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 ށް ްނތަކަ މީާލ ަބޔާ  ަވަނ ައަހުރގެ  2016 މޮާޅްސަމޑުލު ުއުތުރުބީރ ަމޑުއަްވީރ ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ 
 ރިޕޯޓް ޭދ  ޖެެނަރލް ޮއިޑަޓރ 

 

ޑުލުުއުތުރުބުރީުމަޑުއްވަރީުމ ޅޮސްމަުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު، އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ު
ު،މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުމަޑުއްވަރީުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުު)އޮޑިޓްުޤ ނޫުނ(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަނންބަރު
ބަޔ ންުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ 2016ުުޑިސެމްބަރ31ުުގެކައުންސިލްގެުއިދ ރ 

ބަޖެުޓންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްުމަޑުއްވަރީމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމ ޅޮސްކުރުމ އި،ު
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް،ުުއެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ު،އެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުަގއިުކަ ގޮތަށުް،

ުބެލުމ އި ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުދަށުގައިވު ، ބަޖެޓުގައި ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ
ބަލަހަްއޓ ފަިއވަނީުޤ ނޫނުުނަުވިޔަފ ރިތަކުގެ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުންބަރުުމ ލީުއަދިުއެހެނިެހންުކަންކަންުހިންގު 

ުު،އ އި ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ7/2010ުުދައުލަތުގެ ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ޞޫލުންު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުއެ ުބަލައި، ުއެއްޮގތަށްތޯ ުއ އި ުޤ ނޫުނ( ުއޮޑިޓަރުޖެނެަރލްުުއިުނޫނުތަކ ޤ ހިންގުމުގެ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފަިއވ  ގަވ އިދުތަކަށް

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުއެޅުމަށްޓަކައިު،ދެކޭގޮތް ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން ެއުުއިޞްލ ޙު
މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަިތންު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެކަންކަންުޤ ނޫނުުަނންބަރުު

ު ުއުތުރުބުރީ ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުމަޑުއްވަރީުއަރިއަތޮޅު ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،ޒިންމ ދ ރު ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުބުނެފައިވ 213ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުމ އްދ ގައި ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިުވަނަ ުކަންކަން ުއެ ުމަޖިލީހަށްުުގޮތުގެމަތިްނ ރައްޔިތުންގެ

ުއޮތޯރިޓީ ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުޓްރެޜަރީއަށ އި ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުއަދި ުހުށަހަަޅއިހުށަހެޅުމެވެ. ު،އަށް
ުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvު ރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަ
ިއުއ )ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ު 2006/3ޤ ނޫނުުަނންބަރުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުެދވަނަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނު

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުއިއިދ ގަވ ދައުލަތުގެ ުނަންބަރު ުހިންގުމުގ2010/7ުުެޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ުމިންވަރ އިުއަށްޤ ނޫނު(ު ުކައުންސިލްު،ޢަމަލުޮކށްފައިވ  ުމަޖިލީހުގެުނިންމުްނތަކ ުއިދ ރ ގެުގެ ުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން
ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންަވރ މެދު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ުމަޑުއްވަރީމ ޅޮސްމަޑުލު އިސްވެރިންނ ުުގެކައުންސިލްގެ
ުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ު ުަނންބަރު ުަމތިނ2006/3ުުްޤ ނޫނު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުަގވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ޫނނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ަދއުލަތުގެ
ު ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ގެުމަޑުއްވަރީމ ޅޮސްމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުު،ބެލެހެްއޓުމ އިމ ލީ ުޙަޤީޤަތ ުުއިދ ރ ގެއެ ހިސ ބުތައް

ވަނަުމ އްދ ގައ15.01ުުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުު،އެއްގޮތަށްުސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް
ނޑ ުއެއްގޮތަށްވަނ15.03ުުަބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަޢުލޫމ ތުުހިމަަނއިގެންުއެުގަވ އިދުގެު މިުއަހަރީުު،މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއޮނިގަ

ުއަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުމަޑުއްވަރީމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުޮއޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަެހޅުމަކީު
މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުމ އްދ ގެު)ހ(ުވަނ46ުަގެުު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(2006/3ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު ނޑައަޅ ފައިވު  ގެުދަށުންުކަ
ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުޮގުތގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުބަެޖޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުެގުއޫވެރިޔ ގެުމަސް ލިއްޔަތެކެވެ.ުފައިސު 

ު)އި ުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑް ުޕަްބލިކް ު"އިންޓަރޭނޝަނަލް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުަދުބަޔ ން، ުފައިނޭންޝަލް ޕްސަސް(:
ނޑުުލ ޒިމްުކުރެއެވެ. ުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ުތުތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުުއަދިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ މައިގަ
ުބޭނުންވު  ުހުށަހެޅުމަށް ުަތއްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮށްު، ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންަޓރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

ޔ ްނތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުމ ލީުބަު،ތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެްއޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުިހސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި
އެކުލަވ ލުމ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ންަތއްުުމ ލީުބަޔ ންތައްުުއަހަރީު،ޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ުބުބެެލހެއްުޓމ އި

 ުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއްވެސް

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އަށްުނިމުުނ2016ުުޑިސެންބަރ31ުުުގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުޑުއްވަރީމަމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ު،ނަމަވެސްު އެުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައްުމ ލީުއަހަރުގެު

ުު،ސަބަބުންުހުރުމުގެުއެގޮތަށްުކަންކަންުފ ހަގަކޮށްަފއިވ ުތިރީގައިުބަޔ ންކޮށްުސަބަބުުުނެތްުދެވެންުއޮޕީނިއަން ުބަޔ ންތަކަށްުމ ލީމި
ު.ނުވެއެވެުހޯދިފައެއްުހެކިުއެކަށީގެންވ ު،މިންވަަރށްުބޭނުންވ ުދޭންުއޮޕީނިއަންުގެުޖެނެރަލްުއޮޑިޓަރ

ު
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4 ގ43ުުެސަފުހ ު  
 

 ުސަބަބުުުނެތްުުދެވެންުުއޮޕީނިއަންު

ުބަޔ ން"ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުެގުތެރޭގައިުހިމެނ2016ުުޭކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު "ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ
އަހަރުތެރޭުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުއަދިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއ އި،ުލިބުނުުފައިސ ގައި،ުުއަހަރުތެރޭު

އްުހިސ ބުތަކުރެވޭުޚަރަދުގެު، އަދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވޭުގޮތަށް،ުިލބޭުފަިއސ އ އިހިމަނ ަފއިވ ުުބެލެވޭުތަކެތީގެުޮގތުގައި
ުނުވ ތީ ުބަލަހައްޓ ފައި ުއ އި، ުހިސ ުބތައް ުފައިސ ގެ ުބަހައްޓ  ުތިޖޫީރގައި ުފުރިހަމައަށް ުނުވ ތީ، އަހަރުތެޭރުވަަނ2016ުުބަަލހައްޓ ފައި

ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުުހިމަނ ފައިވ ުލިބުނު ު)5,456,985ުޖުމުލަ ުމިލިއަން ުފަސް ުސަތޭކަ ުހަހަތަރު ުސަތޭކަުުފަންސ ސް ުނުވަ ހ ސް
ުފަހެއް ުއެުރުފިޔ (ުއަށްޑިހަ ުގޮތުގައިުއ އި، ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ުެއއްު)5,146,124 ޖުމުަލުުހިމަނ ފައިވ ުއަހަރުތެރޭ ުމިލިއަން ފަސް

ރުފިޔ ،ުއަދިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެޭވު(ުސަތޭކަުސ ޅީސްުހަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުސައުވީސް
ގެުރުފިޔ )ދެުމިލިއަންުހަުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުތިނެއް(2,680,583ުުުުޖމުލަުމަނ ފައިވ ހިުތަކެތީގެުގޮތުގައި

ދިވެހިުދައުަލުތގެުު.ސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވަނުީ، އެހެންކަމުްނު،
ުއަސ ސް ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުގަވ ިއދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބޭނުންކުރުމަށް،ުދައުލަތުގެ ުކުރުމުގައި ުަތއްޔ ރު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ، އޮފީސްތަކުގެ

ުެސކްޓަރު" ުަޕބްލިކް ުއިންޓަރނޭޝަނަލް ރޑް ުޭކޝްު(:ުއިޕްސަސް)އެކައުންޓިންގުސްޭޓންޑަ ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ ފައިނޭންޝަލް
ު.އ ުއެއްގޮތަށްކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން"ުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ

 އޮޕީނިއަންުނުދިނުންު

ުކު ުރިއ ޔަތް ުކަންކަމަށް ުފ ހަގަޮކްށފައިވ  ުމަތީގައި ުބަޔ ންކޮށް ުސަަބުބ ުނެތް ުދެވެން ުއޮޑިަޓރުއޮޕިނިއަން ުބަޔ ންތަކަށް ުމ ލީ ރ އިރު،
ހެކިު މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު  ުކައުންސިލްގެުުމަޑުއްވަރީުއުތުރުބުރީުމ ޅޮސްމަޑުލު، ލިބިފައިުނުވ ތީޖެނެރަލްގެުއޮޕީނިއަންުދޭންުބޭުނންވު 

 އްުުނދެމެވެ.ނެވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކަށްުއޮޕީނިއ2016ުަުއިދ ރ ގެ

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ރިޕޯޓްު ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުޒިންމ ދ ރުު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުވެރިޔ ގެު

އަދ ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތައްު ށްުހުށަހެޅުމ އިުގުޅޭގޮތުންުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔު 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުހެުޤ ނޫުނ(ގ7/2010ުުެުބަރުންޤ ނޫނުުނަު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް
ުކ88ުަ ުމ އްދ ގައި ުބެލެހެްއޓުމުމުގެުވަނަ ުފައިސ  ުދައުަލތުެގުމުދަލ އި ުބަލަހައްަޓންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ އުންސިްލުއިދ ރ އަށް

ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންުޤ ޫނނުުނަޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިވުމުން،ު
ިމނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީންުޝ އިޢުުކޮްށފައިވ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުިއންުބ ރުުލިބިގެްނުު(ޤ ނޫނު

ު،ުކަންތައްތައްުހިންގުމ އި،ުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްުމަޑުއްވަރީމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުުއެއްގޮތްވ ުގޮތުގެުމަތިން،
ަރށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުަބޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިްލވ ުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގަިއ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިަފއިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ު،ގޮތަށް،
ހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްު

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުސައްޙަކަމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުޖެނެރަު،މ ލީ ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުއޮޑިޓަރ ލްގެ
ު ުއުތުރުބުރީ ުުމަޑުއްވަރީމ ޅޮސްމަޑުލު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއަހަރަށްުވަނަ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތަ އްތަކަށް،ުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ުެއއްގޮތަށް،ުއެުއިދ ރ ގެުމަޤުަޞުދތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއުކަ
ުބަޔ ންކުރުމ އި ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުދަށުގައިވ ު، ބަޖެޓުގައި ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ

ު ުނަްނބަރ: ުޤ ނޫނު ުހިްނގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ އި ުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުވިޔަފ ރިތަކ އި ދައުލަތުގެ
ު ުނަްނބަރ: ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިްއޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުއ އި ުއުސޫލުނ7/2010ުުްޤ ނޫނު( ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް )ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ލަިއ،ުއެއަްށުހިންގުމުގެުޤ ނޫުނ(ުއ އި،ުއަދިެވސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުއެއްގޮތަށްތޯުބަ
އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަ މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ އުި، ށްުލަފ ުއަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުދިނުމ އެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެޭހުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަްނުހިންގުމުގައި،ުކުރިންުބަޔ ންކުެރވުނުުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިުދތަކ އިުކައުންސި، މިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި
އްިވުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރުުބެލުމަށ އި،ުކައުންސިލްެގުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލަށްުފ ސްކޮށްދެ

ުޙ ޞިލުުކރުމަށް ުމަޤުޞަުދތައް ުފުރިހަމަކުރުންުބަޖެޓުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުަރްނޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެިކ ުބޭުނންވ  ުބެލުަމށް ތޯ
ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުެތރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުެގ ުމި ުގަވ އިދ އިު،ހިމެނެއެވެ. ުމ ލިއްޔަުތގެ ުމ ލީު، ދައުލަތުެގ ކައުންސިލްގެ

ުޤ ނޫނ  ުއެހެނިހެްނ ުގުޅުންހުރި ުވަޒަންކުރުންުކަންކަމ އި ުމިންވަރު ުއޮތް ުފުރުަޞތު ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދުތަކ އި އި
ުހިމެނެއެވެ.

އެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުވިޔަފ ރިތަކުން،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއ އިުުމަޑުއްވަރީުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުވަނަުއަހަރ2016ުުުމިގޮތުންު
އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަ

ުެހކިު ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުްނވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުައމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިުދތަކަށް ޤ ނޫނުތަކ އި
ުވެ.ހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެ
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ުދެކޭގޮތްު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ުދަ (1) ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުޖަމ ކުރެވޭހ  ުލިބޭފައިސ  ުތަންތަަނށް ފައިސ އެއްުއުލަތުގެ
ގެު)ހ(ުގައިުވަނަުމ އްދ 1.01ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެުކަމަށްޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައު

ށްުންކަބަލައިގަންނަުފައިސ ުގަވ އިދުންުބެމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަޑުއްވަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުވީނަމަވެސް،ުުބަޔ ންކޮށްފައި
)ތިންސަތޭކަުއަށްހ ސްުހަސަތޭކ308,675ުުަުލަޖުމުުބަލައިގެންފައިވ ވަނަުއަހަރ2016ުުުގޮތުގައިުުމިގޮތުން،ުޖަމ ކުރަމުންުނުދިއުން.

)ނުވަިދަހ95,843ުުުގެުނިޔަލަްށުބަަލއިގެންފައިވ 2016ުޖޫނ30ުުްއިނ2016ުުްވަރީުޖަނ1ުަު،ތެރެިއންުހަތްދިހަުފަހެްއ(ުރުފިޔ ގެ
ުތިނެއް(ުރުފިޔ  ުސ ޅިސް ުސަތޭކަ ުއަށް 19ުުުނީުޖަމ ކޮްށފައިވަުފަސްހ ސް ުކަމ އި،ުުގައ2016ުިޖުލައި ުހުރި ުބ ކީ 212,832ުއަދި

 ން؛މުނުުއިރުވެސްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުވަނަުއަހަރުުނ2016ުިު)ދުއިސައްތަުބ ރަުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް(ުރުފިޔ 

(2) ު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު: ުމ ލިއްޔަތ އިބެޭހ ުޓްރެޜަރީގެ ުެއންޑް ނޮވެްމބަުރ08ުު)08/2012ުފިނޭންސް
2012" ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުކައުންސިލްު( މޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީއަށްުފޮުނވުމ އިގުޅޭު" ތަކުންުބަަލއިގަންނަުފައިސު 

ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިްލ ުދަށުން ުއޮންނަުުޤ ނޫނުތަކުގެ ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުަލތުގެ ބަލައިގަންނަ
ުމަޑުއްވަރީއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުު،ޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުްނޓަށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރުމަށްުއެުސަރކިއުަލރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް

ގެުވަނަުއަހަރުުދައ2016ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު ފައިސު  ު)އެއ185,412ުުްތެރެއިންުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 
ުއެކަ ރުފިޔ ސަތޭކަުއަށްޑިހަުފަސްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުބ ރަ(ު ށްުޖަމ ނުޮކށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބެންކުުއުންޓަޕަބްިލކްުބެންކް

 ން؛ބަހަްއޓ ފައިުހުރުުއަދިުތިޖޫރީގައިއެކައުންޓުު

ހޯދަންުބޭނުންވ ުޚިދުމަތްުނުވަަތުގަންނަންުބޭނުންވ ުތަކެތިުހޯަދންވ ނީުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަު (3)
މ އްދ ގަިއުވަަނ8.05ުު(ުގ2009ުެކަަމށްުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) މުންފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަށްުވެރިައކުުހުއްދަުދިނު

މ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަޑުއްވަރީުުޮކށްނުތަކެްއޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަ ،ނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވީ
ގެުރުފިޔ ނުވައެއް(ުސަތޭކަުުހަތްހ ސްުތިރީސްުު)ތިންުސަތޭކ330,709ުުަލަުޖުމުުވަނަުއަހަރ2016ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން

 ށްުފައިސ ުޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތަ

1,000ުއެއްފަހަރ ުގަންނަުތަކެތީގެުއަގުުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައ8.09ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) (4)
ފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުްނުު،ރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމ25,000ުަރުފިޔ އިންުފެށިގެންު އެފަދަުތަކެތިުވިއްކު 

ުބަޔ ންކޮށްފައިީވުނަމަވެސް ުޯހދުމަށް ުތަކެތި ުފަރ ތަކުން ުެއކަށީގެންވ  ުެއންމެ ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުހޯދުމަށްފަުހުއެ ުއަގު ު،ލިޔުމުން
)ފަސްދޮޅަސްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުފަންސ ސް(ުރުފިޔ ުޚަރަދ60,750ުުުުކ އިުނުލައިވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުިތންުފަރ ތަުކންުއަގުުހޯދުމަގަ

 ކޮށްފައިވުން؛

ުފައިސ ު (5) ުލިބެންޖެހޭ ުއަގަށް ުއެއްޗެއްގެ ުވިއްކި ުނުވަތަ ުޚިދުމަތަކަށް ުދެވޭ ުނުވަތަ ުމަސައްކަތަކަށް ުކުރ  ުތަންަތނުން ދައުލަތުގެ
1.05ު(ުެގ2009ުމަސްުދުވަހުުތެރޭގައިުހޯަދންވ ނެކަމަށްުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުގަވ އިދުު)1ުއެކަމެއްުނިމުނުުދުވަުހންުފެށިެގންު

ފައިސ ުހޯދުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމަށްފަހުވެސްުފައިސ ުނުލިބޭނަމަ،ުުވެއެވެ.ުއަދި،ު)ހ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވަނަުމ އްދ ގެ
ު ުއެފަދަ ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ުޝަރީއަތަށް ުގަވ އިދުން ުމ 1.07ުމައްސަލަތައް ުބަވަނަ ު)ނ(ުގައި ުޔ ންކޮށްފައިވީުްއދ ގެ
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ު)ސ ޅިސްުހަތްުހ ސްުފަސްދޮޅަސްުު 47,062ލަޖުމުުއަށްުލިބެންޖެހޭސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަޑުއްވަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުމ ޅޮު،ނަމަވެސް
 ނުވުން؛ުފައިކޮށްުއްމަސައްކަތެއެކަށީގެންވ ުއެއްގޮތަށްުުދ ހޯދުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިު(ުރުފިޔ އްދޭ

(6) ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ދައުލަތުގެ 2009ުގަވ އިދު ުގެ ުގައ7.01ުި( ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުނުވަަތުު،ވަނަ ުގަްނނަ ުތަންތަނަށް ދައުލަތުގެ
ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށް ުލިޔެ ުދަފްތަރު ުމުދަލެއްގެ ުހުރިހ  ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުއިދ ރ ގެުު،ަނމަވެސްުހަދިޔ ގެ ކައުންސިލްގެ

ުދަފްތަރުހަރުމުދަ ުއަދ ހަމަކޮުލުގެ ުފުރިހަމަައށް ުމިގޮތުްނ، ުނުވުން. ުބެެލހެއްޓިފައި ުށް ުަތއްއައިޓަމްުބައެއްުގައިދަފްތަރުހަރުމުދަލުެގ
ޭބުނންުުނުވުން.ުއަިދ،ުފަދަުމުހިއްމުުމައުލޫމ ުތުހިމަނ ފައިުިލބުުނުތ ރީޚްމުދު ބައެއްުއައިޓަމްތަކުގެުއަގުުއަދިުހިމަނ ފައިުނުވ އިރު،ު
އިދ ރ ގެުމުގެުސަބަބުން،ުކަުއންސިލްގެުިމހެންވުުދަފްތަރުގައިުފ ހަަގކޮށްފައިުނުވުން.ުހަރުމުދ ،ުހަރުމުދަލުގެުކުރެވޭުހ ލަތުގައިުނެތްު

2016ުު ުބަޔ ނުގައި، ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއަހަރުގެ 31ުުވަނަ 2016ުުޑިސެންަބރު ުނިޔަލަށް ުގެ ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުއެ އަގުެގުހަރުމުދަލުގެ
ޙަކަންުުނުވަދިހަުދެުހ ސްުހަުސަޭތކަުތިރީސް(ުރުފިޔ ގެުސައް)ހަތްުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކ7,592,630ުަުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ު
 ުން؛ކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތު

(7) ު ުނަްނބަރު ުގ2010/7ުެޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ115ުުަު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުނެުކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިުއެއްފަހަރުުބ ްއވަންުޖެހޭުހަފްތ އަކުުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެމ އްދ ގައިުކައުންސިލްގެުތ ވަލުކުރެވިފައިވ ުޢ ންމުު

ޢ ންމުުުކައުންސިލުގެ)ވިހި(20ުުުއިވަނީުފައްވ ބ ވަނަުއަހަރ2016ުުުކައުންސިލުންުުމަޑުއްވަރީނަމަވެސް،ުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުވީ
 ވުންުކަމުގައިވުން؛ބައްދަލު

އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ ިއުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެު (8) މެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސު 
ނަންބަުރުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްުޤ ނޫނުު

2010/7ުު ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު(ުެގ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫުލން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުބަޔ ންކޮްށަފއ124ުުިއިދ ރީ ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ު ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުދައުުމަޑުއްވަރީވީނަމަވެސް، ުދެވަނަ ުއިންތިޚ ބުވިކައުންސިލްގެ ުމަޢުލޫމ ތުުުރަށް ުއެ ުމެންބަރަކު އެއްވެސް

 ން.ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ 

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު ު)ހ( ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުނަންބަރުޤ ނޫނ އި ުއަސ ސްގެ ު)1ު)ބިނ ކުރެވުނު ުއިން ުއ6ަ( ށްު(
ުިފޔަވައި ުކަންތަްއތައް ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނޑުގޮތެއްގައި، ުމައިގަ ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެމަޑުއްވަރީ 31ުއިދ ރ ގެ

)ދައުލަތުެގ2006/3ުުު:ޤ ޫނނުުނަންބަރުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުކަންކަންުހިްނގައިުބަލަހައްޓ ފައިވަީނ،2016ުުޑިސެމްބަރުު
ުުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުެދކެމެވެ.އެއްގޮތަށްމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،ުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ު

ުގަު،އަދި)ށ(ު ުނަޤ ނޫނ އި ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުވ އިދަށް ު)7)ންބަރު (ުއަްށ8ު(ުއިން
ު ުަނންބަރު: ުޤ ނޫނު ުޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުިފޔަވައި، ުކަންތައްތައް 2010/7ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަ
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8 ގ43ުުެސަފުހ ު  
 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތައްުކަށަވަރުުކުރެވެންުުގޮތުގައިުުފައިސ ގެުުހުރިުުއިރުުުނިމުނުުުއަހަރުުލިބުނުުފައިސ އ އިުކުރެވުނުުޚަރަދުުއަދިު .1
 ނެތުންު

ުބަޔ ން"ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުެގުތެރޭގައިުހިމެނ2016ުުޭކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު "ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ
އިރުުހުރިުފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއަހަރުތެރޭުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުއަދިުއަހަރުުނިމުނުއ އި،ުލިބުނުުފައިސ ގައި،ުުއަހަރުތެރޭު

އްުކުރެވޭުޚަރަދުގެުހިސ ބުތަ، އަދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވޭުގޮތަށް،ުިލބޭުފަިއސ އ އިހިމަނ ަފއިވ ުުބެލެވޭުތަކެތީގެުޮގތުގައި
މިުއަދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުުބަލަހައްޓ ފައިުުނވ ތީ،ފުރިހަމައަށްުތިޖޫީރގައިުބަހައްޓ ުފައިސ ގެުހިސ ބުަތއްުއ އި،ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ތީ

ުއެގޮތުން، ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން ުކުރެވެން 2016ުުުކަށަވަރު ުވަނަ ުގޮތުގައިއަހަރުތެރޭ ުފައިސ ގެ ޖުމުލަުުހިމަނ ފައިވ ުލިބުނު
އަހަރުތެރޭުކުރެވުނުުުއ އި،ުއެުރުފިޔ (ުފަންސ ސްުހަުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުއަށްޑިހަުފަހެއްތޭކަުހަތަރުުސަފަސްުމިލިއަންު)5,456,985ު

(ުފަސްުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުސ ޅީސްުހަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުސައުވީސް)5,146,124ުުު ުޖމުލަުުހިމަނ ފައިވ ުޚަރަދުގެުގޮތުގައި
2,680,583ުުޖުމުލަުހިމަނ ފައިވ ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިރުފިޔ ،ުއަދިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ުއ އިު

ުތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެގެުސައްރުފިޔ )ދެުމިލިއަންުހަުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުތިނެއްު(
ުތަ ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބަޔ ންތައްުއެހެންކަމުން، ުމ ލީ ުއޮފީސްތަކުގެ ުދައުލަތުެގ ުދިވެހި ުކުރެވިފައިވަނީ، އްޔ ރު

ުއަސ ސް ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުެގ ުބޭނުންކުރުމަށް، ުކުރުމުގައި ުޕަްބލިްކު"، ތައްޔ ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް
ރޑްު "ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ(:ުއިޕްސަސް)ސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަ

ުތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ށްކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެއ ުއެއްގޮތަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުހަމަަތކ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުބ ބުގައިުފަސްވަނަުުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،ހިސ ބުތައްުފައިސ ގެުލިބޭުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެ
ުބަޔ ންކޮށްފަިއވު ުގައިު(ުށ)ުމ އްދ ހެުވަނ5.15ުަުގަވ އިދުގެުއެުއަދި.ުަދންނަވަމެވެުބެލެހެްއޓުމަށްުތައްޔ ރުކޮށްުއެއްގޮތަށްުއުސޫލުތަކ 

ުއިތުރުންުމީގެު.ދަންނަވަމެވެުެބލެހެއްޓުމަްށވެސްުހިސ ބުތައްުއެނގޭނެގޮތަށްުވަކިވަކިންުއަދަދުުަފއިސ ގެުލިބުނުުކަންކަމަށްުއެކިު،ގޮތަށް
ުހަަމަތކ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުބ ބުގައިުހަވަނަުުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުު،ހިސ ބުުޚަރަދުތަކުގެުކުރ ުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެ
 .ދަންނަވަމެވެުބެލެހެއްޓުަމށްުތައްޔ ރުކޮށްުއެއްގޮތަށްުއުސޫލުތަކ 

ގިނަުދުވަސްތަކެއްުވަންދެންު  .2 ުޖަމ ނުކޮށްުހުރުންު އެކައުންޓަށްުންކުުބެލިބޭުފައިސު 

ލިބިއްޖެނަމަ،ުއެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުދަ ވަގުތުުއޮއްވު  ފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއުލަތުގެުތަންަތނަށްުލިބޭފައިސ ުޖަމ ކުރެވޭހު 
ުގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވަނަުމ އްދ 1.01ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެުަކމަށްއެކައު

ު ުވީނަމަވެސް، ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުމަޑުއްވަރީ ުއުތުރުބުރީ ުބެންކަމ ޅޮސްމަޑުލު ުގަވ އިދުން ުފައިސ  ުޖަމ ކުރަމުްނުބަލައިގަންނަ ށް
ުމިޮގތުން، ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުުނުދ ކަން 2016ުުގޮތުގައި ުައހަރު ުއަށްހ ސ308,675ުުްުލަޖުމުުބަލައިގެންފައިވ ވަނަ )ތިންސަތޭކަ
95,843ުުގެުނިޔަލަށްުބަލައިގެންފައިވ 2016ުޖޫނ30ުުްއިނ2016ުުްވަރީުޖަނ1ުަު،ތެރެއިންުހަސަތޭކަުހަތްދިހަުފަހެއް(ުރުފިޔ ގެ

ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއަދިުބ ީކުަގއ2016ުިުޖލައ19ުުިުނީޖަމ ކޮށްފައިވަުރުފިޔ (ުުއަްށުސަތޭަކުސ ޅިސްުތިނެއް)ނުވަދިހަުފަސްހ ސް
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ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުވެސްުޖަމ ކޮށްފައ2016ުުިު)ދުއިސައްތަުބ ރަުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް(ުރުފިޔ 212,832ުހުރިު
ނަހަމަުއިުގެއްލުމ ޖަމ ނުކޮށްުގިަނުދުވަސްތަކެއްުވަންދެންުބަހަްއޓ ަނމަ،ުއެުފައިސު ބެންކަށްުލިބޭުަފއިސު ުވެ.ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެ
 ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.މަގުފަހިވ ނެށްުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަގުތުުއޮއްވަިއ5.15ުުގެު(R-20ު/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ޖަމ ކުރެވޭހު  އ އިުއެއްގޮތަށް،ުލިބޭުފަިއސު  ވަނަުމ އްދު 
އެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ އަދިުކޮންމެުދުވަހަކުުު.ލިބިއްޖެނަމުަ،

ގެުއިސ ުޖަމ ކުރުމަކީުދަތިކަމަކަށްވެފައި،ުއަދިުޖަމ ނުކޮްށުބެހެްއޭޓުފައިސ ުއެކަށީގެންވ ުރައްކ ތެިރުގޮތެއްގައިުބެހެްއޓޭނަމަ،ުއޮފީހުުފަ
 .ފައިނޭންސްުއެގްޒެކެޓިވްުހުއްދަކުރ ުގޮތެއްގެުމަތިންުއެުފައިސ ުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަު .3 ފައިސު  ުލައިގެންފައިވު 

ު ުނަންބަރު: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް 08ުު)08/2012ުމިނިސްޓްރީ (2012ުނޮވެމްބަރު
ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުކައުންސިލް" ުގައި ުޮފނުވުމ އިގުޅޭ" ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ތަކުން

ުޮއްނަނު ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަރީ ުޯމލްޑިވްސް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުަލތުގެ ުބަލައިަގންނަ ުއިދ ރ އިން ުކަުއންސިލް ުަދށުން ޤ ނޫނުތަކުގެ
އަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމަތިވެރީުު،ަޓށްުގަވ އިދުންުޖަމ ކުރުމަށްުއެުސަރކިއުލަރގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަެވސްޕަބްލިކްުބެންކްުއެކައުން
ގެުތެރެއިނ2016ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްު ު)އެއ185,412ުުްވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީެގުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވ ުފައިސު 

ުަހތަ ުހ ސް ުފަސް ުއަށްޑިހަ ުބ ރަ(ުސަތޭކަ ުއެކަރުުސަތޭކަ ުބެންކް ުޕަްބލިކް ުެބްނކުުއުްނޓަރުފިޔ  ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޖަމ ުނކޮށް ށް
ުުއެކައުންޓު ުތިޖޫރީގައި ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.އަދި ުހުރިކަން ުުބަހައްޓ ފައި ުދައުލަތުގެ ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއ މްދަނީއަށް ޖަމ ނުކޮށްުފައިސ 

ުތިޖޫރީ ުއެކައުންޓ ިއ ުބޭންކް ުކައުންސިލްގެ ުބަހައްޓ ނަމަ، ުނުކުރެވުމ އި،ުގައި ުބޭނުން ުެއފައިސ ގެ ުތެރެއިން ުނިޒ މްގެ ުމ ލީ ދަުއަލތުގެ
 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭނުންތަަކށްުއެުފައިސ ުޚަރަދުުކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއޮންނ ނެކަންުފ ހަގަކުަރމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް (ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރގައ2012ުިނޮވެމްބަރ08ުު)08/2012ުނަންބަރުު ޓްރެޜަރީގެމިނިސްޓްރީ
ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފެބްރުއަރީުު،ބަލައިގަނެފައިވ ުފައިސ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޤ ނޫނުތަކުގެުދަުށންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށް

ގެަމތިންުމޯލްިޑވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮްނނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކަުއންޓަްށުވަނަުމ އްދ ަގއިުބުނެފައިވ ުގޮތ5.22ުު(ުގ2017ުެ
ުޖަމ ކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ު  
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ުހޯދުމަށްުހުއްދަުހޯދ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުނެތުންުުޚިދުމަތްުުތަކެއްޗ އިު .4

ު ުބޭނުންވ  ުގަންނަން ުނުވަަތ ުޚިދުމަތް ުބޭނުންވ  ުފޯމުުހޯދަން ުނުވަތަ ުފޮތް ުހުއްދަދޭ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުހޯަދންވ ނީ ތަކެތި
ުދިނުމުން ުހުއްދަ ުވެރިއަކު ުއެކަމަށް ު) ފުރިހަމަކޮށް ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 2009ުކަމަށް ުގެ )8.05ުު މ އްދ ގައިުވަނަ

މަޑުއްވަރީުުމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީ ހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްތަކެްއޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުު،ނަމަވެސްުބަޔ ންކޮށްފައިވީ
ުއިދ ރ  ުބައެއްުުއިންކައުންސިލްގެ ުޚިދުމަތް ުހުއްދަުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމިގޮތުން،ހޯދ ފައިތަކެއްޗ އި ުޚިދުމަތްުހޯދުމަށް ދޭުތަކެއްޗ އި

ނުވައެއް(ުސަތޭކަުުހަތްހ ސްުުތިރީސްުު)ތިންުސަތޭކ330,709ުަުލަޖުމުުވަނަުއަހަރ2016ުުުނުކޮށްުުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަ
 ވެއެވެ.ފ ހަގަކުރެުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތަށްުފައިސ ުޚަރަދުުކޮށްފައިވ ކަންގެުރުފިޔ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުކުރިްނ10.58ުުގެ ުހޯދުމުގެ ުޚިދުމަތް ުަތކެއްޗ އި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ލިޔެކިޔުމުންުއެތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަްށުވެރިއެއްގެުހުއްދަު

ުދައުލަތުގެުމ ލިއަޔްތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށް،ުތަކެތިުގަތުމުގައިުއަގުުބަލައިފައިުނުވުންުު .5

ގަންނަުތަކެތީގެުއަގުުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައ8.09ުި(ުގ2009ުެލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައު ރުފިޔ އިނ1,000ުުްއެއްފަހަރު 
އެފަދަުތަކެތިުވިއްކ ުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުލިޔުމުްނުު،ރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުުނުވ ނަމ25,000ުަފެށިގެންު

ުނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފައިވީ ުހޯދުމަށް ުތަކެތި ުފަރ ތަކުން ުއެކަށީގެންވ  ުއެންމެ ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުެގ ުއެ ުހޯދުމަށްފަހު ގަވ އިދ ުު،އަގު
2016ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުތަކެތިުގަެނފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުން،ުއެއްގޮތަށްުތިްނުފަރ ތަކުންުއަުގުހޯދުމަކ އިުނުލައި

ުއަހަރު 60,750ުުުވަނަ ުފަންސ ސް)ފަސްޮދޅަސް ުސަތޭކަ ުހަތް ުތަކެތިރުފިޔ (ުހ ސް ުހޯދުު،ގެ ުއަގު ުފަރ ތަކުން ުނުަލއިތިން ުމަކ އި
ދައުލަތަށްުއެންމެުފައިދ ހުރިުގޮތަށްކަންުކަށަވަރުުތައްުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުުމިހެންވުމުގެުސަބަބުން،ުމިުކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުހޯދ ފައިވ 

 ކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގަންނަުތަކެތީގެުޖުމު އަށްުވުރެުބޮޑުނުވ ނަމ35,000ުަރުފިޔ އިންުފެށިގެނ2,000ުުްލަުއަގުުއެއްުފަހަރު  ރުފިޔު  ، )ތިރީސްުފަސްުހ ސްު(

ޮގތަށްުިތންުފަރ ތަކުންުއަގުުހޯދައިގެންުތަކެިތ10.24ުު(ުގR-20/2017ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވު 
ުގަތުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ހޯު .6 ުދުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކޮށްފައިނުވުންުކައުންސިލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސު 

ުއެކަމެއްު ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ ުއަގަށް ުއެއްޗެއްގެ ުވިއްކި ުނުވަތަ ުޚިދުމަތަކަށް ުދެވޭ ުނުވަތަ ުމަސައްކަތަކަށް ުކުރ  ުތަންަތނުން ުދައުލަތުގެ
ު ުެފށިގެން ުދުވަހުން 1ުުނިމުނު ުދުވަހު ު)ަމސް ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުހޯދަންވ ނެަކމަށް 2009ުތެރޭގައި ވަަނ1.05ުު(ުގެ

ނުލިބޭނަމަ،ުއެފަަދުުވެއެވެ.ުއަދި،ު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިމ އްދ ގެ ހޯދުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމަށްފަހުވެސްުފައިސު  ފައިސު 
ު ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ުޝަރީއަތަށް ުގަވ އިދުން ުމ 1.07ުމައްސަލަތައް ުބަވަނަ ުގައި ު)ނ( ުޔ ންކޮށްފައިވެއެެވ.އްދ ގެ

http://www.audit.gov.mv/
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ު)ސ ޅިސްުހަތްުހ ސްުފަސްދޮޅަސްު 47,062ލަޖުމުުއަށްުލިބެންޖެހޭމ ޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުމަޑުއްވަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުު،ނަމަވެސް
ުކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއްމަސައްކަތެއެކަށީގެންވ ުގޮތަށްުއެއްުދ ގަވ އިހޯދުމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުރުފިޔ (ުއްދޭ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުފައިސ  ުލިެބންޖެހޭ ުއަަގށް ުއެއްޗެއްގެ ުވިއްކި ުނުވަތަ ުކުއްޔަށް ުތަނެއްެގ ުދީފައިވ  ުކުްއޔަށް ުނުވަތަ ުމަސައްކަތަކަށް ދައުލަތުެގު، ކުރ 
ގ5.19ުަގެުު(R-20/2017)މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ގޮތަވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ެއކަމެއްުނިމުނުުދުވަހުންުފެށިެގްނުު،ށްއިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ު ުދަްނަނވަމެވެ.1ުލަސްވެގެން ުހޯދުމަށް ުތެރޭގައި ުމަސްދުވަހުގެ ުދައުލަތުެގުު)އެކެއް( ުލަސްވ ނަމަ، ުނުލިބި ުފައިސ  ުލިބެންޖެހޭ އަދި
ުގައިވ ުގޮތަށްުއެުފައިސ ުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.5.21ުގެުު(R-20/2017)ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުމ 

ުވުންުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުު .7

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ގައ7.01ުިު( ދައުލަތުގެުތަްނތަނަށްުގަންނަުނުވަތަުހަދިޔ ގެުގޮތުގަިއުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުމދަލުގެުފުރިހަމަުނަމ އިުތަފްސީުލ،ު، މުދަލުގެުކޯޑުުނަްނބަރުމިޮގތުންުލިބޭުހުރިހ ުމުދަލެއްގެުދަްފތަރުުލިޔެުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމ އި،ު

ައގުު ލިބުނުުތ ރީހުް، ހުރިތަނުް، ނަމަވެސްންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮްށަފއިވެއެވެމަޢުލޫމ ތުުމިދަފްތަރުގައިުހުންނަފަދަުމުދު  މ ޅޮސްމަޑުލުުު،ު.
ފުރިހަމައަށްުއަދ ހަމަކޮށްުބެލެެހއްޓިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުލުގެުދަފްތަރުުހަރުމުދަުއުތުރުބުރީުމަޑުއްވަރީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ

ބައެއްުއައިޓަމްތަކުގެުއަގުުއަދިުލިބުނުުތ ރީޚްފަދަުމުހިއްމުުހިމަނ ފައިުނުވ އިރު،ުއައިޓަމްުުބައެއްއިުދަފްތަރުގަހަރުމުދަލުގެުމިގޮތުން،ު
ގައިުފ ހަގަކޮށްފަިއުދަފްތަރުހަރުުމދަލުގެު، ުހަރުމުދ ބޭނުންުކުރެވޭުހ ލަތުގައިުނެތްު،އަދިުމައުލޫމ ތުުހިމަނ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު
2016ުއިދ ރ ގެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެުސަަބުބން،ުކައުންސިލްގެުދ އިުއެއްގޮތަށްުފްތަރުުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިހަރުމުދަލުގެުދަ

ުބަޔ ނުގައި،ު ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއަހަރުގެ 31ުުވަނަ 2016ުުޑިސެންބަރު ުނިޔަލަށް ުގެ ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުއެ ުގޮތުގަިއުހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ
)ަހތްުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުނުަވދިހަުދެުހ ސްުަހުސަތޭކަުތިީރސް(ުރުފިޔ ގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރ7,592,630ުުުުހިމަނ ފައިވ ު

މުދ ުގެއްލުމ އިުމުަދލަށްުވ ނުވ ުނޭނިގުދައުލަތަްށުމ ލީުެގއްލުމ އިުކުރިމަތިވުމުގެުފުރުޞަުތުކުރެވެންުނެތްކަްނުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއަދިު
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ުވެސްއޮތްކަން

ދިންގޮތްުއިޞްލ ު  ޙުކުރަންުލަފު 

އެއްގޮތަށ11.04ުްއަދ11.03ުުި، 11.02، 11.01ގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ކައުންސިލްެގުު،ވަނަުމ އްދ އު 
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުު،އިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް

އަިދުު،ހަރުމުދަލުގެުހިސ ުބތައްުުފރިހަމައަށްުބެލެހެްއޓުމަށ އިު،ބެލެވޭުއެންމެހ ުތަކެިތުހަރުމުދަުލގެުރަޖިސްޓްރީގައިުރިކޯޑުުކުރުމަށ އި
ުރިހ ުތަކެތިުހަމައަށްުހުިރތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަްނޖެހޭުހު

ު  
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ުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންތައްުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށްުބ އްވ ފައިުނުވުންު .8

ު،ވަނަުމ އްދ ގައ115ުި(ުގެުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ ޢިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަންބަރުުޤ ނޫނު
ުބ އްވަން ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުބަޔ ންކޮށްަފއިކޮންމެ ވެއެވެ.ުއެގޮތުން،ުކައުންސިލްެގުޖެހޭނެކަމަށް

ުކައުންސިލުގެ)ވިހިު(20ުުއިވަނީފައްވ ުބ ސުް،ނަމަވެނުުކަމުގައިުވީބ އްވަންުޖެހެުބައްދަލުވުންއ ންމ52ުުުުވަނަުއަހަރ2016ުުއިދ ރ އިންު
 ންަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޢ ންމުުބައްދަލުވު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 115ު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ދެންުތިގޮތުގެމަ ން،ުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށ އިުކޮންމެުބައްދަލުވުމެއްގެުޔައުމިއްޔު 

ުގެންދިއުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ުފައިލްކުރަމުންބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށްު

ުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުކައުންސިލްގެު .9

ުއ އިު ުއ މްދަނީ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ުއ އި ުފައިސ  ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޚ ބުވުމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ކައުންސިލަށް
ޅަންވ ނެކަމަށްުޤ ނޫނުުަނންަބރުުއ މްދަނީުލިބޭުގޮްތތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުހށަހަ

2010/7ުު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުބަޔ ންކޮށްފައ124ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ު ުއުތުރުބުރީ ުމ ޅޮސްމަޑުލު ުދައުުމަޑުއްވަރީުވީނަމަވެސް، ުދެވަނަ ުއިންތިޚ ބުވިކައުންސިލްގެ ުމެންބަރަުރަށް ުމަޢުލޫމ ުތުއެއްވެސް ުއެ ކު

 ލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުެރވުނެވެ.
އ އިުވިޔަފ  ގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުރީކައުންސިލުގެުމެންބަރުންގެުފައިސު 

ުމެންބަުރްނގެު ުކައުންސިލް ުުމޢ މަލ ްތތަކުގައި ުހިންގ  ުކައުންސިލުން ުހުަށނ ޅ ނަމަ، ުއިދ ރ އަށް ުކައުންިސލްގެ ުލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު
 ންުފ ހަގަުނުވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ހަަގކުރަމެވެ.މެދުވެރިވިުނަމަވެސްުއެކަމަސްލަހަތުުފުށުއަރ ކަމެއްު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުމ އްދ ގައިވ ުުވަނ124ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިެވހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަންބަރުުޤ ނޫނު
ުއަދިުމަޢުލޫމ ތުުވިޔަފ ރީގެުފައިސ އ އިުމެންބަރެއްގެުއެުންތިޚ ބުުވމ އެކުއިުމެންބަރަކުުކޮންމެުހޮވޭުުކައުންސިލަށްު،ގޮތުގެމަތިން
ު.ދަންނަވަމެވެުހުށަހެޅުމަށްުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމަކުންުމަޢުލޫމ ތުުުތަކ ބެހޭުގުޅުންުވިޔަފ ރީގެުގޮތްތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީއ އި
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