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ުކައުންސިލްގެުުއަތޮޅުުބުރީުދެކުނުުހުވަދުއަތޮޅުު ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުކައުންސިލްގެުބުރީުއަތޮޅުދެކުނުހުވަދުއަޮތޅުުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007  ުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަންނބަރުުމިުރިޕޯޓުގެ
ުމ ިއ،ބަޔ ންުކުރުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުމެދު މ ލީުބަޔ ންތަކ ުއަަހރީުއަހަރުގެުއަށްުނިމުނުުމ ލ2018ުުީުޑިސެމްބަރ31ުއިދ ރ ގެު

ޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުްނުުނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންވ2018ުަުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުހުވަދުއަތޮޅުު
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖުޓގައިުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނަޑއެޅިފައިވު  އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ބަލަހައްޓ ފައިވަީނުުއަދިުއެހެނިހެންުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ު ކަންކަންުހިންގު 
ިއ،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ަތއްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުުމގެުވ އިދ ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު

ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުުންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްޤ ނޫނ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެ
ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުުއިޞްލ ޙުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުކުރަން ުޖެހޭކަމަށް ުފިޔަވަޅުުއޮޑިޓުގައި ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ފ ހަގަކުރެވުނު

ުވު މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެު(ޔަތުގެުޤ ނޫނުދައުލަތުގެުމ ލިއް)2006/3ުުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުއެއެޅުމަށްޓަކައިު
ުތީމަުގޮތުގެ ުހުވަދުއަތޮޅު ުއަތޮޅުން ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުދެކުނުބުރީ ުހުށަހެޅުމ ޒިމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެުު،އެކުންމ ދ ރު

ރައްޔިތުންެގުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީުއެުކަންކަންުންުތީގޮތުގެުމަުނެފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގައިުބ213ުުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެު
ުއެންޑްުހުށަހެޅުމެވެ.ުމަޖިލީހަށް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުއޮތޯރިޓީއަދި ުގަވަރންމަންޓް ުލޯކަލް ުއަށ އި އަށްުުޓްރެޜަރީ

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުރައްޔިތުންނަށްުެފންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުހުށަހަޅައި،ު

މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ 
ުބަ ުބައިގައި ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުގަވ އިދަޔ ންކޮްށފައިވ ނީ ކައުންސިލްގެުު،މިންވަރ އިުޢަމަލުޮކށްފައިވ ުށްޤ ނޫނ އި

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮ ެއއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  ުތެވެ.ުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެުނިންމުންތަކު 

ހުވަދުއަޮތޅުުދެކުނުހިމެިނފައިުށްއ33ުައިނ15ުުްުފުޙ މިުރިޕޯޓ އެކުުސަ 2018ުޑިސެމްބަރ31ުުުގެއިދ ރ ުކައުންސިްލގެުއަތޮޅުބުރީުވު 
ު ުނިމުނު ުގައި ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެުވނުުމ ލީ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަަހރީ އަހަރުގެ
ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ
ުސަފުު،މީގެއިތުރުން ުރިޕޯޓ އެކު 34ުުުޙ މި ުހިމެނިފައިވ އ37ުައިން ުބަޔ ނ އިު،ށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ

http://www.audit.gov.mv/


 dit.gov.mvinfo@au މެއިލް:-އީ 331 6430 ފެކްސް: 332 3939. ފޯން: އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، (ވަނަ ފަންގިފިލާ 1)ޢާޒީ ބިލްޑިންގ 
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ުބަޔ ނުގައިު ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއޮޑިްޓކޮށްފައެވެ. ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ބަޔ ންތަކ 
އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުގަވ އިދ އިުޤ ނޫނ އި"މައްސަލައެއްުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިު

ުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަ

ުފ ހަގަ މި ުކުރެުރިޕޯޓުގައި ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަންތައްތައް ުވިފައިވ  ުއަތޮޅު އިސްވެރިންނ ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެދެކުނުބުރީ
ުުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމިުއޮޑިޓުު،ވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްމަޝް

ު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުލީުބަޔ ންތައްުމ ު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނު ުު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމައ އި ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުން،ތީމ ލިއްޔަތުގެ
ު ުއަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު ުެބލެހެއްޓުމ އިމ ލީުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުދެކުނުބުރީ ުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮަތށްުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް ޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެޭހުއަދިުމިނިސް، އެުހިސ ބުތަކު 
ުުސަރކިއުލަރ ުސިީޓުުއިން،ު(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަުށ

އޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުު،ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވު 
ު ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓް ުހުވަދުއަތޮޅު ުއަތޮޅު ުއަށްުކައުންސިލްގެުދެކުނުބުރީ ުނަ ،އިދ ރ  3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނު

ުމ ލިއްޔަތު) ުޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ު)ހ(46ުު(ގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތައްުުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުައދި
ލިބުނުގޮތ އިުުމ ލީގެުދަުށންުކަނޑައަޅ ފައިވު ު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީ ފައިސު  ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.

ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުއެ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަ ބަޖެޓ އި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުސެކްޓަރު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެުޓްނ ުޕަްބލިކް ނަލް
އ އިުއެއްގޮތަްށު ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު" އެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(ު:

ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮްށުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށް
މ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ުއެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

ު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުއަހަރީުމ ލީއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުުތަކީުހުވަދުއަތޮޅުލިއްޔަުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ުބަޔ ންކުރުެމވެ.ުއެ ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެުދ ުމިުުމިުމ ލީ ުމ ލީުއޮފީހުން ުޮކށްފައިވަނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއަހަރީ

ުސްޓޭންޑަރއިންޓަ ުއެއްގޮތަށްުޑްުރނޭޝަނަލް ުމިންގަނޑ އި ުސުލޫކީ ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއެއްގޮތަށެވެ. ުއ އި ުއޮޑިޓިންގ ުއޮން ސް
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ކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުއަހަރީުުމިޢަމަލުކުރުމ އުި،
ުގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުނެވޭޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަ

ު ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުކައޮޑިޓެއް ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބޭނުންވ ުބަޔ ންތަކުގައި ުކުރުމަށްޓަކައި ށަވަރު
ރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަ

އ  މައިގަނޑު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު" ގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ުުއިު،
މ ލީުބަޔ  މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުހުށަހެ ުގުޅޭތައްޔ ރުކުރުމ އި ުހިމެނެއެވެު،ޅުމ އި ުއޮޑިޓަރުްނުރިޢ ޔަތްކުރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމ ލީުމުއައްސަސ ގެ ުއަދި .
ުބަޔ ންތަްއު ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް

ންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓު
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ު ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ
ންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރު

ުއޮޑިޓުކުރެވުު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުމުޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުކަންތައްތަްއު ނު ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީ
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

ުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުއެޑްވަރސްު

ގައިުއެުއަހަރުގެުނިޔަލަށްު"ުބަޔ ންުުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމެނ2017ުުޭ (1)
ުހުރިުކަމަށްުދެއްކިުު)ހަތްުލައްކަުސ ޅީސްުތިންުހ ސްުނުވަދިހަުހައެއް(ުރުފިޔ ު-/743,096ފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިު

)ދެުމިލިައންުއަށްޑިހަުހަުު-/2,086,394އިުގެުގޮތުގަފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތި"ުފަިއސ އ އި"ގައ16ުުިުނޯޓުުުނަމަވެސް،
ު ުރުފިޔ  ުަހތަރެއް( ުނުވަދިހަ ުތިންސަތޭކަ ުހ ސް ުފަރަޤު ުމި ުހުރިއިރު ުބަޔ ްނ2018ުުއިޞްލ ޙުނުކޮށް ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ވަނަ

އަދިުުފައިސ ގެުއަދަދަކީުސައްޙަުތެދުުއަދަދަކަށްުނުވުން.ުއިރުުހުރި ވަނަުއަހަރުުފެށުނ2018ުުތައްޔ ރުކޮށްފައިވުމުގެުސަބަބުންު
އަަހރުގެުނިޔަލަށްުފައިސ ުއ އިުގައިު"ުބަޔ ންުގޮތުގެުުކރެވުނުުހޭދަުލިބުނުޮގތ އިުފައިސ "ވަަނުއަހަރުެގ(2018ުުމިުއަހަރުު)

ު(ެއއްުމިލިއަންުއެއްުލައްކަުއެގ ރަުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުނަވ ރަ)ު-/1,111,991ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަެކީތގެުގޮތުގައި
ހުރި -ުވަނީުހިމަނ ފައިުގޮތުގައިުގެު"ތަކެތީުބެލެވޭުގޮތުގައިުފައިސ ގެުއ އިުުފައިސ "16ުުނޯޓްު،ނަމަވެސްުދެއްކިުކަމަށްުުރުފިޔު 

ުއަށްޑިހަ)588,453ު/ ުލައްކަ ުުފަސް ުފަންސ ސްއަށް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުތިނެއްުހ ސް ުއަދަދުގައި،ުރުފިޔ ( ުދެ ުމި  ކަމ އި،
ުއަށެއް)ު -/523,538 ުތިރީސް ުފައްސަތޭކަ ުހ ސް ުތޭވީސް ުލައްކަ ުބ ކީުުފަރަޤުުުރުފިޔ ގެ(ުފަސް ުނިޔަލަށް ހުރުމުން،ުއަހަރުގެ

 އަދަދަކަށްުނުވުން.ުހުރިުފައިސ ގެުޢަދަދަކީުސައްޙަުތެދު
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ަވނަުއަހަރުުދައުލަތުންުދީފަިއވ 2018ުުގައިުުމ ލީުބަޔ ނުގެު"ފ ސްކުރެވުނުުަބޖެޓ އިުއެބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުގެުބަޔ ން" (2)
ުދައުލަތުންު ުބަޔ ން"ުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުހިމަނ ފައިވަނީ، ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ބަޖެޓުން

ު ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުހ ސްުު-/6,352,087ދީފައިވ  ުދެ ުފަންސ ސް ުލައްކަ ުތިން ުމިލިއަން )ހަ
ު ުއަދަދަކީ ުމި ުކަމުގައިވުން.ުއަދި ުހަތެއް(ުރުފިޔ  ުބަޖެޓުނ2017ުުްއަށްޑިހަ ުއަހަރުގެ ުކޮށްފައިވ 2018ުުވަނަ ުއަހަރުގައި ވަނަ

އަދަދަކަށްުވ ނިގެންުހިސ ޚަރަދުތައްވެސްުހިމެ ވަނަުއަހަރުގައ2019ުުިވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2018ުުްތީއ އިުމިުއަދަދުގައިުބުކުރު 
ޚަރަދުތައްުނުހިމެނޭތީ،ުމިުއަދަދަކީުހަޤީޤަތުގައިވެސްު ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުކުރެވުނުުޖުމްލަުޚަރަދުކަންުކަށަވަރ2018ުުުކުރު 

 ނުވުން.

ުފައިސ ުލިބުނުުސަރުކ ރުންުގޮތުގައިު"އެހީގ5ުެހޭދަުކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ްނ"ުގެުނޯޓުުމ ލީުބަޔ ނުގެު"ފައިސ ުލިބުނުުޮގތ އިު (3)
ުފައިސ ގެުުކުރެވުނުުއ އި ުބަޖެޓް ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުޓްރެޜަރީއިން ުއެންޓް ުފައިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގައި ޚަރަދު"

)ފަސްުމިލިއަންުއަށްޑިހަުދެު-/5,082,530 އަހަރުގައިުުަވނ2018ުައަށ1ުުްގޮތުގައިުއިދ ރ ގެުޚަރަދުުއެކައުންޓްުނަންބަރުު
)ފަސްުމިލިއަންު-/5,984,413 ހ ސްުފައްސަތޭކަުތިރީސް(ުރުފިޔ ުޖަމ ކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވަނީު

)ނުވަުލައްކަުއެއްުހ ސްުު-/901,883ުމިުދެުއަދަދުގައި،ުހަތަރުުސަތޭކަުތޭރަ(ުރުފިޔ ކަމ އިުނުވަުލައްކަުއަށްޑިހަުހަތަރުުހ ސްު
ު ުތިނެއް( ުއަށްޑިހަ ުއަށްސަތޭކަ ުުފަރަޤުރުފިޔ ގެ ުއަދަދަކީ ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުތެރޭގައި ުއަހަރު ުއަދަދަކަށްުހުރުމުން ުތެދު ސައްޙަ

 ނުވުން.

(4) ު ުނޯޓު ުަބޔ ން"ުގެ ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުބަޔ ނުގެ ުއެހެންުމުއައްސަސ ތަކުން،ު"ސަރުކ ރުގ7ުުެމ ލީ
އަހަރުުތެރޭގައިުުފައިސ "ުގައިުކުރެވުނުުޚަރަދު/ކުރެވުނުުރައްދުުއަދިުފައިސ ުކުރުމަށްުލިބުނުުުޚަރަދު/ކުރުމަށްުރައްދުުފަރ ތްތަކަށް

ު ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުފަންސަވީސް(ުު-/515,025ލިބުނު ުހ ސް ުފަނަރަ ުލައްކަ ު)ފަސް ުވީނަމަވެސް، ުހިމަނ ފައި އަހަުރުރުފިޔ 
)ހަތަރުުލައްަކުު-/425,754ުޖަނ ކޮށްފައިވަނީުސަރުކ ރުގެުއިދ ރ ތަކުންުއަށ2ުްުއެކައުންޓުުނަންބަރުުގެުޚަރަދުތެރޭގައިުއިދ ރ 

ު ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުއަދަދުގައި،ުު،ކަމ އިުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ފަންސަވީސް ުދެ ުހ ްސުު-/89,271މި ުނުވަ )އަށްޑިހަ
 ސައްޙަުތެދުުއަދަދަކަށްުނުވުން.ހުރުމުންުއަހަރުުތެރޭގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުއަދަދަކީުުފަރަޤުރުފިޔ ގެުު(ދުއިސައްތަުހަތްދިހަުއެކެއް

(5) ު ުނޯޓު ުގެ ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުބަޔ ނުގެ ުފައިސ ުލިބުނުުގޮތްގޮތުންު"އެހެނިހެނ8ުްމ ލީ
)އެއްުިމލިއަންުތިންުލައްކަުައށްޑިހަުު-/1,380,000ގައިުތެރޭގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުޮގތުުއަަހރުު"ުގައި(އ މްަދނީުއެހެނިހެން)

)ހަތްުލައްކަުު-/766,539ުޖަމ ވެފައިވަނީުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުޖަމ ކުރ ުއެކައުންޓަށްުހ ސް(ުރުފިޔ ުހިމަނ ފައިުވީނަމަވެސް،
ުލައްކަުތޭރަުހ ސްު)ހަު-/613,461ުމިުދެުއަދަދުގައި،ުރުފިޔ ކަމ އި،ުއެއް(ުފަސްދޮޅަސްުހަުހ ސްުފައްސަތޭކަުތިރީސްުނުވަ

ސައްޙަުތެދުުއަދަދަކަށްުހުރުމުންުއަހަރުުތެރޭގައިުލިބުނުުފައިސ ގެުއަދަދަކީުުފަރަޤުރުފިޔ ގެުއެކެއް(ުުފަސްދޮޅަސްހަތަރުުސަތޭކަު
ކަމުގައިުހިމަނ ަފއިުނުވިުނަމަވ2018ުެމިުނޯޓުގައިުއަދިުުނުވުން. 2018ުސް،ުވަނަުއަހަރުގައިުއެއްވެސްުޚަރަދެއްުކުރެވިފައިވު 

ު ުއަހަރުގައި ުވަނަ ުއެކައުންޓުން ުސ ދަ(ު-/1,540,714މި ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުސ ޅީސް ުލައްކަ ުފަސް ުމިލިއަން ރުފިޔު ު)އެއް
ުގޮތުގައިު ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ުތެރޭގަިއ ުއަހަރު ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުހުރުމުން ުއެނގެން ުލިޔެކިޔުންތަކުން ުކަމަށް ުކޮށްފައިވ  ޚަރަދު

 ުސައްޙަުތެދުުއަދަދަކަށްުނުވުން.ހިމަނ ފައިވ ުއަދަދަކީު

(6) (ު ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުބަޖެޓް ުކައުންސިލްގެ ުއިން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުދޭ"ކ228023ުަމިނިސްޓްރީ ުފައިސ "(ު އުންސިލްތަކަށް އެހީގެ
ގައިުކައުންސިލްގ2018ުުެޑިސެމްބަރ31ުު(ުރުފިޔ ު)ފަސްުލައްކަުތިރީސްުފަސްުހ ސްުދުއިސައްތަުސައުވީސްު-/535,224
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އްގެުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީގެުެތރެއިންުކޮންކޮންުކޯޑުތަކ2018ުެޕޯސްޓްުކޮށްފައިވ އިރު،ުމިފައިސ އަކީުއިދ ރ ގެުޖީ.އެލްުއަށްު
ުއެނގޭނެ ުުބ ކީކަން ުޮގތަށް ުުމޢ މަލ ތުގެ ުއިދ ރ އައެ ުކައުންސިްލގެ ުދީފައިުުށްތަުފޞީލް ުއިން ުފިނޭންސް ުއޮްފ ުނުވ މިނިސްޓްރީ

 .ންހިމަނ ފައިުނުވުުށްުގެންނަންޖެހޭުަބދަލުތައްުމ ލީުބަޔ ނުގައިމ ލީުބަޔ ނަުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުމިުމުޢ މަލ ތުންކަމަށ އިު

 

 އޮޕީނިއަންުުއެޑްވ ރސްު

ދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުު،ސަބަބުންކަންކަމުގެުއެޑްވ ރސްުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވު މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު
"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެުމ ލީުނިމުނުުއަށ2018ުްުޑިސެންބަރ31ުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުއަތޮޅު
ުުއަދި ުަބޔ ން" ުޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެޓުން ުެއ ުބަޖެޓ އި ުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުުއަކީ"ފ ސްކުރެވުނު ުއަޮތޅުުހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

ުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެުު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއެުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2018ުްުޑިސެންބަރ31ުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެ
ުުއެުުއަދިުުފައިސ ުހުރިުބ ކީުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީުު،ޚަރަދ އި ުގޮތްުއަހަރަށް ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު

(:ުއިޕްސަސް)ުޑްރސްޓޭންޑަުއެކައުންިޓންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަަނލް"ުދޭދައްކުވައިުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކު
ުބަޔ ްނތަކެއްުމ ލީުފައިވ ށްކޮުތަްއޔ ރުުއެއްގޮަތށްުއ އި"ުއެަކއުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންަޑރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް

ުނޫނެވެ.

ު

ރިޕޯޓްުުއިުދ ުގަވ އިުުއިުޤ ނޫނ ު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު  ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުއިދ ރ ގެުުޢަމަލުކުރުމުގައިުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދ އިުުއިުޤ ނޫނ ު

ު ުބަޔ ންތައް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުުހށަހެޅުމ އި ށް
ގުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ންހުރިުޅުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ގޮތުގެުމަ ުކަންތައްަތއްުލީމ ުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެދެކުނުބުރީުއަތޮޅުުުހވަދުއަތޮޅުުނުް،ތީއެހެނިހެންުގ ޫނނުތަކ އިުގަވ އިދުަތކ އިުއެއްގޮތްވު 
އެުއަހަރަށްުއެުކަުއންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ިއުއެއްގޮތަށް،ުއެުކަުއންސިލްުއިދ ރ ގެުުޚަރަދުތަްއުކުރުމުގައިު،ބެލެހެއްޓުމ އި، ހިންގ 

ުއިުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަ
ު ުހަޤީޤަޚަރަދުކުރުމ އި، ުހިސ ބުތައް ުމ ލީުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ތ އި

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ދައުލަތުގެުުނު(ުއ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫ)3/2006ުޤ ނޫނުުަނންބަރުުުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިއަދިުއެހެނިހެންު
ުގަވ އިދ  ުގު، އިމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދުތަަކށްުުޅުންހުރިއަދިވެސް ުޤ ޫނނުތަކ އި އެެހިނހެން

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

ު
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 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުކައުންސިލްގެުދެކުނުބުރީުއަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅުުު،ންބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުމ ލީު
އެއިދ ރ ގެު އްގޮތަްށ،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުމ ު ުއ އި،ުއިދ ރ ގެ ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅިފަިއވ  ލީުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި
ކަމ ުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންު،އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،ކަންކަންުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި

ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫނުަތކ އި ުއެހެނިހެން ުބަޔ ްނުުގުޅުންހުރި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، އެއްގޮތަށްތޯ
ުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައި
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެންުގަވ އިދ ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ އި
ުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިޤ 

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭުއަދިވެސްު، އިުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ މިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަ
ުކިުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށް

ުލުކުރަމެވެ.ުބޫުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަ

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުށްުގަވ އިދަުުޤ ނޫނ އިު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ (1) 13ު)ދައުލަތުގެ
ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުފައިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ުމ އްދ ގެ ވަނަ

"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގ2012ުަނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުުނަންބަރ:ުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ ންނަުފައިސ ުު(
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ދައުލަތުގެުކޮންސޮލި ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސު  ޑޭޓެޑްުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ު ުއެކައުންޓަށް ުއަންގަވ ފައިރެވެނިއު ުުޖަމ ކުރުމަށް ުވީނަމަވެސް، ުއިދ ރ އަށް ުބަލައިގެންފައިވ  ުއ މްދަނީ ފައިސ ގެުދައުލަތުގެ

ުތިރީސް)ު -/431,925ތެރެއިން ުލައްކަ ުނުވަ ހަތަރު ުހ ސް ުފަންސަވީސް(ުއެއް ުތ ރީޚުުސަތޭކަ ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް 6ު)ުރުފިޔ 
ު (2019ުއޮގަސްޓް ުޕަބްލިގެ ުޖަމު ނިޔަލަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުއެކައުންޓުގައިުނުކޮށްކް ުބޭންކް ުހުރުުއިދ ރ ގެ މުްނުބަހައްޓ ފައި

 މަގުފަހިވެފައިވުން.ށްުކުރުމަުބަޖެަޓރީުނިޒ މުގެުބޭރުންުޚަރަދުމިފަދަުފައިސ ުދައުލަތުގެު

ގައިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުރ އްޖޭގެުއެއްރަށުންުއަނެއްުރަށަށްކުރ 8.09ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު (2) ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ދަތުރުުއެލަވަންސްުދެވޭނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީންުކަނޑައަޅައިު މުވައްޒަފުންނަްށު، ދަތުރުތަކުގައިުބައިވެރިވު 

ރ ުރޭޓަކުންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމިނިްސޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީންުރޭޓެއްުކަނޑައަޅ ފައިުޝ އިޢުކު
)ތޭރަުހ ސްުަހތަުރުު-/13,400ދަތުރުުއެލަވަންސްގެުގޮތުގައިުނުވަނީސްުއިދ ރ ގެުމުވައްޒަފުންުކޮށްފައިވ ުރަސްމީުދަތުރުތަކަށްު

 ފަށްުޚަރަދުުކޮށްފައިވުން.ރުފިޔ ުގަވ އިދ ުޚިލ ުސަތޭކަ(



 dit.gov.mvinfo@au މެއިލް:-އީ 331 6430 ފެކްސް: 332 3939. ފޯން: އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، (ވަނަ ފަންގިފިލާ 1)ޢާޒީ ބިލްޑިންގ 

 
 7 ގ37ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުދަށްުގަވ އިުުނ އިުޤ ނޫު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަުރގ2018ުުެޑިސެމްބަރ31ުުުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއަތޮޅުުބުރީދެކުނު ހުަވދުއަތޮޅުު،ގޮތެއްގައިު)ހ(ުމައިގަނޑު
މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަްށ،އެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީ

ުބަޖެޓުގައިުއެ ، ގޮތަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުޤ ނޫނ ިއ،ުުބަޖެޓުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމިންވަރަށް، ކަނޑައެޅިފައިވ 
ުވެ.ށެއެއްގޮތަުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިދަ

ު ުއަދި ުބިނ ކުރެ)ށ( ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)ޤ ނޫނ އި ުނަންބަރު ުއަސ ސްގެ 1ުވުނު 2ު)ުއަދި( ުގައި(
މައްސަލަތައްުފިޔަވައި ބަލަހައްޓ ފައިުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު  ހިންގު  މައިގަނޑުުގޮތެއްގައުި، އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްގަވ އިދ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެވަނީު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުގައިުހިމަނ ފައިވު 2018ުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއިޞްލ ޙުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުނ2017ުުް .1
 އަދަދުގެުޞައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވުންު

ުދީފައ2017ުި ުއޮޕީނިއަން"ުއެއް ު"އެޑްވ ރސް ުހިސ ބަށް ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުފ ހަގަކޮށްފަުވަނަ ުކަންތައްަތްއުވީނަމަވެސް،ުއޮޑިޓްގައި އިވ 
އިވު ވަނަުއަހަރުގައިުހުށަހަޅ ފ2018ުަވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިވުމުގެުސަބަބުނ2018ުުްުކޮށްނުއިޞްލ ޙު

އަދަދުގެުޞައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވުނެވެ.ު ބަޔ ނުގައިުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ު މ ލީ 2018ުގެއިތުރުންުމީކަމަށްުހިމަނ ފައިވު 
ުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުެބލިބެލުމުގައިުއަންނަނިވިުަކންތަްއތައްުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު

2017ުު)ހ(ު ުހިމެނޭ ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުބަޔ ން"ވަނަ ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުލިބުނުގޮތ އި ު"ުފައިސ  ުއަހަރުގެުގައި ުއެ ގައި
އ އިުފައިސ ގެުގޮތު ުދެއްކިުުކަމަށްުހުރިު)ހަތްުލައްކަުސ ޅީސްުތިންުހ ސްުނުވަދިހަުހައެއް(ުރުފިޔ ު-/743,096ގައިުނިޔަލަށްުފައިސު 

)ދެުމިލިއަންުއަށްޑިހަުހަުު-/2,086,394ުގެުގޮތުގައިުއިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތި"ފަުފައިސ އ އިގައިު"16ުނޯޓުުުނަމަވެސް،
ު ުރުފިޔ  ުަހތަރެއް( ުނުވަިދހަ ުތިންސަތޭކަ ުހ ސް ުހުރިއިރު ުއިޞްލ ޙުނުކޮށް ުފަރަޤު ުބަޔ ްނ2018ުުމި ުމ ީލ ުއަހަރުގެ ވަނަ

ު ކަްނުފ ހަަގުކީުސައްޙަުތެދުުއަދަދެއްުނޫންފައިސ ގެުއަދަދަުއިުރުހުރި ވަނަުއަހަރުުފެށުނ2018ުުތައްޔ ރުކޮށްފައިވުމުގެުސަބަބުން
ގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްު"ުބަޔ ންުޮގތުގެުުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "(ުވަނަުއަހަރުގ2018ުެ)އަދިުމިުއަހަރުުުކުރެވުނެވެ.

ުގޮތުގައި ުތަކެތީގެ ުގޮތުގައިުބެލެވޭ ުފައިސ ގެ ުއ އި ުހ ސްުނުވަުސަތޭކަު)ު-/1,111,991ުފައިސ  ުއެގ ރަ ުލައްކަ ުއެއް ުމިލިއަން އެއް
ހުރި(ުނަވ ރަ ުަވނީުހިމަނ ފައިުގޮތުގައިުގެ"ކެތީތަުބެލެވޭުގޮތުގައިުފައިސ ގެުއ އިުފައިސ "16ުުނޯޓްު،ނަމަވެސްުދެއްކިުކަމަށްުރުފިޔު 

ު -/523,538 ރުފިޔ ކަމ އި،ުމިުދެުއަދަދުގައި،(ުތިނެއް އަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުފަންސ ސް ފަސްުލައްކަުއަށްޑިހަ)588,453ު/-
ުތިރީސް) ުސަތޭކަ ުފައް ުހ ސް ުތޭވީސް ުލައްކަ ުުފަރަޤުުރުފިޔ ގެ(ުއަށެއްުފަސް ުހުރުމުން، ުހުރި ުބ ކީ ުނިޔަލަށް ުމ ލީުއަހަރުގެ ކަމަށް

ުނޫންކަންުުދައްކ ުގައިު"ބަޔ ންުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުބަޔ ނުގެ ުއަދަދެއް ުތެދު ުސައްޙަ ުޢަދަދަކީ ފައިސ ގެ
ު.ފ ހަގަކުރެވުނެވެ
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ދަުކޭޝްުއިންޓަރޭނޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރު")ށ(ު
ޮގތުގައ1.7.7ުިގެުުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ" ެޖުޓންުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނަންޖެެހނީުއެުބަބަޖެޓުންުކުރެވޭުުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ވަނ2018ުުަގައިުުމ ލީުބަޔ ނުގެު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"އެގޮތުންުުކުރެވޭުޖުމްލަުޚަރަދެވެ.
ން"ުއަހަރުުދައުލަތުންުދީފައިވ ުބަޖެުޓންުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވަނީ،ު"ފައިސ ުލިުބނުުޮގތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ 

ންސ ސްުދެު)ަހުިމލިއަންުތިްނުލައްކަުފަު-/6,352,087ގައިުދައުލަތުންުދީފައިވ ުބަޖެުޓްނުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިަމނ ފައިވ ު
ުވަަނުއަހަރުގައިުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތައ2018ުްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2017ުުްއަދިުމިުއަދަދަކީުުއެވެ.ހ ސްުއަށްޑިހަުހަތެއް(ުރުފިޔ 

އަދަދަކަށްުވެފައި،ވެސްުހިމެނިގެން ޚަރަދުތައ2019ުުްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2018ުުްމިުއަދަދުގައިުުުހިސ ބުކުރު  ުވަނަުއަހަރުގައިުކުރު 
 ު.ނުވެއެވެވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުކުރެވުނުުޖުމްލަުޚަރަދުކަންުކަށަވަރ2018ުުުވެސްުުނުހިމެނޭީތ،ުމިުއަދަދަކީުހަޤީޤަުތގައި

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި)ހ( ުބަޔ ން ުސައްޚަުުމ ލީ ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުފައިސ އ އި ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުނިޔަލަށް އަހަރުގެ
ުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އަންޑަރުދަުކޭޝްުއިންޓަރޭނޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގު")ށ(ު
ެޖޓުންުކުރެވޭުޖުމްަލުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޮގތަށްުބަެޖޓުންުކުރެވޭުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުއެުބ1.7.7ުަެގުުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"

ުޚަރަދުތައްުހިމެނުމަށްުދަންނަވަެމވެ.

 

 ވުންުނުުުއިޕްސ ސްުކޭޝްުބޭސިސްއ އިުއެއްގޮތަށްުލިބުނުުފައިސ އ އިުޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިު .2

ުކޭޝްު" ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ ުފައިނޭންޝަލް ު)އިޕްސަސް(: ުެސކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑް ުޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ގޮތުގައިުއިދ ރ ގެުގައިުބ1.2.2ުަގެުުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ" ޓްރ ންސެކްޝަންތައްުރިކޯޑުކުރަންވ ނީުފޮތްތަކުގައިުޔ ންކޮށްފައިވު 

ު ުފައިސ އެއް ުވުމުންނެވެ.އެ ުޚަރަދު ުނުަވަތ ުުލިބުމުން ުއިދ ރ ގެ ުޚިނަމަވެސް، ުމ އްދ އ އި ުިމ ުބަޔ ނުގައި ުއަދަދުތަްއުމ ލީ ލ ފަށް
ުހިމަނ ފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެެވ.ުއެގޮތުންުފ ހަގަުކުރެވުނުުކަްނތައްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

ުފައިސ ުުލިބުނުުސަރުކ ރުންުގޮތުގައިު"އެހީގ5ުެގެުބަޔ ން"ުގެުނޯޓުުމ ލީުބަޔ ނުގެު"ފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުުގޮތު(ުހ)
ރީއިންުކައުންސިލްގެުިއދ ރ އަށްުބަޖެޓްުފައިސ ގެުގޮތުަގއިުރީުއޮފްުފައިނޭންސްުއެންްޓުޓްރެޜަޚަރަދު"ުގައިުމިނިސްޓްުކުރެވުނުުއ އި

ދެުހ ސްުފައްުސަތޭކަުު)ފަސްުމިލިއަންުއަށްޑިހަ-/5,082,530 ވަނަުއަހަރުގައ2018ުުިުއަށ1ުްއެކައުންޓްުނަންަބރުުުއިދ ރ ގެުޚަރަދުު
ު ުހިމަނ ފައިވަނީ ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުވީނަމަވެސް، ުޖަމ ކޮށްފައި ުނުވަ-/5,984,413 ތިރީސް(ުރުފިޔ  ުމިލިއަން ުއަށްޑިހަު)ަފސް ުލައްކަ

ު ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުއެހެންކަމުން ުތޭރަ(ުރުފިޔ އެވެ. ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުހ ސް ުލަ)ު-/901,883ހަތަރު ުއަށްސަތޭަކުނުވަ ުހ ސް ުއެއް އްކަ
ދިމ ވެފައިވަނީުއިދ ރ ގެުލިޔެކިޔުންތަކ އިުުމައްސަލަމިުނޯޓުގައިުު(ުރުފިޔ ުއިތުރަްށުހިމަނ ފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުެނވެ.ތިނެއްުއަށްޑިހަ

ުއެއްގޮތަށްުމ ލީުބ ޔ ންުތައްޔަރުކޮށްފައިުނުވުމުންނެވެ.

ު(ުށ) ުނޯޓު ުބަޔ ން"ުގެ ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުބަޔ ނުގެ ުއެހެންުމުއައްސަސ ތަކުން،ުސަރުކ ރުގެ"7ުމ ލީ
ުތެރޭގައިުފައިސ ުކުރެވުނުުޚަރަދުު/ކުރެވުނުުރައްދުުއަދިުފައިސ ުލިބުނުުކުރުމަށްުޚަރަދު/ކުރުމަށްުރައްދުުފަރ ތްތަކަށް ުއަހަރު "ުގައި

)ަހތަރުުަލއްކަުފަންސަވީސްުހ ސްުހަތްުު-/425,754ސަރުކ ރުގެުއިދ ރ ތަކުންުއަށ2ުުްުއުންޓުުނަންބަރުއެކަުއިދ ރ ގެުޚަރަދު
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ު-/515,025ގައިުލިބުުނުފައިސ ގެުގޮތުގައ7ުުިހަތަރެއް(ުުރފިޔ ުޖަމ ވެފައިުވީނަމަވެސް،ުމ ލީުބަޔ ނުގެުޯނޓުުުސަތޭކަުފަންސ ސް
ު ުގޮތުގައި ުފަިއސ ގެ ުލިބުނު ުހިމަނ ފައިވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން ުފަންސަވީސް(ުރުފިޔ  ުހ ސް ުފަނަރަ ުލައްކަ ު)އަށްޑިހަު-/89,271)ފަސް

ުހަތްދިހަުުނުވަ ުދުއިސައްތަ ުމ ލީުުހ ސް ުއިތުރަށް ުރުފިޔ  ުކުރެވުނެވެ.ުއެކެއް( ުފ ހަގަ ުހިމަނ ފައިވ ކަން ުއިތުަރށްުުބަޔ ނުގައި މިގޮތަށް
ފައިސ އެވެ.2ުފައިސ ތަކަކީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއެހެންުއެކައުންޓަކުންުޚަރަދުުއެކައުންޓުުނަންބަރުުުހިމަނ ފައިވ  ުއަށްުޖަމ ކޮށްފައިވު 

ުނ) )ު ުނޯޓު ުގެ ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުކުރެވުނު ުހޭދަ ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުބަޔ ނުގެ ުފައިސ ުުލިުބނުުގޮތްގޮތުންުއެހެނިހެން "8މ ލީ
ހިމަނ ފައިުު-/1,380,000"ުގައިުލިުބނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިު(އ މްދަނީުުއެހެނިހެން) )އެއްުމިލިއަންުތިންުލައްކަުއަށްޑިހަުހ ސް(ުރުފިޔު 

ު ުގޮތުގައި ުދައްކ  ުސްޓޭޓްަމްނޓުން ުބޭންކް ުއެކައުންޓަްށ2018ުުވީނަމަވެސް، ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގައި ވަނަ
އެއް(ުރުފިޔ އެވެ.ުއެހެންކަމުންުކައުންސިލްގެުނުވަުސަތޭކަުތިރީސްފައްހ ސްުުހަުކަުފަސްދޮޅަސް)ހަތްުލައްު-/766,539ޖަމ ވެފައިވަނީު

އިތުރަށްުހިމަނ ފައިވ ކަންުފ ަހގަުުފަސްދޮޅަސްުހަތަރުުސަތޭކަހ ސްުުތޭރަުލައްކަު)ހަު-/613,461އ މްދަނީގެުގޮތުގައިު އެކެއް(ުރުފިޔު 
"ުގައިުއަހަރުުތެރޭގައިުކުރެވުނުުޚަރަދުގެު(އ މްދަނީުއެހެނިހެން)ުފައިސ ުލިުބނުުގޮތްގޮތުންުއެހެނިހެން "8ުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުނޯޓުު

)އެއްުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުސ ޅީސްުހ ސްުު-/1,540,714ނުވިުނަމަވެސް،ުމިއެކައުންޓުންުުގޮތުގައިުއެއްވެސްުއަދަދެއްުހިމަނ ފައި
ޚަރަދުވެފައިވ ކަންުއިދ ރ ގެުފޮތްތަުކްނނ އިުބޭންކްުސްޭޓޓްމަންުޓންުއެނގެން މިުުހުރިކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުހަތްުސަތޭކަުސ ދަ(ުރުފިޔު 

ުޔަރުކޮްށފައިުނުވުމުންނެވެ.އެއްގޮތަށްުމ ލީުބ ޔ ންުތައްުޔެކިޔުންތަކ އިލިމައްސަލަތައްުދިމ ވެފައިވަނީުއިދ ރ ގެުުނޯޓުގައި

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުކޭޝްު" ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ ުފައިނޭންޝަލް ު)އިޕްސަސް(: ުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑް ުޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުުބޭސިސް ުބ1.2.2ުަގެ ުގައި ުފޮތްތަކުގައި ުއިދ ރ ގެ ުގޮތަށް ުފައިސ އެއްުޔ ންކޮށްފައިވ  ުއެ ްޓރ ންސެކްޝަންތައް

ުބުމުންުނުވަތަުޚަރަދުުވުމުންުިރކޯޑުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ލި

ު

ރިުބ ކީކަންުބަޖެޓްުބ ކީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުދޫކޮށްފައިވ ުފައިސ އަކީުއެކިއެކިުކޯޑްުތަކުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުު .3
 ުތަފުޞީލްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުންުުކަށަވަރުުނުކުރެވުމ އިުމިުމުޢ މަލ ތުގެު

(ު"ރައްޔިތުންގ2019ުެމ ރިޗ28ުުް)D2/CIR/2019/4ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަްނބަރުު
ގެުބ ކީުފައިސ ުކައުންސިލްތަކަށްުފ ސްކުރިުބަޖެޓުގެުތެރެއިންުޚަރަދުނުވެުހުރިުގެުއިދ ރ ވަނަުއަހަރަްށުކައުންސިލ2018ުްމަޖިލީހުންު

ުއިދ ރ  ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުގުޅޭ"ުގައި ުޖަމ ކުރުމ އި ުއެކައުްނޓުަތކަށް ުބޭންކް ުބަެޖޓުނ2018ުުްތަކުގެ ުދައުަލތުގެ ުއަހަރަށް ަވނަ
މ ިރޗ28ުުްކީުގެުނިޔަލަށްުޚަރަދުުނވެުހުރިުބަޖެޓުގެުބ 2018ުޑިސެންަބރ31ުުުތަކަށްުފ ސްކޮށްފައިވ ުބަޖެުޓންުގެުއިދ ރ ކައުންސިލް

ތަކުގެު"ޚަރަދު"ުބޭންކްުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ުކަމަށ އިުމިުފައިސ އިންުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުގެުއިދ ރ ގައިުކައުންސިލ2019ުް
.ުއަދިުނިމިދިޔަުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުހިސ ބުކުރުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުއިދ ރ ގެުބިލްތައްުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީވ ުައދަދުުކައުންސިލްގެ

ުގޮސްފައިވުމުން ުފަަހނައަޅ  ުމުއްދަތު ުަކނޑައަޅ ފައިވ  ުނިންމުމަށް ުދައްކައި ުފައިސ  ުޚަރަދުތަކަށް ުއަހަުރގ2018ުުެ، އަހަރުގެ ވަނަ
ުޚަރަދުތަކަށް ުފައިސ  ުގައ2019ުުިވ  ުމިސަރކިއުލަރ ުނިްނމުމަށްވެސް ުދައްކައި ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުއޭޕްރިލް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުއިވެއެވެ.ުބަޔ ންކޮށްފަ
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ުކައުންސިލްގެު ުއިން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ު)ުއިދ ރ ގެުއެގޮތުން ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުދޭއެހީގ228023ުުެބަޖެޓް "ކައުންސިލްތަކަށް
ުގައިުކައުންސިލްގ2018ުެޑިސެމްބަރ31ުުރުފިޔު ު()ފަސްުލައްކަުތިރީސްުފަސްުހ ސްުދުއިސައްތަުސައުވީސްު-/535,224ފައިސ "ު(
ުޖީ.އެުއިދ ރ ގެ ުޮކށްދީފައިވ އިރު،ުމިފައިސ އަކީ ުޕޯސްޓް ުއަށް ުކޮންކޮްނުކޯޑުތަކެއްގ2018ުުެލް ުތެރެއިން ުބ ކީގެ ުބަޖެޓް ުއަހަރުގެ ވަނަ

ފޯރުކޮށްދީފައިުނުވ ކަމަށ އިުއަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޖީ.އެލްުުއިދ ރ އިންުބ ކީކަންުއެނގޭނެުފަދަުގޮތަކަށްުތަފުޞީލްުކައުންސިލްގެ
އިދ ރ ގެުުމިުަފއިސ ުއަކީުކައުންސިލްގެ، ރެވުނީުކޮންުކޯޑުތަކަކުންުކަންުއޮޑިޓަރުންނަްށުސ ފުކޮށްދެވިފައިުނުވ ތީއިންުފައިސ ުއުނިކު

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ަފއިުުބަޖެޓްުބ ކީުކަންުޔަޤީންުނުކުރެވުނުކަމަށ އިުުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރި އަދިުމިުފައިސު 
ުފ ހަގަކުރަ ުއެދިފައިުނުވ ކަން ުފިނޭނޭސްގައި ުއޮފް ުމިނިްސޓްރީ ުހޯދުަމށް ުތަފުޞީލް ުގޮތުގެ ުގެނެސްފައިވ  ުއަދަދު ުމި މެވެ.ުމީގެއިުތރުން

މިގޮތުންުމިުުގެުނިޔަލަށްވެސްުމިުއެންޓްރީގެުތަފުޞީލްުމިުއޮފީހަށްުފޯރުކޮށްުދީފައިުނުވެއެވެ.2019ުޑިސެމްބަރ19ުުވީނަމަވެސް،ު
މ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިު މިނިސްޓްރީުފައިސު  ސުވ ލުުކުރުމުންުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުމަޢުލޫމ ތުުދެްއވ ފައިވަނީުމިފައިސު  ުނުވ ތުީ،

ގެުތ ރީޚުގައިުޖީ.އެލްުއަށްުޕޯސްޓްުކޮށްފައިވީުނަމަެވސް،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭްނކ2018ުުްޑިސެމްބަރ31ުުއޮފްުފިނޭންސްުއިންު
މ ރޗ31ުުްށ އި،ުކައުންސިލުންުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ުރކޮށްުހުށަހަޅަންޖެހެނީުގައިުކަމ2019ުަމ ރޗ28ުުްއިވަނީުއެކައުންޓަށްުޖަމ ވެފަ

12ުު(2019މ ރިޗ28ުުް)D2/CIR/2019/4ު-13ސަރކިއުަލރުނަންބަރުުކަމަށްވެފައިުމިުމުޢ ަމލ ުތގެުމަޢުލޫމ ތުުހިމެނ2019ުުޭ
ގައެވެ.2019ުުމޭއ14ުުިގައިުއެލް.ޖީ.އޭުއަށްުފޮނުވުމުން،ުއެލް.ޖީ.އޭުއިންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ތަކަށްުފޮނުވ ފައިވަނ2019ުުީމޭއިު

ު ުކަމުގައިވ  ުތ ރީޚު ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުކުރުމަށްޓަކައި ުއޮޑިޓް ުކުރުމަށްފަހު ުތައްޔ ރު ުބަޔ ން ުމ ލީ 31ުުއެހެންކަމުން 2019ުުމ ރޗް 3ުގެ
ންުމަޢުލޫމ ތުުލިބިަފއިވ ތީުއ އިުއަދިުބަޖެޓްުބ ކީުޮފނުވިއިރުުއުނިުކޮށްފައިަވނީުޖީ.ެއލްގެުކޮންުކޯޑުތަކެއްކަންުެއނޭގނޭުކުރީުދުވަސް

 ގޮތަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭްނސްުއިންުފޮނުވ ފައިުނުވ ތީ،ުމ ލީުބަޔ ނުގައިުނުހިމެނިވަނީުކަަމށެވެ.ު

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް

ުއޮފް ުއުނިކުރެވުީނުުފިނޭމިނިސްޓްރީ ުފައިސ  ުކަުމގައިވ ނަމަ، ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުއަކީ ުފައިސ  ުމި ުކުރެއްވުމަށްފަހު ުމަޝްވަރ  ުއ އި ންސް
އަދިުކުރިއަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޖީ.އެލްގެުކޮންުކޯޑުތަކަކުންތޯުބެއްލެވުމަށްަފހުުމ ލީުހިސ ބުތައްުރަގަޅުުކުރެއްވުމަށްުދަ ންނަވަމެވެު.

އިންަޓރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިްޕސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިްނގުޔ ންުގައިުމ ލީުބަނުއޮތްތަ
ުތައްޔ ރުުކުރެއްވުމަށްުވެސްުދަންނަވަމެވެ.ުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށް

ު

 ނުވުންުުގެންގޮސްފައިުުޖަމ ކުރަމުންުުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުފައިސ ުުބަލައިގެންފައިވ ުުގޮތުގައިުުފައިސ ގެުުއ މްދަނީުުދައުލަތުގެު .4

ވަނ13ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ
ުޓްރެޜަރީގެު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުަފއިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުޭބންްކ ުަޕބްލިކް ުދަށުން، މ އްދ ގެ

ުސަރކިއުލަރ 08ުު)8/2012ުުަނންބަރުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުބަލައިގ2012ަނޮވެްމަބރު ުމޯލްޑިވްސްު(ު"ކައުންސިލްތަކުން ުފައިސ  ންނަ
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުކޮންސޮލި ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުތަކުގެ ުރެވެނިއުުޤ ނޫނު ޑޭޓެޑް
ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.

ހަތަރުު)ު -/431,925ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަްށުލިބިފައިވ 2018ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުޮގތުގަިއުު،ނަމަވެސް
ުފަންސަވީސް( ުސަތޭކަ ުނުވަ ުހ ސް ުއެއް ުތިރީސް ުުލައްކަ ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުނިޔަލަށްު (2019ުއޮގަސްޓ6ުް)ުތ ރީޚުރުފިޔ  ގެ
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ކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިފައިސ އަކީުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުކަމުގައިުބަލައިުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމު 
ުކުރެވިފައިވެއެވެ.މިފައިސ ުކައުންސިލްގެުއ މްދަނީުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންދ ުކަްނވެސްުފ ހަގަު

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

13ު)ދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުޮގތުަގއިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ޫނނުުނަންބަރުު)ހ(ު
ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުފައިސ  މިފައިސ ތައްުވީހ ވެސްުއަވަހަކަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުު،ކަމަށްވ ތީވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނުް،

ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުމި(ުށ) ުޓްރެޜަރީގެ ުފިނޭންްސުއެންޑް ުއޮފް (2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސްުއިންލަ ންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުޮފނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސު 

ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަު ީނުގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފައިސ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްު

ު

ރަސްމީުދަތުރުތަކަށްުދަތުރުުއެލަވަންސްުދީފައިވުންު .5 ުއިދ ރ ގެުމުވައްޒަފުންުކޮށްފައިވު 

ު ުގަވ އިުދގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުރ އްޖޭގ8.09ުުެދައުލަތުގެ ުއޮފީސްތަކުްނ ުދައުލަތުގެ ުޮގތުގަިއ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުރަށަށް ުއަނެއް ުފިނޭންސްުުއެއްރަށުން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދެވޭނީ ުއެލަވަންސް ުމުވައްޒަފުންނަްށ،ުދަތުރު ުބައިވެރިވ  ުދަތުރުތަކުގައި ކުރ 

)ނަންބަރު އެގޮުތންުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަުރ ރޭޓަކުންނެވެު. (D1/CIR/2017/6ު-13ު:އެންޑްުޓްރެޜަރީންުކަނޑައަޅައިުޝ އިޢުކުރު 
ު)ދަތުރުުޚަރަދ އ8ުި"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ޖަލްސ ތަކ އިުބައްދަލުވުންތަަކށްުކުރ ުޚަރަދު(ުގެުއުޞޫލުތަކ ިއު، ވަނަުބ ބު

ުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއުނުވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުއޮޑިޓްގައިު ުބެިލބެލުުމންމިންގަނޑުތައްުކަނޑައެޅުން"ުަގއިުދަތުރުުއެލަވަންސްުދޭންެޖހޭ
ރަސްމީުދަ ުރުިފޔ ުު)ތޭރަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަ(ު-/13,400ތުރުތަކަށްުދަތުރުުއެަލވަންސްގެުގޮތުގައިުއިދ ރ ގެުމުވައްޒަފުންުކޮށްފައިވު 

ުމުވައްޒަފުންނަށްުދީފައިވ ކަންުފ ަހގަުކުރެވުނެވެ.ު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

އި،ުތަކ ސ ަރއ އި،ުއެކިއެކިުއެލަވަންސްމުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް(ުގަިއު)ހވަނަުމ އްދ ގ7.14ުުެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
މިނޫްނވެސްުއިތުރު ފަިއސު ުމުވައްޒަފުންނަށްުދޭންެޖހޭުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުދިނުމުގައިުދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުގަޑީގެުފައިސ އ އުި،

ުނަަވމެވެ.އަނބުރ ުހޯދުމަށްުދަންުދެވިއްޖެނަމަ،ުފައިސ ުއިތުރަށްުލިބުނުުމުވައްޒަފެއްގެުއަތުންުއެުަފއިސ 
ު
ު
ު
ު
ު
ު
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ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

އިތުރަށްު .1  ދީފައިވުންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުވަށ ފ ރުުރޭނުމުގެުމަސައްކަތަށްުފައިސު 

2017ުނޮވެމްބަރ5ުުއިުހަވ ލުކުރެވުނުުފަރ ތ ރޭނުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުުއަކަފޫޓު(40,000ު)ުވަށ ފ ރުުުުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެު 
ވަނަުމ އްދ ގައިުމަސައްކަތުގެުއަގުގެުގޮތުގައ2ުުިގ242/PRIV/2017/09ުުެ(AGR))ވަނަުދުވަހުުވެވުނުުއެއްބަސްވުންު)ނަންބަރުު:

.ުއަދިުމުއްދަތަށްވުރެުއިތުަރށްުއެވެރުފިޔ ު(ުކަުނަވ ވީސްދެުހ ސްުހަތްުސަތޭުލައްކަުއަށްޑިހަު)ނުވަު-/982,729ކަނޑައަޅ ފައިވަނީު
ުހަތްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނުވަުު)އެއްުލައްކަުސ ޅީސްުު-/147,409ދުވަސްތައްުހިނގ ފައިވުމުންުލިުކއިޑޭޓެޑްުޑެމޭޖަސްގެުގޮތުގައިު

ލިކުއިޑޭޓެޑްުޑެމޭޖަސްުު،ކުރ ނެުކަމަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުކޮންޓްރެކްޓަރަށްުލިޔުމުންުއަންގ ފައިުވުމުންުއަގުންުއުނިރުފިޔު (ުއެއް
ު ުދޭންޖެހެނީ ުކޮންޓްރޭކްޓަރަށް ުތިރީސްު-/835,319ކެނޑުމަށްފަހު ުލައްކަ ުުފަސް )އަށް ުނަވ ރަ( ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް އެވެ.ުރުފިޔ 

ޕޭމަންޓަކަށްުބަހ ލައިގެނ8ުުްއެގޮތުންު )އެއްުމިލިއަންުު-/1,068,337ހަވ ލުކޮށްފައިވ އިރުުއެފަރ ތަށްުކޮންޓްރެކްޓަަރށްުަފއިސު )އަށެއްު(
ދީަފއިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުއެެހންކަމުންުކޮންޓްރޭކްޓަރަށްުޭދންެޖހޭުރުފިޔު ހަތެއް(ު އަށްުހ ސްުތިންުސަތޭކަުތިރީސް ފަސްދޮޅަސް

ޑިޓުންުއަދިުއޮ ކްޓަރަށްުދީފައިވެއެވެ.ރުފިޔ ުއިތުރަށްުކޮންޓްރެތިންުހ ސްުސަތ ރަ(ު )ދެުލައްކަުތިރީސްު-/233,017ފައިސ އަށްވުރެު
ވަނަުދުވަހުުމިުފައިސ ތައްުހޯދުމަށ2019ުުްސެޕްޓެމްބަރ24ުުމިކަންުފ ހަގަުކުރެވިގެންުއިދ ރ ގެުސަމ ލުކަމަށްުމިކަންުގެންނެވުމުންު

ުއަންގަވ ފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުމިުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވ ުފަރ ތަށްލިޔުމުންު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުފައިސ އެއްުުދޭންޖެހޭުކަމަކަށްުއެއްެވސްވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޮގތަށ6.15ުުްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު
ދެވިއްޖެނަމަ،ުއިުތރަށްުދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެުދިނުމުގައި ފަރ ތުން،ުއެކަމުގައިުފައިސު  ުއެުފައިސ ުއަތުންުދެވުނުުމީހ ގެުފައިސ ުޒިންމ ވު 

ހޯއްދެވުަމށްުުފަރ ތްތަކުންުނުވަތަުފަރ ތުންުޒިންމ ވ ުއެކަމުގައިުއެުަފއިސ ު،ނުލިބިއްޖެނަމަުފައިސ ުއެފަރ ުތންުހޯދުމަށ އިުއަދިުބުރ އަނ
ުދަންނަވަމެވެ.

ު

 ނުވުންުުހުށަހަޅ ފައިުުއިދ ރ އަށްުުކައުންސިލްގެުުލިޔުމަކުންުުމަޢުލޫމ ތުުުއ މްދަނީގެުުވިޔަފ ރިއ އިުުމެމްބަރެއްގެުުކައުންސިލްު .2

ުމ އްދ ަގއިުވަނ124ުަުގެ (ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުިދވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ުއ މްަދނީުުއ މްދަނީއ އިުއޭނ ގެުއަދިުމަޢުލޫމ ތުުވިޔަފ ރީގެުފައިސ އ އިުމެމްބަރެއްގެުއެުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުމެްމބަރަކުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ުކަމަށެވެުހުށަހަޅަންވ ނެުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމަކުންުމަޢުލޫމ ތުުގުޅުންތަކ ބެހޭުވިޔަފ ރީގެުގޮތްތަކ އިުލިބޭ ުއެު،ނަމަވެސް.
ުމެމްބަރެްއގެުުއެއްުތެރެއިންުެމމްބަރުންުދައުރުގެުތިންވަނަުއިދ ރ ގެުކައުންސިްލގެުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުހުވަދުައތޮޅުުގޮތުގެމަތީންުމ އްދ ގައިވ 
ު.ނުވެއެވެުހުށަހަޅ ފައިުއިދ ރ އަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމަކުންުމަޢުލޫމ ތުުއ މްދަނީގެުވިޔަފ ރިއ އި

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

 މ އްދ ގައިވ  ވަނަ 124 ގެ(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)2010/7ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ު.ދަންނަވަމެވެ ހުށަހެޅުމަށް އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު އ މްދަނީގެ ވިޔަފ ރިއ އި މެމްބަރުންގެ ންމަތީުގޮތުގެ

ު
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