ގެ ުަވނަ މ ޅޮސްމަޑުލުުން

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކައުންސިލްގެުއިުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫ ު.ދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު ުބަެޖޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުކައުންމ ޅޮސްމަޑުލު ުރަސްމ ދޫ ުއިދ ރ އުތުރުބުރީ އިންުސިލްގެ
އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ  އެއްގޮތަށުް، ބަޖެޓުަގއިުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ގޮތަށުް، ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭ ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުުރަށް،ބެލުމުގެުއިތުގައިތޯުކަ
ދައުލަުތގެު)3/2006ުބަރުުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިަތކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެިނހެންުކަންކަންުހިންގުމުގައިުޤ ޫނނުުނަންު

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

ުވެ.ުލުކަމަށްުެގނައުމެކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ 

ު ުއިދ ރ ގެ ުަކއުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުކަމި ުހިންކަުމ ލީ ުޤ ކުރެއި،ުކުރިންުބަޔ ންގަގުމުންން ުގަވ އިދުތަކ ުވުނު ނޫުނތަކ އި
ޖުރ އަތުތައްުފުރިހަމަކުުރންުއިހޯދުމުގެުގޮތުްނުފުރިހަމަކުަރންޖެހޭުުަތއްބެލުމަްށުބޭުނންވ ުހެކިުުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުިމންވަރު
މިުއިޖުރ އަތުތަކުގެުތެރޭގައިު ރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުުގަވ އިދުތަކު ުޤ ނޫނުތަކ އިުއެުހިމެނެއެވެު.

ުހިމެނެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން ުއަހަރު ުއުތުވަނަ ުއިދ ރ މ ޅޮސްމަޑުލު ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުރުބުރީ ުދަށުގައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއެ އ އި
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުަކންކަންުހިންގުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު ުޭޖގެއްހިރ ދިވެފައިސ އު 

ުލ އިދ ރީ ުއުުުޒީކަުރުމަުދ އިރ ތައް ުންހިޞޫލުން ުޤ ނޫނ އި ުުގެކައުންސިލްގުމުގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުޤ ނޫނުތަުގުޅޭުއިދ ރ ގެ އިުކަށު އެހެނިހެން
ު ުމިންވަރ މެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވ  ުހެކިުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގަވ އިދުތަކަށް ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުްނވ  ުކުރުމަށް ުބަޔ ން ދެކޭގޮތް

ުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ންމެުމަސްއޫުލުދައުލަތުގެުކޮު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުި)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުެގ2006/3ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުު (1)
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ު އެުު،ވަހުގެުތެރޭގައިކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިްނުމަސްދުު،އޮފީހެއްގައިުއެުޤ ނޫނުގެުދަށުްނުކަ

ުހިމަނައިގެ ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުހިންގި ުއޮފީހަކުން ުއެ ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުރިޕޯޓެއްުު،ންމ އްދ ގައި އަހަރީ
ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް ކައުންސިލްގެުުރަސްމ ދޫބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުުު،ތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓަުރ

ު ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުރ2016ުިއިދ ރ އިން ުކަންތައްތަކުގެ ުހިންގި ުއިދ ރ އިން ުއެ ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުހިމަނައިގެންުވަނަ ޕޯޓް
އްދ ގެު)ހ(ުގައިވ ުވަނަުމ 35ު)ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުުު،އަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށް

 ؛އެުމ އްދ ގައިުބުެނފައިވ ުމުއްދަތުގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންު،ގޮތުގެމަތިން

ުޓްރެޜަރީއަށް (2) ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުޓަކައިުުއ މްދަނީގެ ދެއްކުމަށް
ު ުމަނިޓަރީ ުދައުލަތުމޯލްޑިވްސް ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުގަވ އިދުުއޮތޯރިޓީގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ގެ

ގ2009ުެ) ދ ރ ތަކަށްުބަލައިގަންނަުވަކިުޤ ނޫނުތަކެއްގެުދަށުންުކައުންސިލްތަކުގެުއިުވ އިރު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ2.01ުިު(
މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮު ނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުމިތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުފައިސ ު،
ު،ނަމަވެސްވީުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިމ ލިއްޔަތ ބެހޭު(2012ުނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު

ފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަނެ
ބްލިކްުޕަު (ުރުފިޔ ޅީސްުސައުވީސްުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުސ )ދުއިސައްތ224,540ުަވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުޖުމްލ2016ުުަ

 ބަހައްޓ ފައިހުރުްނ؛ޮކށްުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނު

(3) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުއެކ1.12ުަ(ުގެ ުިނމުމުން ުަމހެއް ުކޮންމެ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުދައްކ ުވަނަ އުންޓުން
ުދައްކ ުބ ކީއަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަ އޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެްއުށްުޓަކައިުރިކޮންސިލިބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަުކން

ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުވީނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުބަޔ ންކޮށްފައި ުކަމަށް ުކުރަންވ ނެ ުއެއްވެސްުތައްޔ ރު ުއިދ ރ ގެ
 ން؛ނުވުފައިސައިލްކޮށްޮކންމަހުންުމަހަށްުބޭންކްުއެކައުންޓްތަކުގެުބ ކީުރިުވުމ އިުބ ކީުަބލަަހއްޓ ފައިުނުބޭންކްުއެކައުންޓެއްގެ

ޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުެގުތިޖޫރީއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްު،ކޮންމެުހަފުތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޫޖރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލައި (4)
ގުނައިު،އިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކުކޮށް ދައުލަތުެގުުންވ ނޭކަމަށްއަދިުއޮފީހުގެުވެރިޔަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދަު،ފައިސު 

ުގަވ އިދު 2009ު)ުމ ލިއްޔަތުގެ )ު 6.16ުުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުއުތުރުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުު،ނަމަެވސްވީވަނަ
ުހުންނަ ުެއކައުންޓުގައި ުބޭންކު ުކުރުމުގައި ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުކައުންސިލްގެ ުތިޖޫުރަސްމ ދޫ ުހިމަނައިގެން ުބ ީކުފައިސ  ރީ

 ނުވުން؛ހަފްތ ުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުބަލަހައްޓ ފައިވުމ ިއ،ުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެ

ކޮންމެުއެކައުންެޓއްގެުހިސ ބުުވަކިންުއެނގޭނެު (5) އެަތންަތނަށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުިލބޭފަިއސ ގެުހިސ ބުު، ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުނުް،
ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފ15ުުްޖެހިގެންުއަންނަުމީލ ދީުމަހުގެު، ވޭތުވެިދޔަުމަހުގެުރިޕޯޓު، ތިންުތައްޔ ރުކޮށްގޮތުގެމަ

(2009ުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ ިއުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީަހށްުޮފނުވަންވ ނެުކަމަްށުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ު ުމ އްދ ގ2.04ުުެގެ ުބުނެފައިވ އިރުވަނަ ުހިސ ބުު، )ހ(ުގައި ުދުވަހުގެ ުއަހަރު ުވޭތުވެދިޔަ ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި އ މްދަނީގެ

ހިނގ ުއަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހުގެުނިޔަލަށްުމިނިސްޓްރީުު،ކޮންމެުއެކައުންޓެއްުވަކިންުއެނގޭނެުގޮތަށްުލިޔެުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު
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ުއޮޑި ުއަށ އި ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުއެޓަރުޖެނެރަލްގެ ުކަމަށް ުފޮނުވަންވ ނެ ުުއޮފީހަށް ުބުނެފައިމ އްދ ގެ ު)ށ(ުގައި
ވަނަުއަހަރުުލިބުނުުއ މްދަނީގެުމަސްދުވަހުެގ2016ުުނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުވީ

 ން؛ރިޕޯޓުތަކ އިުއަހަރީުއ މްދަނީގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވު

ުގޮތުގައި (6) ުހަދިޔ ގެ ުނުވަތަ ުގަންނަ ުތަްނތަނަްށ ުދަފްތަރެއް ދައުލަތުގެ ުމުދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުމ އްދ ގަުލިބޭ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު)ެއ އި
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(7.01ުު(ުގ2009ުެދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ކަމަށްުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެްނ(ުލިޔެުަބލަހައްޓަންވ ނެު

ުނަމަވެސް،ުވީުއިބަޔ ންކޮށްފަުގައި ުއުތުރުބުރީ ުތައްޔ ރުކޮރަސްުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުހަރުމުދަލުގެުމ ދޫ ށްފައިވ 
 ވުން؛ފައިނުކޮށްހަމަދ ހޯދ ުހަރުމުދަލުގެުހިސ ބުުދުވަހުންުދުވަހަށްުލިޔެުދަފްަތރުުއަުގެުއިދ ރ އަށްރަޖިސްޓަރީގައިުކައުންސިލު

އުޗަރުުނިޒ މުގައިުވަފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުު،ވަނަުބައިގައިު(I)ވަނަުބ ބުގ8ުުެ(ުގ2009ުެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު (7)
ުބަލަހައްޓަންވައުޗަ ުރަޖިސްޓަރީއެއް ުުށްވ ނެކަމަރު ުކައުންސިލްގެުރަުމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީނަވީުބަޔ ންކޮށްފައި ސްމ ދޫ

 ؛އްޓ ފައިނުވުންބަަލހަުއަދ ހަމަކޮށްުރަޖިސްޓަރީތައްުޚަރަދުގެުވައުޗަރުތަކުގެއެއިދ ރ ގެުއެކައުންޓުތަކުންުކުރ ުުއިދ ރ ގެ

ުފޯމ އިފަ (8) ުއެދޭ ުމުދ ގަންނަން ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ުވައުޗަރެއް ުޕޭމަންޓް ުޓަކައި ުދިނުމަށް ުއޯު،އިސ  ުފޯމ އި،ުމުދަލަށް ޑަރުކުރ 
ުފުރިހަމަކޮްށފައިވ ނަމަ ުފޯމު ުބެލުންތަކ ބެހޭ ުބަލަންޖެހޭ ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުފައިސ  ުއަދި ުދައުލަތުގެުއިންވޮއިސް/ބިލު، ުކަމަށް

(ު ުގަވ އިދު 8ުު(ުގ2009ުެމ ލިއްޔަތުގެ ުބ ބުގެ ު)ު(II)ވަނަ ުބައިގެ ުޚަރަދ3ުަވނަ ު)ފަިއސ  ުނަންބަރު ުވައުޗަުކުރު(ުވަނަ ރުމުގެ
ުއިސް ުހުއްދަދޭންވ ނީ ުވައުޗަރަކުން ުޚަރަދުކުރުމަށް ުފައިސ  ުއެއްވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު، ުހުރިހ ުހެދުން(ުގައި ުދެންނެވުނު ވެ

ގައިުބެލިުއޮޑިޓުު،ނަމަވެސްވީލިޔުންތަކެއްުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުުވައުޗަރ އެކުުވ ނަމަކަމަށްުއެުނަންބަރުގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިު
ުމު ުފުރިހަމަުޢ މަލ ތްތަކަށްބައެއް ުފޯމް ުއޯޑަރުކުރ  ުމުދަލަށް ުކޮށްފައި ުތައްޔ ނުވުމ އި ުވައުޗަރު ުޕޭމަންޓް ުކުރިން ބައެއްުރުކުރުމުގެ

)ހަތަރުުސަޭތަކ408,437ުުޖުމްލަުމިގޮތުްނ،ުޕޭމަންްޓުވައުޗަރުުތައްޔ ރުކުނުކޮށްުު؛ވުންފައިސ ުޚަރަދުކޮށްފައިުމުޢ މަލ ތްތަކ ގުޅޭ
ފޯމުުތައްޔ ުއަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތެއް(ުރުފިޔ  6,039ުޖުމްލަުރުނުކޮށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،ުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 

 ގެުމުޢ މަލ ތްުހިންގ ފައިވުން؛)ހަުހ ސްުތިރީސްުނުވައެއް(ުރުފިޔ 

ވ ލުވ ފަރ ތުން،ުޙަުތަކ މަސައްކަުސް(ުރުފިޔ ުއަށްވުރެުބޮޑުުހ )އެއްުސަތޭކ100,000ުަު(ތަކެތީގެުއަގ އެކު)މަސައްކަތުގެުއަގުު (9)
ސައްކަތުގެުޖުމުލައަގުގެުމަސައްކަތ ުޙަވ ލުވ ތ ުއެއްުހަފުތ ގެުތެރޭގައިުއެޑުވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސ ދިމުނަށްުއެދިއްޖެނަަމ،ުމަ

އަދަދަަކށްުފައިސ 15%ު ވަނަުމ އްދ ގަިއ8.23ުުގެުު(2009)ުގަވ އިދުުތުގެދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަުދެވިދ ނެކަމަށް އަށްވުރެުބޮޑުނުވު 
ގެުމަސައްކަތްުޙަވ ލުކުރިުހޯދުމުުށްުޕިކަޕެއްގެުއިދ ރ އަދޫުކައުންސިލުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ުވީނަމަވެސް،ުޔ ންކޮށްފައިބަ

ޖެހިގެންަމސައް، ފަރ ތުގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށް 348,740ުއަގުުކަމުގައިވު މަސައްކަތުގެުޖުމުލަުދުވަހު،ުއައިކަތްުޙަވ ލުކުރިުދުވަހު 

ުޖަމ ކޮށްފަ ުސ ޅީސް(ުރުފިޔ  ުހަތްސަތޭކަ ުއަށްހ ސް ުސ ޅީސް ުސަތޭކަ ުޙަވ ލުުއިވުން؛)ތިން ުމަސައްކަތްުނަތީޖ އެއްގެޮގުތން، ކުރި
 ން؛އިވުނިމުމުގެުކުރިން،ުއެއްބަސްވުމުގައިވ ުޖުމްލަުޢަދަދުުއެއްކޮށް،ުމަސައްކަތ ުޙަވ ލުވިފަރ ތަށްުދޫކޮށްފަ

މަސައްކަތެއްުކުރަންުވެއްޖެނަމަ،ުނުވަތަުު 25,000މަސައްކަތުގެުއަގުު)ތަކެތީގެުއަގ އެކު( (10) ހަމަނުވު  )ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔު 
ުފަރ ތެްއ25,000ުު ުވަކި ުޙަވ ލުކުރ ނެ ުއެމަސައްކަތެއް ުވެއްޖެނަމަ، ުހަަދން ުއެއްޗެއް ުހަމަނުވ  ުރުފިޔ  ުހ ސް( )ފަންސަވީސް

ުއަުގތަކަށްު ުއެ ުހޯދުމަށްފަހު ުައގު ުފަރ ތަކުން ުތިން ުތަފ ތު ުމަދުެވގެން ުެއންމެ ުކޮށްދިނުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުއެ ނޑައަޅަންޖެހެނީ ކަ
ުފަރ ތެުކަމަށ އި،ުބަލައިގެން ުއިސްވެރިއަކުުސޮއިުކުރަންވ ނެކަމަށ އިވަކި ުބަޔ ންކޮށް ުކީއްވެގެންކަން ުހޮވީ ުލިޔެކިއުންތައްުު،އް އެ
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ުކަމަށްު ުބަަލހައްޓަންވ ނެ ުފައިލްކޮށް ު)ުރައްކ ތެރިކަމ އެކު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުމ 8.14ު( އްދ ގަިއުވަނަ
ުވީނަމަވެސް ުމުޢ މަލ ތްު،ބުނެފައި ުބެލި ުތެރެއިންުއޮޑިޓުގަިއ ުުތަކުގެ 27,983ުުޖުމްލަ ުނުވަ ުހ ސް ުއަށްޑިހަު)ަހތ ވީސް ސަތޭކަ

ު ުހިމެނޭ ުރުފިޔ  ުހިންގައިފައިވަނ6ުީތިނެއް( ުބުނެފައިވ ގޮތަށްުމުޢ މަލ ތެއް ުބެލުމަށްަފހުކަނ3ުުްުގަވ ިއދުގައި ުއަގު ުފަރ ތަކުން
 ނެުތން؛ލިޔެކިއުމުންުކަށަވަރުކުރެވެން

އަށްުވައްދަންޖެހޭތަެކތި،ުުތެރޭގައިުހިމެނޭ،ުސްޓޮކަށްުުނވަތަުދައުލަތުގެުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީދައުލަތުގެުތަްނތަނަށްުޯހދޭުތަކެީތގެ (11)
8.12(ުގ2009ުެއިދުު)ސްޓޮކަށްުނުވަތަުދައުލަތުގެުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީއަށްުވައްދަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 

ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ުވިއްުވ އިރު،ވަނަ ުއެެހންވިޔަފ ރީގައި ުބޭުނންކޮށްގެން ުއެތަކެތި ުނުވަތަ ުނުވަަތުއެއްޗެުކުމަށް ުއުފެއްދުމަށް އް
ތަކެތިުސް ޓޮކަށްުވައްދައި،ުސްޓޮކަްށުތަނަށްުޚިދުމަތްުދިނުމުގައިުޭބނުންުކުރުމަށްވިޔަސް،ުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުހޯދ ފައިުބަހައްޓު 

ވަނަުނަންބަުރގ2ެވަނަުބައިގެު)ު(II)ބުގެުވަނަުބު 8ުވ ނުވ ގޮތްުބަަލހައްޓަންވ ނެކަމަށްުއެުގަވ އިދުގެު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުުު( ު)ށު(
ުސްޓޮކުގެުރެކޯޑުތައްުރަސްމ ދޫުކައުންސިލުންުހިންގ ުރައްޔިތުންގެުތެޔޮފިހ ރައިގެުތެލުގެުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީު،ނަމަވެސްވީ

 ؛ވުން)ގަނެވޭުޢަދަދ އިުދޫކުރެވޭުޢަދަދު(ުދުވަހުންުދުވަހަށްުލިޔެުބަލަހަްއޓ ފައިނު

(12) (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގައ1.04ުިުގެު(2009ދައުލަތުގެ ު)މ( ުމ އްދ ގެ ުު،ވަނަ ުުތަންތަނުންދައުލަތުގެ ލުތަކުެގުބިހަދ 
ހަވ ލުވިުތ ރީޚް،ުފައިސ ުުބިލްުނަންބަރު،ުބިލްުެހދުނުުފަރ ްތ،ުބިލް)އެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަޢުލޫމ ތުު، ރަޖިސްޓަރީއެއް

މ ޅޮސްމަޑުލުު، ނަމަވެސްވީުހިމެނޭގޮތަށްުަބަލހައްޓަންުވ ނެކަމަށްުބަޔ ންުކޮށްަފއި(ުދައްކަންވ ުތ ރީޚްުއަދިުފައިސ ުދެއްކިުތ ރީޚް
ރައްޔިތުންގެުތެޔޮފިހ ރައިންު ރީއެއްުޖިސްޓަލުތަކުގެުރަބިުތެޔޮދޫކުރުމަށްުހެދ ކްރެޑިޓަށްުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލުންުހިންގު 

ުއެކިުބަލަހައްޓައިފައި ުނުވ އިރު، ުބަލަުިލބެންޖެހޭަފރ ތްތަކުން ުރިކޮންސައިލްކޮށް ުހިސ ބެއް ުސ ފު ުނުވުމުގެުފައިސ ެގ ުހަްއޓ ފައި
 ންނެތުްނ؛ސަބަބުންުކައުންސިލުގެުވިޔަފ ރިއަށްުލިބެންޖެހިުުނލިބިވ ުފައިސ ގެުހިސ ބުުއެނގެ

މަސައްކަތަކަށްުނުވަތަުދެވޭުޚިދުމަތަަކށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްގެުއަގަށްު (13) އެކަމެއްުު،ލިބެންޖެހޭުފައިސ ުދައުލަތުގެުތަްނތަނުންުކުރު 
ވަނ1.05ުުަ(ުގ2009ުެ)ގައިުހޯދަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުަމސްުދުވަހުުތެރ1ުޭނިމުނުުދުވަހުންުފެިށގެންު

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ު)ހ( ުު،ވީނަމަވެސްުމ އްދ ގެ ުހިންގ  ުކައުންސިލުން ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ އްޔިތުންގެުރަމ ޅޮސްމަޑުލު
ފައިތެޔޮފިހ ރަ ތެލަށްވު  ހޯދުމަށްުުއެުފައިސ ުުވުމ އި،ނުފައިހޯދިދުވަހުންުދުވަހަށްުުސ އިންުކްރެޑިޓަށްުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުދޫކޮށްފައިވު 

 ުން؛ުމަސައްކަތެއްުކޮށްފައިނުވުކައުންސިލުންުއެކަށީގެންވ 

ުދު (14) ުލިބޭ ުއެފައިސ އެއް ުފައިސ  ުލިބޭ ުދުވަހަކު ުރިކޯޑުކުރަންކޮންމެ ުފޮތުގައި ުވަހަކު ުުކަމަށްވ ނެ ުގަވ އިދުުމ ދައުލަތުގެ ލިއްޔަތުގެ
(2009ު ުގެ )2.03ުު ުކައުންސިު،ނަމަވެސްުވީުބަޔ ންކޮށްފައިުމ އްދ ގައިވަނަ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުހިންގު މ ޅޮސްމަޑުލު ލުން

 ން؛ވުރައްޔިތުންގެުތެޔޮުފިހ ރައިންުވިއްކ ުތަކެތީގެުވިކުރ ުދުވަހުންުދުވަހަށްުއަދ ހަމަކޮށްުބަލަހަްއޓ ފައިނުު

އޮފީހުގައިުވަގުތީގޮތުންުބަހަްއޓަްނުބޭނުންވ ުފައިސ ުބަހައްޓަންވ ީނުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކުުތިޖޫރީގައިކަމަށ އިުތިޖޫރީުފިޔަވައިު (15)
ބަހައްޓައިގެންުނުވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(6.15ުު(ުގ2009ުެއެހެންުތަނެއްގައިުފައިސު 

ިއުތެޔޮފިހ ރައިގައިުތިޖޫރީއެއްުބަހައްޓައިފަުުންގ ހިމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލުންުުނަމަވެސް،ުވީުބުނެފައިުގައި
ދުވަހުންުދުވަހަށްު ގެުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލުކޮށްފައިުނުވުމ އި،ުވ ލުުޙަކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުނުވ އިރު،ުއެތަނަށްުލިބޭުފައިސު 

ުހަވ ލުކުރ  ުފައިސ  ުހަވ ލުއިރު ުފޯމެފައިސ  ުލިޔުުއްުކުރ  ުއެނގޭފަދަ ުތަފްޞީލު ުފައިސ ގެ ުހަވ ލުކުރި މެއްުނުވަތަ
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 ؛ންނުވުތައްޔ ރުކޮށްފައި

އިސ ުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުލިބޭފ1.01ުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (16)
ުފައި ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުއެކައުންޓަކަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުކަމަށްުޖަސ އެއް މ ކުރަންވ ނެ

ބޭންކަވީނަމަވެސް،ުބަޔ ންކޮށްފައިު ތެޔޮފިހ ރައިގެުއ މްދަނީުފައިސު  ށްުޖަމ ކުރުމުގެުބަދަލުގައިުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށްުހަވ ލުކުރު 
 ވުްނ؛ންުޚަރަދުކޮށްފައިކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓައިގެ

ށްުުުރައީސްުފޮނުވަންވ ނޭކަމަރަށުުކައުންސިލްގެު، ރަށުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށް (17)
ގ2010/7ުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު ުވަނަުމ އްދ ަގއ105ުުިު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނުު(

ރުުލިބުނުުއ މްދަނީުވަނަުއަހ2016ުަމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުނަމަވެސް،ވީުބަޔ ންކޮށްފައި
 ން؛އުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުއ އިުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކަ

ުބައް (18) ުހުޅުވ ލައިފައިވ  ުޢ ންމުޮކށް ުކައުންސިލުންނ އިުދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރަކުުފެބްރުއަރީއ އިުޖުލައިމަހުރައްޔިތުންނަށް ުސިޓީ
ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުކަމަށް ުބ އްވަންވ ނެ ުކައުންސިލްތަކުން ުދ އ2010/7ުިރަށްރަށުގެ ުއިދ ރީ ުލ މަރުކަޒީު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރ ތައް

ު ުގެ ުޤ ޫނނު( ުހިންގުމުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައ110ުިއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައި ުއުތުރުބު، ނަމަވެސްވީުވަނަ ރަސްމ ދޫުުރީމ ޅޮސްމަޑުލު
ުން؛ނުވުބ އްވ ފައިުވަނަުއަހަރުގެުޖުލައިުމަހުގައިުމިދެންނެވިުބައްދަލުވުނ2016ުުްންުކައުންސިލު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަުލކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަްށ ުޤ ނޫނ އި ު))ހ( ުަނންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުުނ ުގ1ަދެކޭޮގތް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވު ( އި
ުު،ފަދައިން ުއުތުރުބުރީ ުކަމ ޅޮސްމަޑުލު ުރަސްމ ދޫ ުއިދ ރ ގެ ުހިސ ބުތައ2016ުްއުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުތައްޔ ރުކޮްށުވަނަ

ުނުވ ތީުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުހުށަހަޅ ފަިއ ުމ ލ2016ުީޑިސެމްބަރ31ުުު،ޓަކައި ުނިމުނު ުުއަށް ުޚަރަދުތައް ުއިދ ރ އިންުއެއަހަރުެގ
ުގޮަތށްަކން ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގެ ުފ ސްކުރި ުަކއުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުބަޖެޓުގަިއުުނުވަތަު،ކޮށްފައިވަނީ އެ

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށްކަން ނޑައެޅިފައިވ ުމިންވަރަށްކަންުކަށަވަރުުކުރެު،ކަ ު.ނުވެއެވެވިފައެއްުނުވަތަުބަޖެޓުގައިުކަ

ު)1)ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަްށުޢަމަުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަްނބަރުުުއަދި، (ުއަްށ16ު(ުއިން
2016ުދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަންކައުންސިލްގެުއިުުރަސްމ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީު ކަންތައްތަކަށްުިރޢ ޔަތްކުރ އިރު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ނޑުުގޮތެއްގައިުހިންގައިުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުުއަހަރުވަނަު ،އިލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ މައިގަ
ުދެކެމެވެ.ނުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުުކަމ ގުޅޭުއެހެނިހެންުގ ނޫނުތަކ ުަގވ އިދުތަކ 

(18ުއިންު)(17ުރުު)ޤ ނޫނ އިުގަވ ިއދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ެމދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަންބަުނަމަވެސް،)ށ(ު
ނޑުުއަށް ުމައިގަ ުފިޔަވައި، ުކަްނތައްަތއް ުުގޮތެއްގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއުތުރުބުރީ އުންސިލުންުކަުރަސްމ ދޫމ ޅޮސްމަޑުލު

ންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހ2010/7ުިޢަމަލުކޮށްފައިވަނީުޤ ނޫނުުަނންަބރުު
ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެެކމެވެ.
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ުޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮު

ުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްު .1

ު ުނަްނބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫުނ(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގ35ުޮ)ަދއުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ތުްނ،ުދައުލަތުެގުވަނަ
ުޤ ނޫނުގެު ުއޮފީހެއްގައި،ުއެ ުމަސްއޫލު ުނިމޭ ކޮންމެ ުމ ލީުއަހަރެއް ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުކޮންމެ ުކަ ުމަސްދުވަދަށުން ުތިން ހުގެުތ 

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއޮފީހަކުންުހިންގިުކަންތައްތަކުގެުިރޕޯޓްު މަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުހިތެރޭގައި،ުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުކައުންސިލްތަ ުައތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުރަށު ުއަިދ ުހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުިސޓީުތައްޔ ރުކޮށް ކުންނ އި

ުނަންބަުކަ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންްސ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތް ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ުހިސ ބު ުމ ލީ ުރުުއުންސިލްތަކުން
13-D2/CIR/2016/9ު(29ުުް2016ުއޮގަސްޓ)ީނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވެ.ުމ ލިއްޔަތ ބެޭހުސަރކިއުލަރގައިުވަނ  ކަ

ުކައުންސިލްު،ނަމަވެސް ުރަސްމަދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ ުޚަރަދުކުރ2016ުިގެ ުބަެޖޓުން ުއަހަރުގެ ުބަޔ ނ އިވަނަ ު،ުގޮތުގެ
)ދައުލަުތގ2006/3ުުެުޤ ނޫނުުނަންބަރުު،ވަނަުއަހަރުުއެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއ މްދަނީުއ އިުހިނގިުޚަރަދުގެުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށ2016ުް

ު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުގޮތުގެމަތިނ35ުްމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ުމުއްދަތުގައިު،ވަނަ ުބުނެފައިވ  ުމ އްދ ގައި ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަްށުއެ
ުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.

،ުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ެގުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުަށހަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން
 ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންަތކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.އަށްުނިމުނުުމ 2016ުޑިސެންބަރ31ުުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 35ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ު،ޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމަވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ15.03ުެ(ުގ2017ުެދައުލަތުގެ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީ ުޓްރެޜަރީގެުވަނަ ންޑް

ނޑ ުއެއްގޮތަށްުުގައިމ ިލއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރ(2016ުއޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ނަންބަރުު ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ކަ
ތިންުަމސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރު ކޮްނމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތު   ށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ކޮށުް،

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްު .2 ފައިސު  ުޖަމ ކޮށްފައިނުވުންު ދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގަނެފައިވު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުލިބޭފައިސ 1.01ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުޖަމ ކުރަންވ ނެު ުއެކައުންޓަކަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުޖަމ ކުރެވޭހ 

ގެުަތންތަަނށްުިލބޭުަފއިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންްސުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަްށުއ މްދަނީެގުގޮތުަގއިުދައުލަތުކަމަށެވެ.ުއަދި،ު
ިއދުުޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮޯތރިޓީގައިުއޮންނަުޕަްބލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަަމށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 

ވ އިރު،ުއަތޮުޅތަކުގައިުހުރިުދައުލަތުގެުއިދ ރ ަތކުންުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންަޓށްުަވނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ2.01ުި(ުގ2009ުެ)
ޓްރ ންފަރުކުރ ނެގޮތްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު މ ލިއްޔަތ އިބެހ2010ުޭމެއ31ުުި)6/2010ުފައިސު  )ު

ުފަިއސ ،ު، ސަރކިއުލަރގައި ުބަލައިަގންނަ ުއިދ ރ ތަކަށް ުކައުންސިްލތަކުގެ ުދަށުން ުޤ ނޫނުތަެކއްގެ ުވަކި ުއަދި ުވެއެވެ. ބަޔ ންކޮށްފައި
ުެއްނޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަަމށް ުއެަކއުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ުއޮތޯރިޓީަގއި ުމަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް
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ުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ސަރކިއުލަރގައިުމ ިލއްޔަތ ބެހޭު(2012ުނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު

ުބަލައި ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުފައިސ ގެުނަމަވެސް ގަނެފައިވ 
ފައިނުވ ކަްނުކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްުމުޢ މަލ ތެއްގެުފައިސ ުޕަބްލިކްުބޭންްކުއެތެރެއިންުއޮޑިޓުގައިުޗެކުކުރިުމުޢ މަލ ތަކުގެުތެރެއިންުއެއްވެސް

 ފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.

ކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮްށުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭން
ު ުދަށުގައި ުބެލުމުގެ 2016ުުކައުންސިލުގެ ުޖުމްލަ ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުފ224,540ުަވަނަ ުހ ސް ުސައުވީސް ުސަތޭކަު)ދުއިސައްތަ ސް

ުރުފިޔ ސ ޅީސް ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ، ހުރިކަމަށް ( ުއިދ ރ އިން ުު،ކައުންސިލްގެ ުގޮތުގައި ުއ މްަދނީގެ ުއިދ ރ އަށްުކަދައުލަތުގެ އުންސިލްގެ
ު(ުގެުއައިަޓމްުބ ކީންުދައްކައެވެ.2ބަލައިގަންނަުފައިސ ުޖަމ ކުރ ުއެކައުންޓްު)ރެވެނިއުު

ު ުއެ ުފައިސ  ުނިޞްބަތްވ  ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުއެހެނިހެން ުކައުންސިލްގެދައުލަތުގެ ުރައްދުނުކޮށް ުއެކައުންޓ އިުުމުއައްސަސ ތަކަށް ބޭންކް
ނުލިބި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭުކަންކަ، ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ނަމަ،ުއެމުއަްއސަސ ތަކަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސު  މަށްުޚަރަދުުނުކުރެވިުއަދިުއެުފައިސު 

ުއެކަށީ ުޚިދުމަްތ ުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ުރައްޔިތުންނަށް ުސަބަބުން ުދަތިުވންުގެންވ ގޮތެއްގައިުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮއެކަމުގެ ށްދިނުަމށް
 އެކަށީގެންވެއެވެ.ުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އުލަރގައިުސަރކިމ ލިއްޔަތ ބެހޭު(2012ުނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ު)ހ(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު
ޤ ނޫނުތަކުގެު ފައިސ ގެުހިސ ުބތަބަޔ ންކޮށްފައިވު  އްުފުރިހަމަކޮށް،ުވީުއެންެމުަދުށންުކައުންސިލްތަކުގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 

ުށްުދަންނަވަމެވެ.އަވަހަކަށްުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭްނކްުއެކައުންޓަށްުއެުފައިސ ުޖަމ ކުރުމަ

އުލަރގަިއުސަރކިމ ލިއްޔަތ ބެހޭު(2012ުނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުގެުނަންބަރުު)ށ(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީ
ުކަުއންސިލް ުފައިސ އިން ުއިދ ރ އަްށުބަލައިގަންނަ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުަދށުން ުޤ ޫނނުތަކުގެ ުޚަރަދުތައްުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ ގެ ގެ

ގޮތުގެމަތިންުއެފައިސު ުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ 5.22ު(ުގ2017ުެނުކުރުމަށ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު
ުއުމަށްުދަންނަމެވެ.ގަވ އިދުންުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭްނކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދި

ވަނަުމ އްދ ަގިއ5.15ުު(ުގ2017ުެު)ެފބްރުއަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިަގންނަުފައިސ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ނ(
ުށްުދަންނަވަމެވެ.އެުފަިއސ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަު،ބަޔ ންކުރ ުގޮތުގެމަތިން

ުބަކީު .3 ުއައިޓަމް ުޢަދަދުތަކ އިުުކައުންސިލުގެ ުދައްކ  ުއެކައުންޓްތަުުކޯޑުތަކުން ުބޭންކް ުދައްކ  ުފަރަގުުޢަދަދުތަކުުކުން މ އިހުރުުުގައި
ުހިސ ބުތައްުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިނުވުންު

ޖަމ ކުރެވޭހ ުވަގުތުުއޮއްވ ުލިިބއްޖެނަމަުއެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުު،ދައުލަތުގެުތަންަތނަށްުިލބޭފައިސ 
ގ2009ުެގެުގަވ އިދުު)އެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ އްދ ގ1.01ުެު( ުއިރު،ު)ހު(

ު އެކި ުބަލަހަްއޓަންވ ެނ ުހިސ ބުތައް ުއެނގޭގޮަތށް ުވަކިވަކިްނ ުލިބުނުވަރު ުފައިސ  ުިލބޭ ުކަންކަމަށް ުގަިއުކަމަށް ު)ނ( އެމ އްދ ގެ
ުުއެވެ.ވެބަޔ ންކޮށްފައި ުރަނގަޅުުއަދި، ުބ ކީއަކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުތަކުން ުއޮފީހުގެ ުބ ކީއ އި ުދައްކ  ުއެކައުންޓުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ކޮންމެ
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ވަނަުމ އްދ ގ1.12ުުެުގަވ އިދުގެުއެުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްުޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންެޓއްުތައްޔ ރުުކުރަންވ ނެުކަމަށްު
ުވެއެވެ.)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައި

ޢަދަދަށްވުގެުއިތުރުނުް،މީ ނޑައެޅިފައިވު  ރެުއިތުރުުނުވ ނެުގޮތެއްގެމަިތންުބަޖެޓުންުކުރަންެޖހޭުޚަރަދުތައްުކުރަންވ ނީުއެކަމަށްުބަޖެޓުގައިުކަ
ު ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުއައިޓަމުންކަމަށް ުހަމަޖެހޭ ުއެންމެ ުކުރަން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ4.06ުެއެޚަރަދެއް ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ކިުއެ، އެހެންކަމުންއެވެ.

ުލި ުފައިސ ކަންކަމަށް ުބޭ ުބެލެހެއްޓުަމށް ުތަފްޞީލް ުގޮތުގެ ުޚަރަދުކުރެވޭ ުފައިސ އިން ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުދައުލަުތގެ ުތަކުގެުތަކުން "އައިޓަމް
ުމަޤްޞަދަ ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުބ ކީ ުއައިޓަމްތަކުގެ ުގެންދެއެވެ.ުމިގޮތަށް ުބަލަހައްޓަމުން ުފޮތެއް ުނަމުގައި ުލިބުބ ކީ"ގެ ުކަންކަމަށް ުއެކި ނުުކީ
ުދެއްކަންުޔަގީންކުރުމެވެ.ފައިސ އިންުއެވަގުތެއްގައިުހުރިުބ ކީުދެނެގަތުމ އިުޚަރަދެއްުކުރުމުގެުކުރިންުއެުޚަރަދަކީުކުރެވެންއޮތްުޚަރަ

ުދައުލަތުގެ ުބ ކީ ުއައިޓަމް ުފައިސ ގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލުގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުގަވ އިދ މ ޅޮސްމަޑުލު ުުމ ލިއްޔަތުގެ
2016ުންކްުއެކައުންޓުތަކުގައިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހަްއަޓމުންުދިޔަނަމަވެސްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުއައިޓަމްުބ ކީތަކ އިުއެއ ގުޅޭުބޭ

ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުހުރިކަން ުފަރަުގތަކެއް ުބޮޑެތި ުޢަދަދުގައި ުަފއިސ ގެ ުހުރި ުއަހަރުުނިމުނުއިރު ުމ ލިއްޔަތުުދަނަމަވެސް،ުުވަނަ ގެުއުލަތުގެ
ު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުބަލަހައްޓ ފައި ުބ ކީ ުއެކައުންޓެއްގެ ުބޭންކް ުއެއްވެސް ުއިދ ރ ގެ ުހިސ ބުތައްުުނުވ ތީއ އިކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ އެ

ުއައި ުނުވެއެވެ. ުދެނެގަނެވިފައި ުއަިއސްފައިވ ގޮތެއް ުފަރަގުތައް ުމި ުސަބަބުން، ުނުވުމުގެ ުޭބންްކުރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ުބ ީކތަކ އި ޓަމް
ުއެވަނީއެވެ.ުޓޭޓްމަންޓުތަކ ުދެމެދުހުރިުފަަރގުތައްުތިރީގައިވ ުތ ވަލުގައިސް

ޢަދަދުު)ރުފިޔ 2016ުު  އިން(ނިމުނުއިރުުބ ކީހުރިކަމަށްުދައްކު    

 ބޭންކްުއެކައުންޓްު ބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓުު އައިޓަމްުކޯޑްތަކުގެުބ ކީު ތަފ ތުު

 އ މްދަނީ()ކައުންސިލުގ1ުުެއ މްދަނީު 146,873 417,249 (270,376)

 )ދައުލަތުގެުއ މްދަނީ(2ުއ މްދަނީު 19,248 224,540 (205,292)

 )ބަޖެޓްުޚަރަދު(1ުޚަރަދުު 498,409 138,977 359,432

117,676 327,145 444,821 

)ދައުލަތުގެުއެހެނިހެްނ2ުުޚަރަދުު
ފަރ ތްތަކަށްުުމުއައްސަސ ތަކުންުއެކި

 ރައްދުކުރުމަށްުފޮނުވ ުފައިސ (

 (ރަސްމ ދޫުރައްޔިތުންގެުއެކައުންޓްު)ވިޔަފ ރި 197,821 173,472 24,349

ުޖުމްލަު 1,307,172 1,281,383 25,789

ުމިހެންއޮތްއިރު، ުކައުންސިލުގެުކަން ުއ އި ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އަށް ުފައިސު ުކައުންސިލުގެ އ މްދަނީ
ތަކ އިުދައުލަތުގެުއެހެނިހެްނުޖަމ ކުރަންޖެހޭުބޭންކްުއެކައުްނުޓތަކަށްުގަވައިދުންުޖަމ ކޮްށފައިނުެވއެވެ.ުއަދިުކައުންސިލުގެުބަޖެޓްުޚަރަދު

ކައުންސިލުގެުު،ޚަރަދުތައްުތްތަކަށްުރައްދުކުރުމަށްުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށްުފޮނުވ ުފައިސ އިންުކުރަންޖެހޭފަރ ުމުއައްސަސ ތަކުންުއެކިު
ުސަބަބުން ުބޭނުންކުރުމުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުކައުންސިލުގެ ުއ މްދަނީއ އި ުދައުލަތުގެ ުހުންނަ ުތިޖޫރީގައި ުއެކައުންޓްތަކ ގުޅޭުއިދ ރ ގެ ުއެ

އ އ1ުުިންޓުތަކ އިު)ޚަރަދުުއެކައުންޓުތަކުގައިުއަސްލުުހުރިުފައިސ ގެުޢަދަދުުމަދުނަމަވެސް،ުޚަރަދުުއެކައު، އައިޓަމްތަކުގެުބ ކީއަށްވުރެ
ު ުއެކައުންޓުތަކުގަިއުއަޞްލ2ުޚަރަދު ުއެ ުބ ކީއަށްވުރެ ުއައިޓަމްތަކުގެ ުއެކައުންޓ ގުޅޭ ުރައްޔިތުންގެ ުޢަދަދުު(ުރަސްމ ދޫ ުފައިސ ގެ ުހުރި

ސަވީސްުހ ސްުހަތްސަތޭކަު)ފަނ25,789ުްމްލަުގޮތެއްގައިުއައިޓަމްުތަކުގެުބ ކީުއަށްވުރެުއިތުރަށްުޖުމްލަުއިތުރުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުޖު
ުއަށްޑިހަުނުވައެއް(ުރުފިޔ ުބޭންކްުއެކައުންޓްުތަކުގައިުހުރިކަމަށްުމިުރެކޯޑުތަކުންުދައްކައެވެ.ު
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ުބެ ުހިސ ބުތައް ުތިޖޫރީގެ ުދިމ ވެފައިވަނީުކައުންސިލުގެ ުމިގޮތަށް ުފައިސު މިކަން ުހުންނަ ުތިޖޫރީގައި ުނުވުމުގެުސަބަބުންނ އި ލެހެއްޓިފައި
ު ުޚަރަދުކޮށްފައިވުމުްނނެވެ. ުދައްަކނ2016ުުީރޯލުކޮށްގެން ުރެކޯޑުތަކުން ުަކއުންސިލްގެ ުހުރިކަމަށް ުތިޖޫރީގައި ުިނޔަލަށް ުއަހަރުގެ ވަަނ

ުއިސްވެދެނ27,203ުް ުނަމަވެސް، ުރުފިޔ އެވެ. ުތިނެއް( ުނުއިސައްތަ ުހ ސް ުޢަދަދުގެު)ހަތ ވީސް ުމި ުބަލ އިރު، ުކަންތައްތަކަށް ނެވުނު
ުޞައްޙަކަމ މެދުުސުވ ލުުއުފެދެއެވެ.ު

ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުފައިސ  ުހުްނނަ ުބެލުމުގެދަށުގައި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުއެު،ވީމ ، ުކުރަންޖެހޭ ުޚަރަދެއް ނޫންުުކައުންޓުއެ
ހެނިހެންުމުއައްސަސ ތަުކންު)ދައުލަތުގެުއ2ުެޚަރަދުުު،ފ ހަގަކުރަެމވެ.ުމިގޮތުންވ ކަންުއިުހުންނަުފައިސ ުބޭނުންކޮްށފައިއެކައުންޓުތަކުގަ

ުވިޔަފ ރިއ ގުުއެކި ުރައްޔިތުންގެ ުރަސްމ ދޫ ުއެކައުންޓުން، ުފައިސ ( ުޚަރަދު ުފޮނުވ  ުރައްދުކުރުމަށް ު)ތެޔޮފިހ ރައ ގުޅޭ(ުފަރ ތްތަކަށް ޅޭ
ކައުންސިލުގެުުމަށްުއިވ ކަުޚަރަދުކޮށްފަުށްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސް(ުރުފިޔ ުސްުއަު)އެއްުސަތޭކަުހަތްދިހަުދެުހ 172,860ުމުޢ މަލ ތަކަށްުޖުމްލަު

ުއިދ ރ ގެުރެކޯޑުތަކުންުދައްކައެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުވަނަުމ އްދ ަގއ5.15ުުި(ުގ2017ުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިަގންނަުފައިސ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ެފބްރުއަރީުު)ހ(
ުށްުދަންނަވަމެވެ.އެުފަިއސ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަު،ބަޔ ންކުރ ުގޮތުގެމަތިން

(ުެގ2017ުދުު)ފެބްރުއަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އި، ކައުންސިލުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސ ގެުއައިޓަމްުބ ކީު)ށ(
ުކަންކަމަށްުލިޭބުފައިސ ،ުިލބުުނވަރުުވަކިުވަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮަތށް،ވަނ5.15ުުަ ކިންުއެނގޭގޮަތްށުއެކި

ުބެލެހެްއޓުމަށ އި، ުއަދ ހަމަކޮށް ުބ ީކުގަވ އިދުން ުތަުކގެުބެލެހެއްޓުމަށ ިއ،ުއެއައިޓަމް ުއެކައުންޓް ުއައިޓަމްތަކުެގުބޭންކް ުއ އި ުބ ކީ
ބޭންކްުުންުހެދުމަށ އިުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިހުންނަުފައިސ ،ުެއކަމަށްބ ކީއ އިުރިކޮންސިލިއޭޝަ ނޑައެޅިފައިވު  ކަ

ުއެކައުންޓުުމެދުވެރިކޮށްުޚަރަދުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުއެހެނިހެންުގަވ އިުދތަކ ުކަމ ުގުޅުްނހުރި، ކައުންސިލުންުހިންގ ުތެލުގެުވިަޔފ ރީގެުހިސ ބުތައްުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު)ނ(
ުންނަވަމެވެ.އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓަިއ،ުވިޔަފ ރިންުލިބޭުފައިދ /ގެއްލުމުގެުހިސ ުބތައްުގަވ އިދުންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަ

އެކައުންޓުތަކުގެުކަންތައްތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަު)ރ( (2017ުއަރީުވ އިދުު)ފެބްރުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހިންގައިުބަލަހައްޓު 
ގޮތުގެަމތިންުބެލެހެްއޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެު.13.09ުގެު ުއެކައުންޓެއްގެުުގެުހުރިހ ކަުއްނސިލުއަދި،ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުސްޓޭޓްމަން ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުމަހުގެ ުވޭތުެވދިޔަ ުއެކައުންޓެއްގެ ުކޮންމެ ުބެލެހެްއޓުމަށ ިއ ުބ ކީ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެކައުންޓް ޓް
ުސޮއިކޮށް،ތައްޔ ރު ުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުފަރ ތ އި ުުކުރި ުމަހުގެ ުކުރިްނުމިނިސްޓްރ15ުީހިނގ  ުދުވަހުގެ ުފިނޭންސްުވަނަ ުއޮފް

ުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުބަލަހައްޓ ު .4 ުގޮތެއްގައި ުއެކަށީގެންވ  ުހިސ ބުތައް ުތިޖޫރީ ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުނުވުމ އިދައުލަތުގެ ުފައިސ ު،ފައި ލިބޭ
ުދުވަސްުނިމުމުންުތިޖޫރީއަށްުލ ފައިނުވުންު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުކޮންމެުހަފުތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގ6.16ުުެ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ހުރިނަމަބޭރުު،ޗެކުންުހުރިުވަރ އިު،ހިސ ބުު)ނަގުދުުފައިސ އިންުހުރިުއަދަދ އި އޭގެުކޮންމެުވައްތަރެއްުވަކީންުހުރިުޢަދަދު(ުު،ުފައިސު 

އަދިުއޮފީހުގެުު،ފައިސ ުގުނައިު،ތިޖޫރީއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެހިސ ބުުޗެކުކޮށްު،ބަލައި
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ުބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ ުގެންދަންވ ނޭކަމަށް ުބަލަމުން ުއެހިސ ބު ުވެރިޔަކު ުއ ދިއްަތު. ުކޮންމެ ުރިޕޯޓު، ުތަްއޔ ރުކުރ  ުގޮތުގެމަތިން ުމި އަދި
ދުވަހެއްގެުއޮފީސްުބަންދުވުމުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންވ ނެުކަމަށްުއެުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިު

 ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހިަމނައިގެންުސިލްގެުތިޖޫރީުބ ކީުކުރުމުގައިުބޭންކުުއެކައުްނުޓގައިުހުނަމަވެސްުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުން ންނަުފައިސު 
ގައިުހުންނަންޖެހޭުސައްޙަުތިޖޫރީުބ ކީުބެލެހެްއޓުމުގެުސަަބބުންނ އިުހަްފތ ުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުަތއްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުްނުތިޖޫރީ

ުކުރެވޭގޮ ުކަށަވަރު ުނަމަވެސްޢަދަދު ުނުވެފައެވެ. ުތިޖޫީރުުއޮޑިތްވަީނ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލުގެ 4ުުޓުގަިއ ުުދވަހ2018ުުުޖަނަވަރީ ަވނަ
އ އ39,022ުުިއޮޑިޓަރުންުގުނިއިރުުއޭގައިުޖުމްލަު  މަށްުދައްކައެވެ.)ސ ޅީސް(ުޑޮލަރުުހުރިކ40ުަ)ތިރީސްުނުވަހ ސްުބ ވީސް(ުރުފިޔު 

ުބޭނުމަކީ ުބޮޑު ުއެންމެ ުރިޕޯޓުގެ ުހަފުތ  ުފައިސ ގެ ުބަހައްޓ  ުމުވައްު،ތިޖޫރީގައި ުހުންނަ ުހަވ ލުވެގެން ުއިތުރުންތިޖޫރީއ  އެހެންުު،ޒަފުގެ
ގުނުމ އި ފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުއޮފީހުގެުއިސްު،މުވައްޒަފަކުވެސްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސު  ވެރިންނަށްުވެސްުއެނގިފައިުތިޖޫރީގައިުބަަހއްޓު 

ުކަމަށްވ އިރު ުހަ، އޮތުން ުގަވ އިދުން ުރިޕޯޓު ުމި ުއިދ ރ އިން ުނުވ ތީފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުތައްޔ ރުކޮށްފަކައުންސިލްގެ ގަވ އިދުގައިުު،އި
 ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިުކޮންޓްރޯލްުެއންމެުއެކަށީގެންވ ުގޮތުގައިުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގައިުތަންފީޛުުކުރެވިފައި

ު ުއެހެންމެ ުބަހައްޓަހަމަ ުފައިސ  ުބަހައްޓަންެޖހޭ ުގޮތުން ުވަގުީތ ުތިޖޫރީުންވ ނީުވެރިއެއްގެުހުްއދައ އެކުުތިއޮފީހުގައި ުކަމަށ އި ޖޫރީގައި
ބަހައްޓައިގެންުނުވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ވަނަުމ އްދ ގައ6.15ުުިގެުު(2009ފިޔަވައިުއެހެންުތަނެއްގައިުފައިސު 

ު ުވީނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއޮޑިކައުންސިލުގެމ ޅޮސްމަޑުލު ުުއިދ ރ އިން ުބެލުނު ުޖުމްލ5ުުަޓުގައި ރަސީދެއްގެ
ދުވަހުންުދުވަހަށްުތިޖޫރީއަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ިއރ1,750ުުު ރުފިޔު  4,050ުއްގެުުޖުމްލަުރަސީދ4ުެ)އެއްުހ ސްުހަތްސަތޭކަުފަންސ ސްު(

ު)ހަތަރުުހ ސްުފަންސ ސް(ުރުފިޔ ުތިޖޫރީއަށްުޖަމ ކުރިކަންުއެނގެންނެތްކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ުގޮތުގަ ުއެކަށީގެންވ  ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުގ އިމުކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އ ގުޅޭގޮތުން ުބަހައްޓ  ުނުކުރެވޭނަމަުތިޖޫރީގައި ުތަންފީޛު އި
ުކުރުމަ ުބޭނުން ުފައިސ  ުމަންފ އަށް ުއިތުރަށްއަމިއްލަ ުމަގުފަހިވުމުގެ ުު،ށް ުއެކަން ުމަދުވިޔަސް ުފައިސ  ުގިނަުފ ތިޖޫރީން ުނުކުރެވި ހަގަ

 ކައުންސިލަށްުމ ލީުގެއްލުމަކ ުކުރިމަތިލ ްނޖެހުމަކީުއެކަށީގެންވ ުކަމެކެވެ.ު،ދުވަސްތަކެއްުފ އިތުވެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ކޮްނެމުު،ތުގެމަތިންގޮވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ 6.22ުު(ުގ2017ުެ)ފެބްރުއަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުު)ހ(
ުފައިސ  ު)ނަގުދު ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުބަހައްޓ ފަިއ ުއޮފީހުގައި ުނުވަތަ ުތިޖޫރީގައި ުނިޔަލަށް ުއަދަދ އި،ުހަފުތ އެއްގެ ުހުރި އިން

ހުރިނަމަުއޭގެުކޮންމެު ހަ، ވައްތަރެއްުވަކީންުހުރިުޢަދަދު(ުބަލައިުޗެކުންުހުރިވަރ އި،ުބޭރުފައިސު  ވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފެއްގެުތިޖޫރީއު 
ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއޮފިހުގެ ުއަދި ުގުނައި، ުފައިސ  ުޗެކުކޮށް، ުހިސ ބު ުއެ ުއިސްމުވައްޒަފަކު ުއޮފިހުގެ ުހިސ ބުުއިތުރަށް ުއެ ވެރިޔ 

ުގެންދިއުމަށ އި ުޗެކުކުރަމުން ުބަލައި ުރިޕޯޓ އިު،ރަނގަޅުތޯ ުހަފުތ ގެ ުފައިސ ގެ ުބަހަްއޓ ފައިހުރި ުރިޕޯޓުުތިޖޫރީގައި ުމަސްދުވަހުގެ
ުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނަނވަމެވެ.

ފައިސ ގެުތެރެއިންުހަވ ލުނުކުރެވިުހުންނަުފައިސ އ އިު)ށ( ފައިސ އ އިު،ޚަރަދަށްުނަގު  ،އެއްތަނުންުއަނެއްތަަނށްުގެންޮގސްުގެނެސްުހަދު 

ުމިނޫން ުހުްނަނުއަދި ުޖަމ ނުކުރެވި ުއެކައުންޓަށް ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުލިބޭ ުފައިސ އ އި ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުހަވ ލުގައި ުދައުލަތުގެ ވެސް
ގޮތުގެމަތިްނ6.21ުުގެު(2017ު)ފެބްރުއަރީުފައިސ ،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
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ށ އި،ުމިުގޮތަށްުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުފައިސ އ އިުނަގ ުފައިސ ގެުރެކޯޑުުތިޖޫރީުބ ކީކުރ ުފޮތެއްގަިއުތިޖޫރީގައިުނޫނީުނުބެހެއްޓުމަު
 ނުވަތަުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުދުަވހަށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެ.

ުފައިނުވުންުއ މްދަނީގެުހިސ ބުުމަހުންމަހަށްުތައްޔ ރުކޮށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވ  .5

ުހި ުއެކަުއންޓެއްގެ ުކޮންމެ ުހިސ ބު، ުލިޭބފައިސ ގެ ުގޮތުގައި ުއ މްަދނީގެ ުއޮފީސްތަކުން،ުއެތަްނތަނަށް ުއެނޭގެނުދައުލަތުގެ ުވަިކން ސ ބު
ުތައްޔ ރުކޮށް ުރިޕޯޓު، ގޮތުގެމަތިން ުމަހުގެ ު، ވޭތުެވދިޔަ ުމަހުގެ ުމީލ ދީ ުއަންނަ ުކ15ުުޖެހިގެން ުދުވަހުގެ ުއޮފްވަނަ ުމިނިސްޓްރީ ުރިން

ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ުފޮނުވަންވ ނެ ުއޮފީހަށް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުޓްރެޜަރީއަށ އި ުއެންޑް ު)ުފިނޭންސް (ުގ2009ުެގަވ އިދު
2.04ުު ުމ އްދ ގެ ުދުވަވަނަ ުއަހަރު ުވޭތުވެދިޔަ ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުބުނެފައިވ އިރު، ުކޮންމެު)ހ(ުގައި ުހިސ ބު ހުގެ

އަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހުގެުިނޔަލަށްުު،ވަކިންުއެނގޭނެުޮގަތށްުލިޔެުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހުުއެކައުންޓެއް ނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްުމިިހނގު 
 ުއެވެ.)ށ(ުގައިުބުނެފައިވެމ އްދ ގެުއެންޑްުޓްރެޜަރީުއަށ އިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުވަންވ ނެުކަމަށްުއެު

ު ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު 2016ުުނަމަވެސް، ުއ މްދަނީގެ ުލިބުުނ ުއަހަުރ ސްދުވަުހގެުމަވަނަ
 ރިޕޯޓުތަކ އިުއަހަރީުއ މްދަނީގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުޔަމ ލިއްދައުލަތުގެ ުުތުގެ 2017ު)ފެބްރުއަރީ ުގ5.17ުޮ(ުގެ ުބަޔ ްނުކޮށްފައިވ  ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ކޮންެމުު،ތުގެމަތިންވަނަ
ދުވަހުގެުެތރޭގައިުވޭތުވެދިޔަުމަހުުލިބުނުުފަިއސ ގެުއ10ުަމީލ ދީުމަހެއްގެުސަރުކ ރުުބަންދުުނޫންު އ މްދަނީގެު)ދިހައެއްު( ދަދ އިުލަފ ކުރު 

ުޓްރެޜަރީއަށްުހުށައެޅުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ުއެންޑްންސްުފިނޭމިިނސްޓްރީުއޮފްުުއެންމެުފަހުގެުސްޓޭޓްމެންޓް

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު .6 ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ގޮތުގައިުވަތަުހަދިޔ ގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުގަންނަުނ7.01ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުނަ ުމުދަލުެގުކޯޑު ުބަލަހަްއޓަންވ ނެކަމަްށުަބޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ުލިޔެ ުދަްފތަރު ުުމދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުފުރިހަަމުލިބޭ ންބަރު،ުމުދަލުގެ

އަގު ލިބުނުުތ ރީޚުް، ހުރިތަްނު، ުމދު  ނަންވ ނެކަމަށްުފްތަރުގައިުހުންއަދިުފަުހންުއަންނަުބަދަލުގެުިއތުރުުމަޢުލޫމ ތުުމިދަު،ނަމ އިުތަފްޞީލުު،
ު ުހަރުމުދަލުގެ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުބުނެފައިވެއެވެ. ުއެމ އްދ ގައި ުޖިސްޓަރީއެއްރަވެސް

ުއ ދ ، ވީނަމަވެސްުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުަދފްތަރު ުލިޔެ ުދުވަަހށް ުދުވަހުން ުހަރުމުދަލުެގުިހސ ބު ުހޯދ  ުނުވެއެުކައުންސިލަށް ވެ.ުހަމަކުރެވިފައި
ުބޭނުންކުރެވޭުމުދަލެްއެގުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިު،އައިޓަމ1ުްއައިޓަމްގެުތެރެއިނ10ުުްމިގޮތުންުއޮޑިޓްުސ މްޕަލްގެުގޮތުަގއިުނެގިު

ުބޭނުންކު ުއޮފީހުގައި ުއަދި، ުކުރަމެވެ. ުފ ހަގަ ުެނތްކަން ުފެންނަން ުއެއައިޓަމް ުވީނަމަވެސް ުހިމަނ ފައި ުތެރެއިންުގޮތުގައި ުމުދަލުގެ ުރެވޭ
 ރެވުނެވެ.ުުއައިޓަމްގެުތެރެއިންުއެއްުއައިޓަމްުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކ5ުުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެގިު

ުނުބަލަހައް ުލިޔެ ުއުޞޫލުން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުރެކޯޑުތައް ުކައުންސިލްގެުހަރުމުދަލުގެ ޓ ނަަމ،
ު ުހުރިކަމިލްކިއްޔ ތުގައި ުހަމައަށް ުތަކެތި ުއެންމެހ  ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުތެރެއިން ުތަކެތީގެ ުހުރިުު،މ އިހިމެނޭ ކައުންސިލްގައި

މަދުވިނަމަވެސްުއެކަންުޔަ އަދިުތަނުގެުމުދު  ގީންުނުކުރެވުމަކީުއެކަށީގެންވ ުހަރުމުދަލުގެުޖުމްލަުއަގުުކަށަވަރުކުރަންުދަތިވުމުގެުއިތުރުނުް،
 ުކަމެކެވެ.
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ދިންގޮތްުއިު  ޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ު)ފެބްރުއަރީ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2017ުދައުލަތުގެ ުގެ )11.01 ،11.02 ،11.03ުު ުއެއ11.04ުްއަދި ުމ އްދ އ  ު،ގޮތަށްވަނަ
ުތައްޔ ރުކޮށް ުރަޖިސްޓަރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުއިދ ރ ގެ ުހިމެު،ކައުންސިލްގެ ުމިލްކިއްޔ ތުގައި ުއިދ ރ ގެ ުތެރެިއންުކައުންސިލްގެ ުތަކެތީގެ ނޭ

ުކުރުމަށ އި ުރެކޯޑު ުރަިޖސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުތަކެތި ުއެންމެހ  ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފުރިހަަމއަށްުހަރުމުދަލުގެު،ހަރުމުދަލުގެ ުހިސ ބުތައް
ތަކެތިުހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވެެގންުއައަދިުކައުންސިްލގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަންޖެހޭުހުު،ބެލެހެއްޓުމަށ އި ހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުރިހު 
ުދަންނަވަމެވެ.

މައްސަލަތައްުފ ހަގަުުނިޒ މުުހިންގުމ ގުޅޭގޮތުންުތައްޔ ރުނުކޮށްުތަކެތިުހޯދުމ އި،ުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުު ލިޔެކިޔުން .7 ުކުރެވިފައިވު 

ުގަވ އިުދު) ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ 10ުު(ުގެ ުުބ ބުަގއިަވނަ ުިޒްނމ ދ ރުވެރިންގެ ުމ ލީ ސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެުމަބުނެފައިވ ގޮުތން،
ުު،ތެރޭގައި ުަތންތަނުން ުއެންެމހައި ުހިނގަމުންދ  ުދަށުން ުއެއިދ ރ ގެ ުއިދ ރ އަކ އި ުހުންނަ ުހަވ ލުވެ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައެވެރިޔަކު އުަލތުގެ

ުކަ ުއެންމެހަިއ ުކުރަންޖެހޭ ުއަމަލުކުރުަމށް ުއެއްގޮތަށް ުތަކެތިުފަންަތއްތައްުކުރުމ އި،ުއެއިދ ރ ގެުއެންމެހައިުގަވ އިދ  ުމުދަލ އި އިސ އ އި
އަދި،ު ޚަރަދުކުރުމުގެރައްކ ތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އި،ުަފއިސ ގެުހިސ ބުތައްުބެލެހެއްޓުންުހިމެނެއެވެު. ުވައުޗަރުުނިޒ މުގައިުފައިސު ފައިސު 

ުވައުޗަރު ުރަޖިސްޓަރީއެއްޚަރަދުކުރުމުގެ ުވައުޗަރު ުުތަކ އި ުކަމަށް ުއިދުގަވ ުއެބަލަހައްޓަންވ ނެ ުބ ބ8ުުގެ ުވަނަ ުބައިގައިުު(I)ގެ ވަނަ
ުފުރިހަމަުއިރު،ުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުޚަރަދުކުރުމަށްުހުއްދަުދޭންވ ނީުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުލިޔެކިޔުންތައް

ވަނަުނަންބަރުގެު)ހ(3ުުބައިގެު ަވނަު(II)ކުރުމަށްފަހުުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރ އެކުުއެލިޔުންތައްުވ ނަމަުކަމަށްުއެުބ ބުގެު
ލިޔުންތަކުގެުތެރޭގައިގައިުބުނެފައިވެއެވެ އެުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު  ުމދަަލށްު،ު. ގަންނަންުއެދޭުފޯމުް، އިންވޮއިސްުުމުދު  ފޯމުް، އޯޑަރުުކުރު 

ުހިމެނެއެވެ. ުބެލުންތަކ އިެބޭހުފޯމު ުބަލަންޖެހޭ ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުފައިސ  ުބިލް، ުރަސްމ ދޫުމ ޅޮސްމަޑުލުު،ނަމަވެސްުނުވަތަ ުއުތުރުބުރީ
ުވުނެވެ.އިންުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުނިޒ މުުހިންގުމ ގުޅޭގޮތުންުތިރީގައިވ ުމައްސަލަތައްުފ ގަހަކުރެކައުންސިލުގެުއިދ ރ 

ުުކައުންސިލްގެުރަސްމ ދޫުއުތުރުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުު)ހ( ުއެއިދ ރ ގެ ުޚަރައިދ ރ އިން، ުކުރ  ުވައުޗަރުދުއެކައުންޓުތަކުން ތަކުގެުގެ
ު.ުނުވެއެވެބަަލހައްޓ ފައިުުއަދ ހަމަކޮށްުރަޖިސްޓަރީތައް

ުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުއ ންމުުގޮތެއްގައިުޕޭމަންޓްުވައުޗަރ އެކުުގެުއިދ ރ އިންުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލުމ ޅޮސްމަޑުލުުު(ށ)
ުފައިސ ދޫކުރުމަށްފަހު،ުލިޔެކިޔުންތައްުފުރިހަމަުނުކޮށް،ުކައުންސިލުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުސޮއިުނެތިުއެކިުފަރ ތްތަކަށް

މުޢ މަލ ތަކަށ15ުުްުެތރެއިންުމިގޮތުންުޮއޑިޓްގައިުބެލިުމުޢ މަލ ތްތަކުގެ ުތ ރީޚްތަކުގައިުވައުޗަރުުފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.ފަހުގެ
އްޔ ރުުކުރުމުގެުތަޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުު،)ހަތަރުުސަތޭކަުއަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތެއް(ުރުފިޔ 408,437ުޖުމްލަު

ުފައިވެއެވެ.ކުރިންުފައިސ ުޚަރަދުކޮށް

ުނ) ުނެގި ުގޮތުގައި ުސ މްޕަލްގެ 18ުު(ުއޮޑިޓްގައި ުޖުމްލަ ުެތރެއިން ުނުވ6,039ުަމުޢ މަލ ތެއްގެ ުތިރީސް ުހ ސް އެއް(ުރުފިޔު )ހަ
ުމުޢ މަލ ތަކީުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމްުފުރިހަމަނުކޮށްުހިންގ ފައިވ ުމުޢ މަލ ތްތަކެކެވެ.5ުހިމެނޭު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުގެު)ށ(ުގައިވ ުޮގތުގެމަތިންުެއ2ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގެު)6.04ު(ުގ2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު)ހ(
ގައިވ ުފޯމެޓަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހުރިހ ުއެކައުންޓަކަށްުޚަރަދުުވައުޗަރުރަޖިސްޓަރMG/BC07ުުީޤަވ ޢިދުގެުއެނެކްސްު

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 

 14ގ21ުުެސަފުހ ު

ުހެއްުޓމަށްުދަންނަވަމެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްުގަވ އިދުންުބެލެ

ުު)ށ( ު)ފެބްރުއަރީ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގެު)ނ(ުގ6.01ުުެ(ުގ2017ުެދައުލަތުގެ ުގޮތަށ1ުުްވަނަ ުވައުޗަުރުޕޭމަގަިއވ  ންޓް
ުދަންނަ ުނުދެއްކުމަްށ ުފައިސ  ުއެކައުންޓަކުން ުއެއްވެސް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމެނުވީ ުއަދިތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު އެަކްނުުވަމެވެ.

 އެގޮތަށްުހިނގ ކަންުކަށަވަރުކުރެޭވފަދަުއިންތިޒ މެއްުގ އިމުކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ގޮތުގެމ6.02ުަގެު(2017ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު(ނ) ތިންުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ޚަރަދަކ އިުގުޅޭުޞައްޙަުލިޔެކިޔުންތައްުހަމަކުރުމަތައްޔ ރުުކުރުމުގައި،ުއެުޕޭމަންޓްުވައުޗަ ުށްުދަންނަވަމެވެ.ރަކުންުކުރު 

ދޫކުރުންު، ލިބުމުގެުކުރިން މުދ ު .8 ޚިލ ފަށްުފައިސު  ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ޚ3ަވަނަުބައިގެު)ު(II)ވަނަުބ ބުގ8ުުެ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރު(ުވަނަުނަްނބަރުު)ފައިސު 
ުުބނެފައިވ ގޮުތން ުގައި ުއަދި، ހެދުން( ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހެއެވެ. ުވައުޗަރެއް ުޕޭމަްނޓް ުޓަކައި ުދިނުމަށް ުވައުޗަރެއްުުފައިސ  ޕޭމަންޓް

ރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުޚަބިލު،ުއަދިުފައިސ ު/އިންވޮއިސް، މުދަލަށްުއޯޑަރުކުރ ުފޯމ އިު،ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީުމުދ ގަންނަންުއެދޭުފޯމ އި
ވައުޗަރަކުންުހުއްދަދޭންވ ނީުުބެލުންތަކ ބެހޭުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްަފއިވ ނަމަުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ިއރު،ުއެއްވެސްުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމަށް

ގައިުުބނެފައިވެއެވެ.ުައދިުުއެކުުވ ނަމަކަމަށްުއެުނަންބަުރގެު)ހ(އިސްވެުދެންނެވުނުުހުރިހ ުލިޔުްނތަކެއްުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުުވައުަޗރ 
ު ުއަގ އެކު ުތަކެތީގެ ުއަގު 100,000ުުމަސައްކަތުގެ ުމަސައްކަތ  ުބޮޑުވ ނަމަ، ުއަށްވުރެ ުހ ސް(ުރުފިޔ  ުސަތޭކަ ވ ލުވ ފަރ ތުން،ުޙަ)އެއް

15ުކަތުގެުޖުމުލައަގުގެު%ދިމުނަށްުއެދިއްޖެނަމަ،ުމަސައްމަސައްކަތ ުޙަވ ލުވ ތ ުއެއްުހަފުތ ގެުތެރޭގައިުއެޑުވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސ 
ުއިވެއެވެ.ޔ ންކޮށްފަވަނަުމ އްދ ގައިުބ8.23ުަވ އިދުގެުދެވިދ ނެކަމަށްުވެސްުއެުގަުއަށްވުރެުބޮޑުނުވ ުއަދަދަކަށްުފައިސ 

ުމޯލްޑި ުޑްރިފްޓްައޕް ުކައުންސިލ އި ުގަތުަމށްޓަކައި ުޕިކަޕެއް ުކައުންސިލަށް ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުލިމިޓެޑު މ ޅޮސްމަޑުލު ުޕްރައިވެޓް ވްސް
ު 29ުުދެމެދު 2016ުުއޮގަސްޓް ުއެއްބަސްވުމުގެ ުސޮއިކޮށްފައިވ  ުދުވަހު ުމ އްދ ގައ14ުިވަނަ ުފައިސ ު،ވަނަ ުގޮތުގައިުއެޑްވ ންސް ގެ

10ުރަސްމީުމަސައްކަތުު،ުދޭންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ުޕިކަޕްުޑެލިވަރކުރުމަށްުފަހުުބިލްުހުށަހެޅުމުންު%15ުޕިކަޕްގެުއަގުގެ
ުއިވެއެވެ.ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުއެއްބަސްވެފ12ުަދުވަހުގެުތެރޭގައިުމަސައްކަތުގެުއަގުުދޫކުރުމަށްުއެއެގްރިމަންޓްގެު

ުކަށަވަރުނުކޮށް(ުުމަސައްކަތްުނިމުމުގެކުރިންު)އެއްބަސްވެވުނުުފެންވަރުގެުޕިކަޕެއްުލިބުނުހަވ ލުކުރެވިފައިވ ، އެހެންނަމަވެސް ކަން
ުވަނީ ުތައްޔ ރުނުކޮށްުކައުންސިލުން ުވައުޗަރު 30ުުު،ޕޭމަންޓު ުފަރ 2016ުއޮގަސްޓް ުލިބެންވ  ުފައިސ  ުދުވަހު، ުބޭްނކްުވަނަ ތުގެ

ު ުކަމުގައިވ  ުއަގު ުޖުމުަލ ުމަސައްކަތުގެ ުސ ޅީސ348,740ުްއެކައުންޓަށް ުހަތްސަތޭކަ ުއަށްހ ސް ުސ ޅީސް ުސަތޭކަ ުރުފިޔު )ތިން )
31ުުު،އަދި،ުޖެހިގެންއައިޖަމ ކޮށްފައެވެ.ު ުއެފައިސ 2016ުއޮގަސްޓް ުވަނީ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލުގެ ުދުވަހު ުކައުންސިލަށްުވަނަ އަށް

ު)ޕީވީ ުވައުޗަރެއް ުޚަރަދު ުގޮތަށް ުދޭހަވ  ުގަނެފައިވ ކަން ުއޮޑިޓުގެު(ުހަދ ފައެވެ.ުނަމަވެސް،2016/037ުނަންބަރުުޕިކަޕެއް ޢަމަލީުުމި
(ު ުވެސް ުހަމައަށް ުތ ރީޚ  ުނިމުނު 9ުުމަސައްކަތް ުކ2018ުަޖަނަވަރީ ުޕިކަޕް ުއެ ުނިޔަލަށް( ުދުވަހުގެ ުވަނަ ދ ރ އަށްުއިއުންސިލްގެ

 ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ލިބިފައި

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުު(ހ) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދޫނުކުރުމަްށުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއެޑްވ ންސަށް ުފަރ ތަކަށް ުއެއްވެސް ުމެނުވީ ުގޮތުގެމަތިން ުބުނެފައިވ  ގަވ އިދުގައި
ުދަންނަވަމެވެ.
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ުޢަދަދ ިއުު)ށ( ުފެންވަރ އި، ުލިބިފައިވ ކަމ ިއ،ުއެތަކެތީގެ ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުނުވަތަ ުޚިދުމަތް ުޚަރަދަކ ގުޅޭ ުއެ ުދޫކުރުމުގެކުރިން، ފައިސ 
ނޑައެޅިުފެންވަރ އިުޢަދަދ އިުސްޕެސިފިކޭޝަނ ުދިމ ވ ކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ސްޕެސިފިކޭޝަންުއޮފީ ުހުންުކަ

ުންނަވަމެވެ.މުދ ުނުލިބެނީސްުފައިސ ުދައްކައިުޚަލ ޞްކުރުމުގައިުއިހުމ ލުވެފައިވ ުފަރ ތްތަކ މެދުުފިޔަވަޅުއެޅުމަށްުދަު)ނ(

ގައ2009ިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު)ރ( ޚިލ ފަށްު( އުޞޫލުތަކު  ނޑައެޅިފައިވު  ކިއުންތައްުތައްޔ ރުކުރުމުގެުފައިސ އ ގުޅޭުލިޔެ، ުކަ
މަލެއްުހިންގ ފައިޭވޯތުކުރިން،ުއަދިުމުދ ުފުރިހަމަައށްުލިބުނުކަންުޔަގީްނުނުކޮށްުފައިސ ުދެއްކުމުގައިުކޮރަޕްޝަނުގެުއެއްވެސްުޢަ

ުޤުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅައިގެންުތަޙުޤީކޮ-އެންޓި

ނޫނުުނަްނބަރުުކުރުމަކީުޤ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތްޫނންުޮގތަކަށްުދައުލަތުގެުފައިސ އިންުަޚރަދުު)ބ(
2006/3ުު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުމ ލިއްޔަުތގެ ުދ47ުަ)ދައުލަތުގެ ުމ ްއދ ގެ ުއެޤ ނޫުތީށުންުހުއްދަުނޫންުއަމަލަަކށްވ ވަނަ ަވަނ48ުުނުގެ
ުގެުމަތިންުއަމަލުކުރުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.އުޞޫލުދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އް

ޚިލ ފުވެފައިވުންުއުޞޫލުުދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދުމުގައިުއަގުބަލަންޖެހޭުޚިު .9 ުތަކު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުމ އްދ 8.14ު( ުމަސަވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުްނ، ުއަގައި ު)ތަކެތީެގުއްކަތުގެ ގު
ވީސްުހ ސް(ު)ފަންސ25,000ުަ)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުރުފިޔ ުހަމަނުވ ުމަސައްކަތެއްުކުރަންުވެއްޖެނަމަ،ުނުވަތަުު 25,000އަގ އެކު(

ނޑައަޅަންޖެހެނީ އެމަސައްކަތެއްުޙަވ ލުކުރ ނެުވަކިުފަރ ތެއްުކަ އެއްޗެއްުހަދަންުވެއްޖެނަމުަ، ހަމަނުވު  ުއެުމަސައްކަތެއްުކޮށްދިނުމަްށުރުފިޔު 
ތެއްުހޮވީުކީއްވެގެންކަންުވަކިުފަރ ު،އެންމެުމަދުވެގެންުތަފ ތުުތިންުފަރ ތަކުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހުުއެުއަގުތަކަށްުބަލައިގެންނެވެ.ުއަދި

ުކުރަންވ ނެކަމަށ އި ުސޮއި ުއިސްވެރިއަކު ުފައިލްކޮްށުބަލަހަު،ބަޔ ންކޮށް ުރައްކ ތެރިކަމ އެކު ުލިޔެކިއުްނތައް ުއެުއެ ުކަަމށްވެސް އްަޓންވ ނެ
ު.މ އްދ ގައިުބުނެފައިވެއެވެ

ޚިލ ަފށްުދުމަތްުހޯދުމުގައިުއިސްވެދެނަމަވެސްުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމުދަލ އިުޚި ންނެވުނުުއުޞޫލު 
)ހަތ ވީސ27,983ުުްޖުމްލަުުމުއ މަލ ތަކަށ6ުްޢަމަލުުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުއޮޑިޓުގައިުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުބެލިު

ު ުހޯދައިފައިވަނީ ުޚިދުމަްތ ުމުދަލ އި ުިތނެއް(ުރުފިޔ ގެ ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުބެލުމަށ3ުްހ ސް ުއަގު ުލިޔެކިއުުމންުފަރ ތަކުން ަފހުކަން
 ކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަަގކުރަމެވެ.

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުހޯދ އިރުުދައުލަތުގެ ުޚިދުމަތް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 8ު(ުގ2009ުެމުދަލ އި ުބ ބުގައި ުއެއްގޮތަްށުުވަނަ އުޞޫލުތަކ 
 ުފައިނުވުންުއެކަށީގެންވެއެވެ.ޢަމަލުުނުކުރ ނަމަުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ އިރުުދައުލަތަށްުއެންމެުަފއިދ ުބޮޑުގޮތަށްުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދި

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގ2017ުެމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްުރއަރީު ވަނަުމ އްދ ގައ10.31ުުިއިުވަނަުމ އްދ އ 10.24ުު(
)ެދ2,000ުުު،ވ ުގޮތަށްށްފައިގައިުބަޔ ންކ2ުޮއަދ1ުުިބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއުޞޫލުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެމަތިންުއެގަވ އިދުގެުޖަދުވަލުު

ދެމެދުގެުތަކެތި،ުޚިދުމަތްުނުަވތަުަމސައްކަތެއްުހަވ 35,000ުހ ސް(ުރުފިޔ އ އިު ލުކުރ ނަމަުމަދުވެގެްނު)ތިރީސްުފަސްުހ ސް(ުރުފިޔ އު 
ު ުހޯުދމަށ އި ުކޯޭޓޝަން ުފަރ ތަކުން ުހޯދ 35,000ުތިން ުތަކެތި ުޚިދުމަތ އި ުމަތީގެ ުހ ސް(ުރުފިޔ އިން ުފަސް ުޢ ންމުޮކށްުނަމަ)ތިރީސް

ުުދަންނަވަމެވެ.އިޢުލ ންކޮށްގެންުިލބޭުއަންދ ސީުހިސ ބުތަކަށްުބަލައިެގންުޕްރޮކިއުމަންޓްގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
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އެއްގޮތަށްުރައްޔިތުންގެުވިޔަފ ރީގެުސްޓޮކްުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު .10 ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ުހޯ ުތަންތަަނށް ުރަޖިސްޓަރީއަށްދައުލަތުގެ ުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުނުވަތަ ުސްޓޮކަށް ުހިމެނޭ، ުތެރޭގައި ުތަެކތީގެ ުވައްދަންޖެހޭތަކެތި،ުދޭ
ވަނ8.12ުުަ(ުގ2009ުެ)ުސްޓޮކަށްުނުވަތަުދައުލަތުގެުމުަދލުގެުރަޖިސްޓަރީއަށްުވައްދަންވ ެނކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުަގވ އިދު

އުފެއްދުމަށްުނުވަތަުތަނަްށުުއެއްޗެއްުވިޔަފ ރީގައިުވިއްކުމަށްުނުވަތަުއެތަކެތިުބޭނުންޮކށްގެންުއެހެންމ އްދ ގައިުބުނެފައިވެއެވެ.ުއަދި،ު
ދައި،ުސްޓޮކަށްުވ ނުވ ގޮތްުޚިދުމަތްުދިނުމުގައިުބޭނުންުކުރުމަށްވިޔަސް،ުދައުލަތުގެުތަންތަނަްށުހޯދ ފައިުބަހައްޓ ުތަކެތިުސްޓޮކަށްުވައް

ުކޮށްފައިވެއެވެ.ގައިުބަޔ ންު(ުވަނަުނަންބަރުގެު)ށ(2ވަނަުަބއިގެު)ު(II)ވަނަުބ ބުގ8ުުެބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްުއެުގަވ އިުދގެު

ގެުރެކޯޑުތައްު)ގަެނވޭުރަސްމ ދޫުކައުންސިލުންުހިންގ ުރައްޔިތުންގެުތެޔޮފިހ ރައިގެުެތލުގެުސްޓޮކުުނަމަވެސްުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީ
ގައިުުތެލުގ2018ުުެވަރީުޖަނ4ުަޢަދަދ އިުދޫކުރެވޭުޢަދަދު(ުދުވަހުންުދުވަހަށްުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިގޮތުންު

ުދިޔައިރު ުއޮޑިޓަރުން ުޗެކްުކުރުމަށް ުއަދ ހަމަކޮށްފައިވަނީުު،ސްޓޮކު ުފަހުން ުއެންމެ އު 2017ުއޮގަސްޓ16ުުްވިޔަފ ރީގެުސްޓޮކްުފޮތް
ނޑެއްުނެތުމުހަމައަށެވެު. މިންގަ ނ އިުޓޭންކުގައިުގެުސަބަބުންއަދި،ުތެޔޮުޓޭންކުގައިުހުރިުތެލުގެުޢަދަދުުއެނގޭނެުކެލިބްރޭޓްުކުރެވިފައިވު 

ނުުދުވަހ އިުހަމައަށްުހުރިުހުރިުތެލުގެުޢަދަދުުބެލޭނެުއިތުުރުނިޒ މެއްުހަމަޖެހިފައިުނެތުމުގެުސަބަބުންުތެޔޮފިހ ރައިގައިުއޮޑިޓްުކުރެވު
  ސްޓޮކްގެުމިންވަރުުއެނގެންނެތެެވ.ު

ުހުރި ުބ ކީ ުސްޮޓކްގައި ުުނބަލަހައްޓ ނަމަ ުދުވަހަށް ުދުވަުހން ުހިސ ބުތައް ުނޭނގުމުގެުސްޓޮކްގެ ުމިްނވަރު ުތެޔޮުތެޔޮލުގެ ުއިތުރުްނ،
ުއުނދަގޫވެ، ުދެނެގަތުމަށް ުތަފުސީލު ުގޮތުގެ ުނަހަމަގޮތުގަުބޭނުންކޮްށފައިވ  ުގެއްލުމ އި ުތެޔޮ ުހުންނަ ުބޭނުންކުރުމަްށުސްޓޮކްގައި އި

 މަގުފަހިވ ނެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އޮީފހުަގިއުު،ގޮތަށްުގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ އްދ 11.16ު(ުގ2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު)ހ(
ުދިނުމުގައިުބޭނުންކުރުަމްށުއުފެއްދުމަށް،ުނުަވތަުަތނަށްުޚިުދމަތްުބޭނުންކުރުމަްށ،ުނުވަތަުއެުތަކެތިުބޭނުންޮކށްގެންުއެެހންުއެއްޗެއް

މިގޮތުންުހައްޓ ހޯދ ފައިުބަ ސްޓޮކްުބ ކީކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށ އުި، ތަކެތީގެުކޮންމެުއައިޓަމެއްގެުުސްޓޮކްކުރެވޭުތަކެތިުސްޓޮކަށްުވައްދައުި،
ުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމަށްުަދންަނވަމެވެ.ުބ ކީުވަކިންުއެނގޭގޮތަށްުސްޓޮްކގެ

ުރަު)ށ( ުކެލިބްޭރޓްކޮްށ، ުގަވައިދުން ުއ ލ ތްތައް ުގެންގުޅޭ ުދޫކުރުމަށް ުބެލެހެއްޓުަމްށުނގަޅަށްުމަސައްކަތްކުރ ކަންުކަށަވަރުތެޔޮ ކޮށް
 ދަންނަވަމެވެ.

ުދޫކޮށްފައިވު  .11 ުކްރެޑިޓަށް ުއެކުލަވ ލ ފައިނުވުމ އި، ުއުޞޫލެއް ުމުދ ދޫކުރ ނެ ުކްރެޑިޓަށް ުފަރ ތްތަކަށް ުއެކި ުވިޔަފ ރިން ރައްޔިތުންގެ
ފިޔަވަޅުުއަޅ ފަު ހޯދުމަށްުއެކަށީގެންވު  ުއިނުވުންުމުދަލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުކަުއންސިލުްނ37ުުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލުގެުހިންގ ުގަވ އިުދގެު
ުއަޣުލަބިއްޔަތުންު ުކައުންސިލުގެ ުހުށަހަޅައި ުމައްސަލަ ުއެ ުބައްަދލުވުމަކަށް ުއ ންމު ުކައުންސިލުގެ ުނިންމުަމށް ުކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ

ދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުހަދު ު،ވަނަުމ އްދ ގެު)މ(ުގައ1.04ުި(2009ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)އަދި،ުސްކުރުމަށެވެ.ުފ 
ުރަޖިސްޓަރީއެއް ުކޮށްފައިވެެއވެ.ު، ބިލުތަކުގެ ުބަޔ ްނ ުވ ނެކަމަށް ުބަލަހައްަޓްނ ުހިމެނޭޮގތަށް ުމަުޢލޫމ ތު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި އެ

ުތ ރީޚްފަދަުު،ތުންއެގޮ ުދެއްކި ުފައިސ  ުއަދި ުތ ރީޚް ުދައްކަންވ  ުފައިސ  ުތ ރީޚް، ުހަވ ލުވި ުބިލް ުފަރ ތް، ުހެދުނު ުބިލް ުނަްނބަރު، ބިލް
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ުއަދި ުބުނެފައިވެއެވެ. ުމ އްދ ގައި ުއެ ުުހންނަންވ ނެކަމަްށ ުރަޖިސްޓަރީގައި ުއެ ުމަސައްކަތަަކށްުު،މަޢުލޫމ ތު ުކުރ  ުތަންަތނުން ދައުަލތުެގ
ު ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުނިމުނު ުއެކަމެއް ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުއަގަށް ުއެއްޗެއްގެ ުނުވަަތުވިއްކި ުޚިދުމަތަކަށް ުދެވޭ ުދުވަުހ1ުުނުވަތަ މަސް

ު(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ1.05ު(ުގ2009ުެތެރޭގައިުހޯދަންވ ނެކަމަށްުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)

ުރަށު ުޮގތެއްގައި ުއ ންމު ުތެޔޮފިހ ރައިން ުރައްޔިތުންގެ ުހިންގ  ުކައުންސިލުން ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުރައްޔިތުންނަށ އިުމ ޅޮސްމަޑުލު ގެ
ުދައްކ ގޮތަ ުފައިސ  ުފަހުން ުނަމަވެސް ުދޫކުރެއެވެ. ުތެޔޮ ުދައްކ ގޮތަށް، ުފައިސ  ުފަހުން ުފަރ ތްތަކަށް ުދޫކުރުމަށްުުށްއެހެނިހެން ތެޔޮ
ުސަ ުޫދކުރުމުގެ ުތެޔޮ ުމިގޮތަށް ުއަދި ުލިބިފަިއުނވެއެވެ. ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުލިެޔކިޔުން ުނިންމިކަމުގެ ުރައްޔިތުންގެުކައުންސިލުން ބަބުން،

ތެޔޮދޫކުރުމަ އަދުި، ުދވަހުންުދުވަހަށްުިލބިފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެު. ކުގެުރެޖިސްޓްރީއެއްުށްުހެދޭުބިުލތަވިޔަފ ރިއަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސު 
ުހިސ ބެއް ުސ ފު ުފައިސ ގެ ުލިބެންޖެހޭ ުވިޔަފ ރިއަށް ުރައްޔިތުންގެ ުފަރ ތްތަކުން ުއެކި ުނުވ އިރު ުރިކޮންސައިލްކޮށްުބަލަހައްޓައިފައި

ުފައިސ ގެުހި ށްެނެތވެ.ުސ ބުުއެނގޭކަކައުންސިލުންުބަލަހަްއޓ ފައިުނުުވމުގެުސަބަބުްނުކައުންސިލުގެުިވޔަފ ރިއަށްުލިބެންޖެިހުނުިލބިވ 
ުމަސައްކަތެ ުއެކަށީގެންވ  ުކައުންސިލުން ުހޯދުމަށް ުއަގު ުތެލުގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުދައްކ ގޮތަށް ުފައިސ  ުފަހުން ުކޮށްފައިނުވ ކަންުއަދި، އް

 ފަހަގަކުރަމެވެ.ު

މަ،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލުންުހިންގ ުހަރަކ ތްތަަކށްުލިބެނަވ ުއ މްދަނީއަށްުހަދ ުިބލުތަކުގެުރަޖިސްޓަރީއެއްުނުބަލަހައްޓ ނަ
ނޑައެޅި މުއްދަތުގައިުފައިުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެތެރެއިންުނުިލބިހުރީުކިހ ފައިސ އެއްކަންުދެނެގަންނަންުއުނދަގޫވ ނެއެވެ.ުއަދިުކަ ސު ފައިވު 
ދިުރައްޔިތުންގެުމުދަުލްނުއަނުދެއްކިުނަމަވެސް،ުއެކަންުފ ހަަގނުކުރެވި،ުފަރ ތްތަކ މެދުުފިޔަވަޅުުނޭޅިދިއުމުގެުފުރުޞަތުުޮއންނ ެނއެވެ.ު

ުވިޔަފ ރިއަ ުކައުންސިލުގެ ުދިއުމ އި، ުހުޅުވިގެން ުފުރުސަތު ުމަންފ ކުރުމުގެ ުގޮތުަގއި ުނަހަމަ ުފަރ ތްތަކަށް ުގެއްލުންވުްނުއެކި ުމ ލީ ށް
 ކަށީގެންވެއެވެ.ުއެ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ދޫކުރުމ ގުޅޭުއުޞޫލެއް،ުކައުންސިލުގެު)ހ( ވިޔަފ ރިންުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުކްރެޑިޓަށްުމުދު  ގަވ އިދުގެުކައުންސިލުންުހިންގު  37ުހިންގު 
ުއެކުލަވ ލުަމށްުދަންނަވަމެވެ.، ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ުގޮތުގެމަތިން

ުމ ލިއްޔަތުގެު)ށ( ުދައުލަތުގެ ުރަޖިސްޓަރީ ުބިލުތަުކގެ ުހަދ  ުއ މްދަނީއަށް ުލިެބންވ  ުހަރަކ ތްތަކަށް ު)ފެބްރުއަީރުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދު
 ށްުދަންނަވަމެވެ.ުވަނަުމ އްދ ގެު)ފ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮަތށްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓަމުންުެގންދިއުމ5.18ުަ(ުގ2017ުެ

ދައުލަތުެގު، ންޖެހޭުފައިސ އްކަތަކަށްުނުވަތަުކުއްޔަށްުދީފައިވ ުތަނެއްގެުކުއްޔަށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްގެުއަގަށްުލިބެކުރ ުމަސަު)ނ(
އެކަމެއްުނިމުުނުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެމަތިނ5.19ުް(ުގ2017ުެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު
ު ުލަސްވެގެން ުފެށިގެން ުދަންނަވަމެވެ.ުމިގޮތުްނުރައްޔ1ުިދުވަހުން ުހޯދުމަށް ުތެރޭގައި ުވިޔަފ ރިއަށްު)އެކެއް(ުމަސްދުވަހުގެ ތުންގެ

ުހޯދުމަށް ުހޯދަިއ،ުފައިސ  ުޢަދަދު ުލިެބންޖެހޭ ުފަރ ތްތަުކން ުއެކި ުއަދ ހަމަކޮށް، ުރެކޯޑު ުފައިސ ގެ ، ުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުލިބެންޖެހޭ

ުވެ.ދައުލަތުގެުއިދ ރ ތައްުފިޔަވައިުއެއްވެސްުފަރ ތަކަށްުކުރެޑިޓަށްުމުދ ުދޫކުރުންުހުއްޓ ލުމަށްުދެންެނވީމެ

ުރައްޔިތުންގެުވިޔަފ ރީގެުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމުގައިުހުރިުމައްސަލަތައްު .12

ު ުނަްނބަރު ުހިންގުމ2010/7ުުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ުގެ ުމ އްދ ގަިއ88ުުގެ ވަނަ
ުޤ ޫނނ އިު ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުފައިސ  ުމުދަލ ިއ ުދައުލަތުެގ ުބަލަަހއްޓަންވ ނީ ުމުދ  ުފައިސ އ އި ުލިބޭ ުކައުންސިލަްށ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
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ުކައުންސިލުން ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުނަމަވެސް ުގޮތުގެމަތިންކަމަށެވެ. ުއެއްގޮތްވ  ުރައްޔިތުންެގުުގަވ އިދުތަކ އި ހިންގ 
(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުކަންތައްަތއ2009ުްތެޔޮފިހ ރައިގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި )

ުނީއެވެ.ފުރިހަމައަށްުތަސްދީޤުކުރެވިފައިުނވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުްނުފ ހަގަުކުރެވިފައިވ ުކަންތައްތައްުތިރީގައިއެވަ

އިސ ުއެފައިސ އެއްުގޮތުންުކޮންމެުދުވަހަކުުލިޭބުފަވަނަުމ އްދ ގައިވ 2.03ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ު)ހ(
ު ުރައްޔިތުންގެ ުނަމަވެސް ުޖެހެއެވެ. ުރިކޯޑުކުރަން ުފޮތުގައި ުދުވަހަކު ުތަކެލިބޭ ުވިއްކ  ުފިހ ރައިން ުދުވަހުންުތެޔޮ ުވިކުރ  ތީގެ

ުމަކޮށްުބަަލހައްޓ ަފއިނުވެއެވެ.ދުވަހަށްުއަދ ހަ

ބަހައްަޓންވ ނީުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކުުތިޖޫރީު)ށ( ފައިސު  ގައިކަމަށ އިުތިޖޫރީުފިޔަވައިުއޮފީހުގައިުވަގުތީގޮތުންުބަހައްަޓންުބޭނުންވު 
ބަހަްއޓައިގެންުނުވ ނެކަަމށްުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ވަނަުމ އްދ ެގ6.15ުުު(ުގ2009ެއެހެންުތަނެއްގައިުފައިސު 

ުުބުނެފައިވެއެވެ.ު)ހ(ުގައި ުހިންގ  ުކައުންސިލުން ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުފިހ ނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލު ފަހުންުު،ރައިންތެޔޮ
ތަކެއްޗަށްުލިބޭުފައިސ ގެުހިސ ބެއްުވަކިންުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަ 8ގަުކޮށްލަމެވެ.ުމިގޮތުންުއަގުއަދ ކުރ ގޮތަށްުވިއްކު 

ު 2018ުުޖަނަވަރީ ުދިޔައިރު، ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓް ުދުވަހު 28ުުވަނަ ުލ2017ުިޑިސެންބަރު ުފެށިގެން ުދުވަހުން ބިފައިވ ުވަނަ
ުޖަމ  ުބޭންަކށް ުއ މްދަނީ ުއެދުަވހ  ުނުވ އިރު ުހަވ ލުކޮށްފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުކައުންސިލުެގުހަކުރުމަށްަޓކައި، މަޔަށް،

ުފައިސ ުހަވ ލުކުރުމަށްުއިދ ރ އ އިުހަވ ލުނުކޮށްހުރިުފަިއސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓ ފައިނުވެެއވެ.ުއަދިުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށް
ފޯމްުނުވަތަުހަވ ލުކުރި ހަވ ލުުކުރު  ނުވ އިރުުތެޔޮފިހ ރައިގައިުުފައިސ ގެުތަފްޞީލުުއެނގޭފަދަުލިޔުމެއްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުފައިސު 

ުތިޖޫރީއެއްުބަހައްޓައިފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ު)ު)ނ( ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަީނުދައުލ1.01ުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުތަންތަަނށްުވަނަ ތުގެ
އެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ލިބޭފައި ލިބިއްޖެނަމުަ، ވަގުތުުއޮއްވު  ޖަމ ކުރެވޭހު  ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުސު 

ުފަުކަމަށެވެ.ުޖަމ ކުރަންވ ނެ ުއ މްދަނީ ުތެޔޮފިހ ރައިގެ ުހަވ ލުކުރ  ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލުގެ ުބޭންކަްށުނަމަވެސް، އިސ 
ުކައުންސި ުބަދަލުގައި ުކަޖަމ ކުރުމުގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ުބަހައްޓައިގެން ުތިޖޫރީގައި ުއިދ ރ ގެ ުއޮތްއިރު،ުލުގެ ުމިހެން ން

ގެުސަބަބުންުކައުންސިލުގެުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރިގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުއެކަށީގެންވ ގޮތުގައިުބެލެހެއްޓިފައިުނުވުމު
ުތެވެ.ނެންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުގެުތަފްސީލެއްުއެނގޭކަށްުއިދ ރ އަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވ ުތެޔޮިފހ ރައިގެުފައިސ އި

ުސަބަބުން،ުކައުންސިލުން ުނުވުމުގެ ުބެލެހެއްިޓފައި ުއެކަށީގެންވ ގޮތެއްގައި ުހިސ ބުތައް ުވިޔަފ ރިއ ގުޅޭ ުވިޔަފ ރިްނުުތެލުގެ ުތެލުގެ ހިންގ 
ުއެ ުނުވަތަ ުގެއްލުމެއްކަމެއް ުނުވަތަ ުފައިދ އެއްކަމެއް ުދެުވަމުންދަނީ ުވިޔަފ ރިއެއްކަމެއްުމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިުހިވިޔަފ ރިއަކީ ންގިދ ނެ

 ުކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވ ކަންުފ ހަގަުކރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތުގެމަތިނ5.08ުް(ުގ2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު)ހ( އެފައިސ އެއްުލިޭބުިލބޭުފައިު،ވަނަުމ އްދ ގައިވު  ސު 
އަދިުަކއު ންސިލުގެުއިދ ރ އަށްުފައިސ ުދުވަހުުރަސީދުުހެދުމަށްފަހުުދުވަުހފޮތްުނުވަތަުވިކުރ ގައިުލިޔެުރިޯކޑުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެު.

ުތަފްޞީ ުފައިސ ގެ ުހަވ ލުކުރ  ުއިދ ރ އ  ުކަުއންސިލުގެ ުފުރިހަމަކޮށް ުފޯމު ުހަވ ލުކުރ  ުފައިސ  ުބެލެހެއްޓުަމށ އި،ުހަވ ލުކުރުމަށް ލް
ުމިގޮތުގެމަތިންުހަވ ުލނުކުރެވޭުފައިސ ގެުތަފްސީލީުރިކޯޑުުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު
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5.15ު(ުގ2017ުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުތެޔޮުފިހ ރ އިގެުފައިސ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު)ށ(
ު ުބަޔ ންކުރ  ުމ އްދ ގައި ުގެންދިއުމަށްުު،ގޮތުގެމަތިންވަނަ ުޖަމ ކުރަމުން ުގަވ އިދުން ުއެކައުންޓަކަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ  އެ

ުދަންނަވަމެވެ.

ފައިސ ގެުތެރެއިންުހަވ ލުނުކުރެވިުހުންނަުފައިސ އ އިު)ނ( ފައިސ އ އިގެއެއްތަނުންުއަނެއްތަަނށްުގެންޮގސްުު،ޚަރަދަށްުނަގު  ،ނެސްުހަދު 

ުދައުލަތު ުމިނޫންވެސް ުއެކައުންޓަށްއަދި ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުލިބޭ ުފައިސ އ އި ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުހަވ ލުގައި ުހުްނަނުުގެ ޖަމ ނުކުރެވި
ގޮތުގެމަތިްނުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށ6.21ުްގެު(2017ު)ފެބްރުއަރީުފައިސ ،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ފައިވު 
ރީުބ ކީކުރ ުފޮތެއްގަިއުށްުތިޖޫރީގައިުބަހަްއޓ ުފައިސ އ އިުނަގ ުފައިސ ގެުރެކޯޑުުތިޖޫތިޖޫރީގައިުނޫނީުުނބެހެއްޓުަމށ އި،ުމިުގޮތަ

ުބެލެހެއްޓުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ލިޔެުނުވަތަުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުދުަވހަށްު

އެހެނިހެންުގަވ އިދުަތކ ުުގުޅުންހުރިކައުންސިލުންުހިންގ ުތެލުގެުވިޔަފ ރީގެުހިސ ބުތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުކަމ ުު)ރ(
ުންނަވަމެވެ.އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓަިއ،ުވިޔަފ ރިންުލިބޭުފައިދ /ގެއްލުމުގެުހިސ ުބތައްުގަވ އިދުންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަ

އ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުރިޕޯޓުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވ2016ުުު .13 ުންުވަނަުއަހަރުުލިބިފައިވު 

ވަނަުމ އްދ ަގއ105ުުި)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެރުުޤ ނޫނުުނަްނބަ
ުއަތޮޅުުކައުންސިލަށް ުއަހަރީުރިޕޯޓް ުއ މްދަނީގެ ުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭ ުކައުންސިލްގެ ުރަށު ުރައީސްުރަ، ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލްގެ ށު

ުފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ.ުނަ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުރަސްމ ދޫ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއަހ2016ުަމަވެސް ުއ މްދަނީުވަނަ ުލިބުނު ރު
 އ އިުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުއަަހރީ ުޚަރަދުގެ ުއ އި ުއ މްދަނީ ުހުަށހަޅަންެޖހޭ ުކައުންސިލަށް ުޤ ނޫނުުުއަތޮޅު ުހުަށނ ޅ ަނމަ، ުގަވ އިދުން ުރިޕޯޓް 2010/7ުުނަްނބަރު
ޚިލ ފުވުމުގ105ުުެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުިހންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު ތުރުންުރަށުގެުތަރައްީޤގެުއިމ އްދ އު 
ވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަްނުންމުމުގައިުހުރަސްތައްުކުރިމަތިމަޝްރޫއުތަކ ުގުޅޭގޮތުންުއަތޮޅުުކައުންސިލުންުނިންމަންޖެހޭުކަްނތައްތައްުނި

 ު ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުަނންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނުމ އްދ އު 105ު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ
ުލަށްުފޮނުވުަމށްުދަްނނަވަމެވެ.ލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުކައުންސިލްގެުރައީސްުއަތޮޅުުކައުންސިުއެއްގޮތަށްުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އި

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންު .14 ުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުައހަރަކުުފެބްރުއަރީއ އި ުޖުލައިމަހުުސިޓީުކައުންސިލުންނ އިުރަށްރަުށގެުރައްޔިތުންނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ަލއިފައިވު 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގ2010/7ުުކައުންސިލްތަކުންުބ އްވަންވ ނެުަކމަށްުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ބައްދަުލވުމުގައިުފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިގޮުތންުފެބްރުއަރީމަހުުބ އ110ުްޤ ނޫނު(ުގެު ވު 
ުއ އި ުރިޕޯޓ އިު،ރިޕޯޓް ުކައުންސިލްެގުު،މ ލީ ުބައްދަލުވުމުގައި ުބ އްވ  ުޖުލައިމަހު ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށ އި ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް އޮޑިޓް

ހޯދަންވ ނެކަމަށްުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅައިުހިޔ ލު
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ު ުބައްދަލުކުރުމުގެ ުރައްޔިތުންނ  ުއ ންމުޮކްށ7ުުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުބަޖެޓްގެ ުޕްލޭނ އި ުރިޕޯޓްތަކ އި ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް )ހަތެއް(
 ހ މަކުރަންވ ނެކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

މ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީު އްަދލުވުްނުދެންނެވިުބަމިވަނަުއަހަރުގެުޖުލައިުމަހުގައ2016ުުިރަސްމ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުނަމަވެސުް،
ުގޮތުގެ ުހިޤ ނޫނުގައިވ  ުރައްޔިތުންނ އި ުފަރ ތުން ުކައުންސިލުގެ ުއެހެންކަމުން، ުނުވެއެވެ. ުބ ްއވ ފައި ުގިަނުއްސ މަތިން ކުރަންޖެހޭ

 އިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ހިޔ ލުުހޯދަންޖެހޭުކަންކަމުގައިުރައްޔިތުންގެުހިޔ ލުުހޯދިފަުރައްޔިތުންގެުތަކެއްުހިއްސ ނުކުރެވިމަޢުލޫމ ތު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުަނންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަަނުމ އްދ އު 110ު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ
ުބަޔ ްނކޮށްފައިވ ު،އެއްގޮތަށް ުމ އްދ ގައި ުއެ ުބައްދަުލވުންތައް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުޢ ްނމުކޮށް ުބޭއްވުަމށްުުރައްޔިތުންނަށް މުއްދަތުގައި

ުދަންނަވަމެވެ.
ު

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ުންވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކީވެފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވު 2016 .15

ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ު D2/CIR/2016/14 (19-13 މިނިސްޓްރީ މ ލިއްޔަތ އިބެޭހުު(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 

އ އިުޚަރަދުުއެކައުންޓުުުކީއައިޓަމްުބ ުގެބަޖެޓުއިދ ރ ގެުވަނަުއަހަރުުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުރަސްމ ދޫުކައުންސިލަށ2016ުުްނަމަވެސްު
ު ުބ ކީ ުހިސ ުބތަްށ ުތިޖޫރީގެ ުބަލަހަްއޓ ފައިއަދި ުސަބަބުންުރަނގަޅަށް ުބ2016ުަުނުުވމުގެ ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުބ ީކގެުަވނަ ޖެޓްެގ
ުުހުރިގޮތުގައި ުޢަދަދު ުނުވެއެވެފައިސ ގެ ުކައުންކަށަވަރުކުރެވިފައެއް ުނަމަވެސް .ު ުސިލުގެ ުފައިސ އިދ ރ ގެ ުއެކައުންޓްބަޖެޓް ުުޖަމ ކުރ 
ތޭކަުނުވައެއް(ުތޭކަުނުވަދިހަުައށްުހ ސްުހަތަރުުސަ)ހަތަރުުސ498,409ުަޖުމްލަުުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2016ުު(ުގައ1ުި)ޚަރަދުު
ު ުއެުހުރުފިޔ  ުސްޓޭޓްުރިކަމަށް ުބޭންކް ުދައްކައެވެ.ންޓުމައެކައުންޓްގެ ުުތަކުން ުއޮތްއިރު، ުމިހެން ުބަޖެޓްުވަނ2016ުަކަން ުއަހަރުގެ

 ުފައިނުވެއެވެ.ޓްރ ްނަފރުކޮށްުބ ކީގެގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށް

މަށްުފުރުަޞތުުހުޅުވުމުެގުލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުބ ކީުޖަމ ނުކޮށްުހުރުމުންުއެފައިސ ުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރު އެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައި
ުއިތުރުންުދައުލަތުގެުކޭޝްފްލޯުެމނޭޖްކުރަންުދަތިވުމަކީުއެކަށީގެްނވ ކަމެކެވެ.ު

 

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


5.'..r,e tru

-tut 
)-e2rv, ,?23.a3 2.?3r' .3 eot6 .|ri:-, t9)

:;tt ,i 2016

t3-D2lCLPJ20t6,14

-.2'-t J' 'eP/2 
.r-rt

.,rt?. 4t ..t 2tr.-r, )-2rP2c ,-ra

1440 ;t:tri33 t'l
2019 ,t.L; 23

+=--w
e

Zl i :1 2)P

\!\!u.audit, or -,m\ .l. inlb ii,aLrd it.por.nr\ ';-5- 332 3%9 
',




