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 ަވަނ ައަހުރގެ  2017 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  މާލަެއޮތޅު ައޮތޅު 
 ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑޓް 
 

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިު
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއަތޮޅުމ ލެައތޮޅުުނުުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަންނބަރު
އެއްގޮތަށްކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދ2017ުު އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތަްއުު،ކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުގޮތަށް، ުތެރޭގައިތޯޙ ޞިލްވ  ުހުދޫދުގެ ، އ އިނު

ުވިޔަފ ރިތަކ  ުދަށުގައިވ  ުބެލުމުގެ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އ އި ުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުހިންގައިުއި ުކަންކަން އެހެނިހެން
ުލ މަރު ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޭޖގެ ުގަވ އިދ އި، ުމ ިލއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިްއޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ކަޒީުބެލެހެއްޓުމުގައި

ު ުމިންވަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޤ ޫނނަށް ުހިންގުމުގެ ުރައުުއޮޑިޓްކޮށް،ުބަަލއިއުޞޫލުން ުކުރަންޖެހޭކަމަށްުު،ދީއްޔެއެކަންކަމަށް އިޞްލ ޙު
ުއެޅުމަށް ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންަކމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުުއޮޑިޓުގައި ުޓަކައި ުޤ ނޫުނ ުކަންކަްނ )ދައުލަުތގ2006/3ުުެުނަންބަރުއެ

ު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުއެއްގޮތްވ  ވަނ36ުަމ ލިއްޔަތުގެ ުއ  ު)ހ( ުުމ އްދ ގެ ުގޮތުގެމަތިން ުއިދ ރ ގެުައތޮޅުމ ލެއަތޮޅު މ ީލުުކައުންސިލްގެ
ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުގޮތުގެމަތިންުެއ213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކު

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުުކަންކަން ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ުފިނޭންސްރައްޔިތުންގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުލޯކަލްުއަރިޕޯޓު ށ އި
ުުހަށހަޅައިންގަވަރ ުއޮތޯރިޓީައށް ުވެބްސައިޓްރަު،މަންޓް ުއޮފީހުެގ ުމި ުފެްނނ ެނހެން ގަިއwww.audit.gov.mvުު އްޔިތުންނަށް

ުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

ު 31ުުކައުންސިލްގެ ުތައ2017ުްޑިސެމްބަރު ުނޯޓުތައް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުއަަހރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ޔ ރުކޮށް،ުއަށް
ވަނަުމ އްދ ގ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުޓަކައި

ނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްު)ހ(ުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިން މ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.
ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމިުއޮޑިްޓުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު

ކަންތައްތައްު މި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުއަތޮޅުމ ލެއަތޮޅުުރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވު  އިސްވެރިންނު 
ުުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އެުއިދ ރ ގެުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުފު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި
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ުލިއްޔަތުުއޫމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު)7/2010ުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު(ުިދވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައ88ުުިގެ ވަނަ
ުގަވ އިދުަތކ  ުޤ ނޫނ އި ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެ ުއ އިުމުދ  ުފައިސ  ުލިބޭ ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ

ުަބޔ  ުކަމަށް ުގޮތުގެމަތިން ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(2009ު)ންކޮށްފައިވުމުން،ުދައުލަތުގެ ުބ ބު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 10ުުގެ ގައި
އ އިުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދުުކައުންސިލުގެުއިދ ރ ގައިު(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ޫނނު)3/2006ުޤ ޫނނުުނަްނބަރުުު،ގޮތަށް

އެުއިދ ރ އަށްުލިބޭނެކަމަށްުއަންދ ޒ ކޮށްަފއިވ ުއ މްދަނީުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުު،އްތައްުކުރުމ އިހިންގުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހަިއުކަންތަ
އިސްރ ފުނުވ ނޭހެންުއެުއިދ ރ ުހިންގަިއުު،ކުރުމ އިުއިދ ރ ގެުފައިސ އ އިުމުދަލ އިުތަކެތިުރައްކ ތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އިުޚަރަދުކުޑަކޮށް

ުކޮށްފައިު،ބެލެހެއްޓުމ އި ުއެއްގޮތަށްޚަރަދުތައް ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ނޑައެޅިފައިވ ުު،ވަނީ ުކަ ބަޖެޓުގައި
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމ އިު،ކަންތައްތަކަށް ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ ުު،ޚަރަދުކުރުމަށްުަބޖެޓުގައިުކަ

އެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުު،އެކުުބަލަހައްޓައިއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ 
ު ުޤ ނޫުނުނަންބަރު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުޤ ނޫނު)3/2006ުމި ު(ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ 46ުުގެ ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ުއަޮތޅުުވަނަ މ ލެ

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުއަތޮޅުު ު.ކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުއަތޮޅު ުއަތޮޅު ުފައިސ އު މ ލެ ުވިޔަފ ރިތަކ އި ުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ  ުއެ ުއިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ
އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެު)3/2006ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުުމުގައިގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުިހންގު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(

މަލުކުރެވިފައިވ ުޢަުއަށްެގުޤ ނޫނު(ުންުހިންގުމުއުޞޫލު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒ7/2010ުުީުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުަނންބަރު
އެކު،ުއެުއްުިއޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަްށުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަުވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުުކރުމ އި،މިން

ުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ކ އިުގަވ އިދުތަކ އިުމ ލީުކަންކަންުހިންގުމުގައި،ުކުރިންުބަޔ ންކުރެވުނުުޤ ނޫނުތަުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ކުރުްނުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރުުބެލުމަށްުޭބނުންވ ުހެކިތައްުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަުކުރަްނޖެހެުއިޖްރ އަތުތައްުފުރިހަމަ

ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ިއު، ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،މިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިހިމެނެއެވެު.
ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮްށފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންަވރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ގުޅުންހުިރުުއ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުވަނަުއަހަރ2017ުުމިގޮތުންު އު  ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސު  އެއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު 
7/2010ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގުމުގަިއު

ު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއުޞޫލު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއެހެނިހެްނުުއ އިން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލް
ު ުގަވ އިދުތަކަށް ުކުރެވިފައިވ ޢަަމލުޤ ނޫނުތަކ އި ުކުރުމަށް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުހެިކުުމިންވަރ މެދު ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ބޭނުންވ 

ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.ހޯދިފައިވ 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުޤ ޫނނު(ުެގ3/2006ުުަނންބަރުު ޤ ނޫނު (1) ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައ35ުި)ަދއުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުކޮންމެުު،ވަނަ މަސްއޫުލުދައުލަތުގެ
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އޮފީހެއްގައިުމިު  ،ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްގެުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިު،ޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ

ުހިމަނައިެގން ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ  ުމ އްދ ގައި ުއޮޑިޓަރުު،އެ ުރިޕޯޓެއް އަހަރީ
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ުހުށަހަޅަންވ ނޭ ުއަތޮޅުުކޮށްފައިވިއަސް،ުބަޔ ންުކަމަށްޖެނެރަލަށް ުކައުންސިލްުމ ލެއަޮތޅު ުއިދ ރ ގެ ުމ ީލ2017ުުގެ ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު؛ފައިުނުވުންހުށަހަޅ ުރުޖެނެރަލަށްހިސ ބުތަކ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުރިޕޯޓް،ުއޮޑިޓަ

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުހަފްތ ގެުނިަޔލަށްުތިޖޫރީުނުވަތަުއޮފީހުގަިއ6.22ުުުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަ (2)
ުއެު ުމުވައްޒަފަކު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުހުރި ުވެ ުޙަވ ލު ުބަލައި،ުތިޖޫރީއ އި ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރި ބަހައްޓ ފައި

ގުނައި،ުއަދިުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރި އެުހިސ ބުުރަގަނޅުތޯުބަލައިުޗެކްކުރަމުންުގެންދަންވ ެނުހިސ ބުުޗެކުކޮށް،ުފައިސު  ޔު 
ުވިއަސް،ު ުބަޔ ންކޮށްފައި ުއިދ ރ ކަމަށް ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު 2015ުުޑިސެމްބަރ31ުުުންއިމ ލެއަތޮޅު ުފެށިގެން ޖޫްނ24ުުއިން

ވަނ2018ުުަޖޫނ24ުުްއަދިު ވުން؛ގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުހިސ ބުތައްުވަނަުއަހަރ ުހަމައަށްުިތޖޫރީގ2018ުުެ
ުރީންުމަދުވުން؛(ުރުފިޔ ުތިޖޫ)ހަތްުހ ސްުތިންުސަތޭކަުސ ޅިސްުދޭއ7,342ުްޖުމްލަު ،ތިޖޫރީގައިުގުނިއިރުއޮޑިޓަރުންުދުވަހުު

ުގަވ އިދުދަ (3) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ުއުލަތުގެ 13.09ުުގެ ުމ އްދ ގައި ުއެކައުންޓ ވަނަ ުބޭންކް ުބޭންކްުުވަކިޕަބްލިކް ން
ު ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުމަދުެވގެން ުހިންގޭނަމަ، ުރިކޮންސައިލްކޮށްއެކައުންޓެއް ުބޭންކަށްުު،އެކައުންޓް ުހަމައަށް ުފައިސ  ލިބުުނ

ުޔަޤީންކަންު ުހިމެނިފައިވ ކަމުގެ ުހިސ ބުތަކުގައި ުރަނގަޅަށް ުފައިސ  ުޚަރަދުކުރެވުނު ުފައިސ އ އި ުޖަމ ކުރި ޖަމ ކޮށްފައިވ ކަމ އި،
ުހޯދަންވ ނެކަ ުވިއަސް، ުބަޔ ންޮކށްފައި ުމަށް ުފަންޑު ުޓްރަސްޓް ުއެކައުންޓ އި ުޚަރަދު ުއިދ ރ ގެ ބޭްންކުުގެއެކައުންޓުކައުންސިލްގެ

 ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުން؛

ޖަމ ކުރެވޭހު ވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުތަންުތަނަށްުލ5.15ުިުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގދަ (4) ބޭުފައިސު 
މ ލެއަތޮުޅުވަގުތުުއޮއްވައިުލިބިއްޖެނަމަ،ުއެުފައިސ އެއްުލިބޭދުވަހުުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންުވ ނޭކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،ު

މުއްދަތެއްގެތެރޭގައިުބޭންކަށްުު،އަށްުބަލައިގަންނަުފައިސ އަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ  ުއެގޮތުނ  ؛ ޖަމ ކުރަމުންުނުދިއުންއެކަށީގެންވު 
ފައިސ ގެުތެރެއިންުޖުމްލ2017ުުަ 384,780ުވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުއ އިުޓްރަސްޓްުފަންޑުގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންފައިވު 

ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ އި ުމި ުރުފިޔ  ުއަށްޑިހަ( ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުަހތަރު ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުމުއްު،)ތިން ދަތެއްގަިއުއެކަށީގެންވ 
ުޖަމ ކޮށްފައިވ ުނުވުން؛

(5) ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުއައިޓަމްތަކުނ11.03ުުްގެ ުޚަރަދުގެ ުކެޕިޓަލް ުބަޖެޓުގެ ުގޮތަށް )ހ(ުގައިވ 
މުއްދަތު ޚަރަދުކޮށްގެންުހޯދ  ބޭނުްނކުރެވޭނެކަމަށްުލަފ ކުރު  މަސައްކަތްތަކ އުި، ހަރަށްވުރެުގިނަުވ ނަމަުއެއްުއަ އެންމެހައިުތަކެއްޗ އުި،

ގައިވ ުނަމޫނ އ PR01/MGުުޖަދުވަލުުނަންބަރުުއެުގަވ އިދުގެުހިމަނައިގެންު އެުތަކެތިުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުެގުރަޖިސްޓަރީގައި
ު އެގޮތަށް ުއަދި ުކަމަށ ިއ ުގައިއެބަލަހައްަޓންވ ނެ ު)ބ( ުއެު،މ އްދ ގެ ުކޮންެމ ުހިމެނޭ ުހިމަނަންެޖޭހުރަޖިސްޓަރީގައި މުދައްލެއްގެ

ުބަޔ ންކޮްށފައި ުބަަލހައްޓ ފއިުވިއަސް،ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުއަދ ހަމަކޮށް ުފުރިހަމައަށް ުރަޖިސްޓަރީ ު،މިޮގތުންުނުވުން؛ުހަރުމުދަލުގެ
ުނުވުމ އި ުހިމަނ ފައި ުރަޖިސްޓްރީގައި ުމުދ  ުބައެއް ުހުރި ުބަޔ ންކޮށްފަު،ތަނުގައި ުގަވަިއދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮަތށްުދައުލަތުގެ ުއިވ 

 ުން؛އިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނުވ 

ުޤ ނޫނު(2010/7ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުު (6) ވަނަުމ އްދ ެގ9ުުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެ
އެުދަފްތަރުުބެލެހެއްޓުމ ިއ،ު)ރ(ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުއިދ ރީުދ އިރ ގެުއެންމެހައިުރަށްރަށ އިުބިންބިމުގެުަދފްތަރު ުއެކުލަވައިލަިއު،

މ ލެއަތޮޅުުުރުކޮށްދޭންުޖެހުނުުނަމަވެސް،ބިމ ބެހޭުޤައުމީުދަފްތަރުުއެކުލަަވއިލައިުބަލަހައްޓ ުއިދ ރ އަށްުބޭުނންވ ނެުމަޢުލޫމ ތުުފޯ
ފުރިހަމަކޮށްަފިއުުއިުގޮތެއްގައިުބަލަހައްޓައަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިދ ރ ގެުހިމެނޭުރަށްތަކުގެުބިންބިމުގެުދަފްތަރުުއެކަށޭނެ

ރަށެއްގެު)ކ.ކ ށިދޫ،ުކ.ގ ފަރު،ުކ.ދިއްުފށި،6ުުރަށުގެުމަޢުލޫމ ުތުފިޔަވައިުބ ކ3ުުީރަށްވ އިރ9ުުުއިދ ރ ގައިުު،އެގޮުތންުނުވުން؛
 ނުވުން؛ނ ފައިުރީގައިުހިމަކ.ތުލުސްދޫ،ުކ.ހުރ ުއަދިުކ.މ ފުށި(ުބިްނބިމުގެުމަޢުލޫމ ތުުބިންިބމުގެުރަޖިސްޓަ

ވަނަުމ އްދ ގަިއ115ުުގެު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނުު(2010/7ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު (7)
ުވިއަސް،ު ުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަްށުބަޔ ންކޮށްަފއި ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކަުއންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުމ އްދ ގަިއުުކޮންމެ އެ
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ވަނ2017ުުަުމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސިލުންބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްުކައުންސިްލގެުބައްދަލުވުންތައްުބ އްވ ފައިުުނވުން؛ުއެގޮތުންު
ުވުން؛މުގައިބައްދަލުވުންކ38ުަބ އްވ ފައިވަނީުުބައްދަުލވުމުގެުތެރެއިނ52ުްބ އްވަންޖެހޭުުއަހަރު

ގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުަނންބަރުު (8) ވަނަުމ އްދ ގަިއ124ުު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނުު(
ުއިންތިޙ ބުވުމ އެކުުއެުމެންބަރެއްގެުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރިގެުމަޢުލޫމ ތުުއަދިުއ މްދަނީުއ ިއުކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންަބރަކު

ުހުށަހަޅަންވ ނެކަމަްށު ުިއދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ުތ ުގުޅުންތަކ ބެޭހ ުވިަޔފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިޭބ އ މްދަނީ
މ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސި ކައުންސިލްުމެންބަރަކުުއެުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށ2ުުްލްގެުބަޔ ންކޮށްފައިުވިއަސުް،

 ހުށަހަޅ ފައިުނުވުން؛

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު ު)ހ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުުނ ުދެޭކގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަްށ ު)ޤ ނޫނ އި ު)1ނަންބަރު ުއިްނ ުއަްށ5ު( )
ު ުިފޔަވައި،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުުމައްސަލަތައް ުކަންކަން ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުހިނަގއިުމ ލެއަތޮޅު ުގޮތެއްގައި ނޑު މައިގަ
ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި،2006/3ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުުުބަލަހައްޓ ފައިަވނީު

ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.
ު

ު ުއަދި ު)ށ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)ޤ ނޫނ އި ު)6ނަންބަރު ުއިން ުއަށ8ުް( )
ުކަްނތައްތަބަ ުުއްޔ ންކޮށްފައިވ  ުޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ ުއެކައުންސިލުން ުގޮތެއްގައި ނޑު ުމައިގަ ުިފޔަވައި ުނަްނބަރު 2010/7ުޤ ނޫުނ

ުކަމަްށުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޟޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށް

ުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުު

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުބަޔ ންތައްުުއުންސިލްގެުމ ލީުކަު .1

ުނަންބަރުު ުޤ ނޫނު(ުގ2006/3ުުެޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއޮފީހެއްގައ35ުި)ަދއުލަތުގެ ުކޮންމެ ު)ހ(ުގައިުދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުއެ، ވަނަ
ނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ  ކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރ ުު،ޤ ނޫނުގެުދަށުންުކަ

އަހަރީުރިޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށްުު،މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެން
ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އި،ުއިދ ރ ގައިުހިނިގު 2017 އިދ ރ ގެމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުު،ނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ުއޮޑިޓަު ުކުރުމަށްޓަކައި ުމުއްަދތުަގއި،ުއޮޑިޓް ުބުނ  ުމ އްދ ގައި ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެ ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިެގން ުރިޕޯޓު ރުކަންތައްތަކުގެ
އަށްުނިމުުނ2017ުުުޑިސެމްބަރ31ުުުނަތީޖ އެއްގެުގޮތުންުމ ލެައތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު.ނެރަލްއަށްުހުށަހަޅ ފައެއްނުވެއެވެުޖެ

ުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުދީލޯކަލް ުއިރުޝ ދު ުކުރަންވީގޮތުގެ ުތައްޔ ރު ުމ ލީބަޔ ންތައް ުޓްރެޜަރީންު ،ކައުންސިލްތަކުގެ ުއެންޑް ުފިނެންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ު ުނަްނބަރު ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ D2/CIR/2016/9ު(29ުު-13ނެރެފައިވ  ުއެއްގޮަތށ2016ުްއޮގަސްޓް ު)ފޯެމޓް(ުއ އި ުނަމޫނ  (ުގައިވ 
ުބަޔ ން ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުދަންނަަވމެވެ.ކައުންސިލްގެ ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ު ތައް ުއަދި ުަނންބަރު ުމ ލިއްޔަތުެގ2006/3ުުޤ ނޫނު )ދައުލަތުގެ

ގޮތަށ35ުްޤ ނޫނު(ު ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަހަރީުު،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުކޮންމެުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުަށހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުު،ރިޕޯޓ އިއެކު
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 ތިޖޫރީގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު  .2

ުގަވ އިދުދަ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގައ6.22ުުިުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެ ުއޮފީހުގަިއުވަނަުމ އްދ ގެ ުނުވަތަ ުތިޖޫރީ ހަފްތ ގެުނިޔަލަށް
ުޮކންމެު ުއޭގެ ުނަމަ ުހުރި ުބޭރުފައިސ  ުހުރިވަރ އި، ުޗެކުން ުހުިރުއަދަދ އި، ުފައިސ އިން ު)ނަގުދު ުިހސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުރި ބަހައްޓ ފައި

ު ުތިޖޫރީއ އި ުޢަދަދު(ުބަލައި، ުހުރި ުވަކީން ުހިސ ުބުުޙަވ ލުވައްތަރެއް ުއެ ުމުވައްޒަފަކު ުއިސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފުގެ ުުހރި ވެ
ުކަމަްށު ުގެންދަންވ ނެ ުޗެކްކުރަމުން ުބަލައި ުރަގަނޅުތޯ ުހިސ ބު ުއެ ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއޮފީހުގެ ުއަދި ުގުނައި، ުފައިސ  ޗެކުކޮށް،

ވަނ2018ުުަޖޫނ24ުުްއިންުފެށިގެނ2015ުުްޑިސެމްބަރ31ުުުންުއިމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ޔ ންކޮށްފައިުވިއަސް،ުބަ
)ެއއ120,763ުުްޖުމ ލަ ، ނިޔަލަށްތ ރީޚުގެުުއަދިުއެުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުހިސ ުބތައްއަހަރ ުހަމައަށްުތިޖޫރީގެު

ުތަކުންުއިނގެއެވެ.ުއިުހުރިކަމަށްުއެުދުވަހުގެުރެކޯޑުތިޖޫރީގަސަތޭކަުވިހިުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރުފިޔ ު

ހަމައަށްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުގެުގޮތުގައިުއ އިުޓްރަސްޓްުފަންޑްގެުއ މްދަނީގ2018ުުެޖޫނ24ުުްއިނ2016ުުްޖަނަވަރ1ުުީ ވަނަުދުވަހު 
ރުފިޔު 1,257,456ުުގޮތުގައިުޖުމްލަ ކައުންސިލްެގު)އެއްުމިލިއަންުދުއިސައްތަުފަންސ ސްުހަތްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުފަންސ ސްުހައެއްު(
އ މްދަނީގެުގޮތުގައިުު،ބަލައިގެންފައިވ ކަމަށްުއެުއިދ ރ ގެުރަސީދުތަކުންުދައްކައެވެ.ުއަދިުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުމުއްދަތުގައިއިދ ރ އަށްު

ުތެރެއިންުބަލައިގެންފައިވ  ުު،ފައިސ ގެ ުޖުމްލަ ުއެކައުންޓުތަކަށް ުގައިވ  ުބީ.އެމްއެލް ުއަދި ުމިލިއަނ1,057,133ުުްއެމް.އެމް.އޭ )އެއް
ޖަމ ކޮށްފައިވ އިރުު ރުފިޔު  އެކިުޚަރަދުތަކަށްުތިޖޫރީންުކައުންސިލްގެުއެުމުއްދަތުގައިުފަންސ ސްުހަތްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުތިރީސްުތިނެއްު(

އެހެންކަމުން،ުުނަގ ފައިުވ ކަންު(އްތޭކަުސ ޅިސްުތިންުހ ސްުދުއިސައްތަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރެ)އެއްުސ143,264ުަޖުމްލަު ފ ހަގަކުރަމެވެު.
24ުު 2018ުުޖޫން ުޖުމްލަ ުތިޖޫރީގައި ުދުވަހު ުބ ވ177,822ުީވަނަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުަހތް ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުރުިފޔު )އެއް ސް(

ނަމަވެސްތިޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭކަންު )އެއްުސަތޭކ170,480ުުަޖުމްލަުުހުރީތިޖޫރީުޗެކުކުރިއިރުުއޮޑިޓަރުންުުއެދުވަހުު،ފ ހަަގކުރަމެވެު.
)ަހތްުހ ސ7,342ުުްޖުމްލަުުރުފިޔ ކަމ އިުތިޖޫރީގައިުހުންނަންޖެހޭުފައިސ ގެުެތރެއިންހަތްދިހަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުައށްޑިހަ(ުރުފިޔު 

ުލްުތިރީގައިވ ުތ ވަުލގައިުއެވަނީއެވެ.ޞީއެުފައިސ ގެުތަފްުމ އިުމަދުވ ކަޖޫރީން(ުރުފިޔ ުތިއްތިންުސަތޭކަުސ ޅިސްުދޭ

ފައިސ ގެުތަފުޞީލްުމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީންުމަު  ދުވު 
ު

ުރުފިޔ ު  ުތަފްޞީލްު

ުވަނަުދުވަހުުިތޖޫރީުބ ީކގެުުޖމްލ2015ުަޑިސެމްބަރ31ުު 120,763

 ދައުލަުތގެުއ މްދަނީުއަދިުޓްަރސްޓްުފަންޑުގެުގޮުތަގއިުއަޮތޅުުކައުްނސިލްުއިންުބަލަިއގަތްުފަިއސ ު 1,257,456

ުޖުމްލަު 1,378,219

ުބަލަިއގަތްުފަިއސ ުއިންުބޭންަކއަށްުޖަމ ުކރިުފަިއސު ުށްއަދިުޓްަރސްޓްުފަންޑައ އިުދައުލަުތގެުއ މްދަނީު (1,057,133)

ުއަށްުޕީ.ވީުތަކަށްުތިޖޫރީންުެނގިަފއިވ ުުޖމްލ2018ުުައިނ2016ުުް (143,264)

 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީގައިުހުންނަންުޖެހޭުފައިސ ުގައ2018ުުިޖޫނ24ުުް 177,822

 ފައިސު ގައިުތިޖޫރީުުގނިިއުރުހުރ2018ުުިޖޫނ24ުުް (170,480)

ފައިސ ގެުޢަދަދުު 7,342  ތިޖޫރީންުމަދުވު 
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުަގވ އިދު)ހ(ުދަ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުނވަތ6.22ުުަުގެު(2017)ުއުލަތުގެ ުތިޖޫރީ ުނިޔަލަށް ުހަފްތ ގެ ުއެއްގޮަތށް ު)ހ(ުއ އި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
އޮފީހުގައިުބަހައްޓ ފަިއުހުރިުފަިއސ ގެުހިސ ބުު)ނަގުދުުފައިސ ިއންުހުރިުއަދަދ އި،ުޗެކުންުހުރިަވރ އި،ުބޭރުފައިސ ުހުރިުނަމަުޭއގެު

ލުުވެުހުރިުމުވައްޒަފުގެުއިތުރަށްުޮއފީހުގެުއިސްުމުވައްޒަފަކުުއެުިހސ ބުުކޮންމެުވައްތަރެއްުވަކީންުހުރިުައދަދު(ުބަލަިއ،ުތިޖޫރީއ އިުޙަވ 
އެުހިސ ބުުރަގަނޅުތޯުބަލައިުޗެކްކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެ ގުނައި،ުއަދިުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔު   ވެ.ޗެކުކޮށް،ުފައިސު 

އަށ އިުަފއިސ ގެުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމު 47ުމ ލުވެފައިުވ ތީ،ުމިކަމަކީުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެުހުގައިުއި)ށ(ުދައުަލތުގެުފައިސު 
48ުމ ލުވެފައިވ ުފަރ ތްތަކ މެދުުއެުޤ ނޫނުގެުހުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުހުއްދަުނޫންުޢަމަލެއްުކަމަށްުބެލެވޭތީ،ުމިކަމުގައިުއި

 ދަންނަވަމެވެ.ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްު

 ބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންު .3

ވަކިންުބޭންކްުއެކައުންޓެއ13.09ުުްގެުު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަ ވަނަުމ އްދ ގައިުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓު 
ހަމައަށްުބޭންކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަމ އި،ުޖަމ ކުރިުހިންގޭނަމަ،ުމަދުވެގެންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުއެކައުންޓްުރިކޮންސައިލްކޮށްުލި ބުނުުފައިސު 

ރަނގަޅަށްުހިސ ބުތަކުގައިުހިމެނިފައިވ ކަމުގެުޔަޤީންކަންުހޯދަްނވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ 31ުު.ފައިސ އ އިުޚަރަދުކުރެވުނުުފައިސު 
2016ުުޑިސެމްބަރުު ުފަހުން ުގެުުއިދ ރ ގެުގެމާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ ުއެކައުންޓު ުފަންޑްގެ ުޓްރަސްޓް ުއަދި ުއެކައުންޓް ޚަރަދު

ުބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޭޓޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ަކންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

 360,518 ގައިޚަރަދުުއެކައުންޓުުއިދާރާގެގެ މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެުނިޔަލަށ2016ުުްޑިސެމްބަރ31ުުުކަންމިހެންުއޮތްުއިރުު
)ެއއްުު 1,582,908އަދިުޓްރަސްޓްުފަންޑްގެުއެކައުްނޓުގައިުޖުމްލަުރުފިޔ   )ތިންުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއަށ ރަ(

ު ުުދެުއަށްޑިހަުސަތޭކަުފަސްމިލިއަން ުުނުވަހ ސް ުސްޓޭޓްމަންޓްތަުކންުު(އަށެއްސަތޭކަ ުބޭންކް ުއެކައުންޓްތަކުގެ ުހުރިކަމަށް ރުފިޔ 
 ދައްކައެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ އ އިުއެއްގޮތަށްުއެކައުންޓްުފޮތުންުކޮންމެުަމހެއްުނިމޭުދުވަުހ5.16ުުގެުު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަ
ު ުދަންނަވަމެވެ. ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުސްޓޭޓްމަންޓް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުވެއްޖެނަމަ ުތަފ ތު ުއ  ުބ ކީ ުބޭންކް ުއ އި ުބ ކީ އުލަތުގެުދަދައްކ 

ުގަވ އިދު ުު(R-20/2017)ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގ13.09ުެގެ ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުވަނަ ުމަހުގެ ުދިޔަ ުވޭތުވެ ުއެއްގޮތަށް ު)ބ(އ އި
ުމ ލީ ުފަރ ތ އި ުތަްއޔ ރުކުރި ުތައްޔ ރުކޮށް، ުުސްޓޭޓްމަންޓް ުމަހުގެ ުހިނގ  ުސޮއިކޮށް، ުކުރިނ15ުުްޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުދުވަހުގެ ވަނަ

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުޖަމ ނުކޮށްުގިނަުދުވަސްތަކެއްުވަންދެންުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިުހުރުންުުލިބޭުފައިސ ު .4

ވަގުތުުވަނަުމ އްދ ގައ5.15ުުިުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަ ޖަމ ކުރެވޭހު  ދައުލަތުގެުތަންުތަަނށްުލިބޭުފައިސު 
ު ުއެ ުލިބޭދުވަހު ުފަިއސ އެއް ުލިބިއްޖެނަމަ،ުއެ ުބަޔ ންޮކށްފައިއޮއްވައި ުވ ނޭކަމަށް މ ލެައޮތޅުުުވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ފައިސ އެްއުޖަމ ކުރަން

ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުފައިސ އަތޮޅު ުބަލައިގަންނަ ުު،އަށް ުޖަމ ނުކޮށް ުބޭންކަްށ ުތިޖޫރީގައި ުވަންދެން ުދުވަސްތަކެއް ުބަހައްޓ ަކންގިނަ
ުއ 2017ުު،ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުން ުދައުލަތުގެ ުއަހަރު ުފައިސ ގެުވަނަ ުބަލައިގަންފައިވ  ުގޮތުގައި ުފަންޑުގެ ުޓްރަސްޓް ުއ އި މްދަނީ

މިުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުއެކަށީގެންވ 384,780ުުތެރެއިންުޖުމްލަު )ތިންުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަތަރުުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުއަށްޑިހަ(ުރުފިޔު 
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ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ. ގިނަުދުވަސްތަކެއްވަންދެްނުގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސު ުމ ނުކޮށްުތިޖޫރީގައިޭބންކަށްުޖަުމުއްދަތެއްގައިުޖަމ ކޮށްފައިވު 
ުށްުަމގުފަހިވ ނޭުކަމެއްކަމ އިުރައްކ ތެރިކަމެއްުނޫންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ފައިސ ުގެއްލުމ އިުނަހަމަގޮތުގައިުބޭުނންކުރުމަކީުބެހެއްޓުމަ

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ 5.15ުުގެުު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދައިދ ރ އަށްުބަލައިގަންނަުފައިސ ުުގެކައުންސިލް
ުދަންނަވަމެވެ.ުުރަމުްނުގެންދިއުމަށްޖަމ ކު ކަށްތަގޮތަށްުއެުފައިސ އެއްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓް

ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުުރީުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު .5

ގޮތަށްުދައުލަތުގެުބަެޖުޓގެުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުއައިޓަމްތަކުންުުގ11.03ުެގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ގައިވު  )ހު(
މުއްަދތުުއެންމެހައިުަތކެއްޗ އި،ުމަސައްކަތްތަކ އި،ުޭބުނންކުރެވޭނެކަމަށްު ޚަރަދުކޮށްގެންުހޯދ  އެއްުއަހަރަށްވުރެުގިނަުވ ނަމަުއެު ލަފ ކުރު 

އެގޮތަށް PR01/MG ހިމަނައިގެންުޖަދުވަލުުނަންބަރު ތަކެތިުދައުލަތުގެުހަރުމުަދލުގެުރަޖިސްޓަރީގައި ނަމޫނ އު  ަބލަހައްޓަންވ ެނު ގައިވު 
ު ުމުދައްލެއްގެ ުކޮންމެ ުހިމެނޭ ުމިރަޖިސްޓަރީގައި ު)ބ(ުގައި ުމިމ އްދ ގެ ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެެވ.ުކަމަށ އި ުމަޢުލޫމ ތުތައް ހިމަނަންޖެހޭ

ރީއެއްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުއޮތްނަމަވެސްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގުއިދ ރ އިންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަމ ލެއަތޮޅުުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެު
ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުެނވެ.ުުލަަހއްޓ ފއިއަށްުއަދ ހަމަކޮްށުބަީރުފުރިހަމަހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަުށްވަނަުބ ބުގައިުބަޔ ންޮކށްފަިއވ ގޮތ11ުަ

ުރަޖިސްޓަތަު،މިގޮތުން ުމުދ  ުބައެްއ ުހުރި ުނުވުމ އިނުގައި ުހިމަނ ފައި ުު،ރީގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުދައުލަތުގެ ުގަވައިދުގައި މ ލިއްޔަތުގެ
ުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.ުުކޯޑުުއިންވެްނޓްރީގޮތަށް ުނުވ ކަން ުގަވައިދުަގއިުދައުލަތުގެުު،ދިމ ވެފައިވަނީުމިގޮތަށްނަންބަުރުޖަހ ފައި މ ލިއްޔަތުގެ

އެުއިދ ރ އެއްގެުމަލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުުގޮަތށްބަޔ ންކޮށްފައިވު  ހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުު، އިދ ރ ގައިުހުންނަުހަރުމުދު 
ނޑައަޅ ުއުޞޫ  ލެއްގެުމަތިންުޗެކުކޮށްފައިުނުވ ތީކަންުފ ހަގަކުރަެމވެ.ުކަ

 އިޞްލ ޙްކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުރަޖިސްޓަރީއެއްު)އިންވެންޓްރީުކޯޑުުގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެގެު)ބ(ުގައިވު 11.03ުުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަ
ު ުއަދު ުތ ރީޚް، ުހުރިތަްނ،ލިުބުނ ުުމދ  ުއެނޭގނޭގޮތަްށ(ނަންބަރު، ުބަދަލުތައް ުެގނެވޭ ުެބލެހެއްޓުމަްށުުފަހުން ުއަދ ހަމަކޮށް ފުރިަހމައަށް

ު ުގަވ އިދުގެުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި ުތަކެތ11.04ުުިުއެ ުހުންަނންޖެހޭ ުތަނުގައި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ބ(ުގައި ުހުރިޯތުގެ އުހަމައަށް
ު.ނަވަމެވެމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު،ުޗެކުކޮށްުބެލުމަށްުދަން

6. ު ުބަޔ ންކޮށްފ އިވ  ުޤ ނޫނުގައި ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއެންމެހައިުުގޮތަށްުދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ގެ
 ރަށްރަށ އިުބިންބިމުގެުދަފްތަރެއްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުންު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ގަިއ9ުުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުބިމ  ުބެލެހެއްޓުމ އި، ުދަފްތަރު ުއެކުލަވައިލައި،ުއެ ުދަފްތަރު ުބިންިބމުގެ ުރަށްރަށ އި ުއެންމެހައި ުދ އިރ ގެ ުއިދ ރީ ެބޭހުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ުޅުމ ލެއަތޮޅުުއަތޮުު،މީުދަފްތަރުުއެކުލަވައިލައިުަބލަހައްޓ ުއިދ ރ އަށްުބޭުނންވ ނެުމަޢުލޫމ ތުުފޯރުކޮށްދޭންުޖެހެއެވެ.ުއެހެންނަމަވެސްޤައު
ުނުވ ަކންުުކޮށްފައިުފުރިހަމަުުލަަހއްޓ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިދ ރ ގެުހިމެނޭުރަްށތަކުގެުިބންބިމުގެުަދފްތަރުުއެކަށޭނެުޮގތެއްގައިުބަު

އެގޮތުން ކ.ދިއްފުށި،6ުުރަށުގެުަމުޢލޫމ ތުުފިޔަވައިުބ ކ3ުުީރަށްވ އިރ9ުުުއިދ ރ ގައިުު،ފ ހަގަކުރެވުނެވެު. ކ.ގ ފަރުު، ރަށެއްގެު)ކ.ކ ށިދުޫ،
ުރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމަޢުލޫމ ތުުބިންިބމުގެުރަޖިސްޓަކ.ތުލުސްދޫ،ުކ.ހުރ ުއަދިުކ.މ ފުށި(ުބިްނބިމުގެ
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ުޙްކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއިޞްލ ު

ު ުނަންބަރު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައ9ުުިގެ ވަނަ
ދ އިރ ގެުބިންބިމުގެުދަފްތަރުުތައްޔ ރުކޮށްުގަވ އިދުންުއަދ ހަމަުކުރުމަށްުަދްނނަވަމެވެ.ުއަދިުމިކަމަށްުކުރުމަްށުުގޮަތށްބަޔ ންކޮށްފައިވ ު

އެންމެހ އިުދަތިތަކ އިުހުރަސްތަ ކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކ އިުމަޝްވަރ ކޮށް،ުމިކަންުއެންމެުއެކަށޭނެުއަދިުދެމިގެންުދަނިވިުގޮތެއްގަިއުުއްދިމ ވު 
 ުހޯދައިގެންުޤ ޫނނުގައިުލ ޒިމްކުރ ުމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްުއެންމެުފުރިހަމައަށްުއަދ ުކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކުރެވޭނެުހައްލެއް

ުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުންތައްުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށްުބ އްވ ފައިުނުވުންު .7

ވަނަުމ އްދ ގައ115ުުިގެުުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުނ2010/7ުްޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުބ އްވަންޖެހޭ ުބައްދަލުވުެމއް ުއ ންމު ުަކއުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ުވިކޮންމެ ުބަޔ ންޮކށްފައި ުއަޮތޅުުއަނެކަމަްށ ުމ ލެއަތޮޅު ސް،

ުބައްދަލުވުންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.38ުކައުންސިލުންުބ އްވ ފައިވަނީު

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 115ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ުހިްނޭގު ުކައުންސިލުން ުނުގެންދ ނަމަ ުބ އްވަމުން ުބައްދަލުވުންތައް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުބ އްވަންޖެހޭ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތ އަކު ގޮތަށް

 ންގެުމެދުގައިުއެންމެުއެދެވޭގޮތަްށުމަޝްވަރ ނުކުރެވޭނެއެވެ.ހަރަކ ތްތަކ އިުބެހޭގޮުތންުމެންބަރުު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައިވު 115ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ދެންުގޮތުގެުމަތީން،ުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށ އިުކޮންމެުބައްދަލުވުމެއްގެުޔައުމިއް ޔު 

ުއްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށްުސޮއިކުރައްވަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބ 

ުނުވުންުުކައުންސިލްުމެންބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމަތުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށައަޅ ފައިު .8

ވަނަުމ އްދ ގައ124ުުިނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނ2010/7ުޫޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުއ އިު ުއ މްދަނީ ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރިގެ ުއ އި ުފައިސ  ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޙ ބުވުމ އެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ކައުންސިލަށް

ުންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުއ މްދަނީުލިބޭުޮގތްތަކ އިުވިޔަފ ީރގެުގުޅުންތަކ ބެހޭުަމޢުލޫމ ތުުލިުޔމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަ
ު ުވއެވެ. ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުމ ލެއަތޮޅު ުއިދ ރ އަށ2ުުްނަމަވެސް، ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމުން ުމަޢުލޫމ ުތ ުއެ ުމެންބަރަކު ކައުްނސިލް

 ހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެުވނެވެ.

އ އިުވިޔަފ ރިގެު މަޢުލޫމ ތުުައދިުއ މްދަނީުއ އިުއ މްދަީނުލިޭބުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ެބހޭުކައުންސިލުގެުމެންބަރުންގެުފަިއސު 
ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުސަބަބުން ުނުވުުމގެ ުހުށަހަޅ ފައި ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުއިދ ރ2010/7ުުީމަޢުލޫމ ތު )ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ހ ލަތްތަްއ126ުުުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެ މެންބަރުްނގެުމަސްލަހަތުުފުށުއަރު  ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވު 
ުދެނެގަންނަންުަދތިވ ނޭކަންުފ ހަަގކުރަމެވެ.
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