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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުއިދ ރ ެގުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުކައުންސިލްގެު
ުމ ލީުބަޔ ންތަކަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދޭުރިޕޯޓްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުމަޖިލީހަށ އި،، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުރައްޔިތުންގެ ުގަވަރމަންޓް ލޯކަލް
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުު

ުުތަޢ ރަފުު

ކައުންސިލްގެުުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރު)އޮޑިޓްުޤ ނޫުނ(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނ4/2007ުު ުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު
ު،ބަޔ ންުކުރުމ އިމެދުުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތްު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ 2016ުުޑިސެންބަރ31ުުުއިދ ރ ގެ

މ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށ2016ުުްއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުު
އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ުކައުންސިލްގެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށްއަށްުއިދ ރ ުކައުންސިލްގެުއެުކައުންސިލުންު

ުއ އި،ު ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގަިއ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަެޖޓުގައި ގޮތަށް،
ދައުލަތުގެުުނ އިއިދ ރ ގެުމ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަންުިހންގ ުަބލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަުތގެުމ ލިްއޔަތުގެުޤ ނޫުކައުންސިލްގެ

ނ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްެގުވ އިދ އި،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫމ ލިއްޔަތުގެުގަ
ުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުޢަމަލުވ އިދުތަކަށްުހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަކަންކަމ އިުގުޅުންުމ ލީއިދ ރ ގެު

އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުު،ދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި
)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުުމ އްދ ގެ ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުަނންބަރު

213ުގެުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީު،މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުަށހެޅުމ އެކުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެންުމަތީ
މިުރިޕޯުޓުުންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ގޮތުގެުމަތީ ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެު.

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުރައްޔިތުންނަށްު

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ުމ ލިއްޔަތުގެުއޮޑިޓަރު ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނ ުބައިގައި ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. ޖެނެރަލް
ިމންަވރ ޢަމަލުގަވ އިދަށްު އެއްގޮތަްށުކޮށްފައިވު  ކައުންސިލްގެުނިންމުްނތަކު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަެޖޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައުި، އުި،

ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.މިންވަރ ުކޮށްފައިވ ުޢަމަލު

ގައިުނިމުުނުމ ީލ2016ުުުަބރުޑިސެނ31ުްވ ުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަށްުހިެމނިފައ39ުިއިނ21ުުްކުުސަފުޙ ުމިުރިޕޯޓ އެ
އަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުަގއިުހިމެނޭުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ ިއުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެު

.ުމީެގުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުމިުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުަތުފޞީލުުނޯުޓތައްުވަނީުިމުއޮފީހުްނުބަލައިުއޮޑިޓުކޮްށފައެވެ

http://www.audit.gov.mv/
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ުރިޕޯޓ އެކުު،އިތުރުން ުބަޔ ނ އިުބަޔ ނ އިުުގެމިލްކިއްޔ ތުު،ނިފައިވ އަށްުހިމ44ުެއިނ40ުުްުސަފުޙ ުމި އެުު،މ ލީުޒިންމ ތަކުގެ
ުއަންނަންެޖހޭުުބަޔ ންތަކ އި ުރިޕޯޓަށް ުޮއޑިޓް ުބަޔ ްނތަކުގައި ުއޮފީހުްނުބަލަިއުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުއެ ުމި ުވ ނީ ުނޯުޓތައްވެސް ގުޅޭ

ކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުަބއިު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވަރުގެުމައްސަލައެއްުފ ހަ
ުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.މަލުޢަގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްު

ގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ުކަންތައްތައްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއިސްވެރިންނ ުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުިމުމިުރިޕޯޓު
 މެވެ.ުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށް އޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ރިޕޯޓްުޙަުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްު ުކަމ އިމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ގޮތުގެުމަތިން،3/2006ުނަންބަރުުޤ ނޫނުު ު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 
ުގ ފަރު ުއަތޮޅު ުބެލެހެއްޓުމ އިުމ ލެ ުކަންތައްތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ ުުކައުންސިލްގެު،ކައުންސިލްގެ ުހިސ ބުތައް ިއދ ރ ގެ

ު ުސައްޙަކަމ އި ުތައްޔ ރުކޮށްއެއްގޮތަށް ުއެއްގޮތަށްު،ފުރިހަމަކަމ އެކު ުހިސ ބުތަކ  ުއެންްޑު، އެ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްްޓރީ އަދި
ު)ނަންބަރު ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ :13-D2/CIR/2016/9)ު،ްުއަތޮުޅުުއިނ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ  އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ު،ުބތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
ޤ ނޫނުުނަންބަުރު، އަށްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ

)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރ7/2010ުުީނޫނުުނަްނބަރުުަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުއަދިުޤ 46ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެ
ޤ ޫނނު(ގެުަދށުންުަކނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުުގެއުޞޫލުންުހިންގުމުުޒީކަދ އިރ ތައްުލ މަރު

ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ުއެ ފައިސ  ު ބަޖެޓ އި ުބަޔ ންބަޖެޓުން ، ޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެ

"އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުެސކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްު
ނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

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

މުއައްސަސ  މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އިފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެްއުޓމ އުި، މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުު،އަށްުއެކަށީގެންވު 
އެކުލަވ ލުމ އި،ުުމ ލީުބަޔ ންތައްުއަހަރީު،ސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި

އަންދ ޒ އެއްުު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއްއަންދ ޒ އެުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއްވެސްު ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވު 
 ބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ެއުު،އަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ
ުއޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުއޮފީހުން ުމި ުބަޔ ންކުރުމެވެ. ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ މެދު މ ލީ
ުއެއްގޮތަށްު ނޑ އި ުމިންގަ ުސުޫލކީ ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއެއްގޮތަށެވެ. ުއ އި ުއޮޑިޓިންގ ުއޮން ުސްޭޓންޑަޑްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް
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ުމ ޢަމަލު ުއަހަރީ ުމި ުނުވ ކުރުމ އި، ުހިމެނިފައި ުމަޢުލޫމ ތު ުސައްޙަނޫން ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުބަޔ ންތަކަކީ ބަޔ ންތަކެއްކަންުުލީ
ުއެކަށީގެންވ ުޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްަތއްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ަބޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަުދތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަަވރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީު
ުބިނ ވެގެންވަީނު ުއިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅ  ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ނޑައަޅައި ުކަ އިޖުރ ތުތަކެއް

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުއޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ  އި،ުމައިގަ
ުއޮްތު ުފުރުޞަުތތައް ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުފުރުޞަުތ ުހިމެނުމުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ސަބަބުން

މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އިުހުށަހެޅު މުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، މ އިުގުޅުޭ،
ުރަނގަޅުު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ރިޢ ޔަތްކުރުން

ުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުން ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުއަންދ ޒ އެއް ުއެއްވެސް
ުބެލުންވެްސު ުގޮތް ުހުަށހަޅ ފައިވ  ުގޮތެއްގައި ުޖުމުލަ ުަބޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުބެލުމ އި ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ އެ

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުމަ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުވ ގިދޭުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ޢުލޫމ ތުތަކުގެ
ުބަޔ ްނތަކުގައިު ުމ ލީ ުއޮޑިޓުކުެރވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުަބލައި ުބޭސިސްއަށް ުޓެސްޓް ހެކިތައް

ުއޮޅު ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުއޮޑިޓުކުރެވުނުއެކުލެވިފައި ުހުރެދ ނެު އްސަސ ގެުމުއަވ ލުންތަކ އި ތެރޭގައި
ުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއޮިޑޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުމިު ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީގެްނވ  ުމިންވަރަށް ުބަޔ ންކުރުމަްށުބޭނުންވ  ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ
ުުބޫލުކުރަމެވެ.އޮފީހުންުޤަ

 އެޑްވ ރސްުއޮޕިނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުު

ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމް .1 2016ުު،ދައްކ ގޮތުންު"އެސް.އޭ.ޕީ"ުއިންު؛ސަރުކ ރުގެުމ ލީުމުޢ މަލ ތްތައްުބަލަހައްޓު 
)ދެުމިލިއަންުަހްތ2,782,115ުުށްުލިބިފައިވަނީުގެުއިދ ރައަވަނަުއަހަރުުސަރުކ ރުންުލިބުނުުއެހީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލް

2016ުނަމަވެސްުމިުއ އިުޚިލ ފަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއެވެ.ސަތޭކަުއަށްޑިހަުދެުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުފަނަރަ(ުރުފިޔ 
ފައިސ ކަމަށްުުލިބުނުުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުއެހީގެު،ވަނަުއަހަރުގެުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ުނގައި

ުބަޔ ން ުހ 3,629,121ުކޮށްފައިވަނީ ުނަވ ވީސް ުހަސަތޭކަ ުމިލިައން ުރުފިޔ )ތިން ުއެކ ވީސް( ުއެއްސަތޭކަ ުުއެވެ.ސް
ލިބުނުުއަދަދަށްވުރެުއިތުރަށްުުގެުއިދ ރ އަށްވަނަުއަހަރުުކައުންސިލ2016ުްއެހެންކަމުން،ުސަރުކ ރުންުއެހީެގުގޮތުގައިު

ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވ847,006ުު ކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސު  ނުު)އަށްސަތޭކަުސ ޅީސްުހަތްުހ ސްުހައެއް(ުރުފިޔު 
 ؛ވުންނ ފައިގެުބަޔ ނުގައިުހިމަގޮތު

2. ު ުއިދ ރ ގެ ުސަރުކ ރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެ ުބަޔ ނުގައި، ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުރައްދުކުރުމަށްުމުއައްސަސ ތަކުން ުފަރ ތްތަކަށް ުލިބުނުުއަދިުއެހެން ުކައުންސިލަށްުުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުއަތޮޅު އ އި

ުފައިސ  ުލިބުނު ުރައްދުކުރެވުނުރައްދުކުރުމަށް ުުއިން ުގޮތުގައިުޚަރަދުކުރެވުނުނުވަތަ ުޖުމްލަުފައިސ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ުސަތޭކ1,347,247ުަ ުތިން ުމިލިއަން ުހަތެއް(ުރުފިޔ ު)އެއް ުސ ޅީސް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުހަތް ނަމަވެސްުއެވެ.ުސ ޅީސް

ުރައްދުކުރެވުނު ުފަރ ތްތަކަްށ ުކުރެވުނުުއެހެން ުޚަރަދު ުުއަދި ުޖުމުލަ ުރަޖިސްޓްރީފައިސ ކަމަށް ުވަުއޗަރު ގައިުޕޭމެންޓް
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1,331,247ުުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުތިން ުމިލިއަން ުހަތެއް(ުުސަތޭކަ)އެއް ުސ ޅީސް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުއެއް ތިރީސް
ށްުނުވަތަުޚަރަދުކުރުމަށްުސަރުކ ރުގެުއެކިުމުވައްސަސ ތަކުންުއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުކުރުމަުއެހެންކަމުންުއެވެ.ރުފިޔ 
ު ލިބުނު ުފައިސ އިން ުލިބުުނ ުރައްދުކުރުމަށް ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުޚަރަދުކުރުވުފައިސ އ އި ުއެކިކަންކަމަށް ުއަދިނު

ުފައިސ  ުބަޔ  ،ކަމަށްރައްދުކުރެވުނު ުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެ ުގޮތ އި ުލިބުނު ުުނުގައިފައިސ  ުއަދަދ އި ޕޭމެންޓްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ފައިސ ކަމަށްުުރައްދުކުރެވުނުުއަދިުދިމ ނުވުން؛ުމިގޮުތންުޚަރަދުކުރެވުނުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދުުގައިުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީ
ބަޔ ނުަގިއުގޮތުގެުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުޭހދަކުރެވުނުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދަށްުވުރެުުރަޖިސްޓްރީޕޭމަންޓްުވައުޗަރު

ު؛)ސޯޅަހ ސް(ުރުފިޔ ުއިތުރަށްުހިމަނ ފައިވުނ16,000ުުް

ލިުބނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައ2016ުުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު .3 ދައުލަތުގެުއ މްދަނީެގުަވނަުއަހަރުގެުފައިސު 
)އެއްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރ164,864ުުުކަމަށްުބަޔ ންޮކށްފައިވަނީުލިުބނުުފައިސ އިންުރަްއދުކުރެވުނުުފައިސ ުގައިގޮތު

ު ުއަށް ުހަތަރެއް(ުހ ސް ުފަސްދޮޅަސް ުރުފިޔ ސަތޭކަ ުނަމަވެސް ުފައިސ ިއްނުއެވެ. ުލިބުނު ުގޮތުގަިއ ުއ މްދަނީގެ ދައުލަތުގެ
ފަސްދޮޅަސްުު)އެއްސަތޭކ161,429ުަުކަމަށްުޕޭމެންޓްުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީރައްދުކުރެވުނުުފައިސ 

ުގައިދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުުއަށްހެންކަމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އެއެވެ.ުއެއްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނަވ ވީސް(ުރުފިޔ 
ފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުލިބުނުުފައިސ އިންުރައްދުކުރެވުނުުފައިސ ކަމަށްު

އަދަދުުގައިޕޭމެންޓްުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީއަދަދ އިު ުގައިުދައުލަުތގެުއ މްދަނީގެުގޮތުދިމ ނުވުން؛ުމިގޮުތންުުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
އަދަދަށްުވުރެުުރަޖިސްޓްރީފައިސ ކަމަށްުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުލިބުނުުފައިސ އިންުރައްދުކުރެވުނުު ފައިސ ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އިތުރަށްުހިމަނ ފައިވުންުރުފިު(ހެއްތިންހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުފަ)3,435ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުބަޔ ުނގައިު  ؛ޔު 

2016ުު،ގޮތުގެުބަޔ ނުގައިޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުބަފ ސްކުރެވުނުުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިލް .4
އެކ ވީސްުހ ސްުު)ތިންުިމލިއަންުއެއްުަސތޭކ3,121,546ުަވަނަުއަހަރުގެުބަޖެުޓންުހިނިގުޚަރަދުގެުޖުމްލަުކަމުގައިު

ު ުރުފިޔ  ުހައެއް( ުސ ޅީސް ުފަސްސަތޭކަ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނަމަވެސް ުއަހަރުގ2016ުުެބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ
ުރަޖިސްޓްރީ ުވައުޗަރު ުޕޭމެންޓް ުުޖުމުލަގައި ުޚަރަދުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީހިނގި ުމިލިއަްނ3,092,618ުުުގޮތުަގއި )ތިން

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުހިނގިުޚަރަދުކަމަށ2016ުުްު،އެހެންކަމުންއެވެ.ުށ ރަ(ުރުފިޔ ނުވަދިހަުދެުހ ސްުހަުސަތޭކަުއަު
ުއަދަދ އި ުދައްކ  ުރަޖިސްޓްރީން ުވައުޗަރު ުު،ޕޭމެންޓް ުބަޔ ުންނުފ ސްކުރެވުނު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ބަޖެޓ އި

ބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުފ ސްކުރެވުނުުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެގެުއިދ ރ ގެުމިގޮތުންުކައުންސިލް ؛ދުުތަފ ތުވުންދަދައްކ ުއަ
ުބަޔ ނުގައި ުރަޖިސްޓްރ2016ުީ ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުވަުއޗަރު ުޕޭމެންޓް ުޚަރަދުކަމަށް ުިހނގި ުބަެޖޓުން ުއަހަރުގެ ުގައިުވަނަ

 ފައިވުން؛ުހިމަނ ުކަުއަށ ވީސް(ުރުފިޔ )އަށ ވީސްުހ ސްުނުވަުސަތ28,928ުޭބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދަށްުވުރެުއިތުރަށްު

ގުޅޭުނޯޓުތަކުގ2016ުުެކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު .5 ަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،2.3ުުަނންބަރުުނޯޓުުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކު 
ު)ކައުންސިލުގެު ުަޚރަދު ުހިނގި ުއ އި ުލިޭބުފައިސ  ު"ކައުންސިަލށް ުބަޔ ނުގައިވ  ުހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ފައިސ 

ކޮލަމްގައިުހިމަނ ފައިވ ނީ،ުކައުންސިލްގެުކޮންޓްރޯލްގެުދަށުން،ުކައުންސިލަްށުލިބުނުުފައިސ ުއ އިު"ުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަ(
ކަމަށެވެ.ުއަދިުކައުންސިލްގެުކޮންޓްރޯލްުއޮތްުކަމުގައިުބެލެވޭނީ،ުއެުފައިސ އިންު ކައުންސިލުންުޚަރަދުކުރިުފައިސު  ސީދު 

ކައުންސިލުންުއެުފައިސ ުބޭނުންުކުރެވޭުކަމުގައިުވ ނަމަ،ުނުވަތަުކައުންސިލްގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްުކުރުމަށްޓަކައިު
ުފަރ ތަކުްނު ުފައިސ އިްނުއެހެން ުއެ ުނުވަތަ ުވ ނަމަ، ުކަމުގައި ުކުރެވޭ ުބޭުނން ުހޯދުމަށްޓަކައި ުމަންފ އެއް ުފައިސ އިން އެ

ުކަމަށެވެ ުވ ނަމަ ުކަމުގައި ުހުއްޓުވޭ ުހޯދުން ުހޭދަުނަމަވެސްުު.މަންފ އެއް ުލިބުނުގޮތ އި ުބަޔ ނުގައިވ ުފައިސ  ކުރެވުނުގޮތުގެ
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އ އިުހިނގިުޚަރަދުު)ކައުންސިލުގެުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަ(" ގެުކޮންޓްރޯލްުކައުންސިލްުކޮލަމްގައިު"ކައުންސިލަށްުލިބޭުފައިސު 
ަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމަލުކޮށްފައިނުވުްނ؛ުމިގޮތުންުޢަމިުއުޞޫލ އިުއެއްގޮތަށްުުނމުގައިުހިމެުލޫމ ތުއޮތްުފައިސ ގެުމަޢު

ސަރުކ ރުންުލިބުނުުއެީހގެުފައިސ ގެުތެރެއިނ2016ުުް ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުގެުަބޔ ނުގައުި، ވަނަުއަހަރުގެުފައިސު 
އ އިުހިނގިުުއަދިުމިުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދުުނަގުދުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުލިުބުނުއަދަދު "ކައުންސިލަށްުލިބޭުފައިސު 

 ިމގޮތުންު:ުނެތުްނ؛ހިމަނ ފައިުއެންމެުފުރިހަމައަށްުޚަރަދުު)ކައުންސިލުގެުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަ("ުކޮލަމްގައިު

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައ2016ުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު)ހ(ު ސަރުކ ރުންުު،ވަނަުއަހަރުގެުފައިސު 
ނަވ ވީސްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުު)ިތންުމިލިއަންުހަުސަތޭކ3,629,121ުަހީގެުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު ލިބުނުުއެ

"ތިންވަނަުފަރ ތަކުންުކައުންސިލުގެުމަންފ އަށްުދޭުފައިސ ުއ އިުހިނގިުޚަރަދުުވަނީުބަޔ ންކޮށްފައިއެކ ވީސް(ުރުފިޔ ު
އަދިުމިުފައިސ ގެުތެރެއިންުނަގުދުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުުކަމަށްވުން.ކޮލަމްގައިު)ޓްރެޜަރީ("

އ އިުހިނގިުޚަރަދުު)ކައުންސިލުގެުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަ("ލިބުނުުއަދަދުު ކޮލަމްގައިުވަކިންުު"ކައުންސިލަށްުލިބޭުފައިސު 
ު؛ންބަޔ ންކޮށްފައިުނުވު

ގުޅޭުނޯޓުުނަްނބަރުުވަނަުއަހަރުގެުމ 2016ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު)ށ(ު ގައި،ުސަރުކ ރުންުދެއްވ4ުުިލީުބަޔ ންތަކު 
2,870,257ުވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުޖުމުލައިގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 2016ުއެހީގެުފައިސ އިންު
ހިމަނ ފައިވަނީސަތޭކަު)ދެުމިލިއަންުއަށްު ރުފިޔު  ކޮލަމްގައިުޓްރެޜަރީ"، ހަތްދިހަުހ ސްުދުއިސައްތަުފަންސ ސްުހަތެއްު( "ުު

ުޚަރަދުތަކަށްުޚ އްޞަނަގުދުުފައިސ އިންުުކރެވުނުުޚަރަދުތައްުވަކިކޮށްުއެުު،އަދިުމިުޚަރަދުތަކުގެުތެރެއިންުވުން.ކަމަށް
ުން؛ކޮލަމްގައިުހިމަނ ފައިުނުވު

ުތިޖޫރީުބ ކީއިންުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2016ުުު .6 ދައްކ ގޮތުްނުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކ އިުއަދި
ހަުހ ސްުު)ހަތަރުުމިލިއަންުހަތްސަތޭކ4,706,758ުަޖުމްލަުފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިު

ު ުއަށެއް(ުރުފިޔ  ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުހަތް ުއިދ ރ ގައި ުުނަމަވެސް.ުވެހުއްޓެކައުންސިލްގެ ުކައުންސިލްގެ 2016ުއިދ ރ ގެ
ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއެުއަހަރުުނިމުނުއިރުުު،ވަނަުއަހަރުގެުފައިސު  ފައިސު 

ުޮގތުގައި ުތަކެތީގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުުބެލެވޭ ުސަޭތކ5,824,161ުަުހުރިކަަމށް ުއަށް ުމިލިއަން ުހ ސްުު)ފަސް ސައުވީސް
ުރުފިޔ  ުއެކެއް( ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުއެއް ުލިބުނުގޮތ އިުު،އެހެންކަމުންއެވެ. ުފައިސ  ުކަމަށް ުހުރި ުނިމުނުއިރު އަހަރު

އަދަދ އި އިދ ރ ގެުތިޖޫރީުބ ކީއ އިުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުްނުުކައުންސިލްގެު،ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 
ކައުންސިލްެގުިމގޮތުންުުން؛ދިމ ުނވުުދުއަދަދައްކ ުސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަެކތީގެުގޮތުގައިުހުރިކަމަށްުފައިސ ުއ އިުފައި

އަދަދަށްވުރެު އިދ ރ ގެުތިޖޫރީުބ ކީއ އިުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންުޖުްމލަުކައުްނސިލްުއިދ ރ ގައިުހުރިފައިސ ކަމަށްުދައްކު 
އަހަރުުނިމުނުއިރުު)އެއްުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުސަތ ރަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިނެއް(ުރުފިޔ 1,117,403ުުއިތުރަށްު

އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިު ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުފައިސު  ުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހުރިުކަމަށްުފައިސު 
ު ؛ންވުހިމަނ ފައި

 އެޑްވ ރސްުއޮޕިނިއަންު

ކަންކަމުގެުަސބަބުންު،ކޭުގޮތުގައިމިުއޮފީހުންުދެ މ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުު،އެޑްވ ރސްުއޮޕީނިއަންުދެވުނުުސަބަބުަގއިުފ ހަގަކޮށްފައިވު 
އަށްުނިމުނުުމ ީލުއަހަރުގެު"ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"2016ުުޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
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ނޑުުގޮތެއްގައިުޯނުޓތަކަކީުުއަދިުއެުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ްނު"ބަޖެޓުންުހޭދައަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެު މައިގަ
އ އ2016ުިޑިސެންބަރ31ުުުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ު،އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސު 

ުޚަރަދ އި ުކުރެވުނު ުފައިސ އިން ުު،އެ ުއަހަރުގެ ުެއުމ ލީ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުއަހަރަށް ުއެ ުއަދި ުފައިސ  ުހުރި ުބ ކީ ނިޔަލަށް
ުސެކްޓަރު ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭަޝނަލް ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުެތދުވެރިކަމ އެކު ުގޮތް ުޭހދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން

ސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ިއުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިްނގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭ
ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިވ ުބަޔ ންތަކެއްުނޫނެވެ.

 

ކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުުއެއްގޮތަށްުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު
ރިޕޯޓްު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ޒިންމ ދ ރުުކުރުމުގައިުއިދ ރ ގެުމ ލީުޢަމަލުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުޤ ނޫނ ިއުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްު
ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަތީގައިު ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް މ ލީ
ުއިތުރުންބަޔ ންކޮ ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތްވު ު،ށްފައިވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ުކުރުމުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންތައްތައްުހިންގ ،ުެބލެހެއްޓުމ އި،ުޚަރަދުތައްުުމ ލެުއަތޮޅުުގ ަފރުގޮތުގެުމަތިން،ު
ކައުންސިލް ބަެޖޓުގަިއުުގެއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށުް، ގޮތަށުް، އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިު ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަންތައްތަކަށުް، ނޑައެޅިފައިވު  ުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު،ޚަރަދުކުރުމ އިކަ
ުވެރިޔ ގެުހިސ ބުތަ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަްށ ުހަޤީޤަތ އި އް

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުއެހެނިހެން ު އަދި ުނަންބަރު ުޤ ޫނނު ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުިހންގައި ުކަންކަން ުޤ ނޫނު(ުއ ިއ3/2006ުުމ ލީ ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ
ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުމަސްއޫލިއްޔަތުުުގެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުު،ންކުރުމުގެުއިތުރުންމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔު 
ު ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުުގެކައުންސިލްކޮށްފައިވަނީ ުޙ ޞިލްވު އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް

ނ ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގަިއ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުއ އި،ުގޮތަށް، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ޑައެޅުނު
ުކައުންސިލް ުމ ލިއްޔަތުގެުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިަވީނ ުހިންގ  ުކަންކަން ުމ ލީ އިދ ރ ގެ

ު ުއެއަށް ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުޢަމަލުގަވ އިދ  ުކުރުމަކީވެސް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޖެނެރަލްގެުކުރެވިފައިވ  އޮޑިޓަރ
ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުބަޖެުޓެގު ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި
ުފުރިހަމަކުރުންު ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ މަޤުޞަދުތައް
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ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުު،ކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްު ކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުޢަމަލުކަންކަމު 

ުހިމެނެއެވެ.

ފ ސްކޮށްދެއްވިުުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުކުރުމުގައިވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދ2016ުުުގެލްގެުއިދ ރ ކައުންސިމިގޮތުންު
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށްުކައުންސިލްގެ، ބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ބަެޖޓުގަިއު، ިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ުހު ނޑައެޅުނު ުކަ ުތެރޭގައިޚަރަދުކުރުމަށް ުމިންވަރ އިުދޫދުގެ ުކައުންސިލްގެުއަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ ، ޚަރަދުކޮށްފައިވ 
ުކަންކަ ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ  ުދަށުގައިވ  ުުންއިދ ރ ގެ ުޤ ނޫނ އި،ުހިންގުމުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ

އަދިވެސް އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްުުގެކައުންސިލްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،
ކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުްނވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީުހންުޢަމަލު

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުޢަމަލުުގަވ އިދަށްުުޔަތުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު
 ބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(4.06ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ޚަރަދުުކުރަންޖެހޭުއައިޓަމުންުޚަރަދުކުރުމުގައިު .1
ނޑައެޅިފައިުއޮތްުއަދަދަށްވުެރުު،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުތައްުކުރަންވ ނީުއެކަމަކަށްުބަޖެޓުގައިުކަ

ުކައުންސިލްގެު ުަނމަވެސް، ުކަމަށެވެ. ުއައިޓަމަކުން ުހަމަޖެހޭ ުއެންމެ ުކުރަން ުޚަރަދެއް ުެއ ުމަިތން ުގޮތެއްގެ އިތުރުނުވ ނެ
ުޚަރަދުކުރުުއިދ ރ އިން ުއައިޓަމުން ުކުރަންޖެހޭ ުކޮށްފައިވުން؛ުމިގޮތުންޚަރަދު ުޢަމަލު ުޚިލ ފަށް ުމިއ އި ވަނ2016ުުަުމުގައި

ުުއަހަރު ުޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ުކޯޑުން ުޚަރަދުގެ ުނުވައެއް(ުރުފިޔު 24,839ުކެޕިޓަލް ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް )ސައުވީސް
 ؛ޚަރަދުގެުކޯޑުންުކޮށްފައިވުންުރިކަރަންޓް

2. ު ުހުއްދަދިނުމުގައި ުޚިދުމަތަށް ުގަތުމަށ އި ު)ތަކެތި ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ ުމ އްދ ގައ8.05ުުި( ވަނަ
ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުހޯދަންުބޭުނންވ ުޚިދުމަތްުނުވަތަުަގންނަންުބޭނުންވ ުތަކެތިުހޯަދންވ ނީުތަެކއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަްށު

ނަމަވެސްހުއްދަދޭުފޮތްުނުވަތަުފޯމުުފުރި ތަކެތިުގަތުމަށ އިުޚިދުމަތަށްުުަހމަކޮށްުއެކަމަށްުވެރިޔަކުުހުއްދަުދިނުމުންުކަމަށެވެު.
ތަެކއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުގެުއިދ ރ އިންުމިުގަވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުން.ުމިގޮުތންުކައުންސިލުހުއްދަދިނުމުގައިު

ފަސްދޮޅަސްުހަުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސް(ުު)އެއްސަތޭކ166,860ުަުމްލަޖުުފުރިހަމަނުކޮށްުނުވަތަުފޯމުުހުއްދަދޭުފޮތް
 އްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވުން؛ރުފިޔ ގެުތަކެ

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،8.11ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ތަކެތިުބަލައިގަތުމުގައިު .3
ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުކަމަށްއޯޑަރުކުރެވުނު ުފޯމުގައިވ ުު،ުލިބުނު ުއޯޑަރުކުރި ުގަތުަމްށ ުތަކެތި ުފަރ ތުން ުޙަވ ލުވ  ުތަކެއްޗ އި އެ

ުގަތުމަްށުއޯޑަ ުތަކެތި ުބަލައި، ުހަމައަްށުހުރިތޯ ުސޮއިކުރަންވ ނެތަކެތި ުފޯމުގައި ުތަކެިތުކަމަށެވެ.ުއަިދުރުކުރި މަސައްކަތ އި
ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުދައުލަތުގެުތަންތަުނންުޙަވ ލުކުރ ުކަންތައްތައްުވަނަުމ އްދ ގައ8.28ުުިގަވ އިދުގެުމިުބަލައިގަތުމުގައިު

ުއެގްރިމެންޓް ުއެކަންތައްބަލައިގަންަނންވ ނީ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުކަމަށެވެ.ުނަމަވެސްަގއިވ  ުނިމުމުން ުބަލައިަގތުމ ިއު ޮކށް ތަކެތި
ު ުއިދ ރ އިކައުންސިލު ،ބަލައިގަތުމުަގއިުމަސައްކަތްއަދި ުމިޮގތުްނ،ުމިގަވ އިދުތަކ އިުންގެ ުޢަމަލުޮކށްފައިވުން؛ ުޚިލ ފަށް

ުނުވުމ އިު ުސޮއިކޮށްފައި ުލިުބނުކަމަްށ ުތަކެތި ުޚިދުމަތްތަކ އި ުއެ ުހޯދުމަށްފަހު ުތަކެތި ުޚިދުމަތްތަކ އި ުބައެއް އޯޑަރުކޮށްގެން
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ދުމަތަށްުތަކެއްޗ އިުމަސައްކަތުގެުޚިުތަކެއްޗ އިުމަސައްކަތުގެުކޮންޓްރެކްޓްތައްުފުރިހަމަކޮށްފައިވ ކަންުިލޔުމުންުބަޔ ންނުކޮށް
ުޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ު)އެއްުލައްކަުފަސްދޮޅަސްުހަތްުހ ސްުއެކެއް(ުރުފިޔ 167,001ުފައިސ ުދައްކ ފައިވުން؛ުމިގޮތުންު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގަިއ2.04ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ހިސ ބުުފޮނުވުމުގައިުފައިސ ގެުއ މްދ ނީ .4
ގައ2.03ުުިއ މްދަނީގެުޮގތުގައިުލިބޭުފައިސ ގެުހިސ ބުުަވކިންުއެނގޭނެުގޮތަށްުލިޔެުމިުގަވ އިދުގެުު،ޔ ންކޮށްފައިވަނީބަ

15ުވޭތުެވުދިޔަުމީލ ދީުމަހުގެުހިސ ބުުހިނގ ުމީލ ދީުމަހުގެުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުަމތިންުަތއްޔ ރުކޮށްުކޮންމެުމަހަކު
ުމިނިސްްޓރީ ުކުރިން ުދުވަހުގެ ުޓްެރޜަރީއަށ އިުވަނަ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުފޮނުވަންވ ނެުު،އޮފް ުއޮފީހަށް އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ

ުނަމަވެސް ުފޮނުވުުމގައިުފައިސ ގެުއ މްދ ނީުުކަމަށެވެ. ުއިދ ރ އިންު،ހިސ ބު ުޚިލ ފަށްުުކައުންސިލްގެ މިގަވ އިދ 
ުމިޮގތުން 2016ުުުޢަމަލުކޮށްފައިވުން؛ ުއަހަރު ުވަނަ ުކައުންސިލްގެ ުރިޕޯޓުތައްުއިދ ރ އަށް ުަމސްދުވަހުގެ ުފައިސ ގެ ލިބުނު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުވ ފައިުނުވުން؛ުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށ އިުތައްޔ ރުކޮށް

ޖަމ ކުރުމުގައިު .5 ގ2009ުެދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ލިބޭފައިސު  ަގއިުބަޔ ންކ1.01ުޮު( ށްފައިވަީނ،ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުލިބޭުފަިއސ ުޖަމ ކުރެވޭހ ުވަގުތުުއޮއްވ ުލިބިއްޖެނަމަ،ުއެުފައިސ އެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސ އެއްު

ުަޖމ ކުރަންވ ނެޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއިދ ރ އިންުުކަމަށެވެ.ުއެކައުންޓަކަށް ުަކއުންސިލްގެ ުޖަމ ކުރުމުގައި ުލިބޭފައިސ  ނަމަވެސް،
އެުފައިސު މިގަވ އިދުތަކ  ބައެއްުފައިސު  އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުން؛ުމިގޮތުންުކައުންސިްލގެުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 

 ލިބުނުުދުވަހުުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެަކއުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުްނ؛

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ  .6 ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުކުރުމުގައިުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުިލބޭުފައިސު 
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ،ުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުަދއުލަތުގެުތަންަތނަށްުިލޭބ2.01ުު(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)

ުއޮންަނު ުއޮތޯރިޓީގައި ުމަނިޓަީރ ުމޯލްޑިވްސް ުދެްއކުމަށްޓަކައި ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ފައިސ 
މޯލްޑިވްސްުުދައުލަތަށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުިލބޭފައިސ .ުނަމަވެސް،ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެުކަމަށެވެ

ޚިލ ފަްށުވ އިދ އިުއިންުމިގަކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކުރުމުގައި
މިގޮތުންު ޕަްބލިކްުބޭންކްުއެކަުއ ްމދަނީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްޢަމަލުކޮށްފައިވުންު؛ އުްނޓަްށުލިބުނުުބައެއްުފައިސު 

 ޖަމ ކޮށްފައިުނުވުން؛

7. ު ު)ހ( ުކުރުމުގައި ުތައްޔ ރު ުރިޕޯޓު ުތިޖޫރީ ުފައިސ ގެ ުބަަހއްޓ  ުތަންތ ގައި ުގަވ އިދުުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
(2017/R-20ު ުބަޔ ންޮކށްފައިވަނ6.22ުީ(ުގެ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމަހެ ،ވަނަ ުނުވަަތުކޮންމެ ުތިޖޫރީގައި ުނިޔަލަށް އްގެ

 ޗެކުންހުރިުފައިސ ގެުތަފުސީލު،ުޗެކުުނަންބަރުތަކ ިއ،ުޗެކުގެުތ ރީޚު،ުއަދި އޮފީހުގައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށް،

ުުނަގުދު ުނަމަވެސް ުއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ. ުބަޔ ންކޮށްފައި ުރިޕޯޓުގައި ުއެނގޭނެގޮތަށް ުއަދަދު ުހުރި ދައުލަތުގެުފައިސ އިން
ު ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުރިޕޯޓު ުތިޖޫރީ ުފައިސ ގެ ުބަހައްޓ  ުއިދ ރ އިންތަންތ ގައި ުުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދ  ުއެއްގޮތަށްުމި

ުއ އިުއަދިތިޖޫރީކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުވަނަުއަހަރުގެުކޮންމެުމަެހއްގެުނިޔަލަށ2016ުުްވުްނ؛ުމިގޮތުންުނުމަލުކޮށްފައިޢަ
 ؛ނެތުންހުރިފައިސ ގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގ އި

ު ު)ށ( ުބެހެއްޓުމުގައި ު)ފައިސ  ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުގެ ުގައ6.21ުުި( ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުހަވ ލުނުކުރެވިުހުންަނުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ދައުަލތުގެުޮއފީސްތަކަށްުލިބޭުފައިސ އ އި،ުަޚރަދަށްުނަގ ުފައިސ ގެުތެރެއިން

ުހަދ  ުގެނެސް ުގެންގޮސް ުއަނެއްތަނަށް ުއެއްތަނުން ުހަވ ލުގަިއު ފައިސ އ އި، ުދައުލަތުގެ ުމިނޫންވެސް ުއަދި ފައިސ އ އި،
ބަހައްޓަްނވ ނީ ފޮށްޓެއްގައިުނުވަތަުސްޓްރޯންގުރޫމެއްގައިުތިޖޫރީއެއްގައިުނު ބަހައްޓަންޖެހޭުފައިސު  ރައްކ ކުރު  ވަތަުފައިސު 
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ުނުވަތަ ުފޮތެއްަގއި ުބ ކީކުރ  ުތިޖޫރީ ުރެކޯޑު ުފައިސ ގެ ުނެގޭ ުފައިސ އ އި ުެބހެްއޓޭ ުގޮަތށް ުމި ުއަދި ީޝޓެއްގައިު ކަމަށެވެ.
ނަމަވެސްުހަށްުބަލަހަްއޓަންުވ ނެދުވަހުންުދުވަ ބެެހއްޓުމުގައިުކަމަށެވެު. މިުގަވ އިދ އެއްގޮތަްށުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުކައުފައިސު 

އ އިުނެގޭުފައިސ ގެުރެކޯު އިދ ރ އަށްުަކއުންސިލްގެުމިގޮތުންުު.ންނުވުޑުުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓ ފައިތިޖޫރީގައިުބެހެއްޓޭުފައިސު 
ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުފައިސ  ުނޭނގޭ ުފައިސ އެއްކަން ުކޮން ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުބަހައްޓ  ުތިޖޫރީގައި ފޮތުގައިުުބަލައިގަނެ

ުފައިސ ގެުުން.ހިމަނ ފައިނުވު ުއެ ުކަމ އި ުފައިސ އެއް ުކޮން ުއެއީ ުހިމަނަނީ ުފޮތުގައި ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުފައިސ  ުފަދަ ުމި އަދި
ު؛ކަމަށްުވންުތަފުޞީލުުއެނގުމުން

ުރަ .8 ުހަރުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުގަވ އިދުޖިސްޓްރީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(R-202017ު/)ުދައުލަތުގެ ުގ11.03ުުެގެ
ުބަޔ ންކޮށްފައި ުގައި ުއެންމެހައިުު،ވަނީ)ހ( ުހޯދ  ުޚަރަދުކޮށްގެން ުއައިޓަމްތަކުން ުޚަރަދުގެ ުކެޕިޓަލް ުބަޖެޓުގެ ދައުލަތުގެ

ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށްުލަފ ކުރ ުމުއްދަތުުއެއްއަހަރަށްވުރެުގިނަުވ ނަމަުއެުތަކެތިުދައުލަތުގެުު،މަސައްކަތްތަކ އިު،ތަކެއްޗ އި
ގައިުިހމެނިފައިވ ުނަމޫނ އ ުއެޮގތަށްުބަަލހައްޓަންވ ނެުކަަމށެވެ.ުު MG/PR01ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނައިގެން

ުވަނީ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމި ުު،އަދި ުއޮފީހަކަށް ުއެނޫންުދައުލަތުގެ ުއަދި ުހަރުމުދ  ުލިބޭ ުއެހީގެގޮތުގައި ުފަރ ތްތަކުން އެކި
ގޮތްގޮތުންުދައުލަތަށްުލިބޭުހަރުުމދ ުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނައިގެންުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިު

އިުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލެއްގެުއިންވެންޓްީރުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގަު،މިުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ
ުނަންބަރ އި ުނަމ އި ،ކޯޑު ުފުރިަހމަ ުތަނ އިު،ތަފުޞީލ އިު،މުދަލުގެ ުހުރި ުތ ީރޚ އިު،މުދ  ުލިބުނު ުއަގ އިުު،މުދ  މުދަލުގެ

ުމަ ،)ވަކިވަކިން( ުބަލަހަޢުއިތުރު ުފުރިހަމަކޮށް ުު.ަކމަށެވެއްޓަންވ ނެލޫމ ތު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ އުލަތުގެުދަނަމަވެސް
ުރަ ުމިހަރުމުދަލުގެ ުބެލެެހއްޓުމުގައި ުޖިސްޓްރީ ުނުވުްނ؛ ުޢަމަލުކޮްށފައި ުއެއްގޮތަށް ުުގަވ އިދ އި ުހަރުމުދ ުިމގޮތުން ބައެއް

ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއަށްުވައްދ ފައިުނުވ އިރު،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުހިންގަމުންދ ުޖިމްުގެުއެއްވެސްުހަރުމުދަލެއްު
ދިުއަގުުއަު،ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުބައެއްުމުދ ުލިބުނުުތ ރީޚުުން.ުއަދިސްޓްރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވުހަރުމުދަލުގެުރަޖި

އެއްތަުނންުއަނެއްުތަނަށްުބަަދލުުކުރެވޭުހަރުމުދ ުހުރިތަންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއިންުއަދ ހަމަުުމ އިބަޔ ންކޮށްފައިުނުވު
 ؛ންކޮށްފައިުނުވު

ވަނ1.10ުުަ(ުގ2009ުެދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ިޖސްޓްރީއެއްުދެމެހެއްޓުމުގައިުތަކުގެުރަފައިސ ުލިބޭުކަންތައްު .9
ުތަފުސީލުކޮްށު ުަކންތައްތައް ުލިބޭ ުފައިސ  ުއެތަނަކަށް ުތަނެްއގައި ުކޮންމެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްަފއިވަނީ ު)ހ(ުގައި މ އްދ ގެ

ށެވެ.ުއަދިުިމުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުއިސްވެުބަޔ ންުއެނގޭނެފަދަުރެކޯޑެއްު)ދަފުތަރެއް(ުއޮންނަންވ ނެކަމަ
ުޓްރެޜަރީއަށްު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަޢުލޫމ ތުތަްއ ުހުންނަ ުރިކޯޑުގައި ުބުނެފައިވ  ުމ އްދ ގައި ކުރެވުނު

ު ުނަމަވެސް، ުރަުފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ. ުކަްނތައްތަކުގެ ުލިބޭ ުދެމެހެއްފައިސ  ުއެއްގޮތަްށުޖިސްޓްރީއެއް ުގަވ އިދ  ުމި ޓުމުގައި
މިގޮތުންު ލިބޭުކަްނތައްަތކުގެުރިކޯޑުު)ދަފްތަރު(ުޢަމަލުކޮށްފައިުނުުވންު. ފައިސު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވު 

 ު؛ުނުވުންއަދ ހަމަކޮށްފައި

އެކިުކަންކަމަށްުލިބޭުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައ1.01ުުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .10
ވަނަުމ އްދ ެގ2.03ުުފައިސ ުލިބުނުވަރުުވަކިވަކިންުއެނގޭުގޮތަށްުހިސ ބުުބަލަހައްޓަްނވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުމިުގަވ އިދުގެު

ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ުބަލަހަު،)ހ( ުރެކޯޑު ުހިސ ބުތަކުގެ ުފައިސ ގެ ުަޖމ ކުރ  ުލިބިގެން ުގޮތުގައި އްޓަންވ ނެުއ މްދަނީގެ
ފައިސ ގެުހިސ ބުތަކުގެުރެކޯޑުުދެންނެވުނުުގަވ އިދ ިއުުއެުއިދ ރ އަށްުލިުބނު ،ކަމަށެވެ.ުނަމަވެސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން

ުނުވުުުގޮތަށްއެއް ުގެންގޮސްފައިުުން؛ބަލަހައްޓ ފައި ުއަދ ހަމަކުރަމުން ުރެކޯޑު ުފައިސ ގެ ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ މިގޮތުން،
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ުކައު ުވަކިުނުވުމ އި، ުއެނގޭނެެހން ުކޮންފައިސ އެއްކަން ުއެއީ ުފައިސ ، ުބައެއް ުބަލައިގަނެފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ންސިލްގެ
 އައިޓަމެއްގައިުރެކޯޑުކޮށްފައިުނުވުން؛

ުކައުން .11 ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުސިލުން ުަނންބަރު ުއުޞޫލުންު)7/2010ުޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުހިންގުމުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ،ުުަވނ87ުަޤ ނޫުނ(ުގެ ުޚަރަދުކުރަންވ ނީުމ އްދ ގައި ުފައިސ އެއް ުއެއްވެސް ކައުންސިލްގެ

ުކަމަށެވެ.ުނަމަވެސް، ުފ ސްކޮށްގެން ުޢަމަލުކޮށްފަިއުކައުންުކައުންސިލުން ުއެއްގޮތަށް ުޤ ނޫނ އި ުމި ުޚަރަދުކުރުމުގައި ސިލުން
ުު؛ނުވުން ުއިދ ރ މިގޮތުން ުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގ2016ުެއިން ުއެ ުއަހަުރުކޮށްފައިވ ،ުއަދި ުގޮތ ިއުުވަނަ ުލިބުނު ފައިސ 

)ސ ޅީސްުއަށްުހ ސްުދުއިސައްތަުއަށްޑިހަުހައެއް(48,286ުުދުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުޚަރަ
ު ުޚަރަދުތަކަކަށ2016ުްރުފިޔ އަކީ ުކޮށްފައިވ  ުނުހިަމނ  ުބަޖެޓުގައި ުބިލުތަކަްށުުއަދިވުން؛ުވަނައަހަރުގެ ުގުޅޭ ުޚަރަދުތަކ  މި

 ަފއިވުން؛ުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުފައިސ ުނަގ ވަނ2017ުަވަނަުއަހަރުުޕޭމެންޓްުވައުޗަރުުހަދައިގެނ2017ުުް

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ )ހު( ިއންު)1ސްގެު)ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކރެވިފައިވު  އަށްުބަޔ ންކޮށ3ްު( ފައިވ ުު(
ުފިޔަވައި ުގ ފަރު ،މައްސަލަތައް ުއަތޮޅު ުއުންސިލްކަުމ ލެ ުއިދ ރ ގެ ުުވަނ2016ުަގެ ުޚަރަދުއަހަރުގެ ުއެުުބަޖެުޓން ކޮށްފައިވަނީ

ގޮތަށް ކަންތައްތަކަށްު،އަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  ނޑައެޅިފައިވު  ު،އެުބަޖެޓުގައިުކަ
މިންަވރަށް ނޑައެޅިފައިވު  ގެުމ ލީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުަގވ އިދ އިުކައުންސިލްު،ބަޖެޓުގައިުކަ

ުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަެށވެ.

ު ު)ށ( ުޤ ނޫނ އި ުއަދި ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ު)ގަވ އިދަށް ު)4އަސ ސްގެ ުއިން ުއަށ11ުް( )
ުމައްސަލަ ުގ ފަރުުު،ފިޔަވައިުތައްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއަތޮޅު ުއުންސިލްކަުމ ލެ ުއިދ ރ ގެ ނޑުުގެ ުމައިގަ ުކަންކަން، ުމ ލީ އެހެނިހެން

 އެއްގޮތަށެވެ.ުަގވ އިދ އިމ ލިއްޔަތުގެުގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފަިއުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެު

 އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އަދަދުތަކ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުރިޕޯޓުތަމ ލީުބަޔ ނުގައިު.1 ސިސްޓަމްގެު، ކ އިހިމަނ ފައިވު  ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިނުްގ
 ރިޕޯޓުތަކ އިުދިމ ނުވުންު

ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމް)ހ(ު 2016ުު،ދައްކ ގޮތުންު"އެސް.އޭ.ޕީ"ުއިންު؛ސަރުކ ރުގެުމ ލީުމުޢ މަލ ތްތައްުބަލަހައްޓު 
)ދެުމިލިއަންުހަތްުސަތޭަކ2,782,115ުުވަނަުއަހަރުުސަރުކ ރުންުލިުބނުުއެހީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރައަށްުލިބިފައިވަނީު

ުއަށްޑިހަުދެުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުފަނަރަ(ުރުފިޔ އެވެ.

ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުުނ2016ުުޚިލ ފަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުގޮތ އިނަމަވެސްު ވަނަުއަހަރުގެުފައިސު 
)ތިންުމިލިއަންުހަސަޭތަކ3,629,121ުުސަރުކ ރުންުއެހީގެގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސ ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުު،ގޮތުގެުބަޔ ނުގައި

ުނަވ ވީސްުހ ސްުއެއްސަތޭކަުއެކ ވީސް(ުރުފިޔ އެވެ.
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ުއެހެން ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުސަރުކ ރުން ުކައުންސިލ2016ުްކަމުން، ުއަހަރު ުއިތުރަްށުވަނަ ުއަދަދަށްވުރެ ުލިބުނު ުއިދ ރ އަށް ގެ
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުުނ847,006ުު ގ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސު  )އަށްސަތޭކަުސ ޅީސްުހަތްުހ ސްުހައެއް(ުރުފިޔު 

 ގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމެނިފައިވެއެެވ.

ުު)ށ( ުއިދ ރ ގެ ުސަރުކ ރުގ2016ުުެކައުންސިލްގެ ުބަޔ ނުގައި، ުގޮުތގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުރައްދުކުރުމަށ  ުފަރ ތްތަކަށް ުއެހެން ުމުއައްސަސ ތަކުން ުއަިދ ުފައިސ އި ުލިބުނު ުކައުންސިލަށްުުޚަރަދުކުރުމަށް ުއަތޮޅު އ އި

1,347,247ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުޖުމްލަުުޚަރަދުކުރެވުނުުުއަދިއްދުކުރެވުނުުއިންުރަރައްދުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ 
ު)އެއްުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުސ ޅީސްުހަތްުހ ސްުދުއިސައްތަުސ ޅީސްުހަތެއް(ުރުފިޔ އެވެ.

ު ުނަމަވެސް ުރައްދުކުރެވުނު ުފަރ ތްތަކަށް ުޚަރަދުއެހެން ުޕޭއަދި ުފައިސ ކަމަށް ުޖުމުލަ ުރަޖިސްޓްރީގައިުކުރެވުނު ުވައުޗަރު މެންޓް
ު)އެއްުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުތިީރސްުއެއްުހ ސްުދުއިސައްތަުސ ޅީސްުހަތެއް(ުރުފިޔ އެވެ.1,331,247ުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު

ސަރުކ ރުގެުއެކިުމުވައްސަސ ތަކުންުއެހެންުފަރ ތްަތކަށްުރައްދުކުރުމަށްުނުވަތަުޚަރަދުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ އ ިއުުއެހެންކަމުން
ފައިސ ު ،ރައްދުކުރެވުނުުފައިސ ކަމަށްއަދިުއެކިކަންަކމަށްުޚަރަދުކުރުވުނުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުރައްދުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ އިންު

ުހޭދަކުރެވު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުއަދަދ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުގޮުތގެ ުރަޖިސްޓްރީނު ުވައުޗަރު ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުގައިޕޭމެންޓް
ުދިމ ނުވެުއަދަދު ުޚަރަދުކުރެވުނު ުމިގޮތުްނ ުވައުޗަރުުއަދިއެވެ. ުޕޭމަންްޓ ުފައިސ ކަމަށް ގައިުުރަޖިސްޓްރީރައްދުކުރެވުނު

ު ުވުެރ ުއަދަދަްށ ުގޮތ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުލިބުުނ ުފައިސ  ުބަޔ ނުގައި ުހޭދަުކރެވުނު ުއިތުރަށ16,000ުްއި ުރުފިޔ  )ސޯޅަހ ސް(
ު.އެވެހިމަނ ފައިވެ

ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައ2016ުުި)ނ(ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު ދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުވަނަުއަހަރުގެުފައިސު 
)އެއްސަޭތކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރުުހ ސ164,864ުުްލިބުނުުފައިސ އިންުރަްއދުކުރެވުނުުފައިސ ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުުގައިގޮތު

ުއަށްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔ އެވެ.

ުރަޖިސްޓްރީގައިުނަމަވެސްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސ އިންުރައްދުކުރެވުނުުފައިސ ކަމަށްުޕޭމެންޓްުވައުޗަރު
ު)އެއްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެއްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނަވ ވީސް(ުރުފިޔ އެވެ.161,429ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު

ފައިސު ލިބުނުުފައިސ އިންުރައްދުކުެރވުނުުފައިސ ކަމަށްުުަގއިދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުޮގތުުއަށްއެހެންކަމުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރު 
ުހޭދަކުރެ ުގޮތ އި ުލިބުނު ުއަދަދ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުގޮުތގެ ުރަޖިސްޓްރީވުނު ުވައުޗަރު ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުގައިޕޭމެންޓް

ުލިބުނުުފައިސ އިންުރައްދުކުރެވުނުުފައިސ ކަމަށްުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުުުގައިމިގޮތުންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުއެވެު.އަދަދުުދިމ ނުވެ
ުރަޖިސްޓްރީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ުވުރެ ުއަދަދަށް ުބަޔ ނުގައި ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުހަތަރ3,435ުުުފައިސ  )ުތިންހ ސް

އިތުރަށްުހިމަނ ފައިހެއްސަތޭކަުތިރީސްުފަ  ުވެއެވެ.(ުރުފިޔު 

2016ުު،ބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުފ ސްކުރެވުނުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެ(ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުރ)
)ތިންުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުއެކ ވީސްުހ ސްުފަސްސަތޭކ3,121,546ުުަވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމްލަުކަމުގައިު

ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ުސ ޅީސްުހައެއް(ުރުފިޔު 
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ުއިދ ރ ގެު ުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެުޕޭމެންޓްުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީގައ2016ުުިނަމަވެސް ުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުުޖުމުލަވަނަ ހިނގި
ު)ތިންުމިލިއަންުނުވަިދހަުދެުހ ސްުހަުސަތޭކަުއަށ ރަ(ުރުފިޔ އެވެ.3,092,618ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު

އަދަދ އ2016ުިު،އެހެންކަމުން ުފ ސްކުރެވުނުުު،ވަނަުއަހަުރގެުބަޖެޓުންުހިނގިުޚަރަދުކަމަށްުޭޕމެންޓްުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީންުަދއްކު 
ވަނ2016ުުަމިގޮތުންުކައުންސިްލގެުއިދ ރ ގެުއެވެ.ުުހޭދަކުރެވުުނުގޮތުގެުބަޔ ނުންުދައްކ ުއަދަދުުތަފ ތުވެބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުން

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުހިނގިުޚަރަދުކަމަްށ2016ުު ،ބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުަބޔ ނުގައިުފ ސްކުރެވުނުއަހަރުގެު
އަދަދަށްުވުރެުއިތުރަށްުުގައިުޕޭމެންޓްުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީ ށ ވީސް(ު)އަށ ވީސްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުއ28,928ުަބަޔ ންކޮށްފައިވު 

 އެވެ.ރުފިޔ ުހިމަނ ފައިވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އ އިުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުމ ލީު އަދަދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސު  ކައުންސިލްގެުު،ތަކ އިބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 
ުއިދ ރ ގެުރިޕޯޓުތަކުންުދައްކ ުއަދަދުތައްުދިމ ވ ނޭހެންުމ ލީުބަޔ ންުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުގޮތުގައިު.2 ުސިޔ ސަތުތަކުގެ ނޑު ުމައިގަ ުއެކުލަވ ލުމުގެ ުބަލަހައްޓ  ުބަޔ ނުގައިުުހިސ ބުތައް ބަޔ ންކޮށްފައިވު ުމ ލީ
 މ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވުންުކަންތައްތަކ އިުޚިލ ފަށްުބައެއްުއަދަދުތައްު

ގުޅޭުނޯޓުތަކުގެުނޯޓުުނަންބަރ2016ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު)ހު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،2.3ުުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކު 
އ އިުހިނގިުޚަރަދުު)ކައުންސި "ކައުންސިލަށްުލިބޭުފައިސު  ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެުބަޔ ނުގައިވު  ލުގެުކޮންޓްރޯލްުފައިސު 

ކައުންސިލުންުުއޮންނަ(" އ އިުސީދު  ކައުންސިލަށްުލިުބނުުފަިއސު  ކައުންސިލްގެުކޮންޓްރޯލްގެުދަށުނުް، ކޮލަމްގައިުހިމަނ ފައިވ ނުީ،
އަދިުކައުންސިލްގެުކޮންޓްރޯލްުއޮތްުކަމުގައިުބެލެވޭނީ،ުއެުފައިސ އިންުކައުންސިލްގެުމަޤުޞަދުތައް ކަމަށެވެު. ުޚަރަދުކުރިުފައިސު 
ނުވަތަުއެުފައިސ އިންުމަންފ އެއްުހޯދުމަށްޓަކައިު ބޭނުންުކުރެވޭުކަމުގައިުވ ނަމުަ، ޙ ޞިލްުކުރުމަށްޓަކައިުކައުންސިލުންުއެުފައިސު 
ުު.ބޭނުންުކުރެވޭުކަމުގައިުވ ނަމަ،ުނުވަތަުއެުފައިސ އިންުއެހެންުފަރ ތަކުންުމަންފ އެއްުހޯދުންުހުްއުޓވޭުކަމުގައިުވ ނަމަުކަމަށެވެ

ގޮތ ިއުުައހަރުގެުފައިސ ުލިބުނުވަނަުއަހަރުުސަރުކ ރުންުލިބުނުުއެހީގެުފައިސ ުއ2016ުެުއަށްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުނަމަވެސް
2016ުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިގޮތުންުނ ފައިވަނީުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގޮތ އިުޚިލ ފަށެވެު.ބަޔ ނުގައިުހިމަުުގޮތުގެހޭދަކުރެވުނު

ލިބުނުގޮ ސަރުކ ރުންުލިބުނުުއެހީގެުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ުު،ތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުވަނަުއަހަރުގެުފައިސު 
3,629,121ުު ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުރުފިޔ  ުއެކ ވީސް( ުސަތޭކަ ުެއއް ުހ ސް ުނަވ ވީސް ުސަތޭކަ ުހަ ުިމލިއަން "ތިންވަނަު)ތިން

ުފައިސ ުއ އިުހިނގިު ުތެރެއިންުވެކޮލަމްގައެުޚަރަދުު)ޓްރެޜަރީ("ުފަރ ތަކުންުކައުންސިލުގެުމަންފ އަށްުދޭ ުފައިސ ގެ ުމި .ުއަދި
އ އިުހިނގިުޚަރަދުު)ކައުންސިލުގެުނަގުދުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއަދަދުު "ކައުންސިލަށްުލިބޭުފައިސު 

ުއެވެ.ކޮލަމްގައިުވަކިންުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވެުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަ("

ގައި،ުސަރުކ ރުންުދެއްވިުއެހީގ4ުުެވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ްނަތކ ުގުޅޭުނޯޓުުނަްނބަރ2016ުުުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސި)ށ(ު
)ދެުމިލިއަނ2,870,257ުުްވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުޖުމުލައިގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 2016ުުފައިސ އިންު

ުފަން ުުދއިސައްތަ ުހ ސް ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ު"އަށް ުހިމަނ ފައިވަނީ، ުރުފިޔ  ުހަތެއް( ުކޮލަމްގަސ ސް ުމިުުއެވެ.ޓްރެަޜރީ" އަދި
ުއެވެ.ޞަުކޮލަމްގައިުހިމަނ ފައިުނުވެނަގުދުުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދުތައްުވަކިކޮށްުއެުޚަރަދުތަކަށްުޚ އްު،ޚަރަދުތަކުގެުތެރެއިން
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުއޮންަނު ުކޮންޓްރޯލް ުކުރެވުނުުކައުންސިލްގެ ުފައިސ އިން ުމި ުއ އި ުފައިސ  ުލިބުނު ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުގޮތުގައި ފައިސ ގެ
ުޚަރަދުތައްުއެނގޭނޭހެންުމ ލީުބަޔ ންުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ.

3.2016ުު ުއަދަދ އި ުހިމަނ ފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުހުރި ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ކައުންސިލްގެުވަނަ
އަދަދ އިު  ދިމ ނުވުންުއިދ ރ ގެުއެކައުންޓްުއަދިުތިޖޫރީުބ ކީއިންުދައްކު 

ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކ އިުއަދިުތިޖޫރީުބ ކީއިންުދައްކ ގޮތުންުފައިސ 2016ުު
)ހަތަރުުމިލިއަްނުހަތްސަޭތކަުހަުހ ސްުހަތްުސަތޭަކ4,706,758ުުޖުމްލަު އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުަތކެތީގެުގޮތުގައިު

ުހުއްޓެވެ.ފަންސ ސްުއަށެއް(ުރުފިޔ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިު

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބަޔ ނުގައ2016ުިނަމަވެސް ުގޮުތގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ުއަހަުރުު،ވަނަ އެ
ުގޮތުގަުނިމުނުއިރު ުފައިސ ގެ ުއ އި ުފައިސ  ުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ ުހުރިކަމަށް ުޮގތުގައި ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ )ފަްސ5,824,161ުުއި

ުމިލިއަންުއަށްުސަތޭކަުސައުވީސްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެކެއް(ުރުފިޔ އެވެ.

ުހިމަނ ފަު،އެހެންކަމުން ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުކަމަށް ުހުރި ުނިމުނުއިރު ުއަދަދ އިުއަހަރު ު،އިވ 
ު ުބޭންކް ުބ ކީއ އި ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ސްޓޭޓްމަްނޓްތަުކގައި އަދަދުުުހުރިކަމަށް

ުހުރިުުދިމ ނުވެއެވެ. ުއިދ ރ ގައި ުަކއުންސިލް ުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން ުބޭންކް ުބ ކީއ އި ުތިޖޫރީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމިގޮތުން
)އެއްުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުސަތ ރަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިނެއް(1,117,403ުުމަށްުދައްކ ުއަދަދަށްވުރެުއިތުރަށްުފައިސ ކަ

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުު އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުަތކެތީގެުގޮތުގައިުހުރިުކަަމށްުފަިއސު  އަހަރުުނިމުނުއިރުުފައިސު  ރުފިޔު 
ުއެެވ.ުއިވެގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުއަދަދ އި ުދައްކ  ުބަޔ ނުން ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުކަމަށް ުފައިސ  ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުކައުންސިލްގެ ުނިމުނުއިރު ު،އަހަރު
 މ ލީުހިސ ބުތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،އިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ ގެުއަދަދ އިުދިމ ވ ނޭހެންުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިު

 ރިކަރަންޓްުޚަރަދުގެުކޯޑުންުކެޕިޓަލްުޚަރަދުުކޮށްފައިވުންު.4

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގަިއ4.06ުު(ުގ2009ުެޚަރަދުުކުރަންޖެހޭުއައިޓަމުންުޚަރަދުކުރުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުއަދަދަށްވުެރުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުއޮތް ނޑައެޅިފައި ުކަ ުބަޖެޓުގަިއ ުއެކަމަކަށް ުކުރަންވ ީނ ުޚަރަދުތައް ުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުްނ

ުއިތުރުނުވ ނެުގޮތެއްގެުމަތިންުއެުޚަރަދެއްުކުރަންުއެންމެުހަމަޖެހޭުއައިޓަމަކުންުކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުޚަރަދުުކުރަންޖެހޭުއައިޓަމުންުޚަރަދުކުރު މިގޮތުންުުކޮށްފައިވެއެވެ.މުގައިުމިއ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުނަމަވެސުް،
ތިރީސްުނުވައެއް(ު)ސައުވީސްުހ ސްުއަށްުސަތޭކ24,839ުުަވަނަުއަހަރުުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުކޯޑުންުޚަރަދުކުރަންޖެހ2016ުުޭ
ުވެއެވެ.ޚަރަދުގެުކޯޑުންުކޮށްފައިުރިކަރަންޓްރުފިޔ ު

ު
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު))ހ(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(R-20ު/2017ދައުަލތުގެ ު)ޅ(4.03ުުގެ ުމ އްދ ގެ ުޮގތަށްވަނަ ުކުރަންެޖޭހުު،ގައިވ  ބަެޖޓުން
ނޑައެޅިފައިުއޮތްުއަދަދަށްވުރެުއިތުރުނުވ ނެުގޮތެު،ޚަރަދުތައްުކުރުމުގައި އްގެުމަތިންުއެުޚަރަދެއްުކުރަންުއެކަމަކަށްުބަޖެޓުގައިުކަ

ުޑަކުންުޚަރަދުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އެންމެުއެކަށޭނަުބަޖެޓްުކޯ

ނޫންުުޞައްޙަމ ލީުބަޔ ނުގައިުު،ޚަރަދުގެުކޯޑުންުކުރެވިފައިވުމުންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދެއްުރިކަރަންޓްުލްުޚަރަދުގެުކޯޑުންކެޕިޓަ)ށ(ު
ުު،ހިމެނިފައިވ ތީުމައުލޫމ ތު ުއަދަދު ުޚަރަދުގެުޞައްޙަ ުކެޕިޓަލް ުޚަރަދ އި ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުުހިމަނައިގެންރެވެިނއު ުބަޔ ން މ ލީ

ުދަންނަވަމެވެ.

 ތްުހޯދުމުގެުކުރިންުލިޔުމުންުހުއްދަުހޯދ ފައިނުވުންުޚިދުމަުތަކެއްޗ އިު.5

ު ުުހއްދަދިނުމުގައި ުޚިދުމަަތށް ުގަތުމަށ އި 2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިްއޔަތުގެުދައުލަތުގެތަކެތި ުމ އްދ ގައިުުވަނ8.05ުަުގެު(
ުހުއްދަދޭުުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިުހޯދަންވ ނީުތަކެތިުބޭުނންވ ުގަންނަންުނުވަތަުޚިދުމަތްުބޭނުްނވ ުހޯދަންު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ނަމަވެސްުތަކެތިުަގތުމަށ އިުޚިދުމަތަށްުހުއްދަދިނުމުގަިއުު.ކަަމށެވެުދިނުމުންުހުއްދަުވެރިޔަކުުއެަކމަށްުފުރިހަމަކޮށްުފޯމުުނުވަތަުފޮތް
ުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އިުުއަހަރުުުވަނ2016ުުަު،މިގޮތުންުވެއެވެ.ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިކައުންސިލުގެުއިދ ރ އިންުމިުގަވ އިދ އި

ުރުފިޔ ގެު(ުފަސްދޮޅަސްުސަތޭކަުއަށްުުހ ސްުހަުފަސްދޮޅަސްުުލައްކަުުއެއް)166,860ުުފުރިހަމަނުކޮށްުފޯމުުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭ
ު.ހޯދ ފައިވެއެވެުޚިދުމަތްުތަކެއްޗ އި

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންު ުލަފު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުނުަވތ10.58ުުަ(ުގެ ުޚިދުމަތް ުބޭނުންވ  ުގޮތަށް،ުހޯަދން ުމ އްދ ގައިވ  ވަނަ
ުއެކަމަްށު ުފުރިހަމަކޮށް ުފޯމު ުނުވަަތ ުޮފތް ުހުއްދަދޭ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗ އި ުކުރިން ުހޯދުުމގެ ުތަކެތި ުބޭނުންވ  ގަންނަން

ުއްދަުހޯދުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ވެރިއެއްގެުހު

ުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުހަމައަށްުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތުންު.6

ު ުބަލައިގަތުމުގައި ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައި(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ8.11ުަުގެ(2009ު)ުގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުތަކެތި
ުތަކެތިުފޯމުގައިވ ުުއޯޑަރުކުރިުގަތުމަށްުތަކެތިުފަރ ތުންުޙަވ ލުވ ުތަކެއްޗ އިުއެު،ކަމަށްުލިބުނުުއޮފީހަށްުތަކެތިުއޯޑަރުކުރެވުނު

ުމަސައްކަތ އިުތަކެތިުބަލައިގަތުމުގައިުުއަދިު.ކަމަށެވެުސޮއިކުރަންވ ނެުފޯމުގައިުރުކުރިއޯޑަުަގތުމަށްުތަކެތިު،ބަލައިުހުރިތޯުހަމައަށް
ުބަލައިަގންނަންވ ނީުކަްނތައްތައްުޙަވ ލުކުރ ުތަންަތނުންުދަުއަލތުގެު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ ްއދ ގައިުވަނ8.28ުަުގަވ އިދުގެމި

ުކަމަށެވެުނިމުމުންުކޮށްުއެކަންތައްުމަތިންުުގޮތުގެުއެގްރިމެންޓްގައިވ  ު ނަމަވެސް. ުއަދި ުބަލަިއގަތުމ އި ުމަސައްކަތްުތަކެތި
2016ުުކައުންސިލުންުގ ފަރުު،މިގޮތުންވެއެވެު.މިގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިކައުންސިލުގެުިއދ ރ އިންު ،ބަލައިގަތުމުގައި

ުއެކެއްުހ ސްުހަތްުފަސްދޮޅަސްުލައްކަުއެއްު)167,001ުުއަހަރުުވަނަ ުތަކެއްޗަށ އިުރުފިޔ ގެ( ުފައިސ ުުމަސައްކަތްތަކަށް،
ުއެއްގޮތަށްުުއެއްބަސްވުމ އިުމަސައްކަތްުުހަވ ލުކުރެވުނުުުނވަތަު،ލިބުނުކަަމށްުއިދ ރ އަށްުކަުއންސިލްގެުއެތަކެތިުދީފައިވަނީ

ުލިޔުމުންުޔަޤީންނުޮކށެވެ.ުނިމުނުކަމަށް

ުު
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށ10.64ުް(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ޑަރުކުރެވުނުުއޯު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ު ުއޮފީހަށް ުފަރ ތުލިބުމުންުތަކެތި ުހަވ ލުވ  ުތަެކއްޗ  ުފޯމުގައިވ ުުސްޓޮކްު)ުންުއެ ުއޯޑަރުކުރި ުފަރ ތުން(ުތަކެތިގަުތމަށް ބަލަހައްޓ 

ެފްނވަރުދެރަ،ުކަމުނުދ ުތަކެތިުުބަލަިއ،ުެއއްވެސްުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ުއެަކންުއެނގޭނޭގޮަތށްުނޯޓުޮކށް،ުތަކެތިުހަމައަށްުހުިރތޯ
ުނުު ުތަެކތި ުހަލ ކުވެފައިވ  ުމުއްދަތުނުވަތަ ުހުރިނަމަުުވަތަ ުތަކެތި ުކަިއރިވެފައިވ  ުހަމަވ ން ުމުއްދަތު ުނުވަތަ ުތަކެިތ ުހަމަވެފައިވ 

އަދިުއެއްވެސްުއުނިއިތުރެއްުުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ސޮއިކުރުުއެކަންވެސްުއެނގޭނޭގޮތަްށ،ުތަެކތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެ
ުފެންވަރުދެރަ ުނުވަތަ ުތަކެތިުނެތްނަމަ، ުނުވަތަކަމުނުދ  ުހަމަވެފައިވ  ުމުއްދަތު ުނުވަތަ ުތަކެތި ުހަލ ކުވެފައިވ  މުއްދަތުުުުނުވަތަ

ުިލުބނުކަމަށް ުހަމައަށް ުތަކެތި ުނެތްނަމަ، ުތަކެތި ުކައިރިވެފައިވ  ުތަކެއްޗު ުހަމަވ ން ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުއޯޑަރުކުރި ުގަތުަމށް ތަކެތި
 އިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ސޮުހަވ ލުވ ުފަރ ތުން

 މަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންުފައިސ ގެުުގެުއ މްދަނީ.7

ުފައިސ ގެ ުުއ މްދަނީ ުފޮނުވުމުގައި 2009ު)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެހިސ ބު ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ2.04ުަުގެު( ުގައިު(
ުގައ2.03ުުިުގަވ އިދުގެުމިުލިޔެުުގޮތަށްުއެނގޭނެުވަކިންުހިސ ބުުފައިސ ގެުލިބޭުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ުވަނ15ުުަުމަހުގެުމީލ ދީުހިނގ ުހިސ ބުުމަހުގެުމީލ ދީުދިޔަުވޭތުވެު،މަހަކުުކޮންމެުަތއްޔ ރުކޮށްުމަތިންުގޮތުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ު.ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެުއޮފީހަށްުޖެނެރަލްގެުއޮޑިޓަރު،ޓްރެޜަރީއަށ އިުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރިންުދުވަހުގެ

ުއ މްދ ނީ ުފޮނުވުމުގައިުފައިސ ގެުނަމަވެސް ުު،ިހސ ބު ުމިގަވ އިދ  ުޢަމަލުކޮށްފަިއުނުވެއެވެކައުންސިލްެގުއިދ ރ އިން .ުއެއްގޮަތށް
ވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށްުމިނިސްޓްރީުއޮފ2016ުުްމިގޮތުންު

 ނުވެއެވެ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުވ ފައިުއަދިުރެޜަރީއަށ އިފިނޭންސްުއެންޑްުޓް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ކޮންމެުމީލ ދީުމަހެްއެގުު،ވަަނުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮަތށ5.17ުް(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުޭވތުެވދިޔަުމަހުގެުލިބުުނުފައިސ ގެުައދަދ އ10ުިސަރުކ ރުުބަންދުުނޫންު ލަފ ކުރ ުއ މްދަނީގެުު،)ިދހައެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައި

ުއެންމެުފަހުގެުސްޓޭޓްމަންޓްުތަްއޔ ރުކޮށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީއަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުގިނަުދުވަސްތަކެއްވަންދެންުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިހުރުންުފައި.8  ސު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،1.01ުު(ުގ2009ުެބޭފައިސ ުޖަމ ކުރުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ލި
ުޖަމ ކު ުފައިސ  ުލިބޭ ުތަްނތަނަްށ ުފައިސ ެއްއުދައުލަތުގެ ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުެއ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ރެވޭހ 

ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައި(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ2.01ުަުގަވ އިދުގެުމިުއަދިޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ު
ުދެއްކުމަށްޓަކައިުުޓްރެޜަރީއަށްުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުފައިސ ުލިބޭުތަންތަަނށްުދައުލަތުގެުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެ
ު.ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށެވެުއެކައުްނޓަށްުބޭންކްުޕަބްލިކްުއޮންނަުއޮތޯރިޓީގައިުމަނިޓަރީުމޯލްޑިވްސް
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ުޢަމަލުކޮށްފައިުނަމަވެސް، ުޚިލ ފަށް ުމިގަވ އިދުތަކ އި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުޖަމ ކުރުމުގައި މިގޮތުްނުުވެއެވެ.ލިބޭފައިސ 
ު ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުދުވަހު ުލިބުނު ުފައިސ  ުއެ ުފައިސ  ުބައެއް ުބަލައިގަނެފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ުޖަމ ކޮށްފަިއުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް

ުނުވެއެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގ5.15ުޮ(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ތަްށ،ުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިޭބުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިވު 
ުއެކައުންޓަކަްށު ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުލިބިއްޖެނަމަ، ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުޖަމ ކުރެވޭހ  ފައިސ 

ގޮތަށް،ުކ5.15ުޮޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުމިުގަވ އިދުގެު ޖަމ ކުރުމަކީުންމެުދުވަހަކުުފަވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިވު  އިސު 
ުބެހެއްޓޭ ުޖަމ ނުޮކށް ުއަދި ުއެއްފަހަރުުުދަތިކަމަކަށްވެފައި، ުދުވ ލަކު ުބެހެއްޭޓނަމަ، ުގޮތެއްގައި ުރައްކ ތެރި ުއެކަށީގެންވ  ފައިސ 

ުުބެހެއްޓުމ މެުދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިނޭންސްުއެގްޒެކެޓިވްގެުހުއްދަުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޖަމ ނުކޮށްުފައިސ 

ފައިސ ގެުހިސ ބުުޤަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު.9  ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓު 

(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުތަްނތ ގައިުބަހަްއޓ ުަފއިސ ގެުތިޖޫރީުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދުު)
މަހެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުނުވަތަުއޮފީހުގައިުހުރިުފައިސ ގެުކޮންމެު ،ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ6.22ުީގެު

ނަުގދުުފައިސ އިންުހުރިުއަދަުދު ޗެކުންހުރިުަފއިސ ގެުތަފުސީލު،ުޗެކުުނަްނބަރުތަކ އި،ުޗެކުގެުތ ރީޚު،ުއަދި ރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށް،
ުއެނގޭނެގޮތަށްުރިޕޯޓުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިުއޮންނަންވ ނެކަަމށެވެ.

ުދަ ުގަވ އިދ ުނަމަވެސް ުމި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުރިޕޯުޓ ުތިޖޫރީ ުފައިސ ގެ ުބަހައްޓ  ުތަްނތ ގައި އުލަތުގެ
ވަނަުއަހަރުގެުކޮންމެުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީއ އ2016ުުިމިގޮތުންުުއެވެ.އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިނުވެ
ުުނުވެއެވެ.ހުރިފައިސ ގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުއަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގ އި

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށް،ުކޮންމެުމަހެއްގ6.22ުުެ(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
އ އި ޗެކުންުހުރިުފައިސ ގެުތަފުސީލު،ުޗެކުުނަންބަރުތަކ އި،ުޗެކުގެުުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުނުވަތަުއޮފީހުގައިުހުރިުނަގުދުުފައިސު 

ުހިމަނައިގެންުތިޖޫރީުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.، ތ ރީޚު

ުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުތިޖޫރީުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު.10

ބެހެއްޓުމުގައިު ގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފައިސު  ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ6.21ުުީު( ު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކަށްުލިބޭުަފއިސ އ އި،ުޚަރަދަށްުނަގ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުހަވ ލުނުކުރެވިުހުްނނަުފައިސ އ އި،ުއެއްތަނުްނު

ބަހައްޓަންވ ނީފައިސ އ އި،ުއަދިުމިނޫންެވސްުދައުލަތުގެުހަވ ލުގައިުބަހައްަޓންޖެ އަނެއްތަނަށްުގެންގޮސްުގެނެސްުހަދ   ހޭުފައިސު 

ުބެހެއްޓޭު ުގޮތަށް ުމި ުއަދި ުކަމަށެވެ. ުރޫމެއްގައި ުސްޓްރޯންގ ުނުވަތަ ުފޮށްޓެއްގައި ުރައްކ ކުރ  ުފައިސ  ުނުވަތަ ތިޖޫރީއެއްގައި
ުށެވެ.ުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުދުވަަހށްުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަ ފައިސ އ އިުނެގޭުފައިސ ގެުރެކޯޑުުތިޖޫރީުބ ކީކުރ ުފޮތެއްގައިުނުވަތަ
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ުރެކޯޑުުުފައިސ ގެުނެގޭުއ އިުފައިސ ުބެހެއްޓޭުތިޖޫރީގައިުއިދ ރ ގެުއެުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުގ ފަރުުއަތޮޅުުމ ލެުނަމަވެސް
ުނުެވއެވެުބަލަހައްޓ ފައިުފުރިހަމައަށް ުކޮންުުތެރެއިންުފައިސ ގެުބަހައްޓ ުތިޖޫރީގައިުބަލައިގަނެުއިދ ރ އަށްުއެުމިގޮތުން.

ުހިމަނަނީުުފޮތުގައިުުބ ކީުިތޖޫރީުފައިސ ުފަދަުމިުއަދި.ުހިމަނ ފައިުނވެއެވެުޮފތުގައިުބ ކީުތިޖޫރީުސ ފައިުނޭނގޭުފައިސ އެއްކަން
ގ ފަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސ ގެުތެރެއިންު.އެނގުމުންނެވެުތަފުޞީލުުފައިސ ގެުއެުުކަމ އިުުފައިސ އެއްުކޮންުއެއީ

ގައިުތިޖޫރ2018ުުީއޯަގސްޓ5ުުްުބ ކީުފޮތުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުމުންުތިޖޫރީއެުއިދ ރ ގެުކޮންުފައިސ އެއްކަންުނޭނގޭުފައިސ ު
ުއަދަދަށްވުރެު ުދައްކ  ުފޮތުން ުބ ކީ ުތިޖޫރީ ުގުނިއިރު ުފައިސ  ުހުރި ުތިޖޫރީގައި ުއޮޑިޓަރުން ުޙ ޟިރުގައި ުމުވައްޒަފުގެ ބަލަހައްޓ 

 (ުރުފިޔ ުތިޖޫރީގައިުހުއްޓެވެ.)ދެުލައްކަުސ ޅީސްުހަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުބ ރ246,112ުައިތުރަށްު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްވަނަުމ 6.21ު(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ތިޫޖރީގައިުބެހެއްޓޭުފައިސ އ އިު، އްދ ގެު)ހ(ުގައިވު 
ުފައިސ ގެ ުުނެގޭ ުހިމަނައިގެން ުފުރިަހމައަށް ުއަދަދުތައް ުބ ީކކުރ  ުބަލަހަްއޓަމުްނުުޝީޓުުނުވަތަުުފޮތްތިޖޫރީ ުދުވަހަށް ދުވަުހން

ުގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުދައުލަތުގެު.11

ުރަ ގެު)ހ(11.03ުު(ުގR-202017ުެ/ޖިސްްޓރީުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެ
ުވަނީ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުތަކެއްޗ އިު،ގައި ުއެންމެހައި ުހޯދ  ުޚަރަދުކޮށްގެން ުއައިޓަމްތަކުން ުޚަރަދުގެ ުކެޕިޓަލް ުބަޖެޓުގެ ު،ދައުލަތުގެ

ުހަރުމުދަލުގެުު،މަސައްކަތްތަކ އި ުދައުލަތުގެ ުތަކެތި ުއެ ުވ ނަމަ ުގިނަ ުއެއްއަހަރަށްވުރެ ުމުއްދަތު ުލަފ ކުރ  ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް
ގައިުހިމެނިފައިވ ުނަމޫނ އ ުއެގޮތަށްުބަލަހައްަޓންވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެުު MG/PR01ޖިސްޓަރީގައިުހިމަނައިގެންރަ

ދައުލަތުގެުއޮީފހަކަށްުއެކިުފަރ ތްތަކުްނުއެހީގެޮގތުގައިުލިބޭުހަރުމުދ ުއަިދުއެނޫްނުގޮތްގޮތުންުދައުަލތަށްުލިޭބުު،)ށ(ުގައިުވަނީ
ުދައުލަތުގެ ުރަޖިސްޓްރީގައިހަރުމުދ  ުބަލަހައްޓަންވ ނެުހަރުމުދަލުެގ ުގައިުުހިމަނައިގެން ު)ބ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަިދ ކަމަށެވެ.
މުދަލުގެު ،ދައުލަތުގެުަހރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލެއްގެުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރ އިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ުނަމ އި ުހުރިު،ތަފުޞީލ އިު،ފުރިހަމަ ުތ ރީޚ އިު،ތަނ އިުމުދ  ުލިުބުނ ު)ވަކިވަކިން(ު،މުދ  ުއަގ އި ުމައުލޫމ ތުު ،މުދަލުގެ އިތުރު

ޖިސްޓްރީުބެލެހެއްޓުމުގަިއުނަމަވެސްުކައުންސިލްގެުިއދ ރ ގެުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުެގުރަު.ފުރިހަމަކޮށްުބަަލހައްޓަންވ ެނުކަަމށެވެ
ުނުވެ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ އި ުހަރުމުދަލުގެުމިގޮުއެވެ.މި ުހަރުމުދ  ުބައެއް ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުަކއުންސިލްގެ ތުން

ުހަރުމުދަލުގެު ުހަރުމުދަލެއް ުއެއްވެސް ުގެ ުޖިމް ުހިންގަމުންދ  ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުނުވ އިރު، ުވައްދ ފައި ރަޖިސްޓްރީއަށް
ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަުލގެ ުއިތުރުން ުމީގެ ުނުވެއެވެ. ުހިމަނ ފައި ުތ ރީޚުުރަޖިސްޓްރީގައި ުލިބުނު ުމުދ  ުއަގުުު،ބައެއް އަދި

ހުރިތަންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއިންުއަދ ހަމަު ބަޔ ންކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުއަދިުއެއްތަނުންުއަނެއްުތަަނށްުބަދަލުުކުެރވޭުހަރުމުދު 
 ކޮށްފައިުނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު (R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުއިދ ރ ެގ11.03ުުގެ ުކައުންސިލްގެ ުއެއްގޮތަށް ު)ހ(ުއ އި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިު

ުކުރުމަށ އި ުރެކޯޑް ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަުލގެ ުތަކެތި ުއެންމެހ  ުމ އްދ ގެު، ބެލެވޭ ުހަރުމުދަލުގެުއެ ުމަތީން ުގޮތުގެ )ށ(ުގައިވ 
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މައުލޫމ ތެއްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނުމަށްު ހުރިހު  ހިސ ބުތައްުފުރިހަމައަށްުެބލެހެއްުޓމަށ އި،ުމިުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިވު 
ުދަންނަވަމެވެ.

ލިބޭުކަންތައްތަކުގެު.12  ދަފްތަރުުފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުންުުފައިސު 

ލިބޭުކަންތައްތަކުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްުދެމެހެއްޓުމުގައިު ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ފައިސު  ވަނަުމ އްދ ގ1.10ުުެު(
ުއެނގޭނެފަދަު ުކަންތައްތަްއުތަފުސީލުކޮށް ުލިބޭ ުފައިސ  ުއެތަނަކަށް ުތަނެއްގައި ުކޮންމެ ުަދއުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ )ހ(ުގައި

އަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުއިސްވެުބަޔ ންުކުރެވުނުުމ އްދ ގައިުރެކޯޑެއްު)ދަފުތަރެ އް(ުއޮންަނންވ ނެކަމަށެވެު.
ުއަިދު ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ. ުޓްރެޜަރީއަށް ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުހުންނަ ުރިކޯޑުގައި ބުނެފައިވ 

ރެޜަރީއަށްުލިޔ އިރުުއެުފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުވަތަުއެކަމެއްުހަމަޖެހުުނުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓް
ގޮތުގެުތަފުސީލ އިުރިފަރެންސްުަނންބަރ އިުތ ރީޚުުއެނގެންުޮއންަނންވ ނެުކަމަށ އިުހަމައެަފދައިންުެއކަންކަމަށްުއަންނަުބަދަލުތަްއު

ޜަރީއަށްުއަންގަމުންުގެންދަންވ ނެުކަަމށެވެ.ުނަަމވެސް،ުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުގަވ އިދުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންޑްުޓްރެ
ލިބޭުކަންތައްަތކުގެުރިކޯޑުު)ދަފްތަރު(ުއަދ ހަމަކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުން ފައިސު  ު،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވު 

އަދިުު،ޖެުހނުުގޮތުގެުަތފުސީލ އިުރިފަރެްނސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުބައެއްުފައިސ ުނަގަންުހަމަެޖހުުނުޤ ނޫނުުނުަވތަުއެކަމެއްުހަމަ
ކައުންސިލުންުދޫކޮށްފައިވ ުކަޅުހަމަށްުު،ނެތެވެ.ުއޭގެުތެރޭގައިުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުތަުފޞީލުުމިުދަފްތަރުންުއެނގެން

ުލޯުުފައިސ  ުނަފ  ުދޫކޮށްފައިވ  ުކައުންސިލުްނ ުއަތޮޅު ުތަުފސީލ އި، ުބަލައިގަްނނަގޮތުގެުބަލައިގަންނަގޮތުެގ ުިރޕޭމަންޓް ނުގެ
ތަފުޞީލ އި،ުއަންެހނުންގެުކޮމިީޓއަށްުކުރިމަތިލުމަށްުދައްކަންޖެހޭުޑިޕޮސިޓްުދައްކަންޖެހޭގޮތުގެުތަފުޞީލ އި،ުކުނިފީގެުގޮތުގަިއު

 ހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ނަގ ުރޭޓްުއެނގޭނޭުތަފުޞީލުުަފއިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުރަޖިސްޓްރީގައިު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް،ުމ ލެުއަތޮޅުުގ ފަރުުކައުންސިލްގ5.04ުުެ(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުއިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުދަފުތަރުުބަލަހައްޓަުމންުެގންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ުފައިނުވުންުބަލަހައްޓ ުުހިސ ބުުުއެނގޭގޮތަށްުުވަކިވަކިންުުލިބުނުވަރުުުއިސ ުފަުުލިބޭުުކަންކަމަށްުުއެކިު.13

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ1.01ުީު( އެކިުކަންކަމަށްުލިބޭުފައިސ ުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ނު(
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގަިއ2.03ުުލިބުނުވަރުުވަކިވަކިންުއެނގޭުޮގތަށްުހިސ ބުުބަަލހައްޓަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުމިުގަވ އިދުގެު

.ުނަމަވެސްުއ މްދަނީެގުޮގތުގައިުލިބިގެްނުޖަމ ކުރ ުފައިސ ގެުހިސ ބުތަކުގެުރެކޯޑުުބަަލހައްަޓންވ ނެުކަމަށެވެު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
އެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުހިސ ބުަތކުގެުރެކޯޑުުދެންނެވުނުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުަބލަހައްޓ ފަިއު ،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން

ުއަދ ހަމަކުރަމުންުު،މިގޮތުންުނުވެއެވެ. ުރެކޯޑު ުފައިސ ގެ ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ކައުންސިލްެގުއިދ ރ އިން
ގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ.ުއަދިުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލަިއގަނެފައިވ ުބައެއްުފައިސ ުއެއީުކޮންފައިސ އެއްކަންުއެނގޭނޭު

ުރެކޯޑުު ުއައިޓަމެއްގައި ުވަކި ުގޮތަށް ުރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުއެހެނިެހން ުބަދަލުގައި ކައުންސިލްގެުކުރުމުގެ
ބައެއްުފައިސ ގެުއަދަދުތައް ޖަމ ކުރުމަށްުނުވަތަުޚަރަދުކުރުމަށްުު،އައިޓަމްުބ ކީގައިުލިޔެފައިުނުވ އިރުުއިދ ރ އަށްުބަލައިގަނެފައިވު 

ުލިޔެުބ ކީކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުއިޓަމްުބ ކީގައިއަނަގ ފައިވ ުބައެއްުފައިސ ގެުއަދަދުތައްު
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