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ުަވަނުައަހުރގ2016ުުެުަކުއްނިސލްގެުިއާދާރގެުުުއނގޫފާރުުުުއުތުރުބީރުމާޮޅްސަމޑުލުު
ުިރޯޕޓްުުޮއިޑޓްުޮކމްޕްަލަޔްންސު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުު، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު މި ުއޮޑިޓް ުދަުށން ުއުނގޫފ ރުުކުރެވު)އޮޑިްޓުޤ ޫނނު(ގެ ުއުތުރުބުރީ ުނުމ ޅޮސްމަޑުލު
އެއްގޮތަށ2016ުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ު،ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ުކަނޑައެޅުުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަެޖޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ
ގުޅުންހުރިު، ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމ އި ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  އެހެނިހެްނުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވު 

ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީު ދ އިރ ތައްުުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އުި،
މިްނވަރުުބަލައިުއޮޑިޓްކޮށް،ުުއެކަންކަމަށްުރައުޔެއްދީ ޙުުކުރަންުއިޞްލ ު،ލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

)ދައުަލތުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަްނބަރުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެުވނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުއެއްގޮތްު ަވނ36ުަމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުއ އި ުކައުންސިލްގޮތުގެުވ މ އްދ ގެ ުއުނގޫފ ރު ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ެގުމަތިން

ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ 213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުއިދ ރ ގެު
ށ އިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސަރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުުގޮތުގެމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ަގއwww.audit.gov.mvުުި ރައްޔިތުންަނށްުެފންނ ނެހެްނުމިުއޮފީހުގެުެވބްސައިޓްު،މަންޓްުޮއތޯރިޓީައށްުހުށަހަޅައިންލޯކަލްުގަވަރ
ުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

ު ުބަޔ ންތ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއަަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއަށް ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ކ އި
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގ3/2006ުުެމިުއޮީފހަްށުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުަނންބަރުުުގެުނިޔަލަށ2017ުްޗްުމ 31ުުޓަކައިއޮޑިޓްކުރުމަށްު
ު ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،35ުުޤ ނޫނު(ުގެ ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ު)ހ(ުގެ ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ުކޮމްޕްލަޔަންސް ުގެންގޮްސފައިވ ނީ ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުމި ުނުވުމުން، ުހުށަހަޅ ފައި ުަބޔ ންތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ އޮޑިޓެއްެގުުކައުންސިލްގެ
ުގޮތުގައެވެ.ު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ުކައުންސިލްގެ ުއުނގޫފ ރު ުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުމ ޅޮސްމަޑުލު
ުޝުކުުރުއެުއިދ ރ ގެުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުފުރުަޞތުގައި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެްއވި
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ުދަންނަވަމެވެ.ު

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުނަންބަރު ުލ މ7/2010ުަޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު(ުރުކަޒީ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުުއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައިުވ88ުަގެ ނަ
ުބެލެހެއްޓުމުުގެކައުންސިލް ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެ ުއ އިުމުދ  ުފައިސ  ުލިބޭ ުގަވ އިދުަތކ ުއިދ ރ އަށް ުޤ ނޫނ އި ގެ

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަބޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ުގޮތުގެމަތިން ުބ ބ2009ުުއެއްގޮތްވ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 10ުު(ުގެ ގައި
އުންސިލުގެުއިދ ރ ގައިުކަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ޫނނު(ުއ އިުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ3/2006ުުުނަްނބަރުުޤ ޫނނުުު،ގޮތަށް

މްދަނީުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުއ އެުއިދ ރ އަށްުލިބޭނެކަމަށްުއަންދ ޒ ކޮށްަފއިވ ުު،ހިންގުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހަިއުކަންތައްތައްުކުރުމ އި
ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގަިއުއިސްރ ފުނުވ ު،ގެުފައިސ އ އިުމުދަލ އިުތަކެތިުރައްކ ތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އިުޚަރަދުކުޑަކޮށްކުރުމ އިުއިދ ރ 
ުބަޖެޓ ު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުފ ސްކުރި ުކަުއްނސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮްށަފއިވަނީ ުކަނޑައެޅިފައިވ ުބަެޖޓުގަު،އެއްޮގތަށްުޚަރަދުތައް އި
އިދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ ުުކައުންސިލްގެު،ތެރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމ އިުރަދުކުރުމަށްުަބޖެޓުގައިުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެޚަު،ކަންތައްތަކަށް

އެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައް، އެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަަމކަމ އެކުުބަލަހައްޓައި އެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުުއެުހިސ ބުަތކު 
ުަނންބަރުުއޮފީހަށް ުޤ ނޫނު 3/2006ުުުހުށަހެޅުމަކީ ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަށ46ުު)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުަވނަ މ ޅޮސްމަޑުލުުން

ު.ދ ރ އަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކައުންސިލްގެުއިއުނގޫފ ރުުއުތުރުބުރީު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އިންުުންސިލްގެުއިދ ރ މ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުުކައުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ  އެއްގޮތަށުް، ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ގޮތަށުް، ޞިލްވު 

ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުކަނޑަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ ިއުުރަށް،ބެލުމުގެުއިތުއެޅިފައިވު 
ދައުަލުތގެު)3/2006ުބަރުުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގުމުގައިުޤ ޫނނުުނަން

ުމ  ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުދ 7/2010ުލިއްޔަތުގެ ުލ މަރުކަޒީު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިރ ތައް
ުޞޫއު ުޤ ޫނނު( ުހިންގުމުގެ ުމިންއަލުން ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއިނުމ ދިރ މެދުުރައުޔެއްވަށް ުފ ހަގަުކރެވުނުުކުރަންޖެހޭކަޙުއިޞްލ ، މަށް

ުވެ.ުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުެގނައުމެ

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުކަމި ުހިންކަމ ލީ ުޤ ުކރެއި،ުކުރިންުބަޔ ންގަގުމުންން ުގަވ ވުނު އިދުތަކ ުނޫނުތަކ އި
ޖުރ އަތުތައްުފުރިހަމަކުުރންުއިހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުަރންޖެހޭުުަތއްބެލުމަށްުބޭނުންވ ުހެކިުުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުިމންވަރު
މިުއިޖުރ އަތުތަކުގެުެތރޭގައިު މިންވަރުުވަޒަންކުުރްނުރުޞަތުުއޮތްުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުުގަވ އިދުަތކު ުޤ ނޫނުތަކ އިުއެހިމެނެއެވެު.

ުހިމެނެއެވެ.

ު ުއަހަރ2016ުުމިގޮތުން ުއުތުރުބުުަވނަ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުކައުންސިލްގެ ުއުނގޫފ ރު ުވިޔަފ ރިތަކ ިއުރީ ުދަށުގައިވ  ުިއދ ރ ގެ ުއެ އިދ ރ އ އި
ުގަވ އިދ ިއ،ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަދއުލަތުގެ ުޤ ޫނނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުިހންގުމުގައި ުކަންކަން ުއެހެނިހެްނ ުގުޅުންހުރި ފައިސ އ 

ުލ އިދ ރީުޖޭގެއްހިރ ދިވެ ުއުުޒީކަރުމަުދ އިރ ތައް ުހިޞޫލުން ުޤ ނޫނ އި ުުގެކައުންސިލްންގުުމގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުއެހެިނހެންުގުޅޭ
މިންވަރ މެދުު ޖެނެރަލްޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު  މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުުއޮޑިޓަުރ ދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވު 

ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެު ުވިފައިވު 

ންމެުމަސްއޫލުުދައުލަތުގެުކޮު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުި)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުެގ2006/3ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު (1)
ުތިްނުމަސްދުު،އޮފީހެއްގައިުއެުޤ ނޫނުެގުދަުށްނުކަނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުނިމޭތ  އެުު،ވަހުގެުތެރޭގައިކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއް

ުިހމަނައިގެ ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުހިންގި ުއޮފީހަކުން ުއެ ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ީލ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުރިޕޯޓެްއުު،ންމ އްދ ގައި އަހަރީ
ުވީނަމަވެސް ުބަޔ ްނކޮށްފައި ުހުށަހަޅަންވ ނެކަަމށް ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުއުތުރުު،ތައްޔ ރުކޮށް ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއުނގޫފ ރުުބުރީ

ު ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އިން ުކަނ2016ުްކައުންސިލްގެ ުހިންގި ުއިދ ރ އިން ުއެ ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުރިޕޯޓްުވަނަ ތައްތަކުގެ
ވަނަުމ އްދ ެގ35ުުގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(2006/3ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުު،ހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތަްއޔ ރުކޮށް

 ؛ވުންއެުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުމުއްދަތުގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފަިއނުު،)ހ(ުގައިވ ުގޮތުގެމަތިން

ުތިޖޫރީގައިުހުރިުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްވަނ6.16ުުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (2)
ުބަލަ ުހިސ ބު ުއެު،އިފައިސ ގެ ުމުވައްޒަފަކު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުހަވ ލުވެހުރި ުޗެކުކޮށްތިޖޫރީއ އި ު،ުހިސ ބުތައް

ގުނައިުއަދިުއޮފީހުގެުވެރިއަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދަްނވ ނެކަމަ ތުގެމަތިންުތައްޔ ރުކުރު ގޮުއެުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ފައިސު 
ޜަރީއަށްުފޮނުވަންވ ނެުއްގެުއޮފީސްުބަންދުވުމުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެރިޕޯޓު،ުކޮންމެުއ ދިއްތަުދުވަހެ

އިދ ރ އިންުތިޖޫރީުުގެނަމަވެސްުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުުކަުއންސިލްވީކަމަށްުއެުމ އްދ ގެު)ރ(ުގަިއުަބޔ ންކޮށްފައިު
 ؛ންބަހައްޓ ުފައިސ ގެުހަފުތ ުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުުއމ އިުތިޖޫރީގައިުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަމުންުނުދި

ހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެއޮފީސްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީ (3)
ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކުރަންވ ބ ކީުއަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްުޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންު

(ު ުގަވ އިދު 2009ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގެ )6.25ުު ުމ އްދ އ އި ުވ1.12ުީވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ު،ނަމަވެސްވަނަ
ުންޓެއްުމަހުންުމަހަށްކައުހުޅުވ ފައިވ ުއެއްވެސްުބޭންކްުއެުނަމުގައިގެުއިދ ރ ުގެއުނގޫފ ރުުކައުންސިލްމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީު

 ނުވުން؛ކޮށްފައިސައިލްރިކޮން

ިލބިއްެޖނަމަުއެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހު (4) ވަގުތުުއޮއްވު  ޖަމ ކުރެވޭހު  އެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުުދައުލަތުގެުަތންތަނަށްުލިޭބފައިސު 
ގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއުު(ހ)ުވަނަުމ އްދ ގ1.01ުެގެުު(2009)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުުކަމަށްުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެ

ުށްުއުންސިލުގެުއިދ ރ އަކަުއުނގޫފ ރުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުދުވަހުންދުވަހަށްުފަިއސ ޖަމ ކުރުމުގެުފުރުޞަތުއޮވެމެ،ުވީނަމަވެސް،ު
ު ު، ފައިސ ބަލައިގަންނަ ުގަވ އިދުން ުއެކައުންޓަށް ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އެއް ުޖަމ ކުރަމުންގޮސްފައިނުވުއެ މ ޅޮސްމަޑުލުުމ އި،
ުއު ުދުވަހުންދުވަުނގޫފ ރުއުތުރުބުރީ ުޓަކައި ުޖަމ ކުރުމަށް ުބޭންކަށް ުފައިސ  ުލިބޭ ުފ މަސީއަށް ުކައުންސިލުެގުރައްޔިތުންގެ ހަށް

ުއިދ ރ އަށްުޙަވ ލުކޮށްފައިނުވުން؛

ުމިނިްސޓްރީ (5) ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަންތަަނށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުދެއްކުމަށްުއ މްދަނީގެ ުްޓރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ޓަކައިު އޮފް
ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންވ ނެކަަމށް ުއެކަުއންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއޮތޯރިޓީގަިއުއޮންނަ ުމަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ކައުންސިލްަތކުގެުއިދ ރ ތަކަށްުބަލައިގަްނަނުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ުވަކިުޤ ނޫނުތަކެއްގެުދަުށންު 2.01ގެު( 2009)
މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުު،ފައިސ 

، ންކޮށްފައިުީވނަމަވެސް(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ 2012ނޮވެްމބަރ8ުު)08/2012ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު
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ފ ރުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވ ުފައިސ ުޕަބްލިކްުއުނގޫދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީު
 ؛ހުރުންފައިކައުންސިލްގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގަިއުބަހައްޓ ުޮކށްނުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ 

ވައްދަންޖެހޭތަކެިތ،ުއަށްރަޖިްސޓަރީުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުުނވަތަުސްޓޮކަށްުހިމެނޭ،ުތެރޭގައިުތަކެީތގެުހޯދޭުތަންަތނަށްުދައުލަތުގެ (6)
8.12ުުގެު(2009ު)ުދުަގވ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުވައްދަންވ ެނކަމަށްުރަޖިސްޓަރީއަށްުމުަދލުގެުދައުލަތުގެުނުވަތަުސްޓޮކަށް

ުއުފެއްދުމަށްުއެއްޗެއްުންއެހެުބޭނުންޮކށްގެންުއެތަކެތިުނުވަތަުވިއްކުމަށްުން،ުވިޔަފ ރީގައިބުނެފައިވުމުގެުއިތުރުުމ އްދ ގައިުވަނަ
ވައްދަިއ،ުސްޓޮކަށްުކެތިތަުަބހައްޓު ުހޯދ ފައިުތަްނތަނަށްުދައުަލތުގެުކުރުމަށްވިޔަސް،ުބޭނުންުުިދނުމުގައިުުޚިދުމަތްުަތނަށްުނުވަތަ

ގައިު(ުށ)ުްނބަރުގެނަުވަނަ(2ު)ުބައިގެުަވނަުު(II)ުބ ބުގެުވަނ8ުުަުގަވ އިދުގެުއެުްއޓަްނވ ނެކަމަށްބަލަހަުވ ނުވ ގޮތްުސްޓޮކަށް
ރައްޔިތުންެގުއ އި،ުއެުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ކައުންސިލްނގޫފ ރުުމ ޮޅސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ު ންުހިންގު 

ގެުއިންޖީނުގޭގެުސްޓޮުކެގުރު،ުއެުކައުންސިލުންުހިންގ ުރައްޔިތުންވިޔަފ ރީގެުސްޓޮކުގެުހިސ ބުތައްުރަނގަޅަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވ އި
 ރެކޯޑުތައްުއެއްވެސްގޮތަކަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުްނ؛

ުގޮތުގައި (7) ުހަދިޔ ގެ ުނުވަތަ ުގަންނަ ުތަންތަަނށް ުދަފްތަރެއް ދައުލަތުގެ ުމުދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުމ އްދ ގަުލިބޭ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު)އެ އި
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(7.01ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ކަމަށްު(ުލިޔެުަބލަހައްޓަންވ ނެުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެން

ކޮށްފައިވ ުހަރުމުދަލުގެުކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުަތއްޔ ރުުއުނޫގފ ރުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުުނަމަވެސް،ުބަޔ ންކޮށްފައިވީުގައި
 ން؛އިނުވުުފުރިހަމަކޮށްފަބައެއްުމަޢުލޫމ ތުުދ ގައިުބުނެފައިވ ުމ އްުއިސްވެުދެންނެވުނުރަޖިސްޓަރީގައިު

ބ ުތަކެއްޗ ިއުުގެުތެރެއިންތަެކތީުގައިުުހންނަނުގެުތެރެއިންުެކޕިޓަލްުވަކިކުރިތަންތަންުފިޔަވައިުއެހެންުތަްނތަނުދައުލަތުގެުތަްނތަ (8)
ގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުކަމަށްުބަލަހައްަޓންވ ނެުފްޞީލުކޮށްއެތަކެތީގެުިހސ ބުުތަުވަިއ،އެތަނަކަށްުޭބނުންުނުހިފޭުތަކެތިުނީލަމަށްުފޮނު

ުމ އްދ ެގުވަަނުމ އްދ ގ7.10ުުެގެު(2009)ުދުގަވ އި ުއެ ުވީނަމަވެސްުު)ރ()ހ(ުއ އި ުއުތުރުބުރީުމ ޅޮސްމަޑު، ބަޔ ންކޮްށފައި ލު
 ނުވުްނ؛ފައިޓ އްބަަލހަުތަފްޞީލުިކޔ ފައިވ ުތަކެތީގެުވަނަުއަހަރުުނީލަނ2016ުްރ އިންުއިދ ުގެއުނގޫފ ރުުކައުންސިލް

އްދަދޭުފޮތްުނުަވތަުފޯްމުހޯދަންުބޭުނންވ ުޚިދުމަތްުނުަވތަުގަންނަންުޭބނުންވ ުތަކެތިުހޯދަްނވ ނީުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަްށުހު (9)
ުމ ލިއްޔަތު ުދައުލަތުެގ ުދިނުމުންކަމަށް ުހުއްދަ ުވެރިއަކު ުއެކަމަށް ުު (2009)ގަވ އިދުުގެފުރިހަމަކޮށް ުމ އ8.05ުްގެ ދ ގައިުވަނަ

ޚިލ ފަށް،، ނަމަވެސްވީބަޔ ންކޮށްފައިު ކައުންސިލުްނުުށ އިުއެރ އަނގޫފ ރުުކައުންސިލްގެުއިދ މ ޅޮސްމަޑުލުުއުުތރުބުރީުއުުމިުއުޞޫލު 
ުވިޔަފ ރި ުއަހ2016ުަު،ށްތަކަހިންގ  ުވަނަ ުތޭކަުސަުހަތްުހ ސްުސޯޅަުސަތޭކަުއެއްުމިލިއަންުތިން)3,116,798ުުޖުމްލަރު

 ؛ހޯދ ފައިވުންުޚިދުމަތްުމުދަލ އިުރުފިޔ ގެ(ުއަށެއްުނުވަދިހަ

މުދ ގަންނަްނުުރުކުރަންވ ނީރެއްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުކަމަށ އި،ުޕޭމަންޓްުވައުޗަރެއްުތަްއޔ ޕޭމަްންޓުވައުޗަފައިސ ުދިނުމަށްުޓަކައިު (10)
ުފޯމ އި ުު،އެދޭ ުައދި ުއިންވޮއިސް/ބިލު، ުފޯމ އި، ުއޯޑަރުކުރ  ުބަލަމުދަލަށް ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުބެފައިސ  ުފޯމުުންޖެހޭ ުލންތަކ ެބހޭ

ުއިސްވެ ުހުއްދަދޭންވ ނީ ުވައުޗަރަކުން ުޚަރަދުކުރުމަށް ުފައިސ  ުއެއްވެސް ުކަމަށ އި، ުހުރިހ ުުފުރިހަމަކޮށްފައިވ ނަމަ ދެންނެވުނު
ނަންަބުރުނަު(ުވ3ަ)ުއިގެބަަވނަުު(II)ުވަނަުބ ބުގ8ުެގަވ އިދުގެުލިޔުންތަކެއްުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުުވައުޗަރ އެކުުވ ނަމަުކަމަށްުއެު

ުޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުހެދުން) ުވީނަމަވެސް،ުފައިސ  ުބުނެފައި ުފޯމުުފުރިހަމަ(ުގައި ުއޯޑަރުކުރ  މ ޅޮސްމަޑުުލުނުކޮށް،ުމުދަލަށް
)ހަުސަތޭކ630,827ުުަުންުހިންގ ުރައްޔިތުންގެުފ މަސީއަށ އިުރައްޔިތުންގެުވިޔަފ ރިއަށްުޖުމްލައުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުުކައުންސިލުު

 ތިރީސްުހ ސްުއަށްސަތޭކަުހަތ ވީސް(ުރުފިޔ ގެުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވުން؛
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ފަރ ތުންުތަކެތިަގތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯު (11) ހަވ ލުވު  ތަކެތިުހަމައަްށހުރިޯތުުމުގައިވ އޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުިލބުމުން،ުެއތަކެއްޗު 
ުއެކަ ުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، ުއެއްވެސް ުއެނގޭނޭބަލައި، ުނޯޓުކޮށްުން ުު،ގޮތަށް ުތަކެތި ުކަމުނުދ  ުހަލ ކުވެފައިވ ުނުފެންވަރުދެރަ ވަތަ

ނެގޮތަށްުތަކެތިަގތުަމްށުއެކަންވެސްުއެނގޭުނުވަތަުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވ ުނުވަތަުހަމަވ ންުކައިރިވެފައިވ ުތަކެތިުހުރިނަމަުތަކެތި
ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުދައުލަތުުއޯޑަރުކުރި ުކަމަށް ު)ސޮއިކުރަންވ ނެ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުެގ ުގެ ުމ އްދ ގަިއުވަނ8.11ުަ(
ުވީނަމަވެސް ުއުތުރުބުރީު،ބަޔ ންކޮށްފައި ުުއުނގޫފ ރުުުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއިދ ރ އިން ުއަހ2016ުަކައުންސިލްގެ ުވަނަ ކޮށްފައިވު ރު

ުހިމެނޭުކުގެޚަރަދުތަ ުތެރޭގަިއ ުުމޢ މަލ ތްތަކުެގ ުބެލި ުއޮޑިޓްގަިއ ުުތެރެއިން ުު)ެއއ192,508ުްޖުމްލަ ދެހ ސްުުވަދިހަނުސަތޭކަ
ުއަށެއްސްފަ ުޚަރަދުކޮށްފައި ރުފިޔ ު)ސަތޭކަ ުލިބުވަނީ ުޚިދުމަތް ުމުަދލ އި ުގޮތަށް ލިޔެކިއުމުްނުުަކންމަށްފަހުއިސްވެދެންނެުވނު

 ުތން؛އެނގެންނެ

މުއްދަތުގެުތެރޭގަ (12) ބިލުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ފައިސު  ބިލުަގއިުހިމެނިފައިވު  ދައުަލުތެގުއިުހޯދަންވ ނެކަމަށްުދައުލަތުގެުތަްނތަނުންުހަދު 
ުގަވ އިދު 2009ު)ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގެ )1.04ުު ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ު)ށ( ުމައްދ ގެ ުވަނަ އުތުރުބުރީުުމ ޅޮސްމަޑުލުީވނަމަެވސް

ުކައުންސިުއުނގޫފ ރު ުހިންަގމުންދ  ުއިންޖީނުެގއިންލުން ުހުރިރީޖިސްޓަރަު،ރައްޔިތުންގެ ުހަރުކޮްށފައިވ  ުމީޓަރުތަަކްށުކޮށް ހ 
 ؛ނުުވންލްކޮށްފައިބި

ުޖުލައިމަހު (13) ުފެބްރުއަރީއ އި ުއަހަރަކު ުކޮންެމ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލައިފައިވ  ުޢ ންމުކޮށް ުކައުންސިލުންނ އިުރައްޔިތުންނަށް ުސިޓީ
ުކައުން ުރަށްރަށުގެ ުނަްނބަރު ުޤ ޫނނު ުކަމަށް ުބ އްވަންވ ނެ ުދ އ2010/7ުިސިލްތަކުން ުއިދ ރީ ުލ މަރުކަޒީު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރ ތައް

ު ުގެ ުޤ ނޫުނ( ުހިންގުމުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައ110ުިއުޞޫލުން ުމ އްދ ގައި ުމ ޅޮސްމަޑުލުުވަނަ ުއުނގޫފ ރުުުއުތުރުބުރީުވީނަމަވެސް
 ހުުބ އްވ ފައިނުވުން؛މަފެބްރުއަރީުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެުބައްދަލުުވމެއްފައިވ ުލ ކައުންސިލުންުރައްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ 

އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢު (14) ލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސު 
ށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުޤ ޫނުނުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުއ މްދަނީުލިބޭުގޮްތތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢު

ު 2010/7ުުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގަިއުވ124ުަ)ދިވެހިރ އްޭޖގެ ނަ
މ ޮޅސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއު މެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ުތުުދެވަނަުދައުރުގެުއެއްވެސްކައުންސިލްގެުނގޫފ ރުުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސުް،

ުން؛ނުވުސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިލިޔުމުންުކައުން

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަުލކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުޤ ނޫނ އި ުނަ)ހ( ުއަސ ސްގެ ު)ންބިނ ކުރެވުނު ުގައ1ިބަރު ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ު(
ުއުު،ފަދައިން ުއުތުރުބުރީ ުުނގޫފ ރުމ ޅޮސްމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ ުހިސ ބުތ2016ުަކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުތައްޔ ރުކޮށްުވަނަ އް

ުނުވ ތީ ުހުށަހަޅ ފަިއ 31ުުު،އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި ުއ2016ުެޑިސެމްބަރ ުޚަރަދުތައް ުއަހަރުެގ ުމ ލީ ުނިމުނު ުއިދ ރ އިންުއަށް
ުގޮަތށްކަން ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގެ ުފ ސްކުރި ުަކއުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުބަޖެޓުަގިއުުނުވަތަު،ކޮށްފައިވަނީ އެ

 ވިފައެއްުނުވެއެވެ.ނުވަތަުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުމިންވަރަށްކަންުކަށަވަރުުކުރެު،ކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށްކަންު

(ުއަްށ12ު(ުއިންު)1ޢަމަުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެުނަންބަރުު)ުއަދި،ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށް
ުިފޔަވައި ުކަންތަްއތައް ު، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ުއުނގޫފ ރުމ ޅޮސްމަޑުލު ުކައުންސިލްގެ ުދަށުގައިވ ުއ އި ުއިދ ރ ގެ އެ
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ުވިޔަފ ރިތަކު ުގެ ުކަންކަން 2016ުުމ ލީ ުމ ލިއްޔަތުގެުވަނަ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފަިއވަނީ ުހިންގައި ުގޮތެއްގައި ުމައިގަނޑު އަހަރު
 އެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ 

(14ު(ުއ އިު)13ރުު)ގެުނަންބަ)ށ(ުނަމަވެސް،ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސް
މައިގަނޑުގޮތެއްގައިުއެުކައުންސިލުންުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީު ކަންތަްއތައްުފިޔަވައުި، 2010/7ުޤ ނޫނުުަނންބަރުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުކެމެވެ.ފީހުންުދެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮ

ުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮޑިޓުު

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލިުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންު .1

ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު(ުެގ2006/3ުުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައ35ުުި)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ތުްނ،ުދައުލަތުެގުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮވަނަ
ތ ުތިންުމަސްދުވަުހގެުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭ، ދަށުންުކަނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ކޮންމެުމަސްއޫލުުއޮފީހެއްގައި،ުއެުޤ ނޫނުގެ

މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއެުއޮފީހަކުންުހިންގިުކަންތައްތަކުގެުރި މަނައިގެން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުޕޯޓްުހިތެރޭގައި،ުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުކައުންސިލްތަތައްޔ ރުކޮށް ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުރަށު ުއަދި ުސިޓީު. ކުންނ އި

ުނަންބަ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތް ުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ުހިސ ބު ުމ ލީ ުރުކައުންސިލްތަކުން
13-D2/CIR/2016/9ު(29ުުްުމ ލިއްޔަތ ބެޭހުސަރކިއުލަރގައިުވަނ2016ީއޮގަސްޓ)ު.ެކަނޑައަޅައިުއ ންމުކޮށްފައެވ 

ުއިދ ރ ގެު ުކައުންސިލްގެ ުއުނގޫފ ރު ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުޚަރަދުކުރ2016ުިނަމަވެސް ުބަެޖޓުން ުއަހަރުގެ ުބަޔ ނ އިވަނަ ު،ުގޮތުގެ
)ދައުލަުތގ2006/3ުުެުޤ ނޫނުުނަންބަރުު،ނުުއ މްދަނީުއ އިުހިނގިުޚަރަދުގެުބަޔ ންުތައްޔ ރުކޮށްވަނަުއަހަރުުއެުއިދ ރ އަށްުލިބ2016ުު

ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުޓަަކިއުއެުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުމުއްދަތުގައިު،ަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތުގެަމތިނ35ުްމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު

 ހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު، އުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންކަ
ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންަތކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.2016ުޑިސެންބަރ31ުުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު ގައިުބަޔ ްނކޮށްފައިވު 35ު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ު،ޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމަވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ންޑްުޓްރެޜަރީެގުވަނަުމ އްދ އ އިުމިނިސްޓްރީުޮއފްުފިނޭންސްުއ15.03ުެ(ުގ2017ުެުފެބްރުއަރީ)ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

ކަނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަނޑ ުއެއްގޮތަށްުުއިމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރގަ(2016ުއޮގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ނަންބަރުު
ތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަ ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތު   ށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށުް،

 ތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިނުވުންުތިޖޫރީުފޮތްުއަދިު .2

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ )6.16ުު ުނިޔަލަށްުވަނަ ުހަފްތ އެއްގެ ުކޮންމެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ު)ހ( މ އްދ ގެ
މުވައްޒަފަކުުއެުހިސ ބުތައްުުތިޖޫރީއ އިުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްު،ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލައި

ފައިސ ުގުނައިުއަދިުއޮފީހުގެުވެރިއަކުުއެހިސ ބުުބަލަމުންުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ުއަދިުިމުގޮތުގެމަތިންުތައްޔ ރުކުރ ުރިޕޯޓު،ުު،ޗެކުކޮށް
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ު ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރިން ުބަންދުވުމުގެ ުއޮފީސް ުދުވަހެއްގެ ުއ ދިއްތަ ުއެުކޮންމެ ުކަމަށް ފޮނުވަންވ ނެ
ުފައިސ ގެު ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުއުނގޫފ ރު ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް ު)ރ(ުގައި މ އްދ ގެ

ުރުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.މިގޮތުންުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުފައިސ ގެުބ ކީއ އިުހަފްތ ުރިޕޯޓުުތައްޔ ުހިސ ބުުބަލަމުންުނުދ ަކންުފ ހަަގކުރެވެއެވެ.

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

ުގަވ އިދުން ުރިޕޯޓު ުމި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުކަމަށްވ އިރު، ުނުވ ތީތައްޔ ރުކޮށްފަުއެއްފަހަރުުހަފްތ އަކުުއޮތުން ގަވ އިދުގައިުު،އި
ުންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުނުވ ކަބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިުކޮންޓްރޯލްުެއންމެުއެކަށީގެންވ ުގޮތުގައިުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގައިުތަންފީޛުުކުރެވިފައި

ުއެކެއް(ު)ދެހ ސްުއަށްސަތޭކަުފަންސ ސ2,851ުްވަނަުދުވަހުުުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ުގުނިއިރުުޖުމުލ2017ުުަޑިސެމްބަރ17ުު
އ އިު ނަމަވެސ35,700ުްރުފިޔު  ޑޮލަރުގެުޗެކެއްުތިޖޫރީގައިުހުއްޓެވެު. ޔޫ.އެސްު. އިސްވެުދެންނެވުނުު)ތިރީސްުފަސްުހ ސްުހަތްސަތޭކަު( ،ު

ޖެެހނީުކިހ ުފައިސ އެއްަކންުދައިން،ުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުަފއިސ ގެުރެކޯޑުތައްުބަލަހައްޓ ފަިއނުވުމުން،ުއެުދުަވހުުތިޖޫރީގައިުހުންނަންފަ

ުދެނެގަނެވިފައިުނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީގަިއުކައުންސިލްގެު،މ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެމަތިންވަނ6.22ުުަ (ުގ2017ެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު
ު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުހުރިބަހައްޓ ފައި ުބޭރުފައިސ  ުހުރިވަރ އި، ުޗެކުން ުއަދަދ އި، ުހުިރ ުފައިސ އިން ު)ނަގުދު ުކޮންމެުިހސ ބު ުއޭގެ ނަމަ

ޒަފަކުުއެުހިސ ބުުޗެކުކޮށް،ުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްމުވައްވައްތަރެއްުވަކިންުހުރިުޢަދަުދ(ުބަލައި،ުތިޖޫރީއ ުހަވ ލުވެހުރިުުމވައްޒަފުގެުއިތު
އެުހިސ ބުުރަނގަޅުތޯުބަލައިުޗެކުކުރަމުންުގެންދިއުމަށ  އަދިުއޮފީހުގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔު  ގުނައުި، ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިހުރިުު،އިފައިސު 

 ދަންނަވަމެވެ.މަށްުފައިސ ގެުހަފުތ ގެުރިޕޯޓ އިުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓު

ުކައުންސިލްގެުއިދ ގެުބޭންކުުއެކައުންޓުތައްުމަހުންުމަހަށްުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިނުވުންު .3

ގޮތުގެަމތިން،ުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުަގއިުބަޔ ންކޮށ1.12ުްވަނަުމ އްދ އ އ6.25ުުިގެު(2009ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ފައިވު 
ުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީުމަހެއްުނިމުމުންުއެއޮފީސްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީހުގެދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެު

ކަންކަމަށްުލިބޭު ދިުއެކިއަޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހެއެވެ.ުުއަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށް
ުއެ ުވަކިވަކިން ުލިބުނުވަރު ުފައިސ  ުހިސ ބުތައް ުބަލަހަނގޭގޮތަށް ުްއޓަންވ ނެކަމަށް ުގަވ އިދުގެ ުމ އ1.01ުްއެ ުގަިއުވަނަ ު)ނ( ދ ގެ

 ވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައި

ބޭންްކުހުޅުވ ފައިވ ުއެއްވެސްުބޭންކްުއެކައުންޓެއްގެުުނަމުގައިގެުނަމަވެސްުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ 
  ކުރަމެވެ.ފ ހަގަކޮށްފައިުނުވ ކަންތައްޔ ރުރިކޮންސިލިއޭޝަންު

ު ުއެކައުްނޓުަތކުގައި ުބޭންކް ުޖ2016ުުކައުންސިލުގެ ުނިުމނުއިރު ުއަހަރު ުވަނަ ުފަސްސ6,589,241ުަމްލަ ުއަށްޑިަހު)ަހުމިލިއަން ތޭކަ
 ހުރިކަމަށްުދައްކައެވެ.ުރުފިޔ ުނުވަުހ ސްުދުއިސައްތަުސ ޅީސްުއެކެއް(
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ބޭންކުގެުބ ކީއ އިުއިދ ރ ގެުފޮތްތަކުންުދައްކ ުބ ކީެގުު،ކުގެުބ ކީުގަވ އިދުންުރިކޮންސައިލްުނުކުރ ނަމަފޮތްތަކުންުދައްކ ުބ ކީުއ އިުބޭން
ުތެރެއިންުޞައްޙަުޢަދަދަކީުކޮބައިކަންުފަސޭހައިންުދެނެގަނެވޭކަށްުނޯންނ ނެއެވެ.ުއަދިުމ ލީުބަޔ ނަީކުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުގެުމައްޗަށްު

 .މ ލީުބަޔ ނުގައިވ ުޢަދަދުަތކުގެުޞައްޙަކަމ މެދުުވެސްުސުވ ލުުއުފެދޭނެއެވެ، ށްުވ ތީބިނ ކޮށްުތައްޔ ރުކުރެވޭުއެއްޗަކަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުެގ2017ުއިދުު)ފެބްރުއަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހިންގަިއުބަލަހައްޓ ުއެކައުންޓުތަކުެގުކަްނތައްތައްުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 
ގޮތުގެމަތިންުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެ.ުކައުންސިލުގެުހުރިހ އެވަނ13.09ުުަ އެކައުންޓްުބ ކީުުކައުންޓެއްގެމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުތަ ުތަްއޔ ރުކޮށް، ުސްޓޭޓްމަންޓް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުމަހުގެ ުވޭތުވެދިޔަ ުއެކައުްނޓެއްގެ ުކޮންމެ ުފަރ ތ އިުއްޔ ރުބެލެހެއްޓުމަށ އި ކުރި
ުށްުދަންނަވަމެވެ.ފޮނުވުމަުށްންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސަވަނަުދުވަހުެގުކުރ15ުިހިނގ ުމަހުގެުު،މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުސޮއިކޮށް

ދުވަހުންުދުވަހަށްުޖަމ ުލި .4 ުކޮށްފައިނުވުންުބޭުފައިސު 

ްނތަނަްށުލިޭބފައިސ ުނީުދައުލަތުގެުތަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައިވ1.01ުުަ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިުދު)
ުއެކައު ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުޖަމ ކުރަންވ ނެުޖަމ ކުރެވޭހ  ންޓަކަށް

ުކަމަށެވެ.

މ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއު ފުރުސަތުުުށްުޖަމ ކުރުމުގެދުވަހުންުދުވަހަުއިސ ބަލައިގަންނަުފައަށްުއިދ ރ ކައުންސިލުގެުުނގޫފ ރުނަމަވެސުް،
ށްުޖަމ ކުރަމުންގޮސްފައިުދުވަުހންުދުވަހަށްުކައުންސިލުގެުބޭންްކުއެކައުންޓަުއިސްވެުދެްނނެވުނުުގަވ އިދ ުޚިލ ފަށް،ލިބުނުުނަމަވެސް،ު

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުުނުވ ކަން ުފޮތުގައިއަދި ުގެންގުޅޭ ުޖަމ ކުރުމަށް ުފައިސ  ުހުރިުދުވަުކޮންރަނީުކޮންޖަމ ކުު،ބޭންކަށް ުލިބިފައި ހެއްގައި
ުހަުއަށެއް(ުރުފިޔު )ދެުހ ސްުަހތްސަތޭކަުއަށްޑ2,788ުިއެނގެންުނެތުުމންުއޮޑިޓުގައިުެބލިުޖުމްލަުރަސީދުތަކެއްގެުފައިސ އެއްުކަންު

ުެދނެގަނެވިފައިު ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުޖަމ ކުރިކަްނ ުއެކައުންަޓށް ުފ ހަގަކުުބޭންކް ުުރަމެވެ.ނުވ ކަން ުރައްޔިތުންގެުއުުިއތުރުން،މީެގ ނޫގފ ރު
ުއިރުވެސްުޖަމ ނުކޮށްވީ ދުވަސްއްުމަސްޑޮލަރުގެުޗެކެއްުއެޔޫުއެސްުު))ތިރީސްުފަސްހ ސްުހަތްުސަތޭކ35,700ުަވިޔަފ ރިއަށްުހަދ ފައިވު 

ުތިޖޫރީގައިުބ އްވ ފައިއޮތްކަންުފ ަހގަކުރަމެވެ.

ު ުއޮތްއިރު، ުމިހެން ުއުކަން ުއުތުރުބުރީ ުފ މަުނގޫފ ރުމ ޅޮސްމަޑުލު ުޖަރައްޔިތުންގެ ުބޭންކަށް ުފައިސ  ުލިބޭ ުޓަކައިުސީއަށް މ ކުރުމަށް
ު ުހަވ ލުކުރުމަށް ުއިދ ރ އަށް ުމުއްދ35ުަ)އެކެއް(ުދުވަހ އ1ުުިކައުންސިލުގެ ުދެމެދުގެ ުފަހެއް(ުދުވަހ އި ުހޭދަކޮށްފައިވ ކަންު)ތިރީސް ތެއް

ުވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުކައުންސިލްގެ ު)ފެބްރުއަރީ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ 2017ުއިދ ރ އަށް ުމ އްދ ގައިވ 5.15ުު(ުގެ ުވަނަ
ޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށ  ފައިސ ގެުފުރިަހމަުގޮތުގެމަތިންުއެފައިސ އެއްުޖަމ ުކރަންޖެހޭުއެކައުންޓްތަކަށްުެއފައިސު  އި،ުބޭންކަށްުޖަމ ކުރު 

ދަޮގތަކަށްުލިޔެކިޔުންތަށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަަވމެވެ.ުމިގޮތުންުޖަމ ކުރ ުފައިސ ގެުރަސީދުުނަންބަރ އި،ުއ މްދަނީެގުތަފްޞީލުުއެނގޭފަ
ުދަންނަވަމެވެ. ުހިމެނުމަށް ުމަޢުލޫމ ތު ުފަދަ ުތަރީޚް ުަބލައިގަނެފައިވ  ުޖަމ ުުބ ވަތް، ުފައިސ އެއް ުހުރެ ުސަބަބަކ އި ުއެއްވެސް އަދި

 ރުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓައިުތިޖޫރީުރިޕޯޓަށްުއެނުކުރެވިއްޖެނަމަުއެުފައިސ 

ު
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ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވުންު .5 ފައިސު  ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަނެފައިވު 

ުމޯލްޑިވްސްުުކުމަށްޓަކައިދެއްުޓްރެޜަރީއަށްުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްްޓރީުފައިސ ުލިބޭުަތންތަނަށްުދައުލަތުގެުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެ
2.01ުު(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްުއެކައުންޓަށްުބޭންކްުޕަބްލިކްުއޮންނަުއޮތޯރިޓީގައިުމަނިޓަރީ

ުޓްރ ންފަރުފައިސ ުންޓަށްއެކައުުބޭންކްުކްޕަބްލިުއިދ ރ ތަކުންުދައުލަތުގެުހުރިުުއަތޮޅުތަކުގައިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރުުގައިމ އްދ ުވަނަ
ު،ރކިއުލަރގައިސަުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ(2010ުުމެއ31ުުި)6/2010ުުނަންބަރުުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރ ނެގޮތް

ުމަނިޓަރީުމޯލްޑިވްސްު،ފައިސ ުބަލައިަގންނަުއިދ ރ ތަކަށްުކައުްނސިލްތަކުގެުދަށުންުޤ ނޫނުތަކެއްގެުވަކިުއަދި.ުވެއެވެުބަޔ ންކޮށްފައި
ުމިނިސްޓްރީގެުޖަމ ކުރަންވ ެނކަމަށްުއެކައުންޓަށްުޭބންކްުޕަބްލިކްުއޮންނަުއޮތޯރިޓީގައި ުނޮވެމްބަރ08ު)08/2012ުުނަންަބރުުއެ

 .ވެއެވެުބަޔ ންކޮށްފައިުސަރކިއުލަރގައި(ުމ ލިއްޔަތ އިބެހ2012ުޭ

ުދެންނެވުނުގޮތ  ުއިސްވެ ުުުޚިލ ފަށްނަމަވެސް، ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުއުނގޫފ ރު ުއުތުރުބުރީ ދައުލަުތގެުމ ޅޮސްމަޑުލު
ު ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއ މްދަނީ ުބަހައްޓ ފައިވ ކަން ުއެކައުންޓުގައި ުބޭންކް ުކައުންސިލްގެ ުޖަމ ނުކޮށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ފައިސ 
އެކައުންޓުަގއިުުކައުންސިލުގެުއިދ ރައަށްުބަލައިގަްނނަުމިގޮތުން ޖަމ ކުރު  ުގެުނިޔަަލށްވަނަުއަހަރ2016ުުދައުލަތުގެުއ މްދަީނގެުފައިސު 
 ހުރިކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުރުފިޔ ު)ނުވަުސަތޭކަުސައްބީސްުހ ސްުއެއްސަތޭކަުނުވަދިހަުހަތެއް(926,197ުުޖުމްލަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ންކޮށްފައިވ ުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ު(2012ނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުުނަންބަރުުގެމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީު)ހ(
ފައިސ ދަުށންުކައުންސިލްަތކުގެުއިދ ރ ުކުގެޤ ނޫނުތަ (2017ުވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަު،އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 

ު 5.22ުުގެ ުުބނެފައިވ ގޮތުގެމަތިްނ ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ުއޮްނަނ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުއެކައުްނަޓްށުބޭންުޕަބްލިކްމޯލްޑިވްސް ކް
 ޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ވީއެންމެުއަވަހަށްުއެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުކޮ )ށ( ށް،ުއެުފަރ ތަކަށްުއެަކްނުދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުކުރުމަށްުލިބޭފައިސު 
ުއެންގުމަށް ުެއުުދަްނނަވަެމވެ.ުއަދިުއެއްވެސްުސަބަބަކ ހުރެުއެުފައިސ ުއެުމުއައްސަސ ތަކ ުޙަވ ލުކުރުލިޔުމުން ުލަސްވ ނަމަ ން

ުުމުއައްސަސ ތަކަށްުލިޔުމުންުއެކަންުއެންގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

6. ު ުވިޔަފ ރިތަކުގެ ުބައެއް ުހިންގ  ުދަށުން ުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ އ އި ުސްޓޮކްުކައުންސިލްގެ ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮތަށްުގަވ އިުގެ ދ 
 ރައްޔިތުންގެުފ މަސީގެުސްޓޮކްުޗެކުކުރެވޭގޮތްނުވުންުުމ އިުނުވުުބަލަހައްޓ ފައިު

ުވައްދަންޖެހޭތަކެތި،ުރަޖިސްޓަރީއަށްުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުނުވަތަުސްޓޮކަށްުހިމެނޭ،ުތެރޭގައިުތަެކތީގެުހޯދޭުތަންތަނަށްުދައުލަތުގެ
ުވަނ8.12ުަުގެ(2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުވައްދަންވ ނެކަމަށްުރަޖިސްޓަރީއަށްުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުނުވަތަުސްޓޮކަށް
ުތަނަށްުނުވަތަުއުފެއްދުމަށްުއެއްޗެއްުއެހެންުބޭނުންކޮށްެގންުއެތަކެތިުނުވަތަުވިއްކުމަށްުުވިޔަފ ރީގައިުއަދި،.ުބުނެފައިވެއެވެުމ އްދ ގައި
ވ ނުވ ޮގތްުސްޓޮކަށްުދައި،ވައްުސްޓޮަކށްުުތަކެތިުބަހައްޓު ުހޯދ ފައިުަތންތަަނށްުދައުލަތުގެުސް،ކުރުަމށްވިޔަުބޭުނންުދިނުމުގައިުޚިދުމަތް
ުު.ކޮށްފައިވެއެވެބަޔ ންުގައި(ުށ)ުނަންބަރުގެުވަނަ(2ު)ުަބއިގެުވަނަު(II)ުބ ބުގެުވަނ8ުަުގަވ އިުދގެުއެުއްޓަންވ ނެކަމަށްބަލަހަ

ބައެއ2016ުުްކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުބޭނުމަށް،ުއެުއިދ ރ އިންުނގޫފ ރުުނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއު ވަނަުއަހަރުުހޯދ ފައިވު 
ުނުހުންނަ ުއަރުވ ފައި ުފޮތަށް ުސްޓޮކް ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުދެންނެވުނު ުއިސްވެ ުއައިޓަމްތައް ުއޮޑިުޓުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ކަްނ މިގޮތުން
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ުއަދިުސްޮޓކްނެވެ.ުސްޓޮކްުފޮތަށްުއަރުވ ފައިުނުވ ަކމަށްުފ ހަގަކުރެވުއައިޓަމެއ7ުުްުތެރެއިންުމުޢ މަލ ތްތަކުގެސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެގިު
ބ ކީުއ އިުސްޓޮކްގައިުހުރިުމުދަލ އިުދިމ  އިުފޮތުގައިވ ުޓޮކްގައިުހުރިުމުދަލ އައިޓަމެއްގެުސ7ުްުވޭތޯުބެލުމަށްުއޮޑިޓުގައިުބެލިފޮތުގައިވު 

ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެުއަދަދ އި އުނގޫފ ރުުރައްޔިތުންގެުވިޔަފ ރީގެުސްޓޮކްުރަނގަޅަށްުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލުުއިތުރުން،މީގެު .ދިމު 
ުގޮތަކަށްު ުއެއްވެސް ުރެކޯޑު ުސްޓޮކުގެ ުއިންޖީނުގޭގެ ުރައްޔިތުންގެ ުއުނގޫފ ރު ުކަމ އި، ުކޮށްފައިނުވ  ުއަޕްޑޭޓް ުސިސްޓަމް ބަލަހައްޓައި

ުވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުބަލަހައްޓ ފަިއނުވ ކަން

ުރައްޔިތުްނގެު،ސަަބބުންުތުމުގެނެުރަށުަގއިުމުވައްޒަފުުހަވ ލުވެހުރިުފ މަީސއ ުރައްޔިތުންގެުމުއްދަތުގައިުއޮޑިޓްކުރިމިހެންުޮއތްއިރުު،ކަންު
ު.ނުވެފައެވެުވަނީުިލބޭގޮތްުތަފްޞީލުުތަކެތީގެުހުރިުގުދަނުގައިު،ޗެކްނުކުރެވިުގުދަންުހުރިުބަހައްޓ ފައިުސްޓޮކްުފ ރމަސީގެ

ަނންޖެހޭުތަކެިތު(ުހުނ2017ްޑިސެްނަބރ24ުުސްޓޮކުގައިުއޮޑިޓުކުިރުދުވަހ ުހަމައަށްު)ުނުގެތައިސްވެދެންނެުވނުުތަންއެހެންކަމުން،ު
ުހަމައަށްުހުރިކަންުޔަގީންކުރެވިފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

،ބޭނުންކުރުމަށްުުހުގައިއޮފީު،ގޮަތށްުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިު(ހ)ުގ11.16ުުެުގެު(2017ުފެބްރުއަރީ)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު)ހ(

ުހޯދ ފައިުުންކުރުމަށްބޭނުުދިނުމުގައިުޚިދުމަތްުތަނަށްުނުވަތަު،އުފެއްދުމަށްުއެއްޗެއްުުއެހެންުބޭނުންކޮށްގެންުުތަކެތިުއެުނުވަތަ
ުބ ކީުއައިޓަމެއްގެުންމެކޮުތަކެތީގެުސްޓޮކްކުރެވޭުުމިގޮތުންު،ބެލެހެއްޓުމަށ އިުބ ކީކޮށްުސްޓޮކްު،ވައްދައިުސްޓޮކަށްުތިތަކެުބަހައްޓ 
ު.ަދންނަވަމެވެުބެލެހެއްޓުމަށްުިހސ ބުުސްޓޮކްގެުއެނގޭގޮތަށްުވަކިން

ުދައުލަތުގެުއްކަތްތަކ އިމަސަުޙަވ ލުކުރެވިފައިވ ުމުވައްޒަފުންނ ުއެު،ދ އިރުުބޭރަށްުރަށުންުނަގ އިރުގައްޔ އިުޗުއްޓީުމުވައްޒަފުންު)ށ(
ރޭވުމަށ އިުުއިންތިޒ މެއްުޙަވ ލުކުރެވޭނެުމުވައްޒަފަކ ުއެހެންުމަތިންުއުޞޫލެއްގެުކަނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ު،ރެކޯޑުތައްުމުދަލ އި

ު.ދަންނަވަމެވެުކަށަަވރުކުރުމަށްުހިނގ ކަންުއެގޮތަށްުންއެކަ

(2017ުުފެބްރުއަރީ)ުއިދުގަވ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،ރެކޯޑުތައްުވިޔަފ ރިތަކުގެުުހިންގ ުކައުންސިލުންުއިދ ރ އ އިުކައުންސިލްގެ(ުނ)
ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ12.01ުަުގެ ތަރުީތބުންުުށްފަސޭހަވ ނެގޮތަުއޮޑިޓްކުރަންުބޭނުންތަކަށ އިުއިދ ރީު،ގޮތަށްުބުނެފައިވ ުގައި(

 .ދަންނަވަމެވެުެބލެހެއްުޓމަށްުބަހައްޓައިގެންުތަނެއްގައިުރައްކ ތެރިު،ރައްކ ތެރިކަމ އެކު

ުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުުރެކޯޑުތައްުހަރުމުދަލުގެު .7

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުގަންނަުނުވަތަުހަދިޔ ގ7.01ުުެ(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުއެބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެްނ(ުލިޔެުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ.ުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހ ުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްު)އެުމ އްދ ގައިު

މަުޢޫލމ ތުތަކަކީ ހުރިތަން،ުލިުބނުުތ ރީޚު،ުއަުގު، މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ކޯޑްުނަންބ ރު،ުމުދަުލގެުފުރިހަމަުނަމ އިުތަފްޞީުލ،ުުމދު 
ުދައުލަތު ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތެވެ. ުއިތުރު ުމުދަލ ބެޭހ ުއުނިިއތުުރުއަދި ުއަންނަ ުތަކެއްޗައް ުއެ ުވަކިވަިކން ުއެކިބައިބައި ުހިސ ބު ުމުދަލުގެ ެގ

ުބުނެފައިވެއެވެ. ުމ އްދ ގައި ުއެ ުވެސް ުކަމަށް ުބަލަހައްަޓްނވ ނެ ުލިޔެ ުުއެނގޭނެގޮތަށް ުއިތުރުން، ުމ ލިއްޔަތުމީގެ ުދުގަވ އިުގެދައުލަތުގެ
ގެުތެރެއިންުކެޕިޓަްލުނުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުންުދަުއލަުތގެުތަންތަު)ރ()ހ(ުއ އިުއެުމ އްދ ގެުވަނަުމ އްދ ެގ7.10ުުގެު(2009)

ުތަންތަ ުއެހެން ުފިޔަވައި ުހުންނަނުވަކިކުރިތަންތަން ުތެރެއިންުގައި ުނީލަަމށްުުތަކެތީގެ ުތަކެތި ުނުހިފޭ ުބޭނުން ުއެތަނަކަށް ުތަކެއްޗ އި ބ 
ުވެ.ްނޖެހެއެއެތަނަކުންުބަލަހައްޓަުކޮށްުަތްފޞީލުއެތަކެތީގެުހިސ ބުުުވައި،ފޮނު
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ށްފައިުވީނަމަވެސް،ުއިސްވެުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްުތައްޔ ރުކޮު،ނަމަވެސް
އެއްގޮތަށްުއެުދަފްތަރުުފުރިހަމަކޮށްުބަލަހައްޓަމުންުނުގެންދ ކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ މިގޮތުންުބަބަޔ ންުކުރެވުނުުގަވ އިދު  އެއްުހަރުމުދަލުގައިުު.

ު ުަޖހ ފައި ުަނންބަރު ުހިމަނ ު،ނުވ ކަމ އިއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުރަޖިސްޓަރީަގއި ުހަރުމުދަލުގެ ުހަރުމުދ ތައް ުނުވ ބައެއް ބައެްއުު،މ އިކަފައި
ުނުވ  ުހިމަނ ފައި ުރަޖިސްޓަރީގައި ުނަންބަރު ުސީރިއަލް ުއަގު ުތަންުކަމ އިމުދަލުގެ ުހުރި ުހިމަުމުދ  ކަްނުނުވ ުނ ފައިރަޖިސްޓަރީގައި

ުުކުރަމެވެ.ފ ހަގަ ުއޮތްއިރު، ުމިހެން ުކައުންސިލްކަން ުއުނގޫފ ރު ުއުތުރުބުރީ ުުގެމ ޅޮސްމަޑުލު ުވ2016ުައިދ ރ އިން ުއަހަރު ނީލަންުނަ
ުއިދ ރ ގެުއ މްދަނީު)ސައްބީސްުހ ސްުފަސްސަތޭކަުތިރީސްުއަށެއް(ުރުފިޔ ުލިބިފައިވ ކަމަށްުއ26,538ުެކިޔ ފައިވ ުތަކެއްޗަށްުޖުމްލަު

ބަލަހަްއޓ ަފއިުުފްޞީލުތަތަކެތީގެުުވަީނުކޮންޮކންުއެއްޗެއްކަންުއެނގޭގޮަތށް،ުއެުނީލަންުކިޔ ފައިޓުތަކުންުއެނގެްނުއޮތްނަމަެވސް،ުރިޕޯ
ުވެ.ރަމެނުވ ކަންުފ ހަގަކު

ުބަލަހައްޓ  ުލިޔެ ުއުޞޫލުން ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުރެކޯޑުތައް ުނުހަރުމުދަލުގެ ުސަަބބުންުފައި ު،ވުމުގެ
ުކޮބައިކަމ އި ުއަގަކީ ުޖުމްލަ ުހަރުމުދަލު ުހުރި ުމިލްކިއްޔ ތުގައި ުއިދ ރ ގެ ުއިދ ރ ު،ކައުންސިލްގެ ުއެުކައުންސިލްގެ ުހަރުމުދަލެއް ުހުރިހ  ގެ

 އިދ ރ ގެުބެލުމުގެދަށުގައިުހަމައަްށުހުރިކަންުކަށަވަރުކުރެވޭނެުގޮތެއްުނެތްކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަ  ފު 

އެއްގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގ11.02ުުެ(ުގ2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު)ހ( ވަނަުމ އްދ އު 
އެއްގޮތަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ެގ11.03ުުރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުގަވ އިދުގެު ނަމޫނ އު  ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންުކުރެވިފައިވު 

ގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުެބލެވޭުއެންމެހ ުތަކެިތުހަރުމުދަލުެގުރަޖިސްޓަރީގައިުރެކޯޑުކޮށްުމިލްކިއްޔ ތު
 ބެލެހެއްޓުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ު

ގ2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު)ށ( ޮގތުގެމަިތނ11.04ުުްު( ގައިވު  އުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުކަަވނަުމ އްދ ގެު)ބު(
ު.ހުންނަންޖެހޭުހުރިހ ުތަކެތިުހަމަައށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ުމ ލިއްޔަތުު)ނ( ުގަވ އިދައުލަތުގެ ު)ުދުގެ ުު(2017ފެބްރުއަރީ ުގޮތަށ11.22ުްގެ ު)ނ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ުު،ވަނަ ުތަކެތީެގުކިނީލަން ޔ 
ުަމށްުދަންަނވަމެވެ.ުލެހެއްޓުހިސ ބުތައްުބެ

 ޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދުމުގެުކުރިންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުހުއްދަުފޯމްުފުރިހަމަނުކޮށްުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހޯދ ފައިވުންު .8

ުހުއްދަ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުޯހދަންވ ނީ ުތަކެތި ުޭބނުންވ  ުގަންނަން ުނުވަަތ ުޚިދުމަތް ުބޭުނންވ  ުނުަވތަހޯދަން ުފޮތް ޯފމްުުދޭ
ުމ ލިއްޔަތު ުދައުަލތުެގ ުދިނުމުންކަމަށް ުހުއްދަ ުވެރިއަކު ުއެކަމަށް ުު (2009)ގަވ އިދުުގެފުރިހަމަކޮށް ުމ އްދ ގައިުވ8.05ުަގެ ނަ

ޕޭމަންްޓުވައުޗަރެއްުުށ އި،ރެއްުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުކަމަޭޕމަންޓްުވައުޗަފައިސ ުދިނުަމށްުޓަކައިުމީގެުއިތުުރން،ުު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ
ފޯމ އި،ުއިންވޮއިސް/ބިލު،ުއަދިުު،މުދ ގަންނަންުއެދޭުފޯމ އިުޔ ރުކުރަންވ ނީތައް ޚަމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު  ރަދުކުރުމުގައިުބަލަންޖެހޭުަފއިސު 

ޚަރަދުކުރުމަށްުވައުޗަރަކުންުހުއްދަފުރިހަމަކޮށްަފއިވ ނަމަުކަމަށ އި،ުުބެލުންތަކ ބެހޭުފޯމު ދޭންވ ނީުއިސްވެުދެންެނުވނުުއެއްވެސްުފަިއސު 
ުކަމަށް ުވ ނަމަ ުވައުޗަރ އެކު ުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުލިޔުންތަކެއް ުުހުރިހ  ުގަވ އިދުއެ ުބ ބުގ8ުެގެ ުބައިގެވަު(II)ުވަނަ ުަވަނ3ު)ުނަ )

ު(ުގައިުބުނެފައިވެއެވެ.ފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގެުވައުޗަރުހެދުންނަންބަރުު)

http://www.audit.gov.mv/
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އެުނަމަވެސްުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރު ވިޔަފ ރިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށ އުި، ުވަނަުއަހަރ2016ުުުށްުކަތަކައުންސިލުންުހިންގު 
ނުވަތަުފޯމްުފުރިހަމަނުކޮށްުުތަކެތިުގަތުމުގައިުމިއުޞޫލ އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ަހގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން،ުހުއްދަދޭުފޮތް

ގެުއަށެްއ(ުރުފިޔ ުނުވަދިހަުހަތްުސަތޭކަހ ސްުުސޯޅަސަތޭކަުުއެއްމިލިައންުުިތން)3,116,798ުއިސްވެުދެންނެވުނުުަތންތަަނށްުުޖމްލަު
ފޯމުުފުރިހަމަނުކޮށްުުވ ކަމ އި،މުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައި އްޔިތުންގެުވިޔަފ ރިއަށްުޖުމްލަުރަފ މަސީއަށ އިުރައްޔިތުންގެުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 

ީމެގުުކުރެވުނެވެ.ފ ހަގަުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވ ކަންވެސް(ުރުފިޔ ގެުތ ވީސްސަތޭކަުހަހ ސްުއަށްތިރީސްުސަތޭކަުުހަ)630,827ު
ުތިރީގައިުމިވަނީއެވެ.ުުތަފްޞީލު

ފޯމުު މުދަލަށްުއޯޑަރުކުރު 
ުފުރިހަމަނުކޮށްުހޯދ ފައިުތަކެއްޗ އިު

ު)ރުފިޔ އިން(ުޚިދުމަތުގެުއަގުު

ހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުު
ތަކެއްޗ އިުފުރިހަމަނުކޮށްުހޯދ ފައިު

ު)ރުފިޔ އިން(ުޚިދުމަތުގެުއަގުު
ުޔުނިޓްު

 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ  445,530 -

 ރައްޔިތުންގެުއިންޖީނުގެ 1,963,784 -

 ރައްޔިތުންގެުފ ރމަސީު 481,454 481,454

 ރައްޔިތުންގެުވިޔަފ ރިު 226,030 149,373

 ޖުމްލަު 3,116,798 630,827

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުު)ހ( ނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދ އިރުު، ަވނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވ 10.58ުުގެުު(2017ެފބްރުއަރީު)މުދު 
ުގޮތަށްުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަތްުހުއްދަދޭުފޯމްުނުވަތަުފޮތްުުފރިހަމަކޮށްުވެރިއެއްގެުހުއްދަުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ވަނަުމ އްދ ގަިއ6.06ުު(ުގ2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުުކުރުމަށްުހުއްދަދިނުމުގެކުރިން،ފައިސ ުޚަރަދުު)ށ(
ުލިޔެކިއުންތައްުހަމައަށްހުރިޯތުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯއ އިުއެުލިޔުްނތަކެއްުހުންނަންޖެހޭުހުރިހ ުވައުަޗރ އެކުުޕޭމަންޓްބުނެފައިވ ގޮަތށުް،
ޔެކިއުންތައްުބެލެހެއްޓުަމްށުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ގޮތަށްުފައިސ އ ގުޅޭުފޮތްތަކ އިުލ6.07ުިގަވ އިދުގެުުޗެކުކުރުމަށ އި،ުއެ

ުދަންނަވަމެވެ.

ގޮތަށްުމަސައްކަތްުލިބުނުކަންުނުވަތަުުތަކެތިު .9 ުނިންމިކަންުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންނެތުންުކޮންޓްރެކްޓްގައިވު 

ު ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުފޯމުގައޯޑަރުކުރެވުނު ުއޯޑަރުކުރި ުތަކެތިގަތުމަށް ުަފރ ތުން ުހަވ ލުވ  ުއެތަކެއްޗ  ުހަމައަށްހުރިތޯުުއިވ ލިބުމުން، ތަކެތި
ުތަުހަލ ކުވެފައިވ ުތަެކތިފެންވަރުދެރަުކަމުނުދ ުތަކެތިުނުވަު،ގޮަތށްުނޯޓުކޮށްުބަލައި،ުއެއްވެސްުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެކަންުއެނގޭނޭ

ުނު ުހަމަވެފައިވ  ުމުއްދަތު ުހުރިނަމަނުވަތަ ުތަކެތި ުކައިރިވެފައިވ  ުހަމަވ ން ުތަުވަތަ ުއެނގޭނެގޮތަށް ުއޯޑަރުކުރިުއެކަންވެސް ކެތިގަތުަމށް
ުނެފައިވެއެވެ.ވަނަުމ އްދ ގައިުބ8.11ުުގެު(2009ު)ުސޮއިކުރަންވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުފޯމުގައިުލިޔެ

ު ުއުތުރުބުރީ ުމުދ ުުއުނގޫފ ރުނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުފޯމުތަކުގައި ުއޯޑަރުކުރި ުތަކެއްޗަށް ުބައެއް ުހޯދ ފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ކައުންސިލުގެ
ބައެއްުމުދަލ އިުޚިދު ދައްކ ފައިވު  އެުއިދ ރ އިންުފައިސު  މަތަކީުހަމައަށްުލިބުނުކަމަށްުއެއްވެސްުފަރ ތަކުންުޗެކުކޮށްުސޮއިކޮށްފައިުނުވ ތުީ،

ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަ ޚަރަދުތައްުސ މްޕަްލުުއިންތްކަންުކަށަވަރުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ުމިުގޮތުންުއެުއިދ ރ އެުއިދ ރ އަށްުލިބިފައިވު  ކޮށްފައިވު 
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ު)އެއ192,508ުްއުޞޫލުންުޗެކުކުރިއިރު،ުއިސްވެދެންނެވުނުުގޮތަށްުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުލިބުނުކަންުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންނެތިުޖުމްލަު
ުކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުޚަރަދުކޮށްފައިވ  ރުފިޔ ސަތޭކަުއަށެއް(ުސްދެހ ސްުފަުސަތޭކަުނުވަދިހަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ފަދައިން،ުއޯޑަރުކުރު 10.64ުގެު(2017ުފެބްރުއަރީު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުު(ހ) ކެތިުލިބުމުންުއެކަްނުތަވަނަުމ އްދ ގައިވު 
ު.ރުމަށްުދަންނަވަމެވެދުމަތްުހޯދުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުސޮއިކުޚިބަޔ ންކޮށްު

ުު)ށ( ު)ފެބްރުއަރީ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2017ުދައުލަތުގެ 10.64ުު(ުގެ ު)ހ(ުއ އި ު)ހ(ުގައ11.18ުިގެ ުމ އްދ ގެ ުގޮަތްށުވަނަ ވ 
ުހަވ ލުވުމުެގުކުރި ުތަކެއްޗ އި ުކަމަށް ުލިުބނު ުޮއފީހަށް ުގަންަނުތަކެތި ުއިދ ރ ެގުބޭނުަމށް ުނުވަތަ ުފަރ ުތންުސްޓޮކަށް ން،ުހަވ ލުވ 
އަ ފަރ ތުން(ުަތކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުަގއިުހުރިުތަކެއްޗ އިުލިބުނުުތަކެްއޗު  ތަކެތިުހަމަޔަށްުު،ޅައިކިޔައި)ސްޓޮކްުބަލަހައްޓު 

ުހުރިތޯުބެލުމަށްަފހުުތަކެއްޗ އިުޙަވ ލުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ތިުއޮފީހަށްުލިބިފައިވ ަކންުކަަށވައަދިުފައިސ ުދޫކުރުމުގެކުރިން،ުއެުޚަރަދަކ ގުޅޭުޚިދުމަތްުނުވަތަުތަކެ )ނ(

މީޓަރަކަށްުބިލްކޮށްފައިު .10 ހުރިހު  ރައްޔިތުންގެުއިންޖީނުގޭގައިުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވު  ުންުނުވުުކައުންސިލުންުހިންގަމުންދު 

ު ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބިލުަގއި ުފައިސ  ުހިމެނިފައިވ  ުބިުލގައި ުހަދ  ުތަންަތނުން ުދަތުގެުތެރޭގައިުހޯމުއްދަދައުލަތުގެ ދައުލަުތގެުންވ ނެކަމަށް
ގ2009ުެ)ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ގައ1.04ުުިު( ނަމަވެސްުވަނަުމައްދ ގެު)ށު( ުއުތުރުބުރީުއުނގޫފ ރުުުމ ޅޮސްމަޑުލުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު.

ު ުހިންގަމުންދ  ުއިންޖީނުގެއިންކައުންސިލުން ުރަިޖސްޓަރީު،ރައްޔިތުންގެ ުހަރުކޮށްފައިވ  ުމީޓަރުތަކަކޮށް ުނުކޮހުރިހ  ުިބލް ހުރިކަްނުށްުށް
އެގޮތުންުޖުލައިުމަހުވުނެވެފ ހަގަކުރެ މީޓަރަށެވެ.337ުުފައިުވަނީުބިލްުކުރެވިުގެުތެރެއިންމީޓަރ380ުުުވ އިކޮށްފަުރީޖިސްޓަރަުގެުނިޔަލަށްު.
ކަންުމިހެްނުުޓަރަށެވެ.މ333ުީފައިުވަނީުބިލްުކުރެވިުގެުތެރެއިންމީޓަރ387ުުުކޮށްފައިވ ރީޖިސްޓަރަުގެުނިޔަލަށްހުމަުބަރުންވެއަދިުނޮ

 ުލިޔެކިއުުމންުއެނގޭކަށްުނެތެވެ.ުއޮތްއިރު،ުބައެއްުމީޓަރުތަކަށްުިބލްނުކޮށްހުރިުސަބަބެއް

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުއަގަށް ުއެއްޗެއްގެ ުވިއްކި ުނުވަތަ ުކުއްޔަށް ުތަނެއްގެ ުދީފައިވ  ުކުއްޔަށް ުނުވަތަ ުމަސައްކަތަކަށް ުފައިސ ކުރ  ދައުލަތުެގު، ލިބެންޖެހޭ
ިޚދުމަތްުލިބިގަތްފަރ ަތށްުލަސްނުކޮށްުު،ބުނެފައިވ ގޮތުގެމަތިންުމ އްދ ގައިުވަނ5.18ުަ(ުގ2017ުެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީު
މިގޮުތންު ީމޓަރަކަށްުބިލްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެު. ބިލްުކުރެވިފައިވ ކަންުޔަގީންޮކްށުކޮންމެުމަހަކުވެސްުއެމަހެއްގައިުބިލްުކުރަންޖެހޭުހުރިހު 

ުޗެކްުކުރުމަށްުދަންނަވެމެވެ.

ބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިނުވުންުރަު .11 ުއްޔިތުންނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލ ފައިވު 

ބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރަކުުފެބްރުއަރީއ އިުޖުލައިމަހުުސިޓީުކައުންސިލުންނ އިު ރަށްރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ަލއިފައިވު 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގ2010/7ުުެކައުންސިލްތަކުންުބ އްވަންވ ނެުަކމަށްުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު

ބައްދަުލވުމުގައިުފ އިތުވިުއަހަރ110ުުޤ ނޫނު(ުގެު ގެުއަހަރީުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިގޮތުންުފެބްރުއަރީމަހުުބ އްވު 
ުއ އި ުރިޕޯޓ އިު،ރިޕޯޓް ުކައުންސިލްގެުު،މ ލީ ުބައްދަލުވުމުގައި ުބ އްވ  ުޖުލައިމަހު ުހުަށހަޅަންވ ނެކަމަށ އި ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އިވެއެވެ.ުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅައިުހިޔ ލުުހޯދަންވ ނެކަމަށްުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފަ
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ުބަ ުރައްޔިތުންނ  ުއަދި ުއ ންމުކޮށ7ުުްއްދަލުކުރުމުގެ ުމަޢުލޫމ ތު ުބަޖެޓްގެ ުޕްލޭނ އި ުރިޕޯޓްތަކ އި ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް )ހަތެއް(
ުހ މަކުރަންވ ނެކަމަށްުވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުުއުނގޫފ ރުުއުތުރުބުރީުނަމަވެސް ުއ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް ުލު ހުޅުވ ކައުންސިލުން ވަަނ2016ުުުލުވުމެއްބައްދަފައިވ 
ކުރަންޖެހޭުގިނަުމަޢުލޫމ ުތުއެހެންކަމުން،ުކައުންސިލުގެުފަރ ތުންުރައްޔިތުންނ އިުހިއްސ  ފެބްރުއަރީުމަހުުބ އްވ ފައިނުވެއެވެ.އަހަރުގެު

ުތަކެއްުހިއްސ ނުކުރެވިުގޮސްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުމ އްދ އ ުނަވ110ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ުބޭއްވުމަށްުުމުއްދަތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އްދ ގައިުއެުބައްދަލުވުންތައްުހުޅުވ ލެވިފައިވ ުޢ ްނމުކޮށްުރައްޔިތުންނަށްު،އެއްގޮތަށް

 .ުުދަންނަވަމެވެ

ުތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ކައުންސިލްު.12

ު ުއ އި ުފައިސ  ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުއ އިުމަޢުލޫމ ތުުވިޔަފ ރީގެކައުންސިލަށް ުއ މްދަނީ ުއަދި
ޅަންވ ނެކަމަށްުޤ ނޫނުުަނންަބުރުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހައ މްދަނީުލިބޭުޮގތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢު

2010/7ުު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ124ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ބަޔ ންކޮށްފައިުުވަނަ
ުއު ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުވީނަމަވެސް، ުމަޢުުކައުންސިލްގެނގޫފ ރު ުއެ ުމެންބަރަކު ުއެއްވެސް ުދައުރުގެ ުލިޔުމުްނުދެވަނަ ލޫމ ތު

 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

އ އިު ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ެބހޭުމަޢުލޫމ ތުުައދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަީނުލިޭބުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެކައުންސިލުގެުމެންބަރުންގެުފަިއސު 
ުހުށަނ ޅ ނަމަމަ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުކައު، ޢުލޫމ ތު ުމުޢ މަލ ްތތަކުގައި ުހިންގ  ުމެންބަރުްނެގުކައުންސިލުން ންސިލް

ު.މަސްލަހަތުުފުށުއަރ ކަމެއްުމެދުވެރިވިޔަސްުއެކަންުދެނެނުގަނެވުމަކީުއެކަށީގެންވ ުކަމެކެވެ

ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 124ުރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެުއި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ 2010/7ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ުއިންތި ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮޭވ ުކައުންސިލަށް ުވިޔަފ ޚ ގޮތުގެމަތިން ުފައިސ އ އި ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުވުމ އެކު ުއަދިުބު ުމަޢުލޫމ ތު ރީގެ

ުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ުތުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުއ މްދަނީއ އިުލިބޭުގޮތްތަކ އި

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ދައުލަތުގެުބޭންކުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށ13.2016ުް ފައިސު  ުފައިނުވުންުވަނަުއަހަރުުބަޖެޓްުއެޑްވ ންސްގެުތެރެއިންުބ ކީވެފައިވު 

ު،ސަރކިއުލަރުގައި(2016ުޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު
ުފ ިއުތވިު އެ ުފައިސ އިން ުބ ކީހުރި ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުތެރެއިން ުަފއިސ ގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުބަޖެޓް މިނިސްޓްރީން

ުހޯދ ފަ ުއަހަރަށް ުބަންދުނޫން ުސަރުކ ރު ުނިމުމަށްފަހު ުއަހަރު ުމ ލީ ުބިލްތަކަށް ުޚިދުމަތުގެ ުުނވަތަ ުމުދަލަށް ުތެރޭގަިއ30ުުއިވ  ދުވަހުގެ
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