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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުު
ުުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު      

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުމަޖިލީހަށ އި،ު،ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުދެކުނުބުރީުުރައްޔިތުންގެ މިލަދުންމަޑުލު
ުވެރިޔ އަށްު މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަތޮޅުު

ުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު ުމި ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ުއަތޮޅުު)އޮޑިޓް ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު
ުއިދ ރ ގެ 2016ުުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުކައުންސިލުން ުއެ ބަޖެޓ ުފ ސްކޮށްދެއްވި

ުު،އެއްގޮތަށް ުއެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުއިދ ރ ގެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުއިދ ރ ގެކަ ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެން ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީއަދި ުހިންގ  ޤ ނޫުނުު، ކަންކަން

ކަންކަމ އިުުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީ، އިވ އިދ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،2006/3ުުންބަރުުނަ
މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިވ އިދުތަކަށްުހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަގުޅުން އިޞްލ ޙުުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

2006/3ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު
ު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ުއ އި ު)ހ( ުއަތޮޅުުމ އްދ ގެ ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ވަނަުމ އްދ ގައ213ުުިދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުންސިލްގެުއިދ ރ ގެކައު
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުރައްޔިތުންނަށްުުބުނެފައި ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއަތޮޅު ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުަނންބަރު ުދ އިރ ތައ7/2010ުްޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުހިންގުުމގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ަގިއ88ުުޤ ނޫނު(ެގުުލ މަރަކުޒަކީ ވަނަ
އިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުުގެކައުންސިލް

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، އިންުބ ރުުލިބިގެްނުގެުޤ ނޫނުު()ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތ3/2006ުުޤ ނޫނުުނަްނަބރުުުއެއްގޮތްވު 
ު ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމަތިން،ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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ު ުއަތޮުޅ ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެމިލަދުންމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުއެުު،ެބލެހެްއޓުމ އި، ހިންގުމ އިމ ލީ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ުބަޖެޓުގަިއު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ އަހަރަށް

ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުހިސ ބުތައްުކައުންު،ކަ ސިލްގެ
ުއެކުލަވ ަލއިު ުބަޔ ްނތައް ުމ ލީ ުައހަރީ ުއެއްގޮަތށް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހަްއޓ ، ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ހަޤީޤަތ އި

ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ46ުުގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުު ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުމިލަދުންމަޑުލުވަނަ ުއަތޮޅު ުއިުދެކުނުބުރީ އިންުދ ރ ކައުންސިލްގެ
ުއަހަ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުފ ސްކުރިޚަރަދު ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގަިއުުުރަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ބަޖެޓ 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެން ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުުުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުުކަންކަންދަށުގައިވު 

ުމ ލިއްޔަ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުގަވ އިދ އި، ުކައުންސިލްތުގެ ުއެހެނިހެުގެއަދިވެސް ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުޤ ނޫނުތަކ އިުއިދ ރ ގެ ން
ުޢަ ުގަވ އިދުތަކަށް ުމިންމަލުކުރެވިފައިވ  ުދެކޭގޮތް ުކަންތައްތަވަރ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ްއުުބަޔ ން

ުއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ 

ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަްއުުކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެްނުުކައުންސިލް، ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ގެ
ުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށ2016ުްއިންުސިލްގެުއިދ ރ ކައުންމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުު،މިގޮތުން
އެއްގޮތަށުް،ުފ ސްކުރިލުންުއެުކައުންސި ކަންތައްތަކަށް،ުއެުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި، ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިުއަދިުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ވު 
ު ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދިވެސްުގުޅުންހުރި ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢައިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުގެކައުންސިލް
ުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކުރުމަށްު

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދެކޭގޮތްުުމިންވަރ މެދުުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުުގަވ އިދަށްުދައުލަތުގެ
ުއަސ ސްުުބިނ ކުރެވުނުު

ގޮތުންުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކަށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައ2.04ުުިުގެު(2009)ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .1 ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށްުވޭތުވެދިޔަުމީލ ދ3ުުީުއިދުގެުއެނެކްސްވ ގަސ ގެުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓެއްުއެުލިބޭުފައި އު  ނަމޫނު  ގައިވު 

ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިްސޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއަދިުއޮޑިަޓރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަްށ15ުުިހނގ ުމަހުގެުމަހުގެުހިސ ބު،ު



 

 

 

 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގ6ުެސަފުހ ު 3  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ބޭުފައިސ ެގުލިުށްއިދ ރ އަުގެމިލަުދންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްވަނަުއަހަރ2016ުުުު،ނަމަވެސްުއެވެ.ފޮނުވަންވ ނެ
 ؛ންއްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުތަމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓް

ުމ ލިއްޔަތު .2 ު ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017)ނަންބަރު ުގައ11.03ުިެގ ު)ބ( ުމ އްދ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުވަނަ
ުއިލިބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުފުރިހަމަުނަމ އިުތަފްސީލު،ުައގުުކޯޑްުނަންބަުރ،ުއިންވެންޓްރީުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައި

ުވ ނެ ުބަަލހައްޓަން ުލިޔެ ުބަަދލު ުއަންނަ ުބައެއްުު،ނަމަވެސްކަމަށެވެ.ުފަހުން ުކައުންސިލްގެ ުއަޮތޅު ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު
މީގެުއިތުރުްނ،ުންު؛ނުވުުއަދ ހަމަކޮށްފައިުބަދަލުުުހންުއަންނަުށްުފަެނތުމ އިުމުދަލަުހިމަނ ފައިގެުއަގުުރަޖިސްޓްރީގައިުލުހަރުމުދަ
ުބ)ުގ11.04ުެުގެު(R-20/2017ުނަންބަރު) ގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ ުބަޔ ްނކޮށްފައިވަނީ( ުދައުލަުތގެުުގައި

ުމަދުވެގެންުއޮފީސްތަކުގައި ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުހަރުމުދ  ުއެތަެކތިުޗެކްކުރަންވ ނެކަމަށ އި،ުފަހަރު(ުއެކެއް)1ުުއަަހރަކުުހުންނަ
ު)ޅ(ުގައިުުއަދިުުކަމަށެވެ.ުބަލަްނވ ނެުކުރެވިފައިވޭތޯުމަސައްކަތްުގޮތެއްގައިުއެކަށީެގންވ ުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ުމ އްދ ގެ މި

ުބަޔަކުުހަރުމުދ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ބ(ުގައިވ ުޮގތުގެމަތިންުޗެކުކުރުމަށްފަުހ،ުތަެކއްޗ ުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފަކ އިުޗެކުކުރި
ުއުިނއިތުރެއްވ ނަމަ ުއަދި ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމުގައެވެ. ުލިޔުމެއްގައި ުެއުުގޮތެއްުނިންމިުުއެކަމ މެދުުޗެކުކުރިކަމުގެ ބަޔ ންކޮށް

ުއޮފީހެއްގެ ުއެ ުނުވަތަ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުމ ލީ މިލަދުންމަޑުލުުު،ނަމަވެސްުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުއިސްވެރިއެއްުއޮފީހެއްގެ
 ްނ؛ނުވުުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުހަރުމުދ ުބެލެހެއްޓުމުގަިއުމިފަދައިންުއަމަލުކޮށްފައިދެކުނު

ުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .3 ތަކުގަިއުތަކުންުބޭންކުގައިުބަޔ ްނކޮށްފައިވ ުގޮތުންުދައުަލތުގެުއިދ ރ 1.12ުުގެ(2009ު)ގަވ އިދު
އެކައުންޓްުތަކުގެުިހސ ބުުބަލަހައްޓައިުއެކައުންޓްުބ ީކުކުރުމުގެުއިތުރުންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުުޅުވ ފައިވ ހު

ު ުަރނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުތަކުން ުއޮފީހުގެ ުބ ކީއ އި ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުުދަދުކަންއަދައްކ  ދެނެގަތުމަްށަޓކައި
އެކައުންޓުގެުުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުޚަރަދުު،ނަމަވެސްު.ޖެހެއެވެުތައްޔ ރުކުރަންސްޓޭޓްމަންޓެއް

 ން؛ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުމަހުންުަމހަށްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުއެކައުންޓްުބ ކީުއަދިު

ރއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަުދ ކުރަމުންުުވ ގޮތުންުބަޔ ންކޮށްފައިުގައި(ުށ)8.33ުުގެ(2009ު)ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .4
ުހަވ ލުކުރަންވ ނީުފަރ ތ އިުކުރިންުމަސައްކަތްުކުރަމުންގެންދ ުމަސައްކަތެއްުއިތުރަށްުގޮތުގައިުބައެއްގެުމަސައްކަތެއްގެުފަދަ

އަށްުވުރެުފަހުންުަހވ ލުކުރެވޭުމަސައްކަތުގެުޖުމްލައަގުުއިތުރުުނުވ ުނަމައެވެ.10ުުގުގެު%އަުޖުމްލަުކޮންޓްރެކްޓްގެުއަސްލު
ުހަވ ލުކޮށްުު،ނަމަވެސް ުމަރ މ ތުކުރުމަށް ުލޯންޗް ު"ރަންދުނި" ުއެއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލުން ުއަތޮޅު ުދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ު ުހަވ ލު ުގޮތުގައި ުބައެއްގެ ުމައެމަސައްކަތުގެ ުއިތުރު ުއަގަކުރެވުނު ުސައްކަތުގެ ުއަގުގެ ުކޮންޓްރެކްޓުގެ ުއަސްލު 10ުކީ
 ؛އިންސައްތައަށްވުރެުބޮޑުުއަގަކަށްވުން

ު  
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ގ6ުެސަފުހ ު 4  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ުމިު

ނޑުުގޮތެއްގައިު ކޮށްފައިވަނީުުޚަރަދުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުްުއިދ ރ ގެބުރީުއަތޮޅުުކައުްނސިލްުމިލަުދންމަޑުލުުދެކުނު)ހ(ުމައިގަ
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަަކށްު،އެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ްސކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުެގުމަޤުޞަދުތަްއުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް ުބަޖެޓުަގއިުކަ ު،އެ

މިންވަރަށް ނޑައެޅިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު ު،ބަޖެޓުގައިުކަ
ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށެވެ.

ކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުުނުވަރ މެދުުދެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުިމންއަިދު)ށ(ު
(ު ުއ1ިއަސ ސްގެ ުމައްސަލަުއަށްުު(4)ުން( ުއިދ ރ ގެުު،ފިޔަވައިުތައްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުކައުންސިލް ުއަތޮޅު ުދެކުނުުބރީ މިލަދުންމަޑުލު

ބަލަހަްއޓ ފައިުވަނީުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަުތގެު ޤ ނޫނ އިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުމައިަގނޑުުގޮތެއްގައި،ުހިންގު 
 ގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށެެވ.

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 ުނުވުންުުކޮށްފައިުުތައްޔ ރުުުރިޕޯޓެއްުުމަސްދުވަހުގެުުފައިސ ގެުުލިބޭުުގޮތުގައިުުއ މްދަނީގެު .1

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުންުދައުލަތުގެުއިދ ރ ތަކަށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުލިޭބ2.04ުުުގެ(2009ު)ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުފައި ުއެ ުރިޕޯޓެއް ުމަސްދުވަހުގެ ުއެނެކްސްވ ގަސ ގެ 3ުުުއިދުގެ ުތަްއޔ ރުކޮށް ުއެއްގޮތަށް ުއ  ުނަމޫނ  ުމަުހގެުގައިވ  ުމީލ ދީ ވޭތުވެދިޔަ

ުއެވެ.ވަަނުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއަދިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުވަންވ ނ15ުެހިސ ބު،ުހިނގ ުމަހުގެު

ުއަހަރ2016ުުު،ނަމަވެސް ުދެކުނުބުުވަނަ ުއިދ ރ އަމިލަދުންމަޑުލު ުކައުންސިލް ުއަތޮޅު ުުށްރީ ުމަސްދުވަހުގެ ުފައިސ ގެ ުތައްުރިޕޯޓްލިބޭ
ުވެއެވެ.ފައިުނުތައްޔ ރުކޮށް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 
ގR-20ެ/2017)ނަންބަރުުުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ގޮތަށްވަނަުމ އްދ ގެު)5.17ުުު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ންސޮލިޑޭޓެޑްުކޮުުށު(

ުއޮފީހަކުން ުކޮންމެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުފަންޑަށް ުރެވެނިއު ުނޫން ުބަންދު ުސަރުކ ރު ުމަހެއްގެ ުމީލ ދީ ުކޮންމެ 10ުވެސް
އ މްދަނީގެުއެންމެު ފަހުގެުސްޓޭޓްަމންޓްުމިނިސްޓްީރުު)ދިހައެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުވޭުތވެދިޔަުމަހުުލިބުނުުފައިސ ގެުއަަދދ އި،ުލަފ ކުރު 

ުދަންނަވަމެވެ.ުމަށްވުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނު

ބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުދައުލަތުގެު .2  މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިުވ ގޮތަށްުހަރުމުދު 

ހަރުމުދަލުެގުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(11.03ުު(ުގR-20ުެ/2017)ނަްނބަރުު ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ފަހުންުައންނަުަބދަލުުުއިިލބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުއަގުމ އިުތަފްސީލު،ުފުރިހަމަުނަުކޯޑްުނަންބަރު،ުއިންވެންޓްރީުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި

ުށެވެ.ުކަމަލިޔެުބަލަހައްޓަންުވ ނެ
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ގ6ުެސަފުހ ު 5  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުު،ނަމަވެސް ުއަތޮޅު ުދެކުުނބުރީ ުހަރުމުދަމިލަދުންމަޑުލު ުބައެްއ ުލުކައުންސިލްގެ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުއަގު ުުމދަލަުހިމަނ ފައިގެ ްށުނެތުމ އި
ުނުވެއެވެ.އަދ ހަަމކޮށްފައިުތައްބަަދލުުފަހުންުއަންނަ

ު ުއިތުރުން، ުބ)ުގ11.04ުެުގެ(R-20/2017ުނަންބަރު) ގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެމީގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ( ުދައުލަތުގެުުގައި
ުުއޮފީސްތަކުގައި ުހުރިޯތ ުހަމައަށް ުހަރުމުދ  ުއެކެއް)1ުުއަހަރަކުުމަދުވެގެންހުންނަ ުއެތަކެތިުުޗެކްކުރަންވ ނެކަމަށ އި،ުފަހަރު(

ުގައިުުއަދިުކަމަށެވެ.ުބަލަންވ ނެުކުރެވިފައިވޭތޯުމަސައްކަތްުގޮތެއްގައިުއެކަށީގެންވު ުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ު)ޅ( ުމ އްދ ގެ މި
ތަކެއްު ޮގތުގެމަތިންުޗެކުކުރުމަށްފަހުު، ގައިވު  ޗެކުކުރިކަމުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ބު( ހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފަކ އިުޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދު  ޗު 

އަދިުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ ބަޔ ންކޮށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު ުގޮތެއްުނިންމިުއެކަމ މެދުުލިޔުމެއްގައިުސޮއިކުރަންވ ނެކަމުގައެވެު.
ުމަށެވެ.ސޮއިކުރަންވ ނެކަުއިސްވެރިއެއްުނުވަތަުއެުއޮފީހެއްގެ

ެބލެހެއްޓުމުގައިުިމަފދައިންުއަމަލުކޮށްފައިު،ނަމަވެސް ެވސްުނުވ ކަންުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުުނބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްުއިދ ރ ިއންުހަރުމުދު 
ުކުރެވުނެވެ.ފ ހަގަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ގޮަތށްުގައިުބަޔ ންކޮށްފ5ުަމ އްދ ގެު)ބ(ުގެުުވަނ11.03ުަ(ުގR-20ުެ/2017)ހ(ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ނަްނބަރުު އިވު 
ުހަރުމުދަ ުރަުލެއްގެކޮންމެ ުހަރުމުދަލުގެ ުވަކިވަކިން ުއަގު ުމ އްދ ގެުހިމެނުމަށްޖިސްޓްރީގައި ުއެ ުއަދި ުގެުދަންނަވަމެވެ. ގައ6ުުިު)ބ(

 އުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ގެންދިުތައްުއަދ ހަަމކުރަމުންލުފަހުންުއަންނަުބަދަުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމުދަަލށްު

ު)ށ(ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ު)ނަންބަރު ުދައުަލުތގ11.04ުުެު(ުގR-20ެ/2017ަގވ އިދު ުގޮތުގެމަތިން ު)ބ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ަހމައަށްުހުރިތޯމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު އުސޫލެއްގެު،އޮފީސްތަކުގައިުހުންނަުހަރުމުދު  ނޑައަޅު  ކަ ުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 

މިގޮތަްށުޗެކުކުރ އިރުުތަކެތިުގިނަދުވަހަްށުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއުއެކަށީގެންވ ުގޮތެއްގައިުމަސައްކަތްކޮށްފައިޭވޯތުު،ޗެކުކޮށްުބަލައިުމަތީން
ުމ އްދ ގެު)ޅ(ުގައިވ ުގޮތުގެމަިތންުހަދަްނނަވަބެލުމަށްު އްޒަފަކ އިުވަހަވ ލުވެހުރިުމުަތކެއްޗ އިުު،ރުމުދ ުޗެކުކުރުމަށްފަހުމެވެ.ުއަދިުމި

ޗެކުކުރިކަމުގެުލިޔުމެއްގައިުސޮއިކޮށްުއުނިުއިތުރެއްވ ނަމަުއެކަމ  ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުުގެއޮފީހުުނިންމިުގޮތެއްމެދުުޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދު 
ުުދަންނަވަމަވެ.ުމަށްުލިޔުމެއްުތައްޔ ރުކުރުއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކުރިުގެނުވަތަުއޮފީހު

ުނުވުންުުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިުުގަވ އިދުންުުސްޓޭޓްމެންޓްުުބޭންއެކައުންޓްުުއ އިުުބ ކީުުދައްކ ުުފޮތުންު .3

ގޮތ6.25ުުއަދ1.12ުުިުގެ(2009ު)ގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކުންުބޭންކުތަކުގަިއުދައުލަތުގެުުންގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުދައްކު ހުޅުވ  ުއެކައުންޓުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ ުކުރުމުގެުއިތުރުން ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބު ުތަކުގެ ުއެކައުންޓް ފައިވ 

ުދައްކ  ުހިސ ބުތަކުން ުއޮފީހުގެ ުުބ ކީއ އި ުރަނގަޅު ުއަކީ ުރިުއަދަދުކަންބ ކީ ުސްޓޭޓްމަންޓެްއުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންސިލިއޭޝަން
ުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެއެވެ.ު

ުު،މަވެސްނަ ުޚަރަދު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއަތޮޅު ުދެކުނުބުރީ ުއަދިުުނަންބަރ1ުުމިލަދުންމަޑުލު ުބ ކީ ުއެކައުންޓް އެކައުންޓުގެ
ުއެވެ.ފައިުނުވެރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުމަހުންުމަހަށްުތައްޔ ރުކޮށް

ު
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