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c 

ުު

ު

 ށް ްނތަކަ މީާލ ަބޔާ  ަވަނ ައަހުރގެ  2016 މޮާޅްސަމޑުލު ެދުކުނުބީރ ެކްނޫދ ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ 
 ރިޕޯޓް ޭދ  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 
 

ޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުސްމަުމ ޅޮުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ު،މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުކެންދޫުުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުު)އޮޑިޓްުޤ ނޫުނ(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަނންބަރު
މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮްތު ޔ ްނތަކ ީލުއަހަރުގެުމ ލީުބައަށްުނިމުނުުމ 2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުގެކައުންސިލްގެުއިދ ރ 
ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްުުކެންދޫުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުބަޔ ންުކުރުމ އި،ު

ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުމަޤުޞަދުތަު،އެ ުއިދ ރ ގެ ުޙ ޞިލްވ އެ ުބަޖެޓުގަިއުުއް ގޮތަށް،
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިު ،ކަ

ުވިޔަފ ރިތަކުގެ ުދަށުގައިވ  ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ުބަލަހަްއޓ ފައިވަުއެ ުހިންގ  ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދި ުނަންބަރުުމ ލީ ުޤ ނޫނު ނީ
އ އ3/2006ުި ޤ ނޫނުުނަންަބރުުު،)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( )ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުުެދައުަލތުގެުމ ލިްއޔަތުގެުގަވ އިދ އުި،

ުއު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއެ ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުއ އި ުޤ ނޫުނ( ުހިންގުމުެގ ގަވ އިދުތަަކށްުުއިނޫނުތަކ ޤު ޞޫލުން
މިޢަ ޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުުމަލުކުރެވިފައިވު  އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުު،ރުމ އިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަުރ

)ދައުަލުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުެގ2006/3ުުއެުކަންކަންުޤ ޫނނުުނަންބަރުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ޒިންމ ދ ރުުމ ލީުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެދޫުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންުުގެު)ހ(މ އްދ  ވަނ36ުަ

ުހުށަހެޅުމ އެކު ުު،ވެރިޔ އަށް ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުބުނެފައިވ 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައި ުެއުުވަނަ ގޮތުގެަމތިން
މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުަށެހޅުމެވެ.ުއަދިުމިުރިޕޯޓުުުށ އިކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަ

ުހުށަހަޅައި ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުވެބްސައިޓްުު،ޓްރެޜަރީއަށ އި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނ ނެހެްނ ރައްޔިތުންނަށް
 www.audit.gov.mvު.ެުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ގެުޤ ނޫނު(ުމ ލިއްޔަތުު)ދަުއލަތުގެ 2006/3ޤ ނޫނުުނަންބަރުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީު

ުނަންބަރުުުއިއިދ ގަވު އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުއ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުްނ2010/7ުުޤ ނޫނު
މިންވަރ އިުއަށްހިންގުމުގެުޤ ނޫުނު( ރައްއިދ ރ ގެުގެުކައުންސިލްު،ޢަމަލުޮކށްފައިވު  ޖިލީހުެގުޔިތުންގެުމަބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައުި،

ުުންމުންތަކ ުއެއްގޮތަށްުޢަަމލުކޮްށފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ނި
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ުކެންދޫުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުރިޕޯޓުގައި އިސްވެރިންނު ުގެކައުންސިލްގެ
މިުއޮޑިޓުގައިު ބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަުތގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. އެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، ުުހުރިހު 

ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ުލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުަމތިންުލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ ިއުދައުލަތުގެުމ )ދަުއލަތުގެުމ 2006/3ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ުއިދ ރ ގެުކެންދޫުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުު،ބެލެހެްއޓުމ އިމ ލީ ުޙަޤީޤަތ ުުއިދ ރ ގެއެ ހިސ ބުތައް

ުތައްޔ ރުކޮށް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުސައްޙަކަމ އި ުު،އެއްގޮތަށް ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ވަަނ15.01ުުގެ
ު ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުހިމަނައިގެން ުމަޢުލޫމ ތު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބަޔ ނ15.03ުްމ އްދ ގައި ުމ އްދ ގައި ނޑ ުވަނަ ުއޮނިގަ ކޮށްފައިވ 

ުުކެންދޫުުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުށަހެޅުމަކީުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިްޓުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަްށުހުު،އެއްގޮތަށް
ދަށުްނުގެުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(46ުގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުުއަށްކައުންސިލްގެުއިދ ރ 

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސް ނޑައަޅ ފައިވު  ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެއޫކަ ބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުުލިއްޔަތެކެވެ.ުފައިސު 
ސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެ އެކައުންޓިންުގ "އިންޓަރނޭޝަަނލްުޕަބްލިކްުސެކްޓުަރ ވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުް،

ނޑުުފައިނޭން ޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ
ުޒިމްުކުރެއެވެ.ލ 

ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުސައްޙަނޫންުުއަދި ުމައިަގނޑުގޮތެއްގައި ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ުޚިޔ ނ ތެއް ތެރޭގައި،
އެކަށީގެންވ ުހަރުަދނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަްއު، ލީުބަޔ ްނތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ 

މުއައްސަސ އަށްުއެފަރު މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އިމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެްއުޓމ އުި، މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުު،ކަށީގެންވު 
އެކުލަވ ލުމ އި،ުުމ ލީުބަޔ ންތައްުއަހަރީު،ސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެ

އަންދ ޒ އެއްުު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއްވެސްުޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއަދިުމ ލީުބަ ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވު 
ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އަްށ2016ުުޑިސެންބަރ31ުުުގެުރ ކައުންސިލްގެުއިދ ކެންދޫުބުރީުދެކުނުމ ޅޮސްމަޑުލުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ު ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުއޮޑިޓްކުރުމަށްަފހުނިމުނު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުދެކޭގޮްތުު،އަހަރީ ުޖެނެރަލް ުޮއޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެދު ުމ ލީ އެ

ުގެުމުހުރުުއެގޮތަށްުކަންކަންުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުތިރީގައިުބަޔ ންކޮށްުސަބަބުުނެތްުދެވެންުއޮޕީނިއަންު،ނަމަވެސް ބަޔ ންކުރުމެވެ.
ުު،ސަބަބުން ުހޯދިފައެއްުުހެކިުއެކަށީގެންވ ު،މިންވަރަށްުޭބނުންވ ުދޭންުއޮޕީނިއަންުގެުޖެނެރަލްުއޮޑިޓަރުބަޔ ންތަކަށްުުމ ލީމި
ު.ނުވެއެވެ

ު  
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4 ގ40ުުެސަފުހ ު  
 

 ސަބަބުުުނެތްުުދެވެންުުއޮޕީނިއަންު

ު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ުބަޔ ންތަކުެގ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުިލުބނުގޮ"ވަނަ ުހޭދަކުރެވުފައިސ  ނުގޮުތގެުތ އި
ުބަޔ ން ުއ އިުުގައި،" ުފައިސ  ުހުރި ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުއަދި ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ުއަހަރުތެރޭ ުފައިސ އ އި، ުލިބުުނ އަހަރުތެރޭ

، އަދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވޭުގޮތަށް،ުލިބޭުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ 

ު ުހިސ ބުތައް ުޚަރަދުގެ ުނުވުކުރެވޭ ުަބލަހައްޓ ފައި ުގުޅޭމ އި، ުއަދަދުތަކ  އޮޑިޓަރުންނަްށުުތައްތަްފސީލްުހިމަނ ަފއިވ ބައެއް
ު ުނުވ ތީ، ުފޯރުކޮށްދީފައި ުކުރެވެން ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުއަދަުދތަކުގެ ުއެޮގތުން،އެ 2016ުުުނެތުން. ުލިުބުނުވަނަ އަހަރުތެރޭ

ުހިމަނ ފަ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުޖުމުލަ ުހައެއް)4,016,706ުއިވ  ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުސޯޅަ ުމިލިއަން ުއެު(ުހަތަރު ރުފިޔ އ އި،
ޖުމުލަުުހޭދަުކުރެވުނުުފައިސ ގެއަހަރުތެރޭު ުސ ޅީސްުއެއްު)ތިންުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަު) 3,541,858 ގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 

އ އިރުފިޔ ،ުއަދިުއަހަރުުނިމުު(ުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުފަންސ ސްުއަށެއް ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުނުއިރުުހުރިުފައިސު 
ޖުމުލަު ގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުު(ުރުފިޔ އަށްުސަތޭކަުތިރީސްުނުވަުހ ސްުދުއިސައްތަުއަށ ރަ)839,218ުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުކުރެު.ކުރެވެންުނެތުން ދިވެހިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުއެހެންކަމުްނު، ވިފައިވަނުީ،
ުތައްޔ ރު ުބަޔ ންތައް ުއަސ ސްމ ލީ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަުތގެ ުބޭނުންކުރުމަށް، ، ުކުރުމުގައި

ުޕަ" ުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުެސކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންަޑރޑް ުއިޕްސަސް)ބްލިކް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަ(: ރުދަުފައިނޭންޝަލް
 .އ ުއެއްގޮތަށްކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން"ުންޓިންގކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައު

 އޮޕީނިއަންުނުދިނުންު

ކަންކަ މަށްުރިއ ޔަތްުކުރ އިރު،ުމ ލީުބަޔ ންތަކަށްުއޮޑިޓަރުއޮޕިނިއަންުދެވެންުނެތްުސަަބބުުބަޔ ންކޮށްުމަތީގައިުފ ހަގަޮކށްފަިއވު 
ހެކިުިލބިފައިުނުވ ތީޖެނެރަލްގެުއޮޕީނިއަންުދޭންުބޭނުު މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު  ކައުންސިލްގެުކެންދޫުބުރީުދެކުނުުމ ޅޮސްމަޑުލުު، ްނވު 

 ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކަށްުއޮޕީނިއަންއެއްުނުދެމެވެ.2016ުއިދ ރ ގެު

 

ފައިވު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިު
ރިޕޯޓްު ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުު
ުސްއޫލިއްޔަތުުވެރިޔ ގެުމަު

ުޒިންމ ދ  ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމަތީގައިުމ ލީ ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ރު
ު ުމަސްއޫލިއްޔަތުެގ ުު،އިތުރުންބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުނަްނބަރު ުލ މަރަކުޒަކ7/2010ުުީޤ ޫނނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުގެ ުޤ ޫނނު( ުހިންގުމުހެ ުބަލަހައ88ުްއުޞޫލުން ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލް ުމ އްދ ގައި ޓަންވ ނީުވަނަ

ުކަމަ ުމަިތން ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދުަތކ އި ުޤ ނޫނ ިއ ުބެެލހެއްޓުމުމުގެ ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުްނ،ުދައުލަތުގެ ށް
އިންުބ ރުުލިބިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީނ3/2006ުުްޤ ނޫނުުނަްނބަރުު )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(

ގޮތުގެުމަތިން،ުުޝ އިޢު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު  ންސިލްގެުކައުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކޮށްފައިވު 
ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުު،އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންތައްތައްުހިންގުމ އި،ުބެލެހެއްޓުމ އި

ުކަންތައްުއެއްގޮތަށް،ުއެ ނޑައެޅިފައިވ  ތަކަްށ،ުބަެޖޓުގައިުކައުންސިްލުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުޮގތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
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5 ގ40ުުެސަފުހ ު  
 

ުޚަރަދުކުރުމ އިޚަ ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޞައްޙަކަމ އިުު،ރަދުކުރުމަށް ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީޤަތ އި ުހިސ ބުތައް ކައުންސިލްގެ
ުެވސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އޮޑިޓަރުެޖނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުު،ގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮްތުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުންމ ލީުބަޔ ންތަކު
ު ުކެންދޫ ުދެކުނުބުރީ ުުކައުންސިލްގެމ ޅޮސްމަޑުލު 2016ުުއިދ ރ ގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއަހަރަށްުވަނަ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ުއެއްގޮތަ ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ނޑައެޅިފައިވ ުކައުންސިލުން ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެ ށް،
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެު، ޔ ންކުރުމ އިކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ

ދައުލަތުެގު)3/2006ުުކަްނކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަްނބަރ:ުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެން
ޤ ނޫނުުނަންބަރު: އ އިުދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި، ރ ްއޖޭގެުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުވެހި)ދ7/2010ުިމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުއެއްގޮތަށްޯތުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަން

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ  ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަްއުބަލައި،ުއެއަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުގެނައުމެވެ.ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްަތކުގެުސަމ ލުކަމަށްު

ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫުނތަކ އިު، މި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުކުރިން ުހިންގުމުގައި، ުކަންކަން ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލް
ުއެއްގޮތަ ުގަވ އިދުތަކ އި ުބަޖެޓުން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބެލުމަށ އި، ުމިންވަރު ުކުރެވިފައިވ  ުއަމަލު ޚަރަދުކޮށްފައިވަީނުށް

ހެކިުހޯދުުމގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭު ކައުންސިލަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުޭބނުންވު 
މ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުު،.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ

ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުު، ގަވ އިދ އި
ުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

އ މ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުވަނަުއަހަރ2016ުުުންުތުމިގޮ ވިޔަފ ރިތަކުން،ުއިުކައުންސިލްގެުއިދ ރު  އެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 
ުގުޅޭު ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ  މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު އިުގަވ އިދުަތކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު  ބޭނުްނވު 
ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

1. ު ުކެންޫދ ުދެކުނުބުރީ ުވީނަމަވެސްމ ޅޮސްމަޑުލު ުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުރަޖިސްޓްރީއެއް ުހަރުުމދަލުގެ ުއިދ ރ ގައި ު،ކައުންސިލް
ުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމައުލޫމ ތުތަކ ުއެއްގޮތައ7.10ުްއަދ7.01ުުިގެު (2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)

ލިުބުނުު،މިގޮތުންުން.އަދ ހަމަކޮށްުަބލަހައްޓ ފައިުނުވުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުފުރިހަމައަށްު ބައެއްުހަރުމުަދލުގެުއަގުުއަދިުމުދު 
ވަނަުއަހަރުތެރޭުނީލަންުކިޔ ފައިވ 2016ުުތ ރީޚްުފަދަުމުހިއްމުުމައުލޫމ ތުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ކަމ އިު

 ކޮށްފައިުނުވުން؛ޖިސްޓްރީންުއުނިލުގެުއަގުުހަރުމުދަލުގެުރަހަރުމުދަ

ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ު .2 ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ނޮވެމްބަުރ08ުު)08/2012ުމިނިސްޓްރީ
ުފޮނުވ2012ު ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުތަކުން ު"ކައުންސިލް ުގައިު( މ އިގުޅޭ"
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6 ގ40ުުެސަފުހ ު  
 

ކުގެުަދށުންުކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުބަަލއިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުަފއިސ ުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޤ ނޫުނތަ
ުނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުސަރކިއުލަރގައި ުއެ ުޖަމ ކުރުމަށް ުގަވ އިދުން ުއެކައުންޓަށް ުބެންކް ުޕަބްލިކް ުއޮންނަ ު،އޮތޯރިޓީގައި

ވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވ 2016ުުއިދ ރ އަށްުުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލްގެސްމަޑުމ ޅޮ
ޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮްށު )90,928ުލަުޖުމުުގެުތެރެއިންފައިސ  ނުވަދިހަުހ ސްުނުވަސަޭތކަުއަށ ވީސް(ުރުފިޔު 

 ފައިުހުރުން؛ންކުުއެކައުންޓުުއަދިުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓު ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބެ

ކޮންމެުމަހެއްުިނމުމުންުފޮތުންުދަްއކ ުު،ގައި(ުށ)ވަނަުމ އްދ ގ1.12ުުެގެު(2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .3
ކޮންސައިލްުކުރަންވ ނެކަމަށްުބ ކީުއ އިުއެކައުންޓްުބ ކީުރަނގަޅުކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުބޭންކްުއެކައުންޓުުމަހަކުުއެއްފަހަރުުރި

މ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެު ވަނަުއަހަރުެގ2016ުުޓަށްުބެންކުުއެކައުނ4ުްބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސުް،
ު ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުމަހެއްގައި ުއެއްވެސް ުނުވުސްޓޭޓްމަންޓް ުސަބަބުންތައްޔ ުރކޮށްފައި ުމިހެންވުމުގެ ުން. ުރުޑިސެމްބ31ުަ،

ުތަކުްނ2016ުު ުސްޓޭޓްމަންޓް ުހުރިކަމަްށުެބންކު ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުއެކައުންުޓތަުކގެ ުބެންކު ުކައުންސިްލުއިދ ރ ގެ ުނިޔަލަށް ގެ
އެުތ ރީޚުގެުނިޔަލަށްު،ު)އެއްުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުސައްބީސްުހ ސްުހަތްދިހަުހައެއް(ުރުފިޔ އަކީ 1,126,076 ުޖުމުލަދައްކ 

 ުުނެތުން؛ުކުރެވެންުކަށަވަރުުއަދަދުކަންުޖެހޭުުނަންންހުުތަކުގައިުއެކައުންޓް

ތަކެތިުހޯދަްނވ ނީުތަކެއް .4 ޚިދުމަތްުނުވަތަުގަންނަންުބޭުނންވު  ޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަަތުހޯދަންުބޭނުންވު 
ވަނަުމ އްދ ގަިއ8.05ުުގެު(2009)ދުގެުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަށްުވެރިޔަކުުހުއްދަދިނުމުންުކަމަށްުދަުއލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އި

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަނުކޮށްުު،ބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް
ުޖުމުލ2016ުުަ ުއަހަރު ުތަކެއްޗ އ193,316ުުިވަނަ ުތިންސަތޭކަުސޯޅަ(ުރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތަށްު)އެއްުސަތޭކަުނުވަދިހަތިންހ ސް

ުފައިސ ުޚަރަދުުކޮށްފައިވުން؛

ުތަކެތީ .5 ުގަންނަ ުއަުގުއެއްފަހަރ  1,000ުުގެ ުފެށިެގން ުތަކެިތ25,000ުުރުފިޔ އިން ުއެފަދަ ުނުވ ނަމަ ުބޮޑު ރުފިޔ އަށްވުރެ
ުހޯދުމަށްފަހު ުލިޔުމުްނުއަގު ުތިންފަރ ތަުކން ުަމދުވެގެން ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުއެު،ވިއްކ  ުތެރެއިން ުފަރ ތްަތކުގެ ކަށީގެންވ ުއެ

މަސައްކަތުގެުއަގުުު،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރ8.09ުު(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުތިުހޯދުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެފަރ ތަކުންުތަކެ
މަސައްކަތެއްުކުރެވިއްޖެނަމ25,000ުަ)ތަކެތީގެުއަގ އެކު(ު ހަމަނުވު  އެއްޗެއްުހަދަނ25,000ުުްނުވަތަުު،ރުފިޔު  ހަމަނުވު  ރުފިޔު 

ުކޮށްދިނުު،ނަމަވެއްޖެ ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުނުވަތަ ުހަދައިދިނުމަށް ުއަުގުއެއެއްޗެއް ުފަރ ތަކުން ުތިން ުަތފ ތު ުމަދުވެގެން ުއެންމެ މަށް
8.14ު(ުގ2009ުެބަލައިގެންުއެންމެުރަނގަޅުުފަރ ަތކ އިުއެުމަސައްކަތެއްުހަވ ލުުކުރުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)

ުީވނަ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއިދ ރ ު،މަވެސްގައި ުކެންޫދުކައުންސިލްގެ ުދެކުނުބުރީ ުއިންމ ޅޮސްމަޑުލު ުޚިލ ފަށް ުފަރ ތަުކްނު،ުއެއ  ިތން
)ފަސްދޮޅޮސްުހަތަރުހ ސްުހަސަތޭކަުފަސްދޮޅޮސްުހައެއް(ުރުފިޔ ުޚަރަދ64,666ުުުވަނަުއަހަރުުޖުމުލ2016ުުަުނުހޯދައިއަގުު

 ކޮށްފައިވުން؛

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .6 ގައ8.23ުިު( ަފރ ތުންު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ށު( މަސައްކަތ ިއުު،މަސައްކަތްުހަވ ލުވު 
 %15 މަސައްކަތުގެުޖުމްލަުއަގުގެު،ހަފްތ ގެުތެރޭގައިުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސ ުދިނުމަށްުއެދިއްޖެނަމ1ުަހަވ ލުވ ތ ު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުކުޑަކުދިންގެުޕ ކަށްުު،ުވީނަމަވެސްއަށްވުރެުބޮޑުނުވ ުއަދަދަކަށްުފައިސ ުދެވިދ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި
ުުޕްލޭ ުހޯދުމުގެ ުމަސައްކަތުގެހައުސްއެއް ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުުމަސައްކަތަށް ުއަގުގެ ުު%25ޖުމުލަ ވިހ20,000ުި (އަށްވ 

 ދީފައިވުން؛ހ ސް(ުރުފިޔ ު
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7 ގ40ުުެސަފުހ ު  
 

މަސައްކަތަކަށްުކުރ ު،ުކޮންޓްރެކްޓްުއުޞޫލުންުހަވ ލުވަނަުމ އްދ ގައ8.30ުި(ގ2009ުެ) ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު .7
ގެނެވޭުބަދަލެއްގެުސަބަބުންުނުަވތަުއެހެންވެސްުގޮތަކުންުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތަށްުބަދަލެއްުގެންަނންުޖެހިއްޖެނަމަުލަސްނުކޮްށު

ު،ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސްއެުގެނެވުނުުބަދަލެއްުސ ފުކޮށްުއެނގޭގޮތަށްުލިޔެކިޔުމުންުއެއްަބސްވެފައިުއޮންނަންުވ ނެު
ހަވ ލުކޮށްގެންުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވު ުއިދ ރ އިންުގެޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލްމ  ކުޑަކުދިންގެުއަމިއްލަުފަރ ތަކު 

ލިޔެކިއުމުްނުންކަންުުތރުކޮށްދިމުއްދަތުުއި އިތުރުކޮށްދީފައިވ އިރު،ުގެުމުއްދަތުއެއްުސަޕްލައިުކުރުމުގެުމަސައްކަތުޕ ކަށްުޕްލޭުހައުސް
 ންުނެތުްނ؛އެނގެ

ވަަނ115ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު .8
ުބ އްވަ ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުތ ވަލުކުރެވިފައިވ  ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުކޮންމެ ުބަޔ ްނުމ އްދ ގައި ުކަމަށް ންވ ނެ

16ުވަނަުއަހަރުުބ އްވ ފައިވަނީުޖުމުލ2016ުުަމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު، ވެސްކޮށްފައިުވީނަމަ
 ބައްދަލުވުންުކަމުގައިވުން؛

ުނަންބަރު:ުުު .9 ުހިންގުމުގ2010/7ުެޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ 110ުޤ ނޫނު(ުގެ
ުގައި ުމ އްދ  ުކޮންެމުރަު،ވަނަ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިފައިވ  ުއ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުލޫމ ތު އްޔިތުންނަށް

ދިުވަނަުއަހަރުުފެބުރުވަރީުއ2016ުަު،އަހަރެއްގެުފެބުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ އްވަންޖެހޭނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް
 ންުބޭއްވިކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުުކުރެވެންނެތުން؛ލުވުުޖުލައިުމަހުުމިދެންނެވިުބައްދަ

ވަަނ124ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރު:ު .10
ޢުލޫމ ތުުއަދިުމ ެއކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމަކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޙ ބުވުު،މ އްދ ގައި

އ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުިލބޭުގޮްތތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުު)މ ލީުބަޔ ން(ުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ައްށު
ުވީނަމަވެސްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ުކައ2016ުުު،ބަޔ ންކޮށްަފއި ުއަހަރު ުވަނަ ުތިއްބެވި ުތެރެއިްނ5ުުންސިލުގައި މެންބަރުންގެ

ުއެއްވެސްުމެމްބަރަކުުމިުދެންނެވިުމައުލޫމ ތުުހުށަހަޅ ފައިުނުވުން؛

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުގަ ުދެކޭގޮު)ހ(ުޤ ނޫނ އި ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ު)ވ އިދަށް ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ު)1ތް ށްު(ުއ7ަ(ުއިން
ުިފޔަވައި ުކަންތަްއތައް ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުކެންދޫ ުދެކުނުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ނޑުގޮތެއްގައި، 31ުމައިގަ

ު ުއަހަރ2016ުުޑިސެމްބަރު ުމ ލީ ުނިމުނު ުޤ އަށް ުބަލަހައްޓ ފައިވަީނ، ުހިންގައި ުކަންކަން ުމ ލީ ުގެ ުނަންބަރު: 2006/3ުނޫނު
 ނޫުނ(ުއ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ 

(10ު(ުއިންު)8ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަންބަރުު)ު،)ށ(ުއަދި
ުނަްނބައަށް ުޤ ނޫނު ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުފިޔަވައި، ުކަންތައްަތއް ރު:ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުދ 2010/7ު ުއިދ ރީ ުމިއޮފީހުންު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުކަމަށް ުއެއްގޮތަށް ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޟޫލުން ުލ މަރުކަޒީ އިރ ތައް
 ދެކެމެވެ.
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8 ގ40ުުެސަފުހ ު  
 

ުސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުގަކުރެވުނުުމައްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަު

ުކަށަވަރުުުއަދަދުތައްުުހިމަނ ފައިވ ުުގޮތުގައިުުފައިސ ގެުުހުރިުުއިރުުުނިމުނުުުއަހަރުުުއަދިުުޚަރަދުުުކުރެވުނުުުފައިސ އ އިުުލިބުނުު .1
 ނެތުންުުކުރެވެންު

ު ުއިދ ރ ގެ ުހިމ2016ުެކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުބަޔ ންތަކުެގ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެު"ނޭ ުިލުބނުގޮތ އި ފައިސ 
ުބަޔ ން ުނިމުނުއިުގައި،" ުއަހަރު ުއަދި ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ުއަހަރުތެރޭ ުފައިސ އ އި، ުލިބުުނ ުއ އިުއަހަރުތެރޭ ުފައިސ  ުހުރި ރު

، ށް،ުލިބޭުފައިސ އ އިފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވޭުގޮތަ

ު ުހިސ ބުތައް ުޚަރަދުގެ ުނުވުކުރެވޭ ުަބލަހައްޓ ފައި ުގުޅޭ ުއަދަދުތަކ  ުހިމަނ ަފއިވ ބައެއް އޮޑިޓަރުންނަްށުުތައްތަްފސީލްމ އި،
ު ުނުވ ީތ، ުފ ހަގަކުރަމެފޯރުކޮށްދީފައި ުނެތްކަން ުކުރެވެން ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުއަަދދުތަކުގެ ަވަނ2016ުުުއެގޮތުން،ުވެ.އެ

(ުހަތަރުުމިލިއަންުސޯޅަުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުހައެއް)4,016,706ުބުނުުފައިސ ގެުގޮުތގައިުހިމަނ ފައިވ ުޖުމުލަުތެރޭުލިއަހަރު
އެ ޖުމުލަުުހޭދަުުކރެވުނުުފައިސ ގެއަހަރުތެރޭުުރުފިޔ އ އުި، )ތިންުމިލިއަންުފަސްުސަތޭަކު) 3,541,858 ގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ރުފިޔ ،ުައދިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފަިއސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިު(ުސ ސްުއަށެއްސ ޅީސްުއެއްުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުފަން
ުޖުމު ުހިމަނ ަފއިވ  ުޮގތުގައި ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ ުއަށ ރަ)839,218ުލަ ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުނުވަ ުތިރީސް ުސަތޭކަ ގެު(ުރުފިޔ އަށް

ުނެތްސައް ުކުރެވެން ުކަށަވަރު ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޙަކަން ުކައުންސިލްއެހެްނކަމުންުކަން ުތައްޔ ުރު، ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ގެ
ކުރެވިފައިވަނީ،ުދިވެހިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުބޭނުންކުރުމަށް،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގު

ުއަސ ސް ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުސެކްޓަރު"، ގަވ އިދުގައި ުޕަްބލިކް ރޑްއެކައުންޓިންއިންޓަރނޭޝަނަލް (:ުއިޕްސަސް)ުގުސްޓޭންޑަ
ުއޮފްުއެކައުންޓިންގ ުބޭސިސް ުކޭޝް ުރިޕޯޓިންގުއަންަޑރުދަ ު"ުފައިނޭންޝަލް ުއެއްގޮތަށްކަން ުނެތްއ  ުކުރެވެން ކަްނުކަށަވަރު

ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުއިދ ރ އަށް ުހިސ ބުތައް ކައުންސިލްގެ ުފައިސ ގެ ުމ ، ލިބޭ ުދައުލަތުގެ ުފަލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވު ގަވ އިދުގެ ުބ ބުގައި  ސްވަނަ

ވަނަުމ އްދ ހެު)ށ(ުގައ5.15ުުިގަވ އިދުގެު ހަމަތަކ ުއުސޫލުތަކ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ުއަދިުއެ
ުގޮތަށް ު އެކި، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއަދަދު ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުހިުކަންކަމަށް ުއެނގޭނެގޮތަށް ުބެލެހެއްޓުމަށްވެވަކިވަކިން  ސްުސ ބުތައް

ުހިސ ބު ުޚަރަދުތަކުގެ ުކުރ  ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުއިތުރުން ުމީގެ ުހަވަނަު ދައުލަތުގެ، ދަންނަވަމެވެ. ުގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
 ށްުދަންނަވަމެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓުމަު ބ ބުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވ ުހަމަތަކ ުއުސޫލުތަކ ުއެއްގޮތަށް

ުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުުގަވ އިދ ުޔަތުގެުގެުމ ލިއްުދައުލަތުު .2

ދައުލަތުގެުު،ސްޓްރީއެއްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުވީނަމަވެސްރަޖިުހަރުމުދަލުގެުގައިއިދ ރ ުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލް
އެއްގޮތައްުހަރުމުދަލުގެުވަނަުމ އްދ 7.10ުުއަދ7.01ުުިގެު (2009)ުވ އިދުމ ލިއްޔަތުގެުގަ މައުލޫމ ތުތަކު  ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އަދިުމުދު ުމުދަލުގެުއަގުހަރުބައެއްުު،އިުނުވ ކަންުފ ަހގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުންލަހައްޓ ފަކޮށްުބަދ ހަމަރަޖިސްޓްރީުފުރިހަމައަށްުއަ
ވަނަުއަހަރުތެރޭުނީލަނ2016ުުްު،މ އިހިމަނ ފައިުނުވ ކަުޖިސްޓަރީގައިމުހިއްމުުމައުލޫމ ތުުހަރުމުދަލުގެުރަލިބުނުުތ ރީޚްުފަދަު

 ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނުވެ.ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކޮށްފައިލުގެުއަގުުރުމުދަކިޔ ފައިވ ުހަ
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ 11.03ުު، 11.02، 11.01ގެ ުއެއްގޮތަށ11.04ުްއަދި ުމ އްދ އ  ު،ވަނަ
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެިއްނުު،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް

ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުކުރުމަށ އިހަރުމުދަލުގެ ުރިކޯޑު ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުތަކެތި ުހިސ ބުތައްުު،ުއެންމެހ  ހަރުމުދަލުގެ
އަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަންޖެހޭުހުރިހ ުތަކެތިުހަމަައށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަުކުު،ފުރިހަމައަށްުބެލެހެއްޓުަމށ އި

 އެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ޕަބްލިކްުދައުލަ .3 ފައިސު  ުކޮށްފައިުނުވުންުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

(2012ުުނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުު:ނަންބަރުުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުޓްރެޜަރީގެުއެްނޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ
ުންކޮށްފައިވ ޔ ބަުގައިު"ުފޮނުވުމ އިގުޅޭުއޮތޯރިޓީއަށްުރެވެނިއުުއިންލަންޑްުމޯލްޑިވްސްުފައިސ ުބަލައިގަންނަުުތަކުންުކައުންސިލް"

ުއޮންނަުުއޮތޯރިޓީގައިުމަނިޓަރީުމޯލްޑިވްސްުފައިސ ުއ މްދަނީުދައުަލތުގެުުބަލައިގަންނަުއިދ ރ އިންުސިލްކައުންުދަުށންުޤ ނޫނުތަކުގެ
ީރުމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުު،ނަމަެވސްުބަޔ ންކޮށްފައިވީުސަރކިއުލަރގައިުއެުޖަމ ކުރުމަށްުއިދުންގަވު ުއެކައުްނޓަށްުބެންކްުޕަބްލިކް

ޖުމްލަުުތެރެއިންުުގެފައިސ ުއިގެންފައިވ ބަލަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެުއަހަރުުުނަވ2016ުަުއިދ ރ އަށްުކެންދޫުކައުންސިލްގެ
ުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުޖަމ ނުޮކށްުއެކައުްނޓަށްުބެންކްުޕަްބލިކްުރުފިޔ ުއަށ ވީސް(ސަތޭކަުުނުވަިދހަުހ ސްުނުވަު )90,928ު
ުފ ހަގަކުރެވުނެވެުހުރިކަންުބަހައްޓ ފައިުތިޖޫރީގައިުއަދިުއެކައުންޓުުބެންކު ުފައިސ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭުށްއ މްދަނީއަުދައުލަތުގެ.

ުބޭނުންުުއެފައިސ ގެުތެރެއިންުނިޒ މްގެުމ ލީުދައުލަތުގެު،ބަހައްޓ ަނމަުތިޖޫރީގައިުއެކައުންޓ އިުބެންކުުކައުންސިލްގެުޖަމ ނުކޮށް
 .ފ ހަގަކުރަމެވެުއޮންނ ނެކަންުފުރުޞަތުުކުރުމުގެުޚަރަދުުފައިސ ުއެުބޭނުންތަކަށްުގެއިދ ރ ުކައުންސިލްގެު،ނުކުރެވުމ އި

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުފިޭނންުއޮފްުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ު ޓްރެޜަރީގެސް 08ުު)08/2012ުނަންބަުރ ުމ ލިއްޔަތ އިެބޭހ2012ުނޮވެމްބަރ )
ޤ ނޫނުތަކުގެުަދށުން ފަިއސ ސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުު،ުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިަގނެފައިވު 

ޮގތުގެމަތ5.22ުިގެުު(R-20/2017)ގަވ އިދުު ންުމޯލްޑިވްސްުމަިނޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަްބލިްކުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 
 ބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުއެކައުންޓްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުކްުބޭންު .4

ިނމުމުންުފޮތުްނުދައްކ ުބ ީކުުޮކންމެުމަހެއްު،ގައި(ުށ)ަވނަުމ އްދ ގ1.12ުުެގެު(2009ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުެއކައުންޓު ުޭބންކް ުދެނެގަތުަމށްޓަކައި ުރަނގަޅުަކން ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުކުރަންވ ނެކަމަށްުއ އި ުރިޮކންސައިލް

ަވނަުއަހަރުގ2016ުުެބެންކުުއެކަުއންޓަށ4ުުްުއިދ ރ ގެުކެންދޫުކަުއންސިލްުދެކުނުބުރީުމ ޮޅސްމަޑުލުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސުް،
ޑިސެމްބަރ31ުުު، މިެހންވުމުެގުސަބަބުންުނުވ ަކންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިއެއްވެސްުމަހެއްގައިު

ުބ2016ުެ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުނިޔަލަށް ުބެުންކުގެ ުހުރިކަމަށް ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުތަކުންުސްޓޭުންކުއެކައުންޓުތަކުގެ ޓްމަންޓް
އެުތ ރީޚުގެުނިޔަލަށްު، އަކީ(ުރުފިޔ ސައްބީސްުހ ސްުހަތްދިހަުހައެއްސަތޭކަުުއެއްމިލިއަންުުއެއް) 1,126,076 ދައްކ ުޖުމުލަ
ފޮތްތަކުންުދައްކ ުބ ކީުއ އިުއަދި،ުުށަވަރުުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ކުގައިުހުންނަންުޖެހޭުއަދަދުކަންުކައެކައުންޓްުތަ

ުނުކުރ ނަމަބޭ ުރިކޮްނސައިލް ުގަވ އިުދން ުބ ކީ ުންކުގެ ުއެކައުންުޓން ުފުރުަޞތުު، ުނުވުމުގެ ުފ ހަގަ ުއެކަން ުމަދުވިއަސް ފައިސ 
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.އޮތްކަންު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ުދިންގޮތްުރަންުލަފ ުއިޞްލ ޙުކުު

ުއެނެކުސްުުގަވ އިދުގެއެު)ު،މަތިންުގޮތުގެުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއިުގ5.16ުަގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
MG/RV05ު ުދަްއކު ުހިސ ބުތަކުންުއޮފީހުގެުބ ކީއ އިުދައްކ ުއެކައުންޓުންުނިމުުމންުމަހެއްުކޮންމެ(ުއެއްގޮތަށްުނަމޫނ އ ުގައިވ

ުގެނުަވއިުުސްޓޭޓްމަންޓެއްުބެންކުުއެއްފަހަރުުުމަހަކުުކޮންމެުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުކަންހިސ ބުތަކެއްުުރަނގަޅުުކީބ ކީއަ
ުސްޓޭޓްމަްނޓްުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުކުރެވޭުތައްޔ ރުުއަދި.ުދަންނަވަމެވެުކުރުމަށްުތައްޔ ރުުސްޓޭޓްމަންެޓއްުރިކޮންސިލިއޭޝަން

ުސޮއިުުކަށަވަރުކޮށްުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުމ ލީުފަރ ތ އިުތައްޔ ރުކުރިު،ކުރުމަށ އިުކަށަވަރުުަތކެއްކަންުސްޓޭޓްމަންޓްުރަނގަޅުުތަކަކީ
 .ދަންނަވަމެވެުކުރުމަށް

ުފައިވުންުހޯދ ުުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުދުމަތ އިުތަކެއްޗަށްުއެދޭުފޯމްުފުރިހަމަުނުކޮށްުޚިު .5

ުފޯމުުުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުކެއްޗ އިތަުހޯަދްނވ ނީުތަކެތިުޭބނުންވ ުގަންނަންުނުވަތަުޚިދުމަތްުބޭުނންވ ުހޯދަން
ުކަމަށްުވެރިޔަކުުއެކަމަށްުފުރިހަމަކޮށް ުމ އްދ ގައ8.05ުުިގެު(2009)ުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެުހުއްދަދިނުމުން ުވަނަ

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު ކޮށްުނުރިހަމަުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަޭދުފޮތްުނުަވތަުފޯމުުފުުު،ބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް
ު ުބައެއް ުޚިދުމަތް ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ތަކެއްޗ އި ުޯފމުުުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިއެގޮތުްނ،ުުހޯދ ފައިވ ކަން

ތަކެއްޗ އިުުރުފިޔ ގެުު(ސޯޅަުތިންސަތޭކަުނުވަދިހަތިންހ ސްުސަތޭކަުއެއްު)193,316ުުލަޖުމުވަނަުއަހަރ2016ުުުުފުރިހަމަުނުކޮށް
 ވެއެވެ.ފ ހަގަކުރެުޚަރަދުުކޮށްފައިވ ކަންޚިދުމަތަށްުފައިސ ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުމ އްދ 10.58ުުގެ (R-20/2017) ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުޭބނުންވު ުހޯދަންު،ގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުގައިވަނަ
ުފުރިހަމަކޮށްުުފޯމުުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިުުހޯދަންވ ނީުތިތަކެުޭބނުްނވ ުގަންނަންުނުވަތަުޚިދުމަތް
 .ދިނުމުންުކަމުގައިުދަންނަވަމެވެުހުއްދަުވެރިޔަކުުއެކަމަށް

 ހަވ ލުކޮށްފައިވުންުުމަސައްކަތްުުނުހޯދައިުުއަގުުުފަރ ތުންުުތިންު .6

ުވިއްކ ުތަކެތިުއެފަދަުނުވ ނަމަުބޮޑުުުރުފިޔ އަށްވުރ25,000ުެުފެށިގެންުރުފިޔ އިނ1,000ުްުއަގުުތަކެތީގެުގަންނަުއެއްފަހަރ 
ުފަރ ތަކުންުއެކަށީގެންވ ުތެރެއިންުފަރ ތްތަކުގެުއެު،ހޯދުމަށްފަހުުއަގުުލިޔުމުންުތިންފަރ ތަކުންުމަދުވެގެންުތެރެއިންުފަރ ތްތަކުގެ

ުއިވެއެވެކޮށްފަބަޔ ންުގައ8.09ުިުގެ(2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިްއޔަތުގެުދައުލަތުގެުހޯދުމަށްުތަކެތި ުއަގުުމަސައްކަތުގެު،އަދި.
ުހަދަންުުއެއްޗެއްުުހަމަނުވ ުރުފިޔ 25,000ުނުވަތަުު،ކުރެވިއްޖެނަމަުމަސައްކަތެއްުހަމަނުވ ުރުފިޔ 25,000ު(ުއަގ އެކުުތަކެތީގެ)

ުއަގުުުފަރ ތަކުންުތިންުަތފ ތުުމަދުވެގެންުއެންމެުކޮށްދިނުމަށްުމަސައްކަތެއްުއެުވަތަނުުހަދައިދިނުމަށްުއެއެއްޗެއްު،ވެއްޖެނަމަ
8.14ުުގެ(2009ު)ުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުކުރުމަށްުހަވ ލުުމަސައްކަތެއްުއެުފަރ ަތކ އިުރަނގަޅުުއެންމެުބަލައިގެން

ުގައިުމުހޯދުުޚިދުމަތްުޗ އިތަކެއްުއިދ ރ އިންުުކައުންސިލްގެުކެންދޫުދެކުނުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުުު،ނަމަވެސް.ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުގައި
ުފަރ ތަކުންުުތިންުު،އެގޮތުންު.ފ ހަގަކުރަމެވެުނުވ ކަންުޯހދ ފައިުއަގުުފަރ ތަކުންުުިތންުއެްއގޮތަށްުއުޞޫލ އިުއިސްވެދެންނެވުނު

ުޚަރަދުުހައެއް(ުރުފިޔ ުފަސްދޮޅޮސްުހަސަތޭކަުުހަތަރުހ ސްުފަސްދޮޅޮސް)64,666ުުޖުމުލަުއަހަރުުވަނ2016ުަުނުހޯދައިުއަގު
 ވުނެވެ.ކުރެފ ހަގަުކޮށްފައިވ ކަން

ު
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުނުވަތަުުތަކެތިުގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނ10.24ުުަުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ
ުއަުޚިދުމަތުގެ (ުތިނެއްު)3ުުމަދުވެގެންުފޯރުކޮްށދޭުޚިދުމަތްުނުވަތަުުތަކެތިުއެުއިތުރުނުވ ނަމަުވުރެުރުފިޔ އަށ35,000ުްގު
ުތަކެތިުފަރ ތަކުންުރަނގަޅުުއެކަށީގެންވ ުއެންމެުތެރެއިންުއޭގެުއަޅ ކިޔުމަށްފަހުުކޯޓޭޝަންތައްުއެު،ހޯދައިުކޯޓޭޝަންުފަރ ތަކުން

 .ދަންނަަވމެވެުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުނުވަތަ

ދޫކޮުދ އިުގަވ އިުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެު .7 ުށްފައިވުންުޚިލ ފަށްުއެޑްވ ންސަށްުފައިސު 

ުމަސައްކަތ އިުު،ފަރ ތުންުހަވ ލުވ ުމަސައްކަތްު،ގައި(ުށ)ުމ އްދ ގެުވަނ8.23ުަުގެު(2009)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުތުގެދައުލަ
 %15 އަގުގެުޖުމްލަުމަސައްކަތުގެު،އެދިއްޖެނަމަުދިނުމަށްުފައިސ ުގޮތުގައިުއެޑްވ ންސްގެުތެރޭގައިުހަފްތ ގ1ުެުހަވ ލުވ ތ 
ުކޮށްފައިވ ުު،ނަމަވެސްުވީބަޔ ންކޮށްފައިުުދެވިދ ނެކަމަށްުސ ފައިުުއަދަދަކަށްުބޮޑުނުވ ުއަށްވުރެ ުޙަވ ލު ުއިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ

ުއެގޮތުން، ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުދީފައިވ ކަން ުއެޑްވ ންސް ުބޮޑުކޮށް ުއެއަށްުވރެ ުމަސައްކަތްތަކަށް ުޕްލޭުކުޑަކުދިންުބައެއް ުޕ ކަށް ގެ
ވ ލުކޮށްފައިވަނީުމިއަގުގެުހަުފަރ ތަކ އި(ުރުފިޔ އަށްުއަމިއްލަުހ ސްުުޑިހަުއައް)80,000ުމަސައްކަތްުޖުމުލަުުހޯދުމުގެއެއްުހައުސް
ުރުފިޔ ުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދިނުމަށްފަހުކަންުފ ހަގަކުރެވުެނވެ.ވިހިުހ ސް(20,000ު (އަށްވ 25%ުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުދައުލަތުގެުުދިނުމުގައިުފައިސ ުއެޑްވ ންސްުރ ތްތަކަށްފަުހަވ ލުކުރެވޭުުދިނުމަށްުޚިދުމަތެއްުނުވަތަުކުރުވުމަށްުމަސައްކަތް
 .ުދަންނަވަމެވެުއަމަލުުކރުމަށްުގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގައ10.67ުިުގެު(R-20/2017)ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެ

ުބަދަލުުގެނެވުނުކަންުލިޔުމުންުފެންނަންުނެތުންުުށްުކޮންޓްރެކްޓްގެުމުއްދަތަ .8

މަސައްކަތަކަށްުގެނެޭވ8.30ުުގެު(2009) ގެުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ވަނަުމ އްދ ގައި،ުކޮންޓްރެކްޓްުއުޞޫލުންުހަވ ުލކުރު 
ުޖެހިއްޖެނަމަުލަސްނުކޮށްުެއު ުނުވަތަުއެެހންވެސްުގޮތަކުންުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތަށްުބަދަލެއްުގެްނނަން ބަދަލެއްގެުސަބަބުން

ުވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިސްވެފައިުއޮންނަންުވ ނެުލިޔެކިޔުމުންުއެއްބަގެނެވުނުުބަދަލެއްުސ ފުކޮށްުއެނގޭގޮތަށްު
ކުޑަކުދިންގެުއަމިއްުއިދ ރ އިންުގެމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލް ހަވ ލުކޮށްގެންުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވު  ލަުފަރ ތަކު 

ލިޔެކިއުމުްނުދިންކަންުމުއްދަތުުއިުތރުކޮށް ކޮށްދީފައިވ އިރު،އިތުރުުގެުމުއްދަތުމަސައްކަތުއެއްުސަޕްލައިުކުރުމުގެުޕ ކަށްުޕްލޭުހައުސް
ުނެތް ުފ ހަގަކުރަމެެވ.އެނގެން ުއިތުރުކޮށްކަން ުމުއްދަތު ުކޮންޓްރެކްޓަރުމިއެއްބަސްވުމުގެ ގެުއެއްބަސްވުމުު،ުހޅަހެޅުމުންުދިނުމަށް

ުއިދ ރ އިންުމައުލޫމ ތުުދީފައިވެއެވެ.ލުގެުމުއްދަތުުއިތުރުކޮށްދީފައިވ ނީުުައނގަބަހުންުކަމަށްުކައުންސި

ު  
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ އިުއެއްގޮތަށްުއެއްބަސްވުމަށްުއެއްވެސްުބަދަލެއްުގެންނަނ10.55ުުްގެު (R-20/2017)ދުގަވ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު
 ުދަންނަވަމެވެ.ދުމަށްޖެހިއްޖެނަމަުއެުއޮފީހެއްގެުއެންމެުއިސްފަރ ތުގެުހުއްދަުލިޔުމުންުހޯ

ުދުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުގަވ އިުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލްވުންތައްު .9

ުނަްނބަރުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ު: ުގެ ވަަނ115ުު(
ުތ ވަލު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުކޮންމެ ުމ އްދ ގައި ުބ އްވަންވ އ ކުރެވިފައިވ  ުބައްދަލުވުމެއް ުބަޔ ްނުންމު ުކަމަށް ނެ

ަވީނުވަނަުއަހަރުުބ އްވ ފައ2016ުިމ ޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރީުކެންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު، ނަމަވެސްއެހެންުުކޮށްފައިވެއެވެ.
 ންކަންުފ ަހގަކުރަމެވެ.ުބައްދަލުވ16ުުލަުމުޖު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުނަްނބަރުުނޫނުޤ  ުގެޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ު: ވަަނ115ުުު(
ގޮ ުދަންަނވަމެވެ.ބޭއްވުމަށްުންމުުބައްދަލުވުެމއްުއ ކޮންމެުހަްފތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުތ ވަލުކުރެވިފައަވު ުތަށްމ އްދ ގައިވު 

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންުުމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫު .10 ުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ުމ އްދު ުވަނ110ުަުގެ(ުޤ ޫނނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުު:ނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ުއަހަރެއްގެުުކޮންމެުބައްދަލުވުމެއްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުއ ންމުކޮށްުރައްޔިތުނަށްުދިނުމަށްޓަކައިުމަޢުލޫމ ތުުރައްޔިތުންނަށްުު،ގައި

ުފ އިތުވިުުބައްދަލުވުމުގައިުބ އްވ ުުމަހުުފެބުރުވަރީުުއަދި.ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުކަމަށްުބ އްވަންޖެހޭނެުމަހުުޖުލައިުުއަދިުފެބުރުވަރީ
ުއ ންމުުބ އްވ ުމަހުުޖުލައިުކަމަށ އިުުހށަހަޅަންވ ނެުުރައްޔިތުންނަށްުރިޕޯޓްުއޮޑިޓްު،ރިޕޯޓ އިުމ ލީު،ރިޕޯޓ އިުއަހަރީުއަހަރުގެ

ުޙިޔ ލުުުހުށަހަޅ ުރައްޔިތުންނަށްުބަޖެޓްުތ ވަލ އިުމަސައްކަތުުއަހަރުގެުއޮތްުކުރިއަށްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުބައްދަލުވުމުގައި
ުބައްދަލުވުންުުމިދެންނެވިުމަހުުުއިުލަޖުުއަދިުފެބުރުވަރީުއަހަރުުވަނ2016ުަު،ނަމަވެސް.ުބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެުކަމަށްުހޯދަންވ ނެ
ު.ކުރަމެވެފ ހަގަުކަންނެތްުކުރެވެންުކަށަވަރުުލިޔެކިޔުމުންުބޭއްވިކަން

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގޮތުގެުުބ ޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އްދ ގައިުވަނ110ުަުޤ ނޫނުގެުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު،ބޭއްވުމަށ އިުުމަހުުޖުލައިުއ އިުފެބްރުއަރީުއަހަރަކުުޮކންމެުބައްދަލުވުމެއްުހުޅުވ ލ ފައިވ ުއ ންމުކޮށްުުޔިތުންނަށްުއްރަުމަތިން
ުބަޖެޓްުތ ވަލ އިުމަސައްކަތުގެުއަހަރުގެުއޮތްުކުރިއަށްުރިޕޯޓ އިުއޮޑިޓްުއަދިުރިޕޯޓުުުމ ލީުރިޕޯޓ އިުއަހަރީުއަހަރުގެުފ އިތުވި

 .ުދަންނަވަމެވެުމަށްޙިއްސ ކުރުުރައްޔިތުންނ އި
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ުވިޔަފ ރީގެުުގޮތްތަކ އިުުލިބޭުުއ މްދަނީުުއ އިުއ މްދަނީުުއަދިުުމަޢުލޫމ ތުުުވިޔަފ ރިގެުުއ އިުފައިސ ުުމެންބަރުންގެުުކައުންސިލް .11
 ނުވުންުުހުށަހަޅ ފައިުުއިދ ރ އަށްުުކައުންސިލްގެުުމަޢުލޫމަތުުުުގުޅުންތަކ ބެހޭު

ުނަންބަރުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުތައްރ ދ ޢިުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ު: ުވަނ124ުަުގެ(
ުއަދިުުމަޢުލޫމ ތުުވިޔަފ ރީގެުއ އިުުފައިސ ުުމެންބަރެއްގެުއެުއިންތިޙ ބުވުމ އެކުުމެންބަރަކުުކޮންމެުހޮވޭުކައުންސިލަށްު،މ އްދ ގައި
ުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމަުކން(ުބަޔ ންުމ ލީ)ުމަޢުލޫމ ތުުގުޅުންތަކ ބެހޭުވިޔަފ ރީގެުޮގްތތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީ

ުތެރެއިންުުމެންބަރުންގ5ުެުތިއްބެވިުކައުންސިލުގައިުއަހަރުުވަނ2016ުަު،ވީނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްަފއިުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް
ު.ފ ހަގަކުރަމެވެުނުވ ކަންުުހުށަހަޅ ފައިުމައުލޫމ ތުުދެންނެވިުމިުއެއްވެސްުމެމްބަރަކު

ދިންުއިޞްލ ޙުކުރަު  ގޮތްުންުލަފު 

ުނަްނބަރުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުއިދ ރީުއްޖޭގެދިވެހިރ )2010/7ު: ުވަނ124ުުަުގެ(
ުވިޔަފ ރީގެުުފައިސ އ އިުމެންބަރެއްގެުއެުވުމ އެކުުއިންތިޙ ބުުމެންބަރަކުުކޮންމެުހޮވޭުކައުންސިލަށްުމަތީންުގޮތުގެުމ އްދ ގައިވ 
ުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމުންުމަޢުލޫމ ތުުތަކ ބެހޭުގުޅުންުވިޔަފ ރީގެުގޮތްތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީުއ މްދަނީއ އިުއަދިުމަޢުލޫމ ތު
ު.ދަންނަވަމެވެުހުށަހެޅުމަށް

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

 ޖަމ ކޮށްފައިނުވުންުުއެކައުންޓަށްުއަނބުރ ުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުދައުލަތުގެުުބ ކީުުފައިސ ގެުުލިބިފައިވ ުުގޮތުގައިުުއެޑްވ ންސްގެުުބަޖެޓްު .12

ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ުމިނިސްޓްރީ (2016ުޑިސެންބަރު
ުނިމޭއިރުުު،ސަރކިއުލަރގައި ުއަހަރު ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުބަޖެޓް ުމިނިސްޓްރީން ޚަރަދުުުއެ

ކައުންސިލުގެުިރޒ ރވްއަށްުޖަމ ކުރުރުމަށްފަހ5ުުުކީގެގޮތުގައިުއެއްވެްސުފައިސ އެއްުހުރިނަމަުއެުފަިއސ އެއްގެު%ނުކުރެވިުބ 
ުބެ ުދައުލަތުގެ ުއަނބުރ  ުބަކީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުޖަމ ކުރުމަށް ުއެކައުންޓަށް ުކެންދޫުުނަމަވެސްންްކ ުދެކުނުބުރީ މ ޅޮސްމަޑުލު

އެކައުންޓަްށުުންކުދައުލަތުގެުބެުއަނބުރ ުހުރިުފައިސ ބ ކީުވެުޚަރަދުނުުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2016ުުު،އިދ ރ އިންުގެކައުންސިލް
ލިބުނުުފައިސ ގެުުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައި، މިގޮތުންުކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.އެުފައިސ އިންުޚަރަދުުކޮށްފައިވ ުނުކޮށްޖަމ 

ުނ2016ުިުތެރެއިން ުއަހަރު ުމުވަނަ ުޖުމްލަ ުރުފިޔު 505,204ުނުއިރު ުހަތަރެއް( ުދުއިސައްތަ ުހަސް ުފަސް ުސަތޭކަ )ފަސް
ުންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ހުރިކަކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުއެކައުންޓުގައިު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުުބ ކީބަޖެޓުންުަޚރަދުުނުވެުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެ އ ވ13ުުަޤ ނޫނުގެުހުރިުފައިސު  އިުމިނިސްޓްރީުނަުމ އްދު 
ުފިނޭ ުއޮފް ުނަންބަރު ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ންސް ުއެއްގޮތްވ ގޮތުގ2016ުެޑިސެންބަރު (ުއ އި

 މަތިންުއަނބުރ ުދައުލަތުގެުބޭންްކުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.
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