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ާ

 ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ިއާދާރގެ  ަކުއްނސިލެްގ  ުހރާ މާލަެއޮތޅު 
 މީާލ ަބާޔްނތަަކްށ ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓް 

 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ ާ ާމަޖިލީހަށ އިާ، އްޖޭގެ ާއޮތޯރިޓީއަށ އިާ،ރައްޔިތުންގެ ާގަވަރމަންޓް ާ،ލޯކަލް
ާ،މ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާހުރ ާމ ލެއަތޮޅުާ

ާާތަޢ ރަފުާ

31ާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހުރ އަތޮޅުާމ ލެާ)އޮޑިޓްާޤ ނޫނު(ގެާދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނ4/2007ު ާމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާޤ ނޫނުާނަންބަރު
ާބަޔ ންތަކ 2016ާާޑިސެންބަރު ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާކުރުމ އި އަށް ާބަޔ ން ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމ ލެާ،މެދު ާހުރ ާއަތޮޅު

ާ،ބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށްާރިާސިލުންާފ ސްކުވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާއެާކައުނ2016ާްކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ
ގޮތަށް ކަންތައްތަކަށްާ،އެާއިދ ރ ގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވާ  ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާާ،ބަޖެޓުގައިާކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ

ާ ާބަލަހައްޓ ާ،ބެލުމ އިތެރޭގައިތޯ ާހިންގ  ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާއަދި ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާފައިވަނީ ާނަންބަރު 3/2006ާޤ ނޫނު
ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާ)7/2010ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ،ވ އިދ އިާއިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަާ(ާއ ާނުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫ)

ާޤ ނޫ ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާއ ނުލ މަރުކަޒީ )ާ ާއި ާއެ ާބަލައި، ާގަާއެއްގޮތަށްތޯ ާވ އިދުތަކަޤ ނޫނުތަކ އި ާމިންވަރ މެދުާޢަމަލުާށް ކުރެވިފައިވ 
ާބަޔ ންކުރުމ އި ާދެކޭގޮތް ާފިޔަވަޅުާާ،އޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއިޞްލ ޙީ ާކަންކަމ މެދު ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއޮޑިޓުގައި ާޖެހޭކަމަށް ާކުރަން އިޞްލ ޙު

ާނަންބަރުާ ާޤ ނޫނު ާކަންކަން ާއެ ާޤ ނޫނު(2006/3ާާއެޅުމަށްޓަކައި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާއެއްގޮތްާާއްދ ގެާމ ާ ވަނ36ާަާގެ)ދައުލަތުގެ ާއ އި )ހ(
ާމަތި ާވ ގޮތުގެ ާމ ލެން ާއިދ ރ ގެާހުރ ާއަތޮޅު ާހުށަހެޅުމ އެކުާކައުންސިލްގެ ާވެރިޔ އަށް ާޒިންމ ދ ރު ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާ،މ ލީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމަތ213ާާިގެ ާބުނެފައިވ ގޮތުގެ ާމ އްދ ގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިވަނަ ާކަންކަން ާއެ ާމަޖިލީހަށްާރައްޔިާން ތުންގެ

ާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvާާހުށަހެޅުމެވެ.ާމިާރިޕޯޓުާރައްޔިތުންނަށްާފެންނ ނެހެންާމިާއޮފީހުގެާވެބްސައިޓް

ާބަ ާބައިގައި ާފުރަތަމަ ާމައްޗަށެވެ.ާރިޕޯޓުގެ ާބައެއްގެ ާދެ ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާރިޕޯޓު ާސައްޙަކަމ މެދުާމި ާބަޔ ންތަކުގެ ާމ ލީ ޔ ންކޮށްފައިވ ނީ
އިާ(ާއ ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު)2006/3ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.ާދެވަނަާބައިގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ

ާގަވ އިދ ދަ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާާއިއުލަތުގެ ާނަމްބަރު 7/2010ާާޤ ނޫނު ާއިދ ރީ ާހިންގުމުގެާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް
މިންވަރ ާޢަމަލުާާޤ ނޫނު(އަށް އެއްގޮތަށްާާ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކުރުމުގައިާ،އިކޮށްފައިވާ  ާޢަމަލުާކައުންސިލްގެާނިންމުންތަކާ 

ާމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.ކޮށްފައިވ ާމިންވަރ 

ނިމުނުާާއަށ2016ާްާބަރުޑިސެނ31ާާްކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާހުރ އަތޮޅުާމ ލެށްާހިމެނިފައިވ ާއ63ާަާއިނ42ާްމިާރިޕޯޓ އެކުާސަފުޙ ާ
ލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ނ އި ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާާ،މ ލީާއަހަރުގެާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާފައިސާ 

ާބަޔ ނ އި ާވ ާމިާ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ާނޯޓުތައް ާތަފުޞީލު ާގުޅޭ ާބަޔ ންތަކ  ާބަލައި ާއޮފީހުން ާމި ާއިތުރުންއޮޑިޓްާނީ ާމީގެ މިާާ،ކޮށްފައެވެ.
ާ ާސަފުޙ  64ާާރިޕޯޓ އެކު ާހިމެނިފައިވ އ75ާައިން ާބަޔ ނ އިާބަޔ ނ އިާާގެާމިލްކިއްޔ ތުާާ،ށް ާޒިންމ ތަކުގެ ާބަޔ ންތަކ އިާާ،މ ލީ ގުޅޭާާއެ

ާ ާބަލައި ާއޮފީހުން ާމި ާވ ނީ ާމައްސަލައެއްާޓްއޮޑިނޯޓުތައްވެސް ާވަރުގެ ާއަންނަންޖެހޭ ާރިޕޯޓަށް ާއޮޑިޓް ާބަޔ ންތަކުގައި ާއެ ކޮށްފައެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ ޢަމަލުއެއްގޮތަށްާާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ގެާދެވަނަާބައިާ"ރިޕޯޓުމިާާ،ކުރެވިފައިވ ނަމަގަާފ ހަ ކުރެވިފައިވާ 
ާ."ާގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެާރިޕޯޓު

ކަންތައްތައްާމިާރިޕޯޓު މަޝްވަާާހުރ ާއަތޮޅުާމ ލެގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިވާ  ާ،ރ ކުރެވިފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށްކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއިސްވެރިންނާ 
ބޭފުޅުންނަށްާމިާފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަ ގައިާއެހީތެރިވެދެއްވިއޮޑިޓްމިާ  މެވެ.ހުރިހާ 

ާރިޕޯޓުާދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ މެާކަމ ާޙަާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާސައްާ

ާމ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅުމުގައިާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

އ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތ3/2006ާާްޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ގޮތުގެާމަތިނާް،)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުާ( އަތޮޅުާމ ލެވާ 
ާފުރިހަމަކަމ އެކުާއިދ ރ ގެާހިސ ބުތައްާޙަޤީޤަތ ާއެއްގޮތަށްާސަާާ،ންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާކަންތައްތައްާބެލެހެއްޓުމ އިކައުާހުރ  އްޙަކަމ އި

ރކިއުލަރާ)ނަންބަރު:ާސައަދިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމ ލިއްޔަތ ބެހޭާ، އެާހިސ ބުތަކ ާއެއްގޮތަށްާ،ތައްޔ ރުކޮށް
13-D2/CIR/2016/9،ްއިނ ކައުންސިލްތަކުގެާމ ލީާހިސ ބުތައްާާރަށުާކައުންސިލްތަކުންނ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލްތަކުންނ އިާއަދިާސިޓީާާ(

ާއެއްގޮތަށް ނޑ އި ާއޮނިގަ ާކަނޑައަޅ ފައިވ  ާއޮޑިޓްާ،ތައްޔ ރުކުރުމަށް ާއެކުލަވ ލައި، ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަހަރީ ާއޮފީހަށްާާމި ާމި ކުރުމަށް
ވަނަާމ އްދ ގ46ާާެނޫނު(ގެާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ 3/2006ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ، ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހުރ ތޮޅުާއަމ ލެހުށަހެޅުމަކީާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއަދި ާޤ ނޫނ7/2010ާު)ހ( ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދަށުންާ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ (ގެ
މ ލީާޒިންމ ދ ރުާ ނޑައަޅ ފައިވާ  ލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ާާކަ ބަޖެޓ އިާ ނ އި،ާފ ސްކުރެވުނުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާފައިސާ 

ސަސް(:ާފައިނޭންޝަލްާ"އިންޓަރނޭޝަނަލްާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާސްޓޭންޑަޑްާ)އިޕް، ބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ންާ އެ
ާމްކުރެއެވެ.އޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާއ އިާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާމިާއޮނިގަނޑުާލ ޒިާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭޝްާބޭސިސް

ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާމި ާނަމަވެސްާ،ތެރޭގައިާއަދި ާސަބަބުން ާއޮޅުމެއްގެ ާނުވަތަ ާާ،ޚިޔ ނ ތެއް ނޑުގޮތެއްގައި ާމަޢުލޫމ ތުާސަމައިގަ އްޙަނޫން
އިންޓަރނަލްާކޮންޓް، މަށްާބޭނުންވ ނުހިމެނޭާމ ލީާބަޔ ންތަކެއްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅު ހަރުދަނާ  ރޯލްތައްާފަރުމ ކޮށްާތަންފީޒުކޮށްާއެކަށީގެންވާ 

އެާާ،ޔ ސަތުތައްާޚިޔ ރުކޮށްސިާމ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުމުގެާާ،މުއައްސަސ އަށްާއެކަށީގެންވ ާމ ލީާހިސ ބުާބެލެހެއްޓުމ އިާ،ދެމެހެއްޓުމ އި
ޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުމުގައިާއަދިާމ ލީާބަާ،އެކުލަވ ލުމ އިާމ ލީާބަޔ ންތައްާއަހަރީާ،ބެލެހެއްޓުމ އިާސިޔ ސަތުތަކ އިާއެއްގޮތަށްާމ ލީާހިސ ބު

 ނެއެވެ.ޙ ލަތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެކަށީގެންވ ާއަންދ ޒ އެއްާބޭނުންކުރުންާހިމެާާ،ކުރ ނަމަާބޭނުންާއަންދ ޒ އެއްާއެއްވެސް

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

އަހަރީާާމ ލީާއަހަރުގެާއަށްާނިމުނ2016ާުޑިސެންބަރ31ާާުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހުރ އަތޮޅުާމ ލެާގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާ
ާއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ާބަޔ ންތައް ާމިާ،މ ލީ ާބަޔ ންކުރުމެވެ. ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަޔ ންތަކ މެދު ާމ ލީ ާމ ލީާާއެ ާއަހަރީ ާމި އޮފީހުން

ނޑ އިާށްފައިވަނީާއިންޓަރނޭޝަނަލްާސްޓޭންޑަޑްސްާއޮންާއޮޑިޓިންގާއ އިާއެއްގޮތަށެވެ.ާއޮޑިޓަރުންބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްކޮ ގެާސުލޫކީާމިންގަ
ނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމ ތުާހިމެނިާާ،ކުރުމ އިޢަމަލުާއެއްގޮތަށްާ ބަޔ ންތަކެއްކަންާާފައިާނުވ މިާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތަކަކީާމައިގަ

ޔަޤީންާ ާާލ ޒިމްކުރެއެވެ.ގެާމަސައްކަތްތައްާރ ވައިާހިންގުމަށްާމިާސްޓޭންޑަޑްތައްކަމ އެކުާދެނެގަނެވޭގޮތަށްާއޮޑިޓްާއެކަށީގެންވާ 

ާކަށަވަރު ާސައްޙަކަން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާޢަދަދުތަކ އި ާހިމެނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ލީ ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާބޭނުންވާ ާއޮޑިޓެއް ކުރުމަށްޓަކައި
ނޑައަޅައިާ އެާއިޖުރ ތުތައްާފުރިހަމަކުރުމުގެާމައްޗަށެވެ.ާމިގޮތަށްާކަނޑައަޅ ާއިޖުރ ތުތައްާބިނ ވެގެންވަނީާއޮޑިޓަރުންގެާއިޖުރ ތުތަކެއްާކަ
ނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމ ތުތައްާ)އޮޅުވ ލުންތަކ އިާއޮޅުންތަކުގެާސަބަބުންާނަމަވެސް(ާާ،އ އި"ާ"ޕްރޮފެޝަނަލްާޖަޖްމަންޓް މައިގަ
މ ލީާބަޔ ންތައްާ، ނުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރެއްގެާމައްޗަށެވެ.ާމިފަދަާފުރުޞަތުތައްާއޮތްާމިންވަރުާބެލުމުގައިމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިމެ

ާގުޅޭ ާހުށަހެޅުމ އި ާމ ލީާާ،ތައްޔ ރުކުރުމ އި ާއަދި ާހިމެނެއެވެ. ާރިޢ ޔަތްކުރުން ާއޮޑިޓަރުން ާކޮންޓްރޯލްތަކަށް ާއިންޓަރނަލް މުއައްސަސ ގެ
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ާތައްޔ ރުކޮ ާބެލުމ އިބަޔ ންތައް ާސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ާރަނގަޅު ާސިޔ ސަތުތަކަކީ ާބޭނުންކޮށްފައިވ  ާހުށަހެޅުމުގައި ާބަޔ ންތައްާާ،ށް މ ލީ
އެާއަންދ ޒ އަކީާއެކަށޭނެާއަންދ ޒ އެއްތޯާބެލުމ އިާއަދިާާ،ތައްޔ ރުކުރުމުގައިާމެނޭޖްމަންޓުންާއެއްވެސްާއަންދ ޒ އެއްާބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ

ގޮތްާބެލުންވެސްާއޮޑިޓުގައިާހިމެނެއެވެ.ާޖުމްލަމ ލީާބަޔ ންތައްާ ާގޮތެއްގައިާހުށަހަޅ ފައިވާ 

ކުރުމަށްާވ ގިދޭާހެކިތައްާޓެސްޓްާާދަދުތަކ އިާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުއަމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާ، އޮޑިޓެއްާއެކުލެވިގެންވަނީ
އެހެންކަމަ ކުލެވިފައިާހުރުންާއެކަށީގެންވާ އޮޑިޓުކުރެވުނުާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާއެާާ،ށްވުމ އެކުބޭސިސްއަށްާބަލައިާދިރ ސ ކުރުމުގެާމައްޗަށެވެާ.

ންތައްތައްާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަާތެރޭގައިާހުރެދ ނެާއެންމެހ ާހީނަރުާކަާ އްސަސ ގެވ ލުންތަކ އިާއޮޑިޓުކުރެވުނުާމުއައޮޅުާ،އެންމެހ ާއޮޅުންތަކ އި
ާާކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްާބަލައިގެންާނުވ ނެއެވެ.

ާހެކިާހޯާ ާމިންވަރަށްާއެކަށީގެންވ  ާބަޔ ންތަކ އިމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމަށްާބޭނުންވ  ާއޮފީހުންާމ ލީ ދިފައިވ ކަމަށްާމި
 ާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ާދެވުނުާސަބަބުާާއްާއޮފީނިއަނެާއެޑްވ ރސްާ

ާބަޔ  .1 ާބިނ ވެފައިވ ާާއަދަދުތައްހިމަނ ފައިވ ާނުގައިާމ ލީ ތައްާގެނެސްފައިވ ާއައިޓަމްާރިޕޯޓްތަކަށްާއަދަދުާބައެއްއިާރިޕޯޓުތަކ ާބައެއް
ާއަދަދުތަކުގެާާބައެއްާމ އިސައްޙަނުވުާއަދަދުތައްާބައެއްާހިމަނ ފައިވ ާބަޔ ނުގައިާމ ލީާގެާސަބަބުންތަފ ތުާހުރުމުާާދެމެދުާއިބ ކީާފޮތ 
 ،މިގޮތުން.ާނެތުންާކަށަވަރުކުރެވެންާާސައްޙަކަން

ާ ާކައުންސިލްާ)ހ( ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ 31ާާގެ ާލިބ2016ާުޑިސެންބަރު ާ"ފައިސ  ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާގޮތ އިާއަށް ނު
ާޚަރަދު" ާކުރެވުނު ާއޭގެން ާއ މްދަނީއ އި ާލިބުނު ާގޮތްގޮތުން ާ"އެހެނިހެން ާގައި ާބަޔ ން" ާގޮތުގެ ާނޯޓުާާހޭދަކުރެވުނު ާހަވ ލ ދޭ އަށް

ދ ރ އަށްާއެހެނިހެންާރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ާގެާ"ކައުންސިލްގެާއިާއ އި،ާ"ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކ12ާާުނަންބަރުާ
ހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާ"އެާނޭާގައިާހިމ44ާެގޮތްގޮތުންާލިބުނުާއ މްދަނީއ އިާއޭގެންާކުރެވުނުާހަރަދު"ާއަށްާހަވ ލ ދޭާނޯޓުާނަންބަރުާ

ާފައިސ  ާޚަރަދުާލިބުނު ާކުރެވުނު ާފެާބަާ"ާގެއަދި ާއަހަރު ާއައިޓަމްތަކުގައި، ާފައިސ ކަމަށްާއެއް ާހުރި ާދައްކާ ާށުނުއިރު ރިޕޯޓުތަކުން
އަދަދ އިާދިމ ނުވުންާ،އަދަދ އި ާ.ާއަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިކަމަށްާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތުންާދައްކާ 

ާާއަދި ާނަންބަރު ާއ މްދަނ44ާީނޯޓު ާ"އެހެނިހެން ާގެނެސްފައިވަނީ ާއަދަދުތައް ާހިމަނ ފައިވ  ާާގެާގައި މިާާ،މަށްވެފައިކަރިޕޯޓް"ާން
އަދިާާންާލިބުނުާފައިސ ލިބުނުާފައިސ ާއަދިާހިނގިާޚަރަދ އި،ާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތުާކަށްާމަނ ފައިވ ާބައެއްާއައިޓަމްތަހިރިޕޯޓުގައިާ

އަދަދުތަކުގައި  .ާފަރަގުހުރުންާހިނގިާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާދައްކ ފައިވާ 

ާމީ ާއޮންނަގެއިތުރުން، ާއިންޑިއ ގައި ާއޮފް ާބޭންކް ާސްޓޭޓް ާނަމުގައި ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާއެކަންޓުންާާމ ލެއަތޮޅު ބޭންކް
ވަނަާއަހަރުގ2016ާާެއަދިާއްގައިާވަނަާއަހަރުާތެރޭގައިާކޮށްފައިވ ާޚަރަދުތައް،ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއެއްވެސްާރިޕޯޓ2016ާެ

ާނުވުން.ާއަދި،ފައިާނ ާހިމަވެސްާމ ލީާބަޔ ނުގައި

މ ލިއްޔަތ އިބެހޭާސަރކިއުލަރ2011ާާއޭޕްރީލ20ާާް ވަނަާދުވަހުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާއ ންމުކޮށްފައިވާ 
ާ ާނަންބަރު ާބަޔ ންކޮށްފައ2011/06ި)ސަރކިއުލަރ ާގައި ާާ،ވ ގޮތުންާ( ާނަންބަރު ާއިދ ރީާ)2010/07ާޤ ނޫނު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

އޭގެާކުރިންާާ،ގެާދަށުންާއުފައްދ ފައިވ ާކައުންސިލްތައްާއުފެދުމ އިާގުޅިގެންާ(ދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުާ
ފައިސ ގެާއެކައުންޓްތައް،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭ ާޗުާމ ރ10ާާިންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާއަތޮޅުާއޮފީހ އިާރަށުާއޮފީހަށްާނިސްބަތްވާ 

ާބަންދުކޮށްފައިވ2011ާު ާދުވަހު ާއިދ ރ އަށްާާ،މ އިވަނަ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާތެރެއިން ާއެކައުންޓްތަކުގެ ބަންދުކުރެވުނު
މިނިސްޓްރީާހަރުާވަނަާއ2016ާަާ،ނިސްބަތްވ ާއެރަށުގެާ"ރަށްާކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީ"ގެާއެކައުންޓްގައިާހުރިާއައިޓަމްތަކުގެާފައިސ 

ާދީފައިާ ާމައުލޫމ ތު ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާރިލީޒްކޮށްދީފައިވ ކަމަށް ާޓްރެޜަރީއިން ާއެންޑް ާފިނޭންސް އޮފް
މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާރިލީޒްކުރިާއަދަދުގެާތަފްޞީލްާއެނގޭނެފަދަާާ،ނަމަވެސްވީ
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ާނެތުން.ާއަދި ާބ ާ،ލިޔެކިޔުމެއް ާއަިއޓަމްތަކުގެ ާމި ާނުގެނެސް ާއުނިއިތުރެއް ާއެއްވެސް ާބ ކ2016ާާީކީއަށް ާހަމައަށް ާއަހަރ އި ވަނަ
 ވުން.ކުރަމުންާގެންގޮސްފައި

ާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގ2016ާެޑިސެންބަރ31ާާުާ،އެހެންކަމުން ާލިބުނު ާއަހަރުގެާ"ފައިސ  ދިާާބަޔ ން"ާއައަށްާނިމުނުާމ ލީ
ާބަޔ ން" ާގޮތުގެ ާހޭދަކުރެވުނު ާބަޖެޓުން ާއެ ާބަޖެޓ އި ާފަ "ފ ސްކުރެވުނު ާލިބުނު ާގޮތްގޮތުން ާ"އެހެނިހެން ާގޮތުގައިާ އިސ "ގައި ގެ

ާ ާރުފ29,463,320ާިހިމަނ ފައިވ  ާވިހި( ާސަތޭކަ ާތިން ާހ ސް ާތިން ާފަސްދޮޅަސް ާލައްކަ ާހަތަރު ާމިލިއަން ޔ އ އިާ)ނަވ ވީސް
ދެާމިލިއަންާއެއްާާ)ތިރީސ32,191,093ާްާފައިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ "އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނު
 .ކަކަށްާނުވުންއަކީާޞައްހަާއަދަދުތަވަދިހަާތިނެއް(ާރުފިޔ ލައްކަާނުވަދިހަާއެއްާހ ސްާނު

ާ ާ)ށ( ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  31ާާމ ލެއަތޮޅު ާއ2016ާަޑިސެންބަރު ާމ ލީ ާނިމުނު ާއަށް ާލިބުހަރުގެ ާގޮތ އިާ"ފައިސ  ނު
ާބަޔ ން" ާގޮތުގެ ާާހޭދަކުރެވުނު ާފައިސ ގައި ާލިބުނު ާސަރުކ ރުން ާގޮތުގައި ާގެނެސްފައިވަނީާ""އެހީގެ ާއަދަދު ކައުންސިލްގެާާގެ

ޚަރަދުާރިޕޯޓަ ތުގައިާލިބުނުާރުންާއެހީގެާގޮާޚަރަދުާރިޕޯޓުގައިާ"ސަރުކ ާމިާ،ކަމަށްވެފައިބަލައިގެންާާށްއިދ ރ އިންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވާ 
ސްާހަތްާސަތޭކަާ)ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހ 5,663,771ާާޖުމްލަާގެާގޮތުގައިާރަދު"ޚަފައިސ އިންާކުރެވުނުާ

ޕަބްލިާ ހިމަނ ފައިާވީނަމަވެސް،ާދައުލަތުގެާއިދ ރ ތަކުގެާހިސ ބުތައްާބަލަހައްޓާ  ކްާއެކައުންޓިންގާސިސްޓަމްާހަތްދިހަާއެކެއް(ާރުފިޔާ 
ާގޮތުގައިރަޚަާސް.އޭ.ޕީ(ާގައިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާސަރުކ ރުންާއެހީގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސ އިންާކުރެވުނުާ)އެ ާޖުމްލަާާދުގެ

ހިމަނ ފައ6,533,664ާި ރުފިޔާ  ވުމުގެާސަބަބުންާ)ހަާމިލިއަންާފަސްާލައްކަާތިރީސްާތިންާހ ސްާހަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާހަތަރެއާް(
ދެނެގަނެާާރަގު)އަށްާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާނުވަާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާނުވަދިހަާތިނެއް(ާރުފިޔ ގެާފ869,893ާަާމިާދެާއަދަދުގައި

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާމ ލީާބަޔ ންާއިސްލ ހުކޮށްފައިނުވުން.ާއެހެންކަމުން، އަށްާނިމުނ2016ާާުރުާޑިސެންބ31ާާަމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
ލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުާ ނުާފައިސ "ގެާގޮތުގައިާނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ގައިާ"އެހީގެާގޮތުގައިާސަރުކ ރުންާލިބުމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާ 

ރ5,663,771ާުހިމަނ ފައިވާ  ާ.ސައްޙަނުވުންާފިޔ )ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއްާ(

ާކައުން)ނ(ާ ާހުރ  ާއަތޮޅު ާމ ލެ ާތައްޔ ރުކުރުމަށް ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާއިދ ރ އިން ާރިޕޯާސިލުގެ ާގުޅޭާއެޓުތަކ އި، އ 
އަދަދުތަކުގައިާފަރަގުހުރުން.ާާއައިޓަމްތަކުގެާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތްތަކުގައި ކީާފޮތްތައްާއަދ ހަމަކުރަމުންާބ ާއަދި،ާއައިޓަމްާހިމަނ ފައިވާ 

"ފައިސ ާލިބުނުާާ،ންމީގެާސަބަބުާދަދުތައްާސައްޙަނުވުން.ާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތްތަކުގައިާހުރިާއަާ،ގެންގޮސްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުން
ާ ާބަޔ ން"ގައި ާކުރެވުނުާގޮތުގެ ާހޭދަ ާގޮތ އި ާހިމަނ ފައިވ  ާފައިސ ގެާގޮތުގައި ާލައްކަާ)ހަތަރުާމިލ4,158,969ާިލިބުނު ާއެއް އަން

ހޭދަާކުރެވުނުާާލިބުނުާގޮތ އިާ"ފައިސ ާ.ާއަދިާނުވުންސައްޙަފަންސ ސްާއަށްާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާނުވައެއް(ާރުފިޔ ާ
ހަތަރުާސަތޭކަާާހ ސްާދެ)ތިންާމިލިއަންާނުވަާސަތަކޭާފަސްދޮޅަސ3,962,490ާާްޚަރަދުކަމަށްާދައްކ ފައިވ ާގޮތުގެާބަޔ ން"ގައިާ

ާާނުވުން.ސައްޙަނުވަދިހަ(ާރުފިޔާ 

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ .2 ާޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންހަރުގެާ"ފ ސްކުރެވުނުާބައަށްާނިމުނުާމ ލީާއ2016ާަޑިސެންބަރ31ާާުމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
ާބަޔ ން" ާގޮތުގެ ާބަޖެޓްާާ"ގެހޭދަކުރެވުނު ާރިވައިޒްކުރި ާކޮލަމްގައި ާފަާ" ާލިބުނު ާސަރުކ ރުން ާގޮތުގައި ާ"އެހީގެ ތެރޭގައި،ާއިސ "ގެ
ާ ާއިދ ރ ގެ 2016ާާކައުންސިލްގެ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާބަޖެޓަށް، ާފ ސްކުރެވުނު ާއަހަރަށް ޜަރީންާޓްރެވަނަ

 .ހިމަނ ފައިނުވުންލައްކަާފަންސ ސްާދެާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާނަވ ވީސް(ާރުފިޔާ ާހަ)652,929ާއިތުރުކޮށްދީފައިވ ާ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ .3 ލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ާގެާއަށްާނިމުނ2016ާާުމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  މ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާ 
އ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާއަށްާހަވ ލ ދޭާނޯޓްާނަންބަރުާ ގައިާކައުންސިލްގ24ާާެ"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސާ 

ާއިދ ރ ގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާރުފިޔ ާއެކައުން ާގެާނިޔަލަށްާހުރ2016ާާިޑިސެންބަރ31ާާުޓްގައި
ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓްގައ216,082ާާިދައްކާ ާންޓުންާކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަ ރުފިޔ އ އާި، )ދެާލައްކަާސޯޅަާހ ސްާއަށްޑިހަާދޭއާް(

ާއަށްާސަތޭކަާފަންސ ސްާ)ފަނަރަާހ ސ15,851ާާްދައްކާ ާޓުންާގެާނިޔަލަށްާހުރިާކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަނ2016ާްޑިސެންބަރ31ާާު
އެކައުންޓްގައިާާ،ޑޮލަރުާހިމަނ ފައިނުވ ތީއ އިޔޫ.އެސްާއެކެއްާ( 2016ާޑިސެންބަރ31ާާުބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާގައިާއޮންނަާރުފިޔާ 
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ސަތޭކަާާ)އެއްާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތްދިހަާތިންާހ ސްާހަތ1,173,776ާާްގެާނިޔަލަށްާހުރިކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓުންާދައްކާ 
ގައިާ(ާއަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތ24ާިހަތްދިހަާހައެއް(ާރުފިޔ އ އިާނޯޓްާނަންބަރުާ

ންކޮށްފައިވ ާއަދަދުާދިމ ނުވުން.ާއަދި،ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓ ާފައިސ ގެާ"ތިޖޫރީާބ ކީާފޮތް"ާއޮޑިޓަށްާބަޔ 
)ހަާހ ސްާފަސ6,575ާާްނުވުމުގެާސަބަބުން،ާއަހަރުާނިމުނުއިރުާއަތުގައިާހުރިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާށްދީފައިާފޯރުކޮާ

ރުފިޔ ގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތު ލިބުނުގޮތ އިާާއެހެންކަމުން،ާން.ސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހެއްާ( ހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާ"ފައިސާ 
ގައ24ާާިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާއަށްާހަވ ލ ދޭާނޯޓްާނަންބަރުާ"އަހަރުާނިާގެބަޔ ން"

މ އި،ާ(ާރުފިޔ ާސައްޙަާނުވުސ ޅީސްާހަތަރެއްސަތޭކަާނުވަާހ ސްާާދިހަ)އެއްާމިލިއަންާހަތަރުާލައްކ1,410,944ާާަހިމަނ ފައިވ ާ
އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސ ާލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނ2016ާާުންބަރުާޑިސ31ާެމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ

923,694ާގޮތުގެާބަޔ ން"ާގައިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ އ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާ
ނޯޓުާނަންބަރުާ)ނުވަާލައްކަާތޭވީސްާހ ސްާހަާސަތޭކަާނުވަދިހަާހަތަރެއް(ާރުފިޔ އ އިާއެާ ގައިާއަހަރ24ާާުާއަދަދަށްާހަވ ލ ދީފައިވާ 

)އެއްާމިލިއަންާހަތަރުާލައްކ1,410,944ާާަނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ އ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ 
ދިމ ނުވުންސ ޅީސްާހަތަރެއްސަތޭކަާާނުވަހ ސްާާދިހަ ާ.(ާރުފިޔާ 

ކައުން .4 ބަޖެޓެއްާތައްޔ ރުކޮށ2016ާްސިލްގެާއިދ ރ އިންާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  ގެާއ ންމުާބައްދަލުވުމުގައިާރައްޔިތުންާާ،ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރާ 
ާފ ސްކޮށްފައިނު ާބަޖެ"ާނަމަވެސް،ވުން. ާއެ ާބަޖެޓ އި ާބަޔ ންފ ސްކުރެވުނު ާގޮތުގެ ާހޭދަކުރެވުނު ާޓުން އްާބަޔ ނެާާގައިނަމުާގެާ"
ސާ ތްގޮތުންާލިބުނުާފައިާގޮއެހެނިހެންާހިމަނ ފައިވަނީ،ާޓްގެާގޮތުގައިާފ ސްކުރިާއަދިާރިވައިޒްކުރިާބަޖެާއެާބަޔ ނުގައިާ،ތައްޔ ރުކޮށް

 .ސައްޙަނުވުންާއަދަދުތައްގައިވ 44ާާނޯޓުާނަންބަރުާާ،ތައްކަމުންއަދިާކުރެވުނުާޚަރަދު

ާނިއަންާއެޑްވ ރސްާއޮޕީާ

ާގޮތުގައި ާދެކޭ ާއޮފީހުން ާސަބަބު""ާވ މަތީގައިާ،މި ާދެވުނު ާއޮފީނިއަންއެއް ާއިާބަޔ ގައެޑްވ ރސް ާސަބަބުންާމައްންކޮށްފައިވ  ، ސަލަތަކުގެ

ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާާ"ފައިސ ާލިބުނުގޮތ އިގައިާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގ2016ާާެާބަރުާންޑިސ31ާެކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާހުރ މ ލެއަތޮޅުާ
އ އިާ"ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަާކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ން" ާކައުންސިލްގެާާހުރ ލެއަތޮޅުާމ އްގައާި،މައިގަނޑުާގޮތެއަކީާާބަޔ ންާ"

މ ލީާއަހަރުގެާާ،އިއެާފައިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދ ާ،އަށްާނިމޭާމ ލީާއަހަރުާއެާއިދ ރ އަށްާލިބުނުާފައިސ ާއ އ2016ާިޑިސެންބަރ31ާާު
ާޕަބް ާ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ާދައްކުވައިދޭ ާއެއްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ  ާތެދުވެރިކަމ އެކު ާފައިސ  ާހުރި ާބ ކީ ާސެނިޔަލަށް ކްޓަރާއެކައުންޓިންގާލިކް

ފައިވާ އްޔ ރުކޮށްާތަާއެއްގޮތަށްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާއ ާސްޓޭންޑަޑްާ)އިޕްސަސް(:ާފައިނޭންޝަލްާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭޝްާ
ާ.ތަކެއްނޫނެވެމ ލީާބަޔ ން

މިންވަރ ާޢަމަލުާއެއްގޮތަށްާާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާ ރިޕޯޓުާޔ ންާމެދުާދެކޭގޮތްާބަާކުރެވިފައިވާ  ާކުރާ 

ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާކުރުމުގައިާއިދ ރ ގެާމ ލީާޢަމަލުާާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާއެއްގޮތަށްާ

ފައިވާ މ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅުމ އިާގުޅޭގޮތުންާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ާއަދ ކުރަންޖެހޭާކަމަށްާމަތީގައިާބަޔ ންކޮށްާ
ޤ ނޫނު(ާާލ މަރަކުޒަކީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައ7/2010ާާްޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ،އޫލިއްޔަތުގެާއިތުރުންމަސް
އިދ ރ އަށްާލިބޭާފައިސ ާއ އިާމުދ ާބަލަހައްޓަންވ ނީާދައުލަތުގެާމުދަލ އިާފައިސ ާބެލެހެއްޓުމުގެާާގެވަނަާމ އްދ ގައިާކައުންސިލ88ާާްގެާ

ާާޤ ނޫނ އި ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ާކަމަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެއްގޮތްވ  ާމ ލިއްޔަތުގެާ)3/2006ާގަވ އިދުތަކ އި ދައުލަތުގެ
ާއ ޤ ނޫނު ާގަވ އިދ އިާ،އި( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގަވ އިދުތަކ އިާާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ  ާމ ލީ ާކައުންސިލްގެ

އެާާޚަރަދުތައްާކުރުމުގައިާ،ބެލެހެއްޓުމ އިާ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާކަންތައްތައްާހިންގ ާހުރ މ ލެއަތޮޅުާާ،ތުގެާމަތިންއެއްގޮތްވ ާގޮ
ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި ާކައުންސިލުން ާއެ ާކައުންސިލްާ،އަހަރަށް ާގޮތަށްާގެއެ ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގައިާާ،އިދ ރ ގެ
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ާ ނޑައެޅިފައިވ  ާތެރޭގައިާ،ކަންތައްތަކަށްކަ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާހިސ ބުތައްާާ،ޚަރަދުކުރުމ އިާބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ
ާހަޤީޤަތ އިާއެއްގޮތަށްާޞައްޙަކަމ އިާފުރިހަމަކަމ އެކުާބެލެހެއްޓުމަކީވެސްާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާާ)ދައުލަތުގ3/2006ާެމ ލީާކަންކަންާހިންގައިާބެލެހެއްޓުމުގައިާޤ ނޫނުާނަންބަރުާއެހެނިހެންާމީގެާއިތުރަށްާއަދިާ
އެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަކީވެސްާކައުންސިލްގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ާ ާގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

ާއޫލިއްޔަތުާމަސްާާގެާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް

ންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބަޖެޓުންާކައުާާހުރ އަތޮޅުާމ ލެާ،މ ލީާބަޔ ންތަކުގެާސައްޙަކަމ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމުގެާއިތުރުން
ބަޖެޓުގައިާާ،ށްޞިލްވ ާގޮތަާއިދ ރ ގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ާާ،ޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާކައުންސިލުންާފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް

ާކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވ  ާާ،ކަ ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ާކަނޑައެޅުނު ާޚަރަދުކުރުމަށް ާކަންކަންާާ،ބަޔ ންކުރުމ އިބަޖެޓުގައި ާމ ލީ އިދ ރ ގެ
ކަންކަމ ާގުޅުންހުރިާާގެާމ ލީއިާކައުންސިލްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާ،ހިންގ ާބަލަހައްޓ ފައިވަނީާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އި

މިންވަރ މެދުާދެކޭާޢަމަލުާއެއަށްާާ،އެއްގޮތަށްތޯާބަލައިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ އި ގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަކީވެސްާއޮޑިޓަރާކުރެވިފައިވާ 
ާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ާތެރޭގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާހިން، މި ާކަންކަން ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާޤ ނޫކައުންސިލް ާބަޔ ންކުރެވުނު ާކުރިން ާގަވ އިދުތަކ އިާގުމުގައި، ނުތަކ އި
އުންސިލުންާފ ސްކޮށްދެއްވިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާކަާއެއްގޮތަށްާއަމަލުާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރުާބެލުމަށ އި،ާ

ާހޯދު ާހެކި ާބޭނުންވ  ާބެލުމަށް ާޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ާމަޤުޞަދުތައް ާއިޖުރ ބަޖެޓުގެ ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާގޮތުން ާފުރިހަމަކުރުންާމުގެ ތުތައް
ދ އިާކައުންސިލްގެާމ ލީާކަންކަމާ ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިާާ،ހިމެނެއެވެ.ާމިާއިޖުރ ތުތަކުގެާތެރޭގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އި

ާޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.ވަކޮށްފައިވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރުާލުޢަމަާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ އިާޚިލ ފަށްާ

ާ ާާހުރ އަތޮޅުާމ ލެމިގޮތުން ާއިދ ރ އިން ާއ2016ާަކައުންސިލްގެ ާޚަރަދުކޮާވަނަ ާބަޖެޓުން ާއަހަރަާށްފައިވަނީހަރުގެ ާކައުންސިލުންާއެ ާއެ ާށް
ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ  ާގޮ، ފ ސްކޮށްދެއްވި ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ާކަންާާ،ތަށްއިދ ރ ގެ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައިާ، ތައްތަކަށްބަޖެޓުގައި

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައި ވިޔަފ ރިތަކ އިާފައިސ އާ އަދިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އ އިާއެާއިދ ރ ގެާދަށުާާ،ތޯާބެލުމަށ އިޚަރަދުކުރުމަށްާކަ ގައިވާ 
ާގެާއަދިވެސްާކައުންސިލްާާ،ވ އިދ އިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަާ،ޔަތުގެާޤ ނޫނ އިދައުލަތުގެާމ ލިއްމުގައިާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާކަންކަންާހިންގު

މިންވަރ މެދުާދެާޢަމަލުއިދ ރ ގެާމ ލީާކަންކަމ އިާގުޅޭާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށްާ ކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަށްާބޭނުންވާ ކުރެވިފައިވާ 
 މިާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާމިންވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ކަމަށް

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާޢަމަލުާާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށްާ  ކުރެވިފައިވާ 

ާއަގުާާޖުމްލަާކެތީގެތަާގަންނަންޖެހޭާތަންތަނަށްާވަނަާމ އްދ ގައި،ާދައުލަތުގ8.25ާެާ(ގ2009ެގަވ އިދުާ)ާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ .5
ާލައްކަ(ާރުފިޔ އަށްވުރ1,500,000ާެާއަގުާމަސައްކަތުގެާކުރުވަންޖެހޭާނުވަތަ ާމިލިއަންާފަސް ާތަކެތިާާއެފަދަާ،ބޮޑުވ ނަމަާ)އެއް

ާބޯޑަށްާާއިވެލުއޭޝަންާޓެންޑަރާހޯދަންވ ނީާާފަރ ތެއްާވ ލުކުރ ނެހަާމަސައްކަތްތައްާއެފަދަާާނުވަތަާފަރ ތެއްާގަންނ ނެ
)ތިރީސްާނުވ39,427,807ާާަާޖުމްލަާާލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާމ ކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވީނަމަވެސް،ާހުށަހަޅައިގެންާ

ތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާާރު،ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިވަނަާއަހަރ2016ާާުރުފިޔާ މިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާހަތ ވީސްާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާހަތެއާް(
 .ޅ ފައިާނުވުންާޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަާޓެންޑަރާއިވެލުއޭމަސައްކަތްތައްާކުރ ނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާނެޝަނަލްާފަރ ތެއްާނުވަތަާ

ާގަވ އިދު .6 ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ހ(ާގައ7.01ާިާ(ގ2009ެ)ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާހަދިޔ ގެާދަާ،ވަނަ ާނުވަތަ ާގަންނަ ާތަންތަނަށް އުލަތުގެ
ާދަފްތަރެއް ާމުދަލުގެ ާހުރިހ  ާލިބޭ ާނަާާކަމަށ އިބަލަހައްޓަންވ ނެާގޮތުގައި ާކޯޑު ާދަފްތަރުގައި ާނަމ އިާމި ާފުރިހަމަ ާމުދަލުގެ ންބަރު،

ާމުހިންމުާ ާނޫންވެސް ާމި ާއަދި ާޙ ލަތު، ާމުދަލުގެ ާބަރުދަން، ާނުވަތަ ާމިން ާނަންބަރު، ާސީރިއަލް ާމޮޑެލް، ާ)ބްރޭންޑް، ތަފްސީލު
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އަގުާއަދިާއިތުރުާމަޢުމަ ލިބުނުާތ ރީޚާް، ހުރިތަނާް، މުދާ  ހިމަނަންވ ނެކަމަށްޢުލޫމ ތު(ާ، ާބަޔ ންކޮށްފައިާާލޫމ ތުާ)ފަހުންާއަންނަާބަދަލާު(
ާއެންމެހ ާާހުރިާާދަށުގައިާބެލުމުގެާއިދ ރ ގެާއެާދަފްތަރުގައިާހަރުމުދަލުގެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްގެާހުރ ާާމ ލެއަތޮޅުާާ،ނަމަވެސްވީ

ާމ ތުާލޫޢުމަާއެހެނިހެންާއަގ އިާހަރުމުދަލުގެާބައެއްާހިމަނ ފައިހުރިާދަފްތަރުގައިާހަރުމުދަލުގެާނުވުން.ާއަދި،ާހިމަނ ފައިާހަރުމުދ 
ާހަމައެއ އެކު،ާބަލަހައްޓ ފައިާފުރިހަމައަށް ާާނުވުން. ާއިދަރ އިން ާއަގ2016ާާުކައުންސިލްގެ ާހަރުމުދަލުގެ ާހޯދުނު ާއަހަރު ގެާވަނަ

31ާާާގޮތުގައި ާއަހަރުގ2016ާާެޑިސެންބަރު ާމ ލީ ާނިމުނު ާހުށަހަޅ ފައިވ ާއަށް ާބަޔ ނ އެކު ާމަާ"ާމ ލީ ާތެރޭގައިާ"ލޫމ ތުާޢުއިތުރު ގެ
ާ"މިލް ާބަޔ ން"ހިމަނ ފައިވ  ާޒިންމ ތަކުގެ ާމ ލީ ާާ،ގައިކިއްޔ ތ އި ާއަގު ާހަރުމުދަލުގެ ާބައެއް ާހޯދުނު ާއަހަރު ާނުވުން.އެ ާހިމަނ ފައި

ާހަރުމުދ "ާގައި"ބަޔ ންާާޒިންމ ތަކުގެާމ ލީާާމިލްކިއްޔ ތ އި"ާއެހެންކަމުން، ާހަރުމުދ ާނުނިމިހުރިާބިނ ކޮށް"ާއަދި" ާގޮތުގައިާާގެ"
 .ސައްޙަނުވުންާރުފިޔ ވ ރަާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާއަށްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއާް()ނ19,108,371ާަާޖުމްލަާާހިމަނ ފައިވ 

 
7. ާ ާހިންގަމުންދ  ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާއިންޖީނުމ ލެއަތޮޅު ާރައްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުތަކަށްާކ.ހުރ  ާޑީސަލްާާގޭގެ ބޭނުންވ 

ވަނ2015ާާަގޮތަށްާވ ާވަނަާމ އްދ ގައ8.15ާިާ(ގ2009ެ)ާއްޔަތުގެާގަވ އިދުއުލަތުގެާމ ލިދަާ،ކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްސަޕްލައި
އްާވ ާއަންދ ސީާހިސ ބުތަާއިޢުލ ނ އިާގުޅިގެންާލިބިފައިާއެާާކަންާލިޔެކިޔުންތަކުންާއެނގެންާއޮތްނަމަވެސް،ކޮށްފައިވ އިޢުލ ންއަހަރުާ

އަންދ ސީާާ،ންކޮށްފައިވ ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ 8.16ާާ(ގ2009ާެ)ގަވ އިދުާާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެާާ،ވުމ އިއޮޑިޓަށްާފޯރުކޮށްދީފައިނު
ލިޔުންާއަދިާމަސައްކަތްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާހޮވު ދޭާއުޞޫލ އި،ާާމަށްާޕޮއިންޓްހިސ ބުާހުށަހެޅުމަށްާމައުލޫމ ތުާދޭންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވާ 

ށަހެޅިާފަރ ތްތަކުގެާއަންދ ސީާހިސ ބުާހުާ،ށްފައިވ ގައިާބަޔ ންާކޮވަނަާމ އްދ 8.17ާާ(ގ2009ެގަވ އިދުާ)ާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
ާ ާއަދި ާ)ާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެލިސްޓް ާހިސ ބ8.20ާުާ(ގ2009ެގަވ އިދު ާއަންދ ސީ ާވ ގޮތަށް ާމ އްދ ގައި ާކޮމިޓީންާާވަނަ ބަލ 

2016ާލްގެާއިދ ރ އިންާއުންސިާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކަާ،މުާއިޖްރ ތުތައްާފުރިހަމަނުކޮށްންޕޮއިންޓްާދީފައިވ ާގޮތުގެާތަފްސީލުާފަދަާމުހި
ޑީސަލްާގަތުމަށްއިންޖީނުގެއަށްާވަނަާއަހަރުާ ާފަސްާމިލިއަންާހަތްާ)5,739,931ާާޖުމްލަާއަމިއްލަާފަރ ތަކ އިާހަވ ލުކޮށް،ާބޭނުންވާ 

ާއަހަރުާވަނ2015ާަޑީސަލްާހޯދުމަށްާާސަތޭކަާތިރީސްާއެކެއް(ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވުން.ާއަދިާހ ސްާނުވަާލައްކަާތިރީސްާނުވަ
ާ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާއަތޮޅު ާއިޢުލ ންމ ލެ ާއެއްބަސްވުމުާ،އިތަކ ކޮށްފައިވ  ާކަށަވަރުާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާސައްޙަކަން ގެ

 ކުރެވެންާނެތުން.ާ

 ލިޔެކިޔުންތައްާ ކ އިސ ބުތަހި ޚަރަދުކުރުމުގައ އި އެކައުންޓުން ޑޮލަރުާ ޔޫ.އެސް އަދި ރުފިޔ  އޮންނަ އިންޑިއ ގައި އޮފް ބޭންކް ސްޓޭޓް .8

 މައްސަލަތައް ފ ހަގަވި ބެލެހެއްޓުމުގައި

ވަތަާދައުލަތުގެާނުވަނަާމ އްދ ގައި،ާދައުލަތުގެާއެއްވެސްާފައިސ އެއ6.03ާާްގެާ(2009)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ހ(ާ
އިާއެހެންާމ ލީާއިދ ރ އެއްގައިާޓަރީާއޮތޯރިޓީާފިޔަވަބެލުމުގެާދަށުގައިާހުންނަާއެއްވެސްާފައިސ އެއްާޖަމ ކުރުމަށްޓަކައިާމޯލްޑިވްސްާމަނި

ާފައި ާބޭނުންވ  ާޖަމ ކުރަން ާހުޅުވަންވ ނީ ާނަމަވެސް(ާއެކައުންޓެއް ާބޭރުގައި ާރ އްޖެއިން ާނުވަތަ ާފުރިހަމަާ)ރ އްޖޭގައި ާބެހޭ ސ އ އި
ާއޮޢުމަ ާމިނިސްޓްރީ ާޓްރެޜަރީއަށްލޫމ ތ އެކު ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާލިާފް ާހުއްދަ ާލިޔުމަކުން ާބަޔ ންކޮށްފައިާބުމަށްފަހުކަމުާލިޔެ، ގައި

2013ާާއިދ ރ އިންާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާ، ގެާހުއްދަާނުހޯދައިއެންޑްާޓްރެޜަރީާާވީނަމަވެސް،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސް
 ފައިވުން.ާޅުވ ހުގައިާރުފިޔ ާއަދިާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓެއްާ)އެސް.ބީ.އައި(ާވަނަާއަހަރުާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ 

ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓުންާ)ށ(ާ ާގެާނިޔަލަށްާވަނަާއަހަރ2016ާާުާވަނަާއަހަރުންާފެށިގެނ2013ާްާއެސް.ބީ.އައިގައިާހުޅުވ ފައިވާ 
ތިންާާ-3,632,351ާ)ދެާލައްކަާތިރީސްާފަސްާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާއެކެއް(ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު،ާ)235,561ާާޖުމްލަ

ވަނ8ާާަގެާ(2009)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާތިރީސްާދެާހ ސްާތިންާސަތޭކަާފަންސ ސްާއެއްާރުފިޔ (ާމިލިއަންާހަާލައްކަާ
ލިޔެކިޔުންތައްާފުރިހަމަނުކޮށްާޚަރަދުކޮށްފައިވުން.ާބ ބުގައިާ 2016ާވަނަާއަހަރުންާފެށިގެނ2013ާާްމީގެއިތުރުން،ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

)ދެާލައްކަާތޭރ213,093ާާަާޖުމްލަާޖަމ ކޮށްފައިވ ާ)ބޭންކްާސްޓޭޓްމަންޓުންާދައްކ (ާންޓަށްާވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާރުފިޔ ާއެކައު
ާ ާއެކައުންޓަށް ާޑޮލަރު ާޔޫ.އެސް ާއަދި ާރުފިޔ  ާތިނެއް( ާނުވަދިހަ ާހ ސް ާދައްކ ( ާސްޓޭޓްމަންޓުން ާ)ބޭންކް ާޖުމްލަާޖަމ ކޮށްފައިވ 
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ތިންާމިލިއަންާާ-3,848,642ާއަށެއް(ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު،ާ)ާ)ދެާލައްކަާސ ޅީސްާނުވަާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާއަށްޑިހ249,588ާަ
މިާފައިސ އަކީާާ،އ އިާގުޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާނެތުމުގެާސަބަބުންއަށްާލައްކަާސ ޅީސްާއަށްާހ ސްާހަާސަތޭކަާސ ޅީސްާދޭއްާރުފިޔ (ާ

ާދެާއެކައުންޓްގެާފައިސ ގެާއެއްވެސްާމިާ،ތުން.ާއަދިފައިސ އެއްކަންާއެނގެންާނެމިާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކޮށްފައިވ ާކޮންާބޭނުމަކަށްާ
 .އަދިާމ ލީާބަޔ ނުގައިާހިމަނ ފައިާނުވުންާޚަރަދުާރިޕޯޓުާރިޕޯޓު،ާގެާއ މްދަނީހިސ ބެއްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ 

ާއިދ ރ އިން .9 ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާާމ ލެއަތޮޅު ާޕްރީސްހިންގަމުންދ  ާކުރުމަދޮންބަންޑ ރައިން ާއިމ ރ ތް 3,229,875ާާމްލަޖުާށްާކޫލް
ާހަވ ލުވިާންާމިލިއަންާދެާލައްކަާނަވ ވީސްާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހެއް(ާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،ާމަ)ތި ސައްކަތ އި

އަގަށްވުރެާއިތުރަށްއެއްބަފަރ ތ އެކުާ ާރުފިޔ ާާ(ދިހަާފަހެއްދެާލައްކަާސ ޅީސްާހަތްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާހަތް)247,375ާާސްވެފައިވާ 
 .ޚަރަދުކޮށްފައިވުން

2,293,149ާާޖުމްލަާކަށްާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކ ާހަވ ލުކޮށްގެންާކުރުވ ފައިވ ާމަސައްކަތްތަާއިންކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާާލެއަތޮޅުާހުރ މ  .10
ރުފިޔާ އެއްާ)ދެާމިލިއަންާދެާލައްކަާނުވަދިހަާތިންާހ ސްާ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާމ ާޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،ސަތޭކަާސ ޅީސްާނުވައެއްާ(

ާގޮތަށ8.22ާްާ(ގ2009ެ)ާގަވ އިދު ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާާ،ވަނަ ާއެއްބަސްވުންތަކުއެ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ރިޓެންޝަންާގައި
ާބަހައްޓ ނެާމުއްދަތު ާގޮތ އި ނޑ ނެ ާކަ ާނުވުާފައިސ  ާހަވ ާހަމައެއ އެކު،ާާ.ންހިމަނ ފައި ާފަރ ތްތަކ  ާކުރުވ ފައިވާ އަމިއްލަ ލުކޮށްގެން

ާނުވައެ)2,421,939ާާޖުމްލަާމަސައްކަތްތަކަށްާ ާތިރީސް ާސަތޭކަ ާނުވަ ާހ ސް ާއެކ ވީސް ާލައްކަ ާހަތަރު ާމިލިއަން ާރުފިޔ ާއްދެ )ާ
އެާ ވަނަާމ އްދ ގައ8.22ާާިާ(ގ2009ާެ)ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާންތަކުގައިގެާއެއްބަސްވުާތަކުމަސައްކަތްޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރާު،
ާގޮތަށް ާމުާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާނުނިމިއްޖެނަމައެއްބަސްވެފައިވ  ާމަސައްކަތް ާގޮތުގައިާ،އްދަތަށް ާގޮތްާާޖޫރިމަނ ގެ ނޑ ނެ ާކަ ާފައިސ 
ާ ާހ ސް)147,000ާާޖުމްލަހިމަނ ފައިނުވުމ އި، ާހަތް ާސ ޅީސް ާލައްކަ ާމަސައްކަތްއެއް ާރުފިޔ ގެ )ާ ވުންތަކުގައިާއެއްބަސްތަކުގެ

ާޖޫރިމަނ ގެާގޮތުގައިާންކޮށްފައިާވ ގޮތްާނޫންާގޮތްގޮތަށްާއިާބަޔ ވަނަާމ އްދ ގ8.29ާަާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ާހިމަނ ފައިވުާ ނޑ ނެގޮތް ާކަ ާފައިސ  ާއިތުރުން، ާމީގެ ާއިދ ރ ން. ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާއިންާއިންާމ ލެއަތޮޅު ޖީނުގެއަށްާހިންގ 

ާމަސައްކަތް ާކުރުމުގެ ާއިންސްޓޯލް ާސަޕްލައިކޮށް ާޕެނަލްބޯޑެއް ާމުއްދަތައެއްބަސްވެފައިާ،ސިންކްރޮނައިޒިންގ ާމަސައްކަތްާވ  ށް
ާ ާފައިސ  ާޖޫރިމަނ  ާކަނޑަންޖެހޭ ާނިމިފައިނުވ ތީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކުންފުނިން ާއެ ާއެކިފަހަރުމަތިން ނޑައި ާފައިސާ ބިނުކަ ލްތަކަށް

ާއަންާހަާލައްކަާ)އެއްާމިލ1,640,220ާިކަމުގައިވ ާާއަގުާޖުމްލަގެާނިޔަލަށްާމަސައްކަތުގ2018ާާެފެބްރުއަރީާާ،ދައްކަމުންގޮސް
 ވުން.ދައްކ ާޚަލ ސްާކޮށްފައިާާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރިާފަރ ތަށްާާ،ސ ޅީސްާހ ސްާދުއިސައްތަާވިހި(ާރުފިޔ 

11. (ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 2009ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައ8.28ާި(ގެ ާކަާ،ވަނަ ާހަވ ލުކުރ  ާތަންތަނުން ންތައްތައްާދައުލަތުގެ
ާގޮތުގެމަތިާ ާއެގްރިމެންޓުގައިވ  ާނިންމުމުންކަމަބަލައިގަންނަންވ ނީ ާއެކަންތައްކޮށް ާކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓ އިާށ އި،ން ާޚިލ ފަށް

ތަކެތިާބަލައިގަނެގެންާނުވ ނެާ ންޓްރެކްޓްާމަސައްކަތްާކޮާާ،ވަނަާމ އްދ ގައ8.29ާިގަވ އިދުގެާާމިއި،ާށ ކަމަމަސައްކަތ އިާވިއްކ ފައިވާ 
ާހަވ ލުކުރިާ ާމަސައްކަތް ާލަސްވުމުން، ާލަސްވ  ާއެ ާފަރ ތުންާާފަރ ތަށް،ާގެއްލުމުގެާއަގުާމަސައްކަތްާހަާލަސްވަމުންދ ނަމަ ވ ލުވި

ާބަޔ ންކޮށްފައިވީ ާާދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ާއިދ ރ އިންނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅު ާހަތަރުާ)އެއ1,481,308ާްާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާމިލިއަން
 .ރަދުކޮށްފައިވުންޚަާާނުކޮށްންާތައްޔ ރުނިންމިކަމުގެާލިޔުމަސައްކަތްާ، ލައްކަާއަށްޑިހަާއެއްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާއަށެއް(ާރުފިޔ 

ކަތެއްާކަމުގައިވިޔަސް،ާއަވަސްގޮތެއްގައިާކުރުވަންޖެހޭާމަސައްާ،ވަނަާމ އްދ ގައ8.21ާި(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) .12
ާ ާއެއްބަސްވ  ާފަރ ތުން ާދެ ާއަގ ބެހޭގޮތުން ާފެންވަރ  ާމަސައްކަތެއްގެ ާއެ ާހަވ ލުކުރަންވ ނީ، ވުމެއްގައިާސްއެއްބަމަސައްކަތް

ާސޮއިކުރުމަށްފަހުކަމު ާވީނަމަވެސް، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާއިދ ރ މ ލެގައި ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާނެތިއެއްބަސްާއިންއަތޮޅު ާޖުމްލަާާ،ވުމެއް
 .އިވުންޚަރަދުކޮށްފަ)އެއްާމިލިއަންާދެާލައްކަާއަށްޑިހަާހަާހ ސްާދުއިސައްތަާފަސްދޮޅަސްާއަށެއް(ާރުފިޔާ 1,286,268ާ

ާދައުލަތުާ .13 ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ(2009)ގެ ާމ އްދ 8.23ާާގެ ާާ،ގައިވަނަ ާމަސައްކަތުގެ ާއަގު ާއަގ އެކު )އެއ100,000ާާްތަކެތީގެ
ާލައްކަ(ާ ާބޮޑުނަމަ،ާމަސައްކަތުގެ ާވުރެ ާފައިސާ ާ %15އަގުގެާޖުމްލަާރުފިޔ އަށް ާއެޑްވ ންސް ާއަދަދަކަށް ާނުވ ނެ ާބޮޑު ާވުރެ އަށް
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ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާާމ ލެއަތޮޅުާ،މަވެސްދެވިދ ނެާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވީނަާ ށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާޚިލ ފަާހުރާ 
 .އިސ ގެާގޮތުގައިާދީފައިވުންއެޑްވ ންސްާފަާ،ރުފިޔ ާ(އަށްާލައްކަާތިރީސްާއެއްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް)831,360ާ

 ގޮތުން،ގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވުން.ާއެާމުދަލ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެ .14

ގަންނަންާބޭނުންވާ ާހޯދަންާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްާނުވަތަާ، ވަނަާމ އްދ ގައ8.05ާި(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ))ހ(ާ
ާފުރިހަމަކޮާ ާފޯމު ާނުވަތަ ާފޮތް ާހުއްދަދޭ ާހޯދުމަށް ާޚިދުމަތް ާތަކެއްޗ އި ާހޯދަންވ ނީ ާހުއްދަދިނުމުންކަމަށްާށްާއެކަމަށްާވެރިާތަކެތި ޔަކު

74,729ާާޖުމްލަޓުންާވަނަާއަހަރުާދައުލަތުގެާބަޖ2016ާެމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާާ،ވީނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައިާ
ސ ޅީސްާދެާާއްކަ)ފަސްާލ542,595ާަާޔ ާއަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންރުފިާހަތްދިހަާހަތަރުާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާނަވ ވީސް()

ާހޯދުމަކ ނުލައިާޔުމަކުންާތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާކުރިން،ާވެރިއެއްގެާހުއްދަާލިާ،ރުފިޔ ާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާނުވަދިހަާފަހެއް(
ާ.ޚަރަދުކޮށްފައިވުން

ާ))ށ(ާ ާމ އްދ ގައ8.10ާި(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދު ާއޯޑަރުކުރ އިރުާ،ވަނަ ާއޯޑަރުކުރ ާާދަލަށް،ާމުމުދ ާގަތުމަށް
ކައުންސިލްގެާާހުރ ާާއަތޮޅުމ ލެ، ވީނަމަވެސްާފޯމެއްާފުރިހަމަކޮށް،ާވެރިޔެއްގެާސޮއިާއޮތްާލިޔުމެއްާއޮންނަންވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައި

ާާ،އިދ ރ އިން ާބަޖެޓުން ާނަވ ވީސްާ)74,729ާާޖުމްލަދައުލަތުގެ ާސަތޭކަ ާހަތް ާހ ސް ާހަތަރު ާމުރުފިޔ ާ(ާހަތްދިހަ އަދިާާޢ މަލ ތްގެ
ގެާރުފިޔ ާ(ާހައެއްާއެއްާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތަރުާހ ސްާދުއިސައްތަާއަށްޑިހަ)1,104,286ާާޖުމްލަާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިން

ފޯމްާތައްޔ ރުތް،ާމުޢ މަލ  ާ.ފައިވުންޚަރަދުކޮށްާކޮށްނުާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރާ 

1,000ާގެާއަގުާއެއްފަހަރ ާގަންނަާތަކެތީާާ،ދ ގެާ)ނ(ާގައިވަނަާމ އ8.09ާާް(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ))ނ(ާ
ފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާާ،ރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުނުވ ނަމ25,000ާަރުފިޔ އިންާފެށިގެންާ ފަރ ތަކުންާާދުވެގެންާތިންމައެފަދަާތަކެތިާވިއްކާ 

ާއެ ާފަރ ތަކުން ާއެކަށީގެންވ  ާތެރެއިން ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާހޯދުމަށްފަހު، ާއަގު ާވީނަމަވެސް،ާތަކެތިާހޯދުމަށްާބަޔ ންާލިޔުމުން ކޮށްފައި
ާބަޖެޓުންާ ާދައުލަތުގެ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާދުއިސައ49,229ާްާޖުމްލަާމ ލެއަތޮޅު ާހ ސް ާނުވަ ާނަވ ވީސް(ާ)ސ ޅީސް ތަ

ާ.ންާއަގުާހޯދ ފައިނުވުންކުރުފިޔ ގެާތަކެތިާހޯދުމުގައިާތިންާފަރ ތަ

ކައުންސިލްގެާމ ލެއަތޮާ،ވ ގޮތަށްާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ8.11ާި(ގ2009ާެާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ރ(ާ ޅުާހުރާ 
ާކަށަވަރުނުކޮށް ާލިޔުމުން ާލިބިފައިވ ކަމަށް ާތަކެތި ާޚިދުމަތ އި ާބައެއް ާހޯދ ފައިވ  ާާ،އިދ ރ އަށް ާބަދައުލަތުގެ 39,744ާާޖުމްލަޖެޓުން

ލައްކަާާސްާ)ފ588,285ާަާޖުމްލަާރުފިޔ ާއަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންާ)ތިރީސްާނުވަާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާސ ޅީސްާހަތަރެއް(ާ
ާ.އަށްޑިހަާއަށްާހ ސްާދުއިސައްތަާއަށްޑިހަާފަހެއް(ާރުފިޔ ާޚަރަދުާކޮށްފައިވުން

15. (ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 2009ާދައުލަތުގެ ާހަފ6.16ާު(ގެ ާކޮންމެ ާއޮފީސްތަކުން ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައި، ާނިޔަލަށްާވަނަ ތ އެއްގެ
ާ ާތިޖޫރީއ އި ާތައްޔ ރުކޮށް، ާހިސ ބު ާފައިސ ގެ ާހުރި ާމުވައްޒަފަކުާވ ލުވެާހުރިާމުވައްޒަފުގެާއިތުރަށްާއޮފީހުާހަާތިޖޫރީގައި ާއިސް ގެ

ާއިދ ރ  ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާވީނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅު ާބަޔ ންކޮށްފައި ާގެންދަންވ ނެކަމަށް ާބަލަމުން ާހަފުތ ގެާއެހިސ ބު ާތިޖޫރީގެ އިން
ާހިސ ބެ ާއަހަރ2016ާާުއް ާހަފުތ އެއްގައިވަނަ ާއެއްވެސް ާނުވުން.ބަލަހައްޓ ާތައްޔ ރުކޮށްާގެ ާއ މްދަނީގެާދަާ، މިގޮތުންާފައި އުލަތުގެ
ސްާހަތްާސަތޭކަާ)ހަާލައްކަާތިންާހ 603,758ާާޖުމްލަބަލައިގަނެފައިވ ާާގެާއިދ ރ އަށްާާކައުންސިލްވަނަާއަހަރ2016ާުާގޮތުގައި

 .ންާއެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާނެތުކަމުގެވެއްދިާތިޖޫރީއަށްާ،(ާރުފިޔ އަށެއްފަންސ ސްާ

ާދައުލަތުގެާއ މްދަނީާފައިސ ގެާާވަނަާއަހަރުާކައުންސިލްގެާއ މްދަނީާފައިސ އ އ2016ާި، މ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިން .16
ތަކުގެާޚަރަދުތަކުންާކުރާ ާއައިޓަމްއައިޓަމްާބ ކީާބަލަހައްޓ ފައިާވީނަމަވެސް،ާއެާއިދ ރ އަށްާއެކިާކަންކަމަށްާލިބުނުާފައިސ ،ާއަދިާއެ

ާބަލަހައްޓ ފައިނުވުން.ާތަފްސީލް ާއިތުރުން،ާާއެނގޭގޮތަށް ާކުރުމުގައިއައިޓަމްމީގެ ާޚަރަދު ާޚަރަދަކ ާާ،ތަކުން ާއައިޓަމުންާާއިއެ ގުޅޭ
ާޚަރަދުކޮށްފައިވުން ާއައިޓަމްތަކުން ާއެހެން ާބަދަލުގައި ާމިގޮތުން،ޚަރަދުކުރުމުގެ ާކަާ. ާފޮތުގަާާއިދ ރ ގެއުންސިލްގެ ާބ ކީ އިާއައިޓަމް

އެއްކަންާނޭނގޭާފައިސ "ާ"ބޭންކަށްާޖަމ ކޮށްފައިާހިމަނ ފައިވ ، ފެށުނުއިރުާާވަނަާއަހަރ2016ާާުާގައިއައިޓަމްާާގެހުންނަާކޮންާފައިސާ 
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ާ)334,431ާާހުރި ާއެކެއް( ާތިރީސް ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާހ ސް ާހަތަރު ާތިރީސް ާލައްކަ ާލިބުނުކަމަށްާާރުފިޔ ތިން ާއަހަރުތެރޭ އަދި
461,279ާާޖުމްލަާކަންކަމަށްާާއެކިާ)އަށްޑިހަާއެއްާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާފަންސ ސްާފަހެއް(ާރުފިޔ އިން،81,555ާހިމަނ ފައިވ ާ

 .ންޚަރަދުކޮށްފައިވުާރުފިޔ ާ(ހަތަރުާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާއެއްާހ ސްާދުއިސައްތަާހަތްދިހަާނުވައެއް)

17. (ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަލައިގަންނަ، މ އްދ ގައިާވަނ1.01ާަާ(ގ2009ެދައުލަތުގެ ާއިދ ރ ތަކަށް ާވީއެންމެާދައުލަތުގެ ާފައިސ 
އޮޑިޓަރުންާކައުންސިލްގެާާ،ސްވީނަމަވެާފައިސ އެއްާޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓްތަކަށްާޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާާއަވަހަކަށްާއެ
ގުނިާތ ރީޚުއިދ ރ ގެާ ާލައްކަާއަށްޑިހަާ)ދ283,945ާެާޖުމްލަާގެާނިޔަލަށ2018ްބަރުާއޮކްޓ21ާޫާކަމަށްވ ާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސާ 

ބަހައްޓ ފައިާޖޫރީގައިާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމ ނުކޮށްާތިާއިދ ރ ގެާާކައުންސިލްގެާ،ރުފިޔ ހެއް(ާތިންާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާސ ޅީސްާފަާ
ާ.ންހުރު

ާސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާދ އ އިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންާވަނަާމ އ13ާް)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ގެާ 3/2006ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ .18
ޅޭ"ާސަރކިއުލަރގައިާ"ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަންނަާފައިސ ާމޯލްޑިވްސްާއިންލަންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީާ)މީރ (ާއަށްާފޮނުވުމ ގު

ޤ ނޫނުތަކުގެާދަށުން ދައުލަތުގެާކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާއ މްދަނީާފައިކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާބަލައިގަންނަާދައުލަތުގެާާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ސާ 
2016ާމްދަނީގެާގޮތުގައިާވީނަމަވެސް،ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާދައުލަތުގެާއ ާރެވެނިއުާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކުރުމަށްާބަޔ ންކޮށްފައި

ސްާފަސްާސަތޭކަާސްާހަާހ )އެއްލައްކަާފަންސ 156,592ާާޖުމްލަާވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާބަލައިގަނެފައިވ ާއ މްދަނީގެާތެރެއިން
 .ރުފިޔ ާޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކޮށްފައިނުވުންާ(ނުވަދިހަާދޭއް

ާވުމަށްާބޭނުންވ ާތަކެތިާކޫލްާހުޅުއެާރަށުާޕްރީސްާ،މުވައްޒަފަކުާދެާއިތުރުާއިދ ރ ގެާއިސްވެރިއަކ އިހުރ ާކައުންސިލްގެާމ ލެއަތޮޅުާ .19
ާދޯނިފަހަރު ާއިންޖީނުގެއަށ އި ާއިންގަތުމަށ އި ާއިންޖީނުގެ ާބޮޑު ާތަކެއްޗ އި ާގަންނަންޖެހޭ ާއިންޖީނުތަކަށް ާސެޓްާގެ ޖެކްޓަރ

ފެރީާދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްކުރުމަށްާ ާޚަރަދުކުރުމަށްާާާކަންކަމަށްމަތީގައިވ ާ،ކުރިާދަތުރުގައިސްރީލަންކ އަށްާސަރވިސްކުރުމަށ އާި،
ޑޮލަރުާ ާޖުމްލަާއެކައުންޓުންާޔާ ރުފިންނަާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮާގަތުމަށްާބޭނުންވާ 

99,999ާާ ާނުވައެއް( ާނުވަދިހަ ާސަތޭކަ ާނުވަ ާހ ސް ާނުވަ ާޗެކެއްރުފިޔ ާ)ނުވަދިހަ ާފަރ ާގެ ާބޭއަމިއްލަ އެކައުންޓަށްާާންކްާތެއްގެ
ގައިާއިންޑިއ އޮފްާާސްޓޭޓްާބޭންކްާާ،ޑޮލަރުާ.އެސް)ހަާހ ސްާހަތަރުާސަތޭކަާއަށްޑިހަާފަހެއް(ާޔ6,485ާޫާޖަމ ކޮށް،ާމިާއަދަދަށްވ 

ކައުންސިލްާއޮ ގެާތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްާމ ލެއަާ،ށްދިނުމުންގެާއިދ ރ ގެާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާއެާފަރ ތުންާޖަމ ކޮންނަާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
ފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާއޮާާ)ބޭންކްާޗެކުާާދެާާއެކައުންޓުންާނަގ ފައިވ އިރު،ާމިއެާފައިސާ އިދ ރ ގެާމުވައްޒަފަކުާޗެކުާމެދުވެރިކޮށްާ

ޗެކުާއަދިާ ނެގުމަށްާހަދ ފައިވާ  އެކައުންޓުންާފައިސާ  ރުާއެކައުންޓުންާޑޮލަރުާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާޑޮލަާާސްޓޭޓްާބޭންކްރުފިޔާ 
ާޗެކު( ާދޫކޮށްފައިވ  ާކައުންސިލްމ ލެއަތޮޅުާނެގުމަށް ާހަވ ލުކޮށްާާހުރ  ާފަރ ތަކ  ާއެއްވެސް ާއިދ ރ ގެ ލިޔެކިޔުމުންާާކަންާފައިވ ގެ

ޔޫ.އެސ3,935ާާްާގެާތެރެއިންމިާފައިސ ާާ،އަދިއެނގެންނެތުންާ. ގެާޚަރަދުކުރިގޮތުާާޑޮލަރު)ތިންާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާތިރީސްާފަހެއާް(
ާލިޔެކިޔުމަކު ާއެއްވެސް ާނެތުމ އިތަފްސީލް ާއެނގެން ާގުާ، ން ާދަތުރ  ާބުނެފައިވ  ާކުރިކަމަށް ާޚަރަދު ާފައިސ  ާރިޕޯާމި ާދަތުރު ޓްާޅޭ

 .ތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުން

ާހުރ ާކައުންސިލްގެމ ލެ .20 ާއަތޮޅު ާހިފ ާާ،"ާދޯނ3ި-"ދިރ ސ ާާއިދ ރ އިން ާފަރ ތ އެކުާވެފައިވ ާކުއްޔަށް ާމުއްދަފައިވ  ތުާއެއްބަސްވުމުގެ
ދިހަާ)ހަތ76,500ާްމަހަކުާއިންާފެށިގެނ2014ާާްާޖޫނ1ާްނުކޮށްާއ ާވުންާއެއްބަސްާވެފައިާވީނަމަވެސް،އަށްާހަމ2014ާަމެއ31ާާި

ާ ާރުފިޔ އަށް ާފަސްސަތޭކަ( ާހ ސް ާދީފައިވުންހަ ާކުއްޔަށް ާއަދި، .1ާާ ާއ2014ާެޖޫން ާފެށިގެން ާދޯނިާއިން ާކުއްޔަށްާފަރ ތަށް
 ކޮށްފައިާނުވުން.ާލ ނުާޢުދީފައިވަނީ،ާދޯނިާކުއްޔަށްާހިފ ނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާއ ންމުކޮށްާއި

21. (ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ(2009ދައުލަތުގެ ާބ ބ8ާާުގެ ކައުންސިލްގެާއިވަނަ ާޗެކުާގައިާވ ގޮތަށް،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  ދ ރ އިން
 .ރަޖިސްޓްރީއެއްާތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން
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ކައުންސިލްގެާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ1.10ާި(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) .22 ވ ގޮތަށް،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
 .އްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓ ފައިނުވުންތަާދަފްތަރެއްއްާތަފުސީލުކޮށްާއެނގޭނެާފަދަާލިބޭާކަންތައްތަފައިސާ އިދ ރ އަށްާ

ބަލައިގަތުމަށްފަހުާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހަކަށްާލިބޭާފަ، ވަނަާމ އްދ ގައ2.03ާިގެާ(2009ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) .23 އިސާ 
އިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތަކުންާދުވަާދުވަހުފޮތުގައިާލިޔެގެންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާކޮންޓްރޯލަރާހު ހުންާދުވަހަށްާރެކޯޑްކޮށްާއްދަކުރާ 

ނަމޫނ އ އިާއެއްގޮތަށްާބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާލިބޭ މ ލެއަތޮޅުާހުރާ ާ،ވީނަމަވެސްާފައިސ ގެާހިސ ބުތައްާގަވ އިދުގައިވާ 
ދައުލަތުގެާއ މްދަނީގެ ބޭންކަށްާާގައިނީގެާދުވަހުފޮތުއަދިާރައްޔިތުންގެާއ މްދަާާދުވަހުާފޮތްކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާބަލަހައްޓ ފައިވާ 

 ހިމަނ ފައިާނުވުން.ާޖަމ ކުރ ާފައިސ ގެާތަފްޞީލްާ

ވަތަާއެހެންާބޭންކަކަށްާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީއަށްާނުާ،ގައިމ އްދ ާވަނ1.12ާާަާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) .24
ާޖަމ ކޮށްފިނަމަ ާއެއްފައިސ  ާމަހަކު ާބަޔ ންާާާމަދުވެގެން ާކަމަށް ާކުރަންވ ނެ ާރިކޮންސައިލް ާއެކައުންޓް ާ،ވީނަމަވެސްާާކޮށްފައިާފަހަރު

އެކައުންޓްާއަދިާސްޓޭާ ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާރުފިޔާ  ޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިޔ ގައިާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
އެކައުންޓްާއަދިާ ހަރުގެާއެއްވެސްާވަނަާއ2016ާަާޔޫ.އެސް.ާޑޮލަރުާއެކައުންޓްގެާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާއޮންނަާރުފިޔާ 

 .ތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުންމަހެއްގައިާ

25. ާ ާދައުލަތުގެ ާޚަރަދުތަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާފައިސ އިން ާރައްޔިތުންގެ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާގަވ އިދުާމ މ ލެއަތޮޅު ލިއްޔަތުގެ
ގޮތަށްާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާތައްޔ 1ާާވަނަާބ ބުގ8ާާެ(ގ2009ާެ)  .ރުކޮށްފައިނުވުންާވަނަާބައިގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ދ އިމީާމުވައްޒަފުންނ އިާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހެއްގައިާ،ގައިވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(4.22ާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) .26 ،ާ
މެޝިނަކުންާނަމަވެސްާނުވަތަާކ ޑުާޖަާކޯޑެއްާސްމީގަޑިއަށްާހ ޒިރުވިކަންާއެނގޭާރަޖިސްޓްރީއެއްާނުވަތަާރެވަގުތީާމުވައްޒަފުންާރަ ހާ 

ސ ފުކޮށްާބެލެހެއްޓުމުގެާާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކުނިގޮނޑ އިާއިޖުތިމ ޢީާސަރަޙައްދުތައްާާނަމަވެސް،ކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވީާއޮންނަންވ ނެާ
ާބިދޭ ާޙަވ ލުކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތް ާ"ދިރ ސ  ާާ"2ސީާމުވައްޒަފުނ އި 3ާއަދިާ"ދިރ ސ  ާމުވައްޒަފުންގެ ާރެކޯޑެއްާހ "ާދޯނީގެ ޒިރީގެ

 .ފައިވުންރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްާ)އެއްާމިލިއަންާދެާލައްކަާސ ޅީސްާފަސްާހ ސްާދުއިސައްތަާތިރީސްާތިނެއް(1,245,233ާނެތިާ

މިންވަރ މެދުާދެާާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށްާ ާކޭގޮތްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

ާާ،މިާއޮފީހުންާދެކޭާގޮތުގައި

އަށްާ (26) ންާ(5)ާނަންބަރުާގެ"އަސ ސްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާާ"ޤ ނޫނުާތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށް)ހ(ާ
މައްސަލަާ ބަލަހައްޓ ފައިާވަނީާދައުލަތުގެާހިާާ،މ ލީާކަންކަންގެާއިދ ރ ގެާއުންސިލްކަާހުރ ާއަތޮޅުާމ ލެކުގެާސަބަބުން،ާތަބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ންގާ 

ާކައުންސިލްގެާމ ލީާކަންކަމ ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާާގަވ އިދ އިމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާާ،މ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އި
ާއަދި ؛ އެއްގޮތަށްާކަމަށްާނުދެކެމެވެ

ނޑުާގޮތެއްގައިާ،ފިޔަވައިާޔ ންކޮށްފައިވ ާމައްސަލަބަގައިާާނަންބަރުާވަނަާ(4)ާގެ"އެޑްވަރސްާއޮޕީނިއަންާދެވުނުާސަބަބު)ށ(ާ" ާ،މައިގަ
ދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއިދ ރީާ)ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ާާެޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ،އަމަލުކޮށްފައިވަނީއިންާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާ
 ށެވެ.ާއެއްގޮތައުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާއ ާ
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 އިާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ދިންާގޮތްާާފ ހަގަކުރެވުނުާމައްސަލަތަކ ާއޮޑިޓްގައިާ

ބައެއްާރިޕޯޓްތަކަށްާއަދަދުތައްާގެނެސްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކ އިާބައެއްާބިނ ވެފައިވ ާާއަދަދުތައްާހިމަނ ފައިވ ޔ ނުގައިާމ ލީާބަާ .1
ާދެމެދުާތަފ ތުާހުރުންާާއިާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތ ާ

އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސ ާލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނ2016ާާުޑިސެންބަރ31ާާުގެާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ )ހ(ާ
ާ ާނަންބަރު ާނޯޓު ާހަވ ލ ދޭ ާއަށް ާޚަރަދު" ާކުރެވުނު ާއޭގެން ާއ މްދަނީއ އި ާލިބުނު ާގޮތްގޮތުން ާއެހެނިހެން ާބަޔ ން"ގެ އ އ12ާާިގޮތުގެ

ގެާ"ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާއެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާއ މްދަނީއ އިާ"ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާ ާބަޔ ނާް"
ރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންާހިންގ ާހަރަކ ތްތަކުގެާބައެއްާާ،ގައިާހިމަނ ފައިވ 44ާއޭގެންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ާއަށްާހަވ ލ ދޭާނޯޓުާނަންބަރުާ

އަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިކަމަށްާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތުންާާ،މަށްާރިޕޯޓުތަކުންާދައްކ ާއަދަދ އައިޓަމްތަކުގައި،ާއަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިާފައިސ ކަ
އަދަދު އަހަރުާފެށުނުއިރުާބައެއްާއައިޓަމްތަކުގައިާއޮޑިޓްާސ މްޕަލްާނަގައިގެންާބެލިާބެލުމުންާާ،މިގޮތުންދިމ ނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެާ.ާދައްކާ 

ގައިާއަހަރުާފެށުނުއިރުާއެާއައިޓަމްތަކުގައިާ"އެހެނިހެންާއ މްދަނީގެާރިޕޯޓް"ާާނ ފައިވ ާއަދަދުތަކ ތުގައިާހިމަހުރިކަމަށްާއައިޓަމްާބ ކީާފޮާ
ދެމެދުާފަރަގުހު ާާރިާގޮތުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވ ާތ ވަލުގައިާއެވަނީއެވެ.ހުރިކަމަށްާހިމަނ ފައިވ ާއަދަދާ 

ާ

ާ

ާ

ާ

ާ

ާ

ާ

މިާރިޕޯޓުގައިާހިމަނ ފައިވާ ާ،ގެާއަދަދުތައްާ"އެހެނިހެންާއ މްދަނީާރިޕޯޓް"ާންާގެނެސްފައިާވީނަމަވެސ44ާްނޯޓުާނަންބަރުާާ،މީގެއިތުރުން
ާޚަރަދުގެ ާހިނގި ާއަދި ާފައިސ  ާލިބުނު ާފޮތުން ާބ ކީ ާއައިޓަމް ާޚަރަދ އި، ާހިނގި ާއަދި ާފައިސ  ާލިބުނު ާއައިޓަމްތަކުގެ ާގޮތުގައިާބައެއް

ާފ ހަގަކުރަމެ ާހުރިކަން ާފަރަގު ާއަދަދުތަކުގައި، ާދައްކ ފައިވ  ާާމިގޮތުން،ވެ. ާބެލުމުން ާބެލި ާނަގައިގެން ާސ މްޕަލް ރައްޔިތުންގެާއޮޑިޓް
ާ ާއަދަދުތަކ  ާހިމަނ ފައިވ  ާފޮތުގައި ާބ ކީ ާއައިޓަމް ާގޮތުގައި ާޚަރަދުގެ ާހިނގި ާފައިސ އ އި ާލިބުނު ާއ މްއިންޖީނުގެއަށް ދަނީގެާ"އެހެނިހެން

ދެމެދުާފަރަގުހުރިޕޯޓް" އަދަދާ  ރިގޮތުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވާ ގައިާއެާއައިޓަމަށްާލިބުނުާފައިސ އ އިާހިނގިާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ 
ާތ ވަލުގައިާއެވަނީއެވެ.

ާ

ހެން
ހެނި

އެ
ާ

ނީގެ
ްމދަ

އ 
ާ

ޕޯޓްާ
ރި

ާ

ޓަމް
އައި

ާ
ާބ ކީ

ފޮތް
ާ

ރު(
އިުތ

ނި/)
އު

ާ

 48,809 10,719,282 10,670,473ާލިބުނުާފައިސ ާ

 176,426 11,151,448 10,975,022ާހިނގިާޚަރަދުާ

ާ

ާއައިޓަްމގެާނަންާ

ހެން
ހެނި

އެ
ާ

ނީގެ
ްމދަ

އ 
ާ

ޕޯޓްާ
ރި

ާ

ޓަމް
އައި

ާ
ތްފޮާބ ކީ

ާ

ރު(
އިުތ

ނި/)
އު

ާ

 (518) 6,194 6,712ާބައުާިއންޖީުނގެާ

 (30,338) 5,068,663 5,099,001ާރައްޔިތުްނގެާިއންޖީުނގެާ
 (17,500) 334,431 351,931ާފަިއސާ ާބޭންކަށްާަޖމ ކޮށްފައިާހުްނނަާކޮންާފަިއސ ެއއްކަންާނޭނގޭ

 11,469 11,469 0ާސްޓޭޖްާހެުދމަށްާލިބޭާ
 36,887 5,420,756 5,457,644ާޖުމްލަާ
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ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާބޭންކްާއެކަންޓުންާ ވަނ2016ާާަހަމައެއ އެކު،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
އެއްވެސްާރިޕޯޓެއްގައިާހިމަނ ފައިާނުވ ތީއ އިާމ ލީާބަޔ ންތަކަށްާއަހަރުގެާތެރޭގައިާކޮށްފައިވ ާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ

ާ ާއިދ ރ ގެ ާރިޕޯޓުންކަމަށްވ ތީާކައުންސިލްގެ ާކުރިންާދެންނެވުނު ާމ ލ2016ާާީޑިސެންބަރ31ާާުއަދަދުތައްާގެނެސްފައިވަނީ ާނިމުނު އަށް
ކަންޓުންާކޮށްފައިވ ާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާހިމަނ ފައިނުވ ކަންާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ނުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާބޭންކްާއެ

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

20ާާާ،މީގެއިތުރުން ާމ ލިއްޔަތ އިބެހ2011ާާޭއޭޕްރީލް ާއ ންމުކޮށްފައިވ  ާޓްރެޜަރީއިން ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާދުވަހު ވަނަ
ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ2011/06ާިސަރކިއުލަރާ)ސަރކިއުލަރާނަންބަރުާ ގޮތުންާ( ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާާ،ވާ 
ާ ާނަންބަރު ާ)ޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު ާގުޅިގެނ2010/07ްހިންގުމުގެ ާއުފެދުމ އި ާކައުންސިލްތައް ާއުފައްދ ފައިވ  ާދަށުން ާއަތޮޅުާާ،(ގެ ާކުރިން އޭގެ

ފައިސ ގެާއެކައުންޓްތައްާމިނިސްޓްރީާ ވަނ2011ާާަމ ރޗ10ާާްއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއިންާއޮފީހ އިާރަށުާއޮފީހަށްާނިސްބަތްވާ 
ތްވާ ދުވަހުާވަނީާބަންދުކޮށްފައެވެ.ާމިގޮތުންާބަންދުކުރެވުނުާއެކައުންޓްތަކުގެާތެރެއިންާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާނިސްބަ

ާފައި ާއައިޓަމްތަކުގެ ާހުރި ާއެކައުންޓްގައި ާކޮމިޓީގެ ާކުރިއަރުވ  ާރަށް ާޓްރެޜަރީއިންާާ،ސ އެރަށުގެ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ
ާވީނަމަވެސްާ،ރިލީޒްކޮށްދީފައިވ ކަމަށް ާމައުލޫމ ތުދިންކަމުގައި ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާތަފްޞީލްާާ،މ ލެއަތޮޅު ާއަދަދުގެ ރިލީޒްކުރި

2016ާކުގެާބ ކީއަށްާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނުގެނެސްާމިާއައިޓަމްތަާ،އެނގޭނެފަދަާލިޔެކިޔުމެއްާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއެހެންކަމުން
ާގެންގޮސްފައިވ ތީ ާކުރަމުން ާބ ކީ ާހަމައަށް ާއަހަރ އި ާާ،ވަނަ ާއަދަދުތަކަކީ ާނެތްކަންާޙައްޞަމި ާކުރެވެން ާކަށަވަރު ާއަދަދުތަކެއްކަން

ާ ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާޑިސ31ާެާނަތީޖ އެއްގެާގޮތުންާ ާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުއަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާ"2016ާންބަރު ާލިބުނު ގެާބަޔ ން"ާއަދިާފައިސ 
"ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ "ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ގައިާ"އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާފައިސ 

ާސަތ29,463,320ާާޭ ާތިން ާހ ސް ާތިން ާފަސްދޮޅަސް ާލައްކަ ާހަތަރު ާމިލިއަން ާގޮތްގޮތުންާކަާވިހި(ާރުފިޔ އ އިާ"އެހެނިހެާ)ނަވ ވީސް ން
ވަދިހަާއެއްާހ ސްާ)ތިރީސްާދެާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާނ32,191,093ާާުލިބުނުާފައިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދު"ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާ

ާނޫންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާާއަދަދުތަކެއްޙަާއަކީާޞައްނުވަދިހަާތިނެއް(ާރުފިޔ 

ލިބުނ2016ާާުޑިސެންބަރ31ާާުއިދ ރ ގެާާާކައުންސިލްގެާ)ށ(ާމ ލެއަތޮޅުާހުރ  ތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮއަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާ 
އްޔ ރުކޮށްފައިވ ާޚަރަދުާއިދ ރ އިންާތައެާާ،ގެާއަދަދުާގެނެސްފައިވަނީގައިާސަރުކ ރުންާލިބުނުާފައިސ ""އެހީގެާގޮތުާާއަށްގޮތުގެާބަޔ ން"

ާކަމަށްވެފައިރިޕޯޓު ާރިޕޯޓުގައިާއެާާ،ން ާާާޚަރަދު ާކުރެވުނު ާފައިސ އިން ާލިބުނު ާގޮތުގައި ާއެހީގެ ާރަދުޚަ"ސަރުކ ރުން ރަދުގެާޚަާޖުމްލަާ"ގެ
ހ5,663,771ާިގޮތުގައިާ ރުފިޔާ  ާ،ވީނަމަވެސްާމަނ ފައިާ)ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާހަތްދިހަާއެކެއާް(

ލްގެާއިދ ރ އަށްާސަރުކ ރުންާއްާބަލަހައްޓ ާޕަބްލިކްާއެކައުންޓިންގާސިސްޓަމްާ)އެސް.އޭ.ޕީ(ާގައިާކައުންސިާދައުލަތުގެާއިދ ރ ތަކުގެާހިސ ބުތަ
ންާފަސްާލައްކަާތިރީސްާ)ހަާމިލިއ6,533,664ާައަދަދަކީާާޖުމްލައެހީގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާދައްކާ 

ާފަސްދޮޅަސްާނުވަާ)އަށްާލައްކ869,892ާަމިާދެާއަދަދުގައިާއެހެންކަމުން،ާހަތަރެއް(ާރުފިޔ އެވެ.ާާތިންާހ ސްާހަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިހެން ާހުރިކަން ާފަރަގު ާރުފިޔ ގެ ާދޭއް( ާނުވަދިހަ ާސަތޭކަ ާއަށް ާސަބަބުންހ ސް ާކައުންސިލްގެާމ ލެއަތޮާ،ވުމުގެ ާހުރ  ޅު

ލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"އަށްާނިމުނ2016ާާުޑިސެންބަރ31ާާުއިދ ރ ގެާ ގައިާ"އެހީގެާގޮތުގައިާމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާ 
ސްާހަތްާސަތޭކަާ)ފަސްާމިލިއަންާހަާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާތިންާހ 5,663,771ާސަރުކ ރުންާލިބުނުާފައިސ "ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާ

ާ.ސައްޙަނޫންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެހަތްދިހަާއެކެއް(ާރުފިޔ ާ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ ލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނ2016ާާުޑިސެންބަރ31ާާު)ނ(ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާ"ފައިސާ 
ާބަޔ ން" ާގޮތުގެ ާ"ސަރުކ ރުގެާގައި ާއަދި ާޚަރަދު" ާކުރެވުނު ާއޭގެން ާއ އި ާފައިސ  ާބަލައިގަތް ާގޮތުގައި ާއ މްދަނީގެ "ދައުލަތުގެ

އެހެންާފަރ ތްތަކަށްާރައްދުާކުރުމަށް/ޚަރަދުާކުރުމަށްާލިބުނުާފައިސ ާއ އިާއޭގެންާޚަރަދު/ރައްދުާކުރެވުނުާފައިސ "ގެާާމުއައްސަސ ތަކުން،
ާބ ކީާއެމިާރިޕޯޓުތަކ އި،ާވ އިރު،ާއެާއައިޓަމްއަކ އިާގުޅޭާރިޕޯޓުތަކުންާއަދަދުތައްާގެނެސްފައިާާ،ގޮތުގައި އ ާގުޅޭާއައިޓްމަތަކުގެާއައިޓަމް
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ލިބުނުާފައިސ ާއަދިާޚަރަދު/ރައްދުާކުރެވުނުާފައިސ ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާއަދަދުތަކުގައިާފަރަގުހުރިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާފޮތްތަކުގައިާ
އައިޓަމްާބ ކީާފޮތްތަކުގައިާހުރިާާ،އަދ ހަމަކުރަމުންާގެންގޮސްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާވަނަާއަހަރުާއައިޓަމްާބ ކީާފޮތްތައ2016ާްއަދިާ

ާ ާއަދަދުތައް ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާސަބަބުންސައްޙަނޫންކަން ާ"ދައުލަތުގެާާ،މީގެ ާބަޔ ން"ގައި ާގޮތުގެ ާކުރެވުނު ާހޭދަ ާގޮތ އި ާލިބުނު "ފައިސ 
ާ ާހިމަނ ފައިވ  ާގޮތުގައި ާފައިސ "ގެ ާބަލައިގަތް ާގޮތުގައި ާތޭވީސް(337,223ާާއ މްދަނީގެ ާދުއިސައްތަ ާހ ސް ާހަތް ާތިރީސް ާލައްކަ )ތިން

)އެއ161,440ާާްއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަތްާފައިސ އިންާރައްދުކުރެވުނުާފައިސ "ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާރުފިޔ އ އިާ"ދައުލަތުގެާ
ާރައްދުާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާމުއައްސަސ ތަކުން ާ"ސަރުކ ރު ާއ އި ާރުފިޔ  ާސ ޅީސް( ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާހ ސް ާއެއް ާފަސްދޮޅަސް ލައްކަ

ާފައިސ  ާލިބުނު ާކުރުމަށް ާކުރުމަށް/ޚަރަދު ާހިމަނ ފައިވ  ާގޮތުގައި ާހަތ3,821,746ާާް"ގެ ާހ ސް ާއެކ ވީސް ާލައްކަ ާއަށް ާމިލިއަން )ތިން
ރުފިޔ އ އިާ"ސަރުކ ރުާމުއައްސަސ ތަކުންާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާރައްދުާކުރުމަށް/ޚަރަދުާކުރުމަށްާލިބުނުާފައިސ  އިންާސަތޭކަާސ ޅީސްާހައެއްާ(

ާހި ާގޮތުގައި ާފައިސ "ގެ ާކުރެވުނު ާރައްދު/ޚަރަދު ާފަންސ ސް(ާރުފިޔާ 3,801,050ާމަނ ފައިވ  ާހ ސް ާއެއް ާލައްކަ ާއަށް ާމިލިއަން )ތިން
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާނޫންކަންސައްޙަ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ ގ2.04ާަގެާ(R-20/2017))ހާ( ގޮތަށް،ާއ މްދަނީއ އިާޚަރަާއިާބަޔ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ( ދުގެާންކޮށްފައިވާ 
ާބެލެހެއްޓޭނެ ާާހިސ ބުތައް ާކަކައުންސިލްއިންތިޒ މެއް ާރައީސް ާކައުންސިލްގެ ާހަމަޖައްސ ފައިވ ކަން ާއިދ ރ ގައި ާއެކަންކަންާގެ ށަވަރުކޮށް

ާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާކުރިއަށްާހިނގަމުންދޭތޯާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާބެހޭާއެންމެހާ ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކ6.07ާާޮގެާާ(R-20/2017)(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާށ) ށްފައިވ ާގޮތަށް،ާފައިސ އ 
މެވެ.ާއަދިާމިާމަސައްކަތާ ފޮތްތައް،ާއެކައުންޓްސްާއޮފިސަރާނުވަތަާއެާމަސައްކަތ އިާހަވ ލުވެހުރިާމުވައްޒަފަކުާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަ

ާމަސައްކަތ ާހަވ ލުވެހުރިާރުމުގެާޒިންމ ާއެކައުންޓްސްާއޮފިސަރާނުވަތަާއެގުޅިގެންާތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭާއެންމެހ ާރިޕޯޓުތަކެއްާތައްޔ ރުކުާ
ާމުވައްޒަފަކުާއުފުލުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާހިމެނުމަށްޓަކައިާކަާއަށްކައުންސިލްގެާއިދ ރ (ާނ) އުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާލިބޭާފައިސ އ އިާޚަރަދުގެާޞައްޙަާތަފުޞީލުާމ ލީާބަޔ ނުގައި
ާފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ،ކަމ އެކުާތައްޔ ރުކޮށްޙަޕޯޓުތައްާސައްމ ލީާހިސ ބުތަކ އިާމ ލީާރި

އަދަދުާސައްޙަނުވުންާ .2  ސަރުކ ރުންާއެހީގެާގޮތުގައިާލިބުނުާފައިސ ގެާގޮތުގައިާމ ލީާބަޔ ނުގައިާހިމަނ ފައިވާ 

ާއިާފޮނުވ ފައިވ ާގ2016ާަޖެނުއަރ24ާާީމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީން،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށް،ާ
ނމ ލެއަތޮޅުާވ ގޮތުން،ާާގައިސިޓB1/334/2016/03ާީ-13ާނަންބަރު ކުނިގޮ ޑުާސަރަހައްދުާވަކިކުރުމުގެާގޮތުންާވަށ ފ ރުާރޭނުމަށްާހުރާ 

ވީސް(ާވ ނަާާތޭކަާފަންސ ސްާދެާހ ސްާނުވަާސަާލައްކަާ)ހ652,929ާާަވަނަާއަހަރ2016ާާުމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާ
މީހުންާދިރިނޫޅޭާާ–މަރ މ ތުކުރުންާ) 226002ާކޯޑުާނަންބަރުބަޖެޓުާގ1377ާެނަންބަރުާާޒްނަސްާއޭރިއ ކައުންސިލްާއިދ ރ ގެާބިާރުފިޔ 

ކައުންޓްގެާދ ރ ގެާބޭންކްާއެހަމައެއ އެކު،ާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާގައިާއޮންނަާކައުންސިލްގެާއިާވެއެވެ.ާއަށްާއިތުރުާކޮށްދީފައިާާ(އިމ ރ ތް
ާވެފައެވެ.ޓަށްާޖަމ އެކައުންބޭންކްާގައިާމިާއަދަދުާވަނީާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގ2016ާާެފެބުރުއަރ17ާާީސްޓޭޓްމަންޓުންާދައްކ ގޮތުން،ާ

ާ ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާހ2016ާޭނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅު ާބަޖެޓުން ާއެ ާބަޖެޓ އި ާ"ފ ސްކުރެވުނު ާއަހަރުގެ ާގޮތުގެާވަނަ ާދަކުރެވުނު
ާތެރޭގައި ާފައިސ ގެ ާލިބުނު ާގޮތުގައި ާއެހީގެ ާސަރުކ ރުން ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލްގެ ާހިމަާ،ބަޔ ން"ގައި، ާއަދަދު ާނުވ ކަންާމި ނ ފައި

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ އެހެންކަމުން،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  އަހަރުގެާ"ފ ސްކުރެވުނުާާއަށްާނިމުނުާމ ލ2016ާީޑިސެންބަރ31ާާުފ ހަގަކުރަމެވެާ.
ާރުކ ރުންާލިބުނުާފައިސ "ގެާ"އެހީގެާގޮތުގައިާސަ"ާކޮލަމްގައިާރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓް"ާގެއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ާބަޖެޓ އި

އްޙަާޞަފިޔ އަކީާ)ހަތްާމިލިއަންާއަށްާލައްކަާދިހަާހ ސްާހަތަރުާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާހައެއް(ާރ7,810,466ާާުގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާ
ާންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދަދެއްާނޫންކަ
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ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ ގ2.04ާަގެާ(R-20/2017))ހާ( ގޮތަށް،ާއ މްދަނީއ އިާޚަރަދުގެާއިާބަޔ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ( ންކޮށްފައިވާ 
ާބެލެހެއްޓޭނެ ާހަމަޖައްސ ފައިވ ކަންާހިސ ބުތައް ާއިދ ރ ގައި ާކައުންސިލުގެ ާކަާއިންތިޒ މެއް ާރައީސް އެކަންކަންާާ،ށަވަރުކޮށްކައުންސިލްގެ

ާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާބަލައިާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާކުރިއަށްާހިނގަމުންދޭތޯާ

ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓަށްާއިތުރުކުރެވޭާއަދަދުތަކ އިާއެބަޖެޓުންާއުނިކުރެވޭާއަދަދުތަކުގެާސަބަބުންާބަޖެޓެއްާފ ސްކޮށް،ާާމ ލީާއަހަރަށްާ)ށ(ާ
މ ލީާބަޔ ނުގައިާހިމެނުމަށްާާއަދަދުތައްާޙަާއްޞަޖެޓްާ)ރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓް(ގެާކުރެވުނުާބަޖެޓަށްާއަންނަާބަދަލުތައްާފެންނަންާއޮންނަާބަފ ސް

 ދަންނަވަމެވެ.

ާގޮތުާ .3 ާތަކެތި"ގެ ާބެލެވޭ ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާއ އި ާ"ފައިސ  ާބަޔ ނުގައި ާގޮތުގެ ާހޭދަކުރެވުނު ާގޮތ އި ާލިބުނު އިާގަާފައިސ 
ާޙަާނޫންާއަދަދެއްާހިމަނ ފައިވުންާސައްާ

ހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާާފައިސ ާލިބުނުގޮތ އި"އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގ2016ާާެޑިސެންބަރ31ާާުމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ
24ާާނޯޓްާނަންބަރުާލ ދޭހަވ މިާއައިޓަމަށްާ"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާާ،ބަޔ ން"ގައި

އެކައުންޓްގައިާާއިދ ރ ގެާނަމުގައިާގައިާކައުންސިލްގެާ ގެާނިޔަލަށ2016ާްންބަރުާޑިސ31ާެސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާރުފިޔާ 
ރުފިޔ އ އި،216,082ާާދައްކާ ާންޓުާހުރިކަމަށްާބޭންކްާސްޓޭޓްމަން ލަރުާއެކައުންޓްގައިާޑޮޔޫ.އެސްާ)ދެާލައްކަާސޯޅަާހ ސްާއަށްޑިހަާދޭއްާ(

31ާާ ާސްޓޭޓްމަނ2016ާްޑިސެންބަރު ާބޭންކް ާކަމަށް ާހުރި ާނިޔަލަށް ާާޓުންގެ 15,851ާާދައްކ  ާސަތޭކަ ާއަށް ާހ ސް ންސ ސްާފަ)ފަނަރަ
ސްގައިާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާނަމުގައިާ،ހިމަނ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމީގެއިތުރުންާާޑޮލަރުޔޫ.އެސް.ާއެކެއް(ާ

ާ ާއެކައުންޓްގައި ާރުފިޔ  31ާާއޮންނަ 2016ާޑިސެންބަރު ާނިޔަލަށް ާސްޓޭޓްމަންޓުންާހުރިކަމަށްާގެ )އެއ1,173,776ާާްާދައްކ ާާބޭންކް
ޔ ންކޮށްފައިވ ާއަދަދުާގައިާބ24ާަނޯޓްާނަންބަރުާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާހަތްދިހަާތިންާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާހަތްދިހަާހައެއް(ާރުފިޔ އ އިާ

މިާއަދަދުާރިކޮންސައިލްާކުރުމުގެާގޮތުންާބޭންކްާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓްާތައްޔ ރުކޮށްާކަދިމ ނުވ ާ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމ އާި،
ާހުށަހަޅ ާ ާފޮތް"ާއޮޑިޓަށް ާބ ކީ ާ"ތިޖޫރީ ާފައިސ ގެ ާބަހައްޓ  ާތިޖޫރީގައި ާއިދ ރ އިން ާސަބަބުން،ާހަމައެއ އެކު،ާކައުންސިލްގެ ާނުވުމުގެ ފައި

ރުފިޔ ގެާ)ހަާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާހަތްދިހަާފަހ6,575ާެއަތުގައިާހުރިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ ރުާނިމުނުއިރުާއަހަ އްޙަކަންާޞައްާ(
ލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ާާ،މީގެާސަބަބުންކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ "އަހަރުާނިމުނުާއިރުާާން"ގެާ"ފައިސާ 

އ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"ާއަށްާހަވ ލ ދޭާނޯޓްާނަންބަރުާާހުރި )އެއްާމިލިއަނ1,410,944ާާްހިމަނ ފައިވާ ގައ24ާާިފައިސާ 
 .ާ(ާރުފިޔ އަކީާޞައްޙަާއަދަދެއްާނޫންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެސ ޅީސްާހަތަރެއްސަތޭކަާާނުވަހ ސްާާދިހަހަތަރުާލައްކަާ

ާއިތުރުން،ާ ާހުރ މީގެ ާާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ 31ާާކައުންސިލްގެ ާ"ފައ2016ާިޑިސެންބަރު ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާލިބުނުގޮތ އިާއަށް ސ 
923,694ާގެާގޮތުގައިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ާގައި،ާ"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތި"

ފައިވ ާނޯޓުާނަންބަރުާހަތަރެއް(ާރުފިޔ ާހިމަނ ފައިާވީނަމަވެސް،ާމިާއަދަދަށްާހަވ ލ ދީ)ނުވަާލައްކަާތޭވީސްާހ ސްާހަާސަތޭކަާނުވަދިހަާ
އްކަާދިހަާހ ސްާނުވަާލަ)އެއްާމިލިއަންާހަތަރ1,410,944ާާުއަދަދުގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވަނީާާޖުމްލަގައިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރ24ާާި

ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާހަތ487,250ާްމިާދެާއަދަދުގައިާާސަތޭކަާސ ޅީސްާހަތަރެއް(ާރުފިޔ ކަން ާހ ސްާދުއިސައްތަާ)ހަތަރުާލައްކަާއަށްޑިހަ
ާރިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ހުާގުާފަންސ ސް(ާރުފިޔ ގެާފަރަ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ ގ2.04ާަގެާ(R-20/2017))ހާ( ގޮތަށް،ާއ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ( މްދަނީއ އިާޚަރަދުގެާއިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާއެކަންކަންާ ާކަށަވަރުކޮށް ާރައީސް ާކައުންސިލްގެ ާހަމަޖައްސ ފައިވ ކަން ާއިދ ރ ގައި ާކައުންސިލުގެ ާއިންތިޒ މެއް ާބެލެހެއްޓޭން ާހިސ ބުތައް

ާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާބަލައިާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާކުރިއަށްާހިނގަމުންދޭތޯާ
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ފައިސ އަކ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާ(ާމ ލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާކައުށ) ާޙަާއްޞަންސިލްގެާއިދ ރ ގެާކޮންޓްރޯލްާއޮންނަާހުރިހާ 
ހިސ ބުތަކެއްާ ފައިސ އ އިާގުޅޭާހުރިހާ  ާކަމ އެކުާތައްޔ ރުކޮށްާފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ޙަާއްޞަމައުލޫމ ތުާމ ލީާބަޔ ނުގައިާހިމެނުމަށ އާި،

އަދަދުތަކ އިހިމަާގައިމ ލީާބަޔ ނުާ)ނ(ާ ،  އިބަލަދަދުތައްާއެއްގޮތްތޯާއައެާއަދަދުތަކަށްާހަވ ލ ދޭާނޯޓުާނަންބަރުގައިާހިމަނ ފައިވާ ާ،ނ ފައިވާ 

އިވާ އަދަދު ދިމާ ކުރުމަށް ދެ އަދަދުގައި ފަރަގު އުޅޭނަމަ، ފަރަގު އަންނަ ސަބަބު ހޯދާ، މާލީ ބަޔާނުގައިވާ އަދަދުތަކަށް ހަވާލާދޭ ނޯޓުގަ
ާދަންނަވަމެވެ.

"ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާނަމަވެސް،ާާނުވިާާކޮށްފައިާފ ސްާބަޖެޓެއްާތައްޔ ރުކޮށްާކައުންސިލުންާާށްާވަނަާއަހަރ2016ާާަ .4
ާބަޔ ނެއްާތައްޔ ރުކޮށްފައިވުން.ާނަމުގައިާާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ގެާ

ާ،ާމ އްދ ގައިާވަނީާވަނ93ާާަގެާ(ޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއު) 7/2010ޤ ނޫނުާނަންބަރުާ
ާޕްލޭނަށްާބަލައިގެންާރަށުާކައުންސިލ އިާއަތޮޅުާކަ ާފައިނޭންޝަލް އުންސިލުންާކުރިއަށްއޮތްާރަށ އިާއިދ ރީާދ އިރ ގެާތަރައްޤީގެާޕްލޭނ އި

އަދި ބަޖެޓްާތައްޔ ރުކުރަންވ ނެާކަމަށެވެާ. ންސިލަށްާލިބޭާއ މްދަނީއ އިާކައުާާ،ވަނަާމ އްދ ގައިާވ ގޮތުނ96ާްމިާޤ ނޫނުގެާާ،އަހަރަށްާލަފ ކުރާ 
ވަނ15ާާަނުއަރީާމަހުގެާއެާއަހަރުގެާޖެާ،ހިނގ ާއަހަރުގެާކައުންސިލްގެާބަޖެޓްާ،އެކިާގޮތްގޮތުންާލިބޭާއެހީއ އިާނަގ ާލޯނަށްާބަލައިގެން

ާދުވަހުގެާކުރިންާފ ސްކުރަންވ ނެާކަމަށެވެ.ާ

ާކައުންާާ،ނަމަވެސް ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ އިން ާތައްޔ ރުކޮށ2016ާްސިލްގެ ާބަޖެޓެއް ާކުރ  ާލަފ  ާއަހަރަށް ާއ ންމުާރަ، ވަނަ އްޔިތުންގެ
ާ ގެާނަމުގައިާބަޔ ނެއްާން"ނަމަވެސްާ"ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ާނުވިާާފ ސްކޮށްފައިބައްދަލުވުމުގައި

އެގޮތުން،ާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހަޅ ފައިވ ކަންާފ ހަގަާ އަދިާރިވައިޒްކުރިާބަޖެޓްގެާާވަނަާއަހަރުާކައުންސިލުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓ2016ާްކުރަމެވެާ.
ގައިާހިމަނ ފައިވ44ާަާ:ގޮތުގައިާ"ނޯޓްާނަންބަރު އަދިާކުރެވުނުާޚަރަދާު" ނީާއަހަރުތެރޭާލިބުނު/ހިނގިާއެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބުނުާފައިސާ 

ވައިޒްކުރިާބަޖެޓްގެާގޮތުގައިާމިާއައިޓަމްތަކަށްާފ ސްކުރިާއަދިާރިާާ،ންއްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއެހެންކަމުޚަރަދުގެާކޮލަމްގައިާހުރިާއަދަދުތަ
 ާ އްޙަާއަދަދުތަކެއްާނޫންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ޞަހިމަނ ފައިވ ާއަދަދުތަކަކީާ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާވަނަާމ އްދ ގައ93ާާިާގެރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާގ ނޫނު()ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އ2010/7ާިގ ނޫނުާނަންބަރުާ)ހ(ާ
ގޮތަށް ށުާކައުންސިލުންާކުރިއަށްއޮތްާފައިނޭންޝަލްާޕްލޭނަށްާބަލައިގެންާރަާއިޕްލޭނ ާޤީގެރަށ އިާއިދ ރީާދ އިރ ގެާތަރައްާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ާމަށްާދަންނަވަމަވެ.ާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާބަޖެޓްާތައްޔ ރުކުރުާ

ާވަނަާމ އްދ ގައ96ާާިާގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާގ ނޫނު(2010/7ާގ ނޫނުާނަންބަރުާ)ށ(ާ
ލޯނަށްާބަލައިގެންާ،ކައުންސިލަށްާލިބޭާއ މްދަނީއ އިާ،ށްވ ގޮތަ އަާ،އެކިާގޮތްގޮތުންާލިބޭާއެހީއ އިާނަގާ  ާގެާބަޖެޓްާހަރުގެާކައުންސިލްހިނގާ 
ާ.ާމަށްާދަންނަވަމެވެވަނަާދުވަހުގެާކުރިންާފ ސްކުރ15ާުއެާއަހަރުގެާޖެނުއަރީާމަހުގެާާޔ ރުކޮށް،ތައް

ވަނަާމ އްދ ގައ87ާާި)ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާގ ނޫނު(ގ2010/7ާާެ(ާގ ނޫނުާނަންބަރުާނ)
ގޮތަށް،ާކައުންސިލުންާފ ސްކޮށް ާާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ގެންާމެނުވީާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާނުކުރުބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ގޮތަށްާމަސައްކަތް/ތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާ .5 ޓެންޑަރާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
 ާބޯޑަށްާހުށަހަޅ ފައިނުވުންާއިވެލުއޭޝަންާ

މަސައްކަތުގެާއަގުާ)ތަކެތީގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައި،8.25ާާ(ގ2009ާެތުގެާގަވ އިދުާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަ
ފެށިގެންާމަތީގެާމަސައްކަތްތައްާޙަވ ލުކުރ ނެާފަރ ތެއްާހޯދ ނީ،ާއެާާރުފިޔ އިން)އެއްާމިލިއަންާފަސްާލައްކަ(1,500,000ާާއަގ އެކު(ާ
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ާކުރެހުންތަކ  ާއަދިމަސައްކަތ ބެހޭ ާހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ާބޯޑަށް ާއިވެލުއޭޝަން ާޓެންޑަރ ާތަފްސީލުތައް، ާގައިާާ،އި، ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ އެ
ރުފިޔ އަށްވުރެާ)އެއްާމިލިއަންާފަސްާލައްކަ(1,500,000ާާދައުލަތުގެާތަންތަނަށްާހޯދަންޖެހޭާތަކެތީގެާއަގުާާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައި

ާާކުރ ނެާފަރ ތެއްާކަނޑައަޅ ނީާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅައިގެންނެވެ.ތަކެތިާގަތުމަށްާހަވ ލުާބޮޑުވ ނަމަ،ާއެ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާާމ ލެއަތޮޅުާ،ނަމަވެސް މިލިއަންާހަތަރުާލައްކަާާނުވަ)ތިރީސ39,427,807ާާްާޖުމްލަވަނަާއަހަރ2016ާާުހުރާ 
ތަކެތިާރު،ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާވ އިރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިާ(ހަތ ވީސްާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާހަތެއްާ

ާ ާނުވަތަ ާފަރ ތެއް ާގަންނ ނެ ާހުށަހަވ ލުާމަސައްކަތްތައް ާބޯޑަށް ާއިވެލުއޭޝަން ާޓެންޑަރ ާހޯދުމަށް ާފަރ ތެއް ާނުވ ކަންާކުރ ނެ ހަޅ ފައި
ާާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ާޚަރަދުތަކުގެާތަފްސީލްފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތުން،ާފ ހަގަކުރެވުނުާ

ފެނުގެާނިޒ މުާާ(ހ) ާޚަރަދުާާގެާޤ އިމްާކުރުމުާާކ.ހުރާ 

ފެނުގެާނިޒ މުާގ އިމުާކުރުމަށްާއަތޮޅުާހުމ ލެ ާާހ ސްާހަތަރުާސަތޭކަާ)ސ ދަާމިލިއަންާހަތްާލައްކަާހަތްދިހަާއެއ14,771,403ާްާޖުމްލަާރާ 
ާ، (ާރުފިޔ ތިނެއް ާހުރ  ާޚަރަދުމ ލެއަތޮޅު ާފައިސ އިން ާމިކޮށްފައިވ ރައްޔިތުންގެ ާފަާއިރު، ާކުރުވ ނެ ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށް ޓެންޑަރާރ ތެއް

ާކުރަމެވެ.ާފ ހަގަާހަޅ ފައިާނުވ ކަންާބޯޑަށްާހުށަާއިވެލުއޭޝަން

ދުމަތްާދިނުމަށްާބޭނުންވާ މުޅިާރަށަށްާފެނުގެާޚިއިމްާކުރ ނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާކުރަންޖެހޭާއެންމެހ ާމަސައްކަތްތައްާ)ގ ފެނުގެާނިޒ މްާ
ބިޑްާއިވެލުއޭޓްާާއަދިާނުންދިލޫމ ތުާޢުޑްާވިއްކުމ އިާމަތައްޔ ރުކުރުމ އިާބިާވޭާކުރުން،ާފެނުގެާނިޒ މްާފަރުމ ކުރުން،ާބިޑްާޑޮކިއުމަންޓްސަރ

2014ާމ ރިޗ9ާާުރ ތ އެކުާފަާމިގޮތުން،ާއެާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކ އިާހަވ ލުކޮށްގެންކުރިއަށްާގެންގޮސްފައިވަނީާއަމިއްލަާފަރ ތަކުރުން(ާ
ށްާއެއްބަސްވުމެއްގައިާ)އެއްާލައްކަާއަށ ވީސްާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާނުވަދިހަ(ާރުފިޔ އަށްާމިާމަސައްކަތްާކޮށްދިނުމ128,790ާަާޖުމްލަގައިާ

ދުކޮށްފައިވ ކަންާޚަރަާ)އެއްާލައްކަާހަާހ ސްާހަތްާސަތޭކަާބ ވީސް(ާރުފިޔާ 106,722ާާޖުމްލަވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށ2016ާާްސޮއިކޮށް،ާ
ފެނުާއެހެންކަމުން،ާރަމެވެ.ާފ ހަގަކު ދެވަނަާފަހަރަށްާގެާނަމުގައިާގެާއިދ ރ ާނިޒ މުާގ އިމުކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާކައުންސިލްާާގެާކ.ާހުރާ 

އިޢުލ ނ އިާގުޅިގެންާހު އިވާ ހަވ ލުކޮށްފަާގެާއިދ ރ އިންާލްކައުންސިާބިޑުތައްާއިވެލުއޭޓްާކޮށްފައިވަނީާމިާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާާށަހެޅިކޮށްފައިވާ 
ކައުންސިލްާއަދި،ާފަރ ތުންނެވެ.ާ ފަރ ތުންާާއެލުކޮށްފައިވަނީާގެާއިދ ރ އިންާފެނުގެާނިޒ މުާޤ އިމުކުރުމުގެާމަސައްކަތްާހަވ ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 

ދީފައިވ ާރުމަށްފަހުކުާއިވެލުއޭޓް ފަރ ތުސަރވޭާކުރުމަށްާހަވ ލުާާ،އެހެންނަމަވެސްާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ށްާފަރ ތަާލަފާ  ންާތައްޔ ރުކުރާ ކޮށްފައިވާ 
ލުއޭޓްާކުރުމުގެާމަސައްކަތަކީާއިވެާ،ބިޑްާވިއްކުމ އިާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމ އިާ،ބީ.އޯ.ކިއުާއަދިާޓެކްނިކަލްާސްޕެސިފިކޭޝަންގެާމައްޗަށްާބިނ ކޮށް

ާާށްާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމަާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާދަށުންާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހަޅައިގެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްކަ

 ާމަސައްކަތްާާތިންވަނަާފިޔަވަހީގެާާކުރުމުގެާާއަޕްގްރޭޑްާާނެޓްވޯކްާާޑިސްޓްރިބިއުޝަންާާ(ާއިލެކްޓްރިކްާށ)

މުގެާމަޝްރޫޢުގައިާހިމެނޭާކުރުާޤީހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާފަރ ތުންާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭާކަރަންޓުގެާޚިދުމަތްާތަރައްާާމ ލެއަތޮޅު
ތަާާސައްކަތަށްާމަާހީގެފިޔަވަވަނަާމުގެާތިންރުއަޕްގްރޭޑްާކުާާކްާޑިސްޓްރިބިއުޝަންާނެޓްވޯކްއިލެކްޓްރި 9,727,381ާާކެތިާހޯދުމަށްާބޭނުންވާ 

އެާާ،ފައިވަނީހަވ ލުކޮށްާާއިކ ޏައަމިއްލަާކުންފުންާއަށް،ާ)ނުވަާމިލިއަންާހަތްާލައްކަާހަތ ވީސްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާއަށްޑިހަާއެކެއް(ާރުފިޔ 
ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާމ ލެއަތޮޅުާހުާހުށަހެޅުމުގެާބަދަލުގައި،ާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާމަސައްކަތް ރާ 

ާލ ންކޮށްގެންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ޢުއ ންމުކޮށްާއި

ާޚަރަދުާާކުރެވުނުާާބަޔަށްާާއިތުރުކުރެވުނުާާނަރުދަމ އަށްާާހުރ ާާމ ލެއަތޮޅުާާ(ނ)

)އަށްާމިލިއަނ8,374,318ާާްާލަާޖުމްރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންާ، ނަރުދަމ އަށްާއިތުރުކުރެވުނުާބައިގެާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާހުރާ މ ލެއަތޮޅުާ
އެާމަސައްކަތްާކުރުވ ނެާާންފުންޏަކ އިާހަވ ލުކޮށްފައިވަނީއަމިއްލަާކުާއަށް،ސަތޭކަާއަށ ރަ(ާރުފިޔ ާހ ސްާތިންާލައްކަާހަތްދިހަާހަތަރުާތިން

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާއިޢުލ ންކޮށްގެންކަންާމަށްާފަރ ތެއްާހޯދު ޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާބަދަލުގައި،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
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ާ،ނަމަވެސްވީާހުށަހަޅ ފައިއަންދ ސީާހިސ ބުާާންތުާފަރ ތިންާއިޢުލ ނ ާގުޅިގެންާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާކުރިާމިގޮތުން،ާފ ހަގަކުރަމެވެ.
ާ ާއަންދ ސީ ާހިސ ބުގައި ާޝީޓުގައިހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމަޢުލޫމ ތު ާހިސ ބުާާހިމެނޭގޮތަށްމަޢުލޫމ ތު ާއަންދ ސީ

، ގުޅިގެންާހުށަހަޅ ފައިވ ާއަންދ ސީާހިސ ބުތައްާބ ތިލްނުކޮށްާއިޢުލާނާ، މިާއިޢުލ ނ ާނަމަވެސް،ާ.ވެނެާންމެާފަރ ތަކުންހުށަހަޅ ފައިވަނީާއެ

ާޝީޓުގަ ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއިމަޢުލޫމ ތު ާހިސ ބުާހިމެނޭގޮތަށްމަޢުލޫމ ތު ާފަރ ތަށްހުށަހަޅ ފައިވ ާއަންދ ސީ ާމަސައްކަތްާާާހަމައެކަނި ާމި
ާހަވ ލުކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާާހަމައެއ އެކު، ާހުރ  ާބައިގެާމަސައްކަތްމ ލެއަތޮޅު ާއިތުރުކުރެވުނު ާާ،ނިންމައިާކޮށްާނަރުދަމ އަށް ދޭންޖެހޭާާާފަރ ތަށްވ ލުވިހަމަސައްކަތ އި
ތުގެާބަޖެޓުންާއަނބުރާ ދައުލަާ،އެާމަސައްކަތަށްާހިނގިާޚަރަދުާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންާޚަރަދުކުރުމަށްފަހު،ާ،ފައިސ 

ާ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއޮތޯރިޓީހޯދުމަށް ާއެނ ޖީ ާއެންޑް ާއެންވަޔަރަމަންޓް ާއޮފް ާއެާމިނިސްޓްރީ ާގައި އެާދުމުން،
ތްާމިލިއަންާނުވަާ)ހ7,986,358ާާަާމެދުވެރިކޮށްާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީޕީ.އެސް.އައި.ޕީާބަޖެޓުންާމިނިސްޓްރީގެާ

އެކައުންޓަށްާކްާއިދ ރ ގެާބޭންކައުންސިލްގެާާވަނަާއަހަރ2017ާުސަތޭކަާއަށްޑިހަާހަާހ ސްާތިންާސަތޭކަާފަންސ ސްާއަށެއް(ާރުފިޔ ާ
ާާވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ންސްފަރާކޮށްފައިާޓްރ 

ާދޮންބަންޑ ރައިންާޕްރީސްކޫލްާއިމ ރ ތްކުރުމުގެާމަސައްކަތްާާ(ރ)

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާ މިލިއަންާާ)ދ2,982,500ާާެާއިމ ރ ތްކުރުމަށްާާދޮންބަންޑ ރައިންާޕްރީާސްކޫލްާއިންާހިންގަމުންާއަންނަާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
އްކަތްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާއެާމަސަާއަށްާއަމިއްލަާކުންފުންޏަކ އިާހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ،(ާރުފިޔ ފަސްާސަތޭކަާލައްކަާއަށްޑިހަާދެާހ ސްާނުވަ

ާބަދަލުގައިާހޯދުމަށް ާހުށަހެޅުމުގެ ާބޯޑަށް ާއިވެލުއޭޝަން ާއިާ،ޓެންޑަރ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ޢުލ ންކޮށްގެންކަންާމ ލެއަތޮޅު
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެއަށްާބޭނުންވ ާހުާމ ލެއަތޮޅުާ(ާބ) ާޚަރަދުާާޑިސްޓްރިބިއުޝަންާފޮށިާހޯދުމަށްާކުރ23ާާިރާ 

ާ ާމ ލެއަތޮޅު ާކުރެވިފައިވ " ާ"ކޮމްޕްލީޓް ާބޭނުންވ  ާއިންޖީނުގެއަށް ާރައްޔިތުންގެ ާފޮށ23ާިހުރ  ާޖުމްލަާާހޯދުމަށްާޑިސްޓްރިބިއުޝަން
1,931,985ާާ ާއެއް ާތިރީސް ާލައްކަ ާނުވަ ާމިލިއަން ާނުވަާ)އެއް ާރުފިޔ ާހ ސް ާފަހެއް( ާއަށްޑިހަ ާއަމިއްލަސަތޭކަ ކުންފުންޏަކ އިާާއަށް،

މ ލެއަތޮޅުާހުރާ ާ،ދަލުގައިޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާބަާހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ،ާއެާތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާ
ާވެ.ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާއިޢުލ ންކޮށްގެންކަންާފ ހަގަކުރަމެާ

ާޅ) )ާ ާމ ލެއަތޮޅު ާއިންޖީނުގެއަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއިންާހުރ  ާސަޕްލައިކޮށް ާޕެނަލްބޯޑެއް ސްޓޯލްކުރުމުގެާސިންކްރޮނައިޒިންގ
ާމަސައްކަތްާ

ާ ާމ ލެއަތޮޅު ާއިންޖީނުގެއަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއިންސްޓޯލްކުރުމުހުރ  ާސަޕްލައިކޮށް ާޕެނަލްބޯޑެއް ާޖުމްލަާާ،މަސައްކަތްާގެސިންކްރޮނައިޒިންގ
ލުކޮށްފައިވަނީ،ާއެާއަށް،ާއަމިއްލަާކުންފުންޏަކ އިާހަވ ާ(ާރުފިޔ ހަާލައްކަާސ ޅީސްާހ ސްާދުއިސައްތަާވިހި)އެއްާމިލިއަނ1,640,220ާާް

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާމ ލެއަތޮޅުާހުާާ،ޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެޅުމުގެާބަދަލުގައިތަކެތިާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާ ރާ 
ާލ ންކޮށްގެންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އިޢު

ތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭނެާދައުލަތުގެާއިދ ރ ތަކުންާ ކުރުމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާމަލުާޢަާގައިފަރ ތްތައްާހޯދުމުާގަންނަންާބޭނުންވާ 
ނޑައަޅ ފައިވ ާ އެކަށީގެންވ ާވަރަށްވުރެާާ،ާކުރިއަށްގެންދ ނަމަޚިލ ފަށްާމަސައްކަތްާހަވ ލުާކުރުމުގެާކަންކަންާއިޖުރ ތުތަކ އިގަވ އިދުގައިާކަ

ތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭނެާފަރ ތްތައްާހޯދުމުގައިާހޯދުމަށްާމަގުފަހިވެގެންދ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެާ.ާާޚިދުމަތ އިާތަކެތިބޮޑުއަގުގައި އަދާި،
ާމަގުފަހިާ ާހަވ ާާވެގެންދިއުމ އިާކޮރަޕްޝަނަށް ާމަސައްކަތް ާފަރ ތަކީ ާކުރެވޭ ާފުރުސަތުާާއެކަމަށްލު ާނުވުމުގެ ާފަރ ތްކަމުގައި ާޤ ބިލު އެންމެ

 ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އޮންނ ނެ
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ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެާއަގުާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާާގެާ)ބ(ާގައ10.09ިާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ހ(ާ
ނެޝަނަލްާޓެންޑަރާގެާހުއްދައަށްާއެދި،ާއެާކަމެއްާކުރުމު، (ާދިވެހިާރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑުވ ނަމަލައްކަާފަސް ން)ދެާމިލިއ2,500,000ާަ

ާދަންނަވަމެވެ.ާާހުށަހެޅުމަށްާބޯޑަށްާ

ާށ) ާފޯރުކޮށްދޭނެ( ާތަކެތި ާޚިދުމަތ އި ާބަޔ ންކުރެވުނު ާޓެންޑަާމަތީގައި ާނެޝަނަލް ާމަސައްކަތް ާހޯދުމުގެ ާހުށަފަރ ތެއް ނ ޅައިާރާބޯޑަށް
ާގެންގޮސްފައިވ ތީ ާާ،ކުރިއަށް ާނަންބަރު ާޤ ނޫނުާ)3/2006ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ(ާދައުލަތުގެ 48ާާގެ ާމ އްދ ގެ ާމިކަމުގައިާދަވަނަ ށުން

ާޒިންމ ވ ާފަރ ތްތަކ އިާމެދުާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ބޮޑެތިާގިނަާޕްރޮޖެކްޓްތަކެ ގޮާ)ނާ( ތ އިާޚިލ ފަށްާއަމަލުކޮށްފައިވ ތީ،ާއްާހިންގުމުގައި،ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާމިާކަންކަންާއިތުރަށްާބަލައިާތަޙްޤީޤުކުރުމަށްާއެންޓިާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

 ނުވުންާާބަލަހައްޓ ފައިާާރެކޯޑުތައްާާރުމުދަލުގެާހަާާއެއްގޮތަށްާާގަވ އިދ ާާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެާ .6

ގެާތަންތަނަށްާގަންނަާދައުލަތުާ،ގޮތުގައިވ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައ7.01ާި(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
މުދަލުގެާދަފްތަރެއް ާނަންބަރު،ާމުދަލުގެާފުރިހަމަާދަފްތަރުގައިާކޯޑުާބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.ާއަދިާމިާނުވަތަާހަދިޔ ގެާގޮތުގައިާލިބޭާހުރިހާ 

ާނޫ ާމި ާއަދި ާޙ ލަތު، ާމުދަލުގެ ާބަރުދަން، ާނުވަތަ ާމިން ާނަންބަރު، ާސީރިއަލް ާމޮޑެލް، ާ)ބްރޭންޑް، ާތަފްސީލު ާމުހިންމުާނަމ އި ންވެސް
ާބަދަ، މައުލޫމ ތު( ާއަންނަ ާ)ފަހުން ާމައުލޫމ ތު ާއިތުރު ާއަދި ާއަގު ާތ ރީޚް، ާލިބުނު ާހުރިތަން، ާހިމަނަންވ މުދ  ާމ އްދ ގައިާާލު( ާއެ ނެކަމަށް

ާާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ާ،ލެއްގައިާމޮޑެލްާނަންބަރުނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުގައިާހިމަނ ފައިވ ާއެއްވެސްާހަރުމުދަ
ާހިމަނ ފައިނުވ ކަން ާއަގު ާހަރުމުދަލުގެ ާބައެއް ާއަދި ާނަންބަރު ާކައުންާާ.ާފ ހަގަކުރަމެވެސީރިއަލް ާބެލުމުގެާމީގެއިތުރުން، ާއިދ ރ ގެ ސިލްގެ

ާޕްލ ންޓް ާފެން ާއިންޖީނުގެ، ާރައްޔިތުންގެ ާހުރި، ދަށުގައި ާތަކެތި ާތަންތަނ އި ާފަދަ ާޖިމް ާއަދި ާދޯނި ާވީނަމަވެސްާޕްރީސްކޫލް، ާ،ކަމުގައި
ހުރިާާާއަންނަާއިމ ރ ތުގައިކަނިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާހިންގަމުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހަރުމުދަލުގެާދަފްތަރުގައިާހިމަނ ފައިވަނީާހަމައެ

2016ާޑިސެންބަރ31ާާުާގެާގޮތުގައިވަނަާއަހަރުާހޯދުނުާހަރުމުދަލުގެާއަގ2016ާުކައުންސިލްގެާއިދަރ އިންާ، އަދިާހަރުމުދ ާއެކަންޏެވެ.
ާ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާ"މި"އިތުރުާމައުލޫމ ތު"އަށް ާހިމަނ ފައިވ  ާތެރޭގައި ާނަންބަރުާބަޔ ން"ާލްކިއްޔ ތ އިާމ ލީާޒިންމ ތަކުގެާގެ ާނޯޓު ގެ

ާހަތަރުާހ ސްާތިންާސަތޭކަާއަށްޑިހަާހަތަރެއް(ާރުފިޔ ާހިމަނ ފައ54,384ާާިާޖުމްލަާގައ46.1ާި ،ާދައުލަތުގެާވީނަމަވެސްާ)ފަންސ ސް
ާރުމުދ ާހޯދުމަށްާކުރިާހަާވަނަާއަހަރ2016ާު، އިދ ރ ތަކުގެާހިސ ބުތައްާބަލަހައްޓ ާޕަބްލިކްާއެކައުންޓިންގާސިސްޓަމްާ)އެސް.އޭ.ޕީ(ގައި

އަދަދަކީާރަދުގެާގޮތުގައިާޚަ ާރަމެވެ.ާ)އަށްޑިހަާހ ސްާތިންާސަތޭކަާނަވ ވީސް(ާރުފިޔ ކަންާފ ހަގަކ80,329ާާުާޖުމްލަާދައްކާ 

ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށ7.01ާްދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ ރ ގެާދަށުންާހިންގަމުންގެންދާ އިދ ާކައުންސިލްގެާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ(
އްޙަާއަގުާމ ލީާބަޔ ނުގައިާވަނަާއަހަރުާހޯދިާހަރުމުދަލުގެާސ2016ާަތަންތަނ އިާތަކެތިާފުރިހަމައަށްާއަގުކޮށްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންނ އިާ

އިތުރުާ"ާއަހަރުގެާނިމުނުާމ ލީާާއަށ2016ާާްޑިސެންބަރ31ާާުމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިން،ާާ،ހިމަނ ފައިނުވުމުގެާސަބަބުން
"މިލްކިއްޔ ތ އިާމ ލީާޒިންމ ތަކުގެާބަޔ ން"ާގައިާ"މައުލޫމ ތު ާގެާކޮށްާނުނިމިހުރިާހަރުމުދ ""ހަރުމުދ "ާއަދިާ"ބިނ ާގެާތެރޭގައިާހިމަނ ފައިވާ 
ާޙަާއް(ާރުފިޔ އަކީާސައްދިހަާއެކެ)ނަވ ރަާމިލިއަންާއެއްާލައްކަާއަށްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާހަތ19,108,371ާްާޖުމްލަހިމަނ ފައިވާ ާގޮތުގައި

ާއަދަދެއްާނޫންކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ R-20ާ/2017ދައުލަތުގެ ާއ11.03ާެ(ގެ ާއ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާއިދ ރ ގެާވަނަ ާކައުންސިލްގެ އްގޮތަށް
ކައުންސިލްާދަފްތަރުހަރުމުދަލުގެާ ދަލުގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާއެންމެހާ ާއިދ ރ ގެާމިލްކިއްޔ ތުގައިާހިމެނޭާތަކެތީގެާތެރެއިންާހަރުމުާތައްޔ ރުކޮށާް،

ާ ާހަރުމުދަލުގެ ާގައިާދަފްތަރުގައިތަކެތި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ާކުރުމަށ އި، ާމަތިާާރެކޯޑު ާހިވ ގޮތުގެ ާހަރުމުދަލުގެ ާފުރިހަމައަށްާން ސ ބުތައް
ާވަމެވެ.ހިމެނުމަށްާދަންނަާާދަފްތަރުގައިާހުރިހ ާމައުލޫމ ތެއްާހަރުމުދަލުގެާމ އްދ ގެާ)ބ(ާގައިވ ާއެބެލެހެއްޓުމަށ އި،ާ

ޑީސަލްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުާމ ލެއަތޮޅުާ .7 އިންޖީނުގެއަށްާބޭނުންވާ  ގަވ އިދަށްާޢަމަލުާކޮށްފައިާނުވުމ އި،ާާގެާހުރާ 
ާާސައްޙަނޫންާއިޢުލ ންތަކެއްާތައްޔ ރުކޮށްާއޮޑިޓަރުންނަށްާދީފައިވުންާ

ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައ8.15ާި(ގ2009ާެ)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ ގަންނަންޖެހޭާތަކެތީގެާއެއްފަހަާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ( ރާ 
ރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުވ ނަމަާއެތަކެތިާގަންނަންވ ނީާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ނ25,000ާްއަގުާާޖުމްލަ ސީާކޮށްގެންާލިބޭާއަންދ ާ)ފަންސަވީސްާހ ސާް(

ާބަލައިގެންނެވެ.ާއަދި ާާ،ހިސ ބުތައް ާގަވ އިދުގެ ާތަކެތިާގ8.16ާައެ ާވ ގޮތުގައި ާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ ހިރުންާާ،އިތުމ ވަނަ ފަންނީ
އްގެާާލިޔުމުގައިާއެކަމެމި،ާމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްޓަކައި،ާއަންދ ސީާހިސ ބުާހުށަހެޅުމަށްާމަޢުލޫމ ތުާދޭންވަނީާލިޔުމުންކަމަށ އިާާ،އިހޯދުމ 
އެާގަވ އިދުގެާާ،ގެއިތުރުންމީލްގެާއިތުރުންާއެކަމެއްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާހޮވުމުގައިާޕޮއިންޓްާދޭާއުޞޫލުވެސްާބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ.ާސީތަފް

ާވ ގޮތުގައ8.17ާި ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ އްދ ގައި ާހ ާ،ވަނަ ާފަރ ތްތަކުގެ ާހުށަހެޅި ާހިސ ބުތައް ާއަންޒިާއަންދ ސީ ާހިސ ބުތައްާރުގައި ާދ ސީ
ާއެނގޭނޭގޮތަށްާލިޔެ ާމުއްދަތު ާއަގ އި ާހުށަހެޅި ާއެފަރ ތްތަކުން ނޑުމަށްފަހު ާހޯދަންވ ާއެާ،ކެ ާސޮއި ާހަމައެއ އެކު،ާއެާފަރ ތްތަކުގެ ނެއެވެ.

ާ ާވ ގޮތުގައ8.20ާިގަވ އިދުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ އްދ ގައި ާާ،ވަނަ ާހޯދުމަށް،ާމަސައްކަތ  ާޚިދުމަތް ާގަތުމ  ާފަރ ތްކަމުގައިާހަތަކެތި ާވ ލުވ ނެ
ނޑައަޅަންވ ނީާއަންދ ސީާހިސ ބުާބަލ ާކޮމިޓީންާބަލ އިރުާއެންމެާގިނަާޕޮއިންޓްާލިބުނުާފަރ ތެވެ. ާކަ

ާ، މިގޮތުން ާހިންގަމުންދ  ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއިންޖީނުާމ ލެއަތޮޅު ާރައްޔިތުންގެ ާާގޭގެާހުރ  ބޭނުންވާ އިންޖީނުތަކަށް
ާސަޕްލައި ާފަރ ތެއްޑީސަލް ާގަވ އިދުާދަާ،ހޯދ ފައިވަނީާކޮށްދޭނެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 8.15ާާ(ގ2009ެ)ާއުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިާވަނަ ގައި

އޮޑިޓަށްާސީާހިސ ބުތައްާވ ގޮތަށް،ާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ންކޮށްގެންކަންާލިޔެކިޔުމުންާއެނގެންާއޮތްާނަމަވެސް،ާއެާމ އްދ ގައިާބުނ ާއަންދ 
ާ ާގަވ އިދުާދަާހަމައެއ އެކު،ފޯރުކޮށްދީފައިނުވެއެވެ. ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 8.16ާާ(ގ2009ާެ)ާއުލަތުގެ ާބަޔ ވަނަ ާ،ގޮތަށްާވ ާާންކޮށްފައިާގައި

ާމަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހިސ ބު ާޕޮއިންޓްާލޫމ ތުާދޭންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާލިޔުންާއަދިާމަސައްކަތްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްޢުއަންދ ސީ ދޭާާާހޮވުމަށް
ާތްތަކުގެާލިސްޓްާއަދިާއަންދ ސީާހިސ ބުާހުށަހެޅިާފަރ ާގޮތަށް،ވ ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިދ ާވަނަާމ އ8.17ާްގަވ އިދުގެާާއަދި،ާއެާއުޞޫލު،

ފައިވ ާގޮތުގެާތަފްސީލުާޕޮއިންޓްާދީާއިންއަންދ ސީާހިސ ބުާބަލ ާކޮމިޓީާ،ވ ގޮތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާގައިވަނަާމ އްދ 8.20ާާއެާގަވ އިދުގެ
ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކޮށްފައިާމުާއިޖްރ ތުތައްާފުރިހަމަާންފަދަާމުހިާ

ާޕްރޮޕޯސަލްތަކ އިާ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާގުޅިގެން ާއިޢުލ ނ އި ާއަދި ާއިޢުލ ން ާކޮށްފައިވ  ާކުރުމަށް ާސަޕްލައި ާޑީސަލް ާބޭނުންވ  ، އިންޖީނުތަކަށް

ާލިޔެކިާ ާކުރަންޖެހޭ ާފުރިހަމަ ާއުސޫލުން ާއެދުމުން،އޮޑިޓަރުާއް،ންތަޔުޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާޑީސަލްާާންނަށް އިންޖީނުގެއަށް
އިޢުލ ންާއަދިާާފަހަރުާސަޕްލައިާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާދެާ އެއްބަސްވުންމަސައްކަތްާހަވ ލުވިާމަތިންާކޮށްފައިވާ  ާ،ފަރ ތ އެކުާވެފައިވާ 

ާނަމަވެސްާށްއޮޑިޓަރުންނަ ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނަންބަރުތަާ،ދީފައިވ ކަން ާއިޢުލ ން ާޖަހ ފައިވ  ާއިޢުލ ންގައި ާދެ ާހުރާ މި ާމ ލެއަތޮޅު ކަކީ
އިޢުލ ންތަކެއްގައިާބޭނުންކޮށްފައިވާ ދިވެހިާސަރުކ ރުގެާގެޒެޓްާއެހެންާކަންކަމ އިާގުޅިގެންާާ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިން ގައިާޝ އިޢުކޮށްފައިވާ 

ާގައިާޖަހ ާއިޢުލ ންާއިޢުލ ންތަކުާއިދ ރ އިންާކުރ ާހުރިހ ާގެމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްނަންބަރުތަކެއްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާހަމައެއ އެކު،ާ
ާސިސްޓަމު ާޖެމްސް ާނަންބަރު ާނުނަގ ނެާން ާމަނޫންގޮތަކަށް ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާއެ ާވީނަމަވެސް،ާޢުކަމަށް ާކަމުގައި ާދިން ލޫމ ތު

އިޢުލ ންާފަހަރުާއިންޖީނުގެއަށްާޑީސަލްާސަޕްލައިާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާދެާ ބަރުާޖެމްސްާސިސްޓަމުންާތަކުގެާނަންމަތިންާކޮށްފައިވާ 
ކުރިންާދީފައިވަނީާލޫމ ތުާޢުކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާމަާާ،ނަގ ފައިާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިކަމ އިާގުޅިގެންާއޮޑިޓަރުންާސުވ ލުކުރުމުން
ާނަންބަރު ާއިޢުލ ންގެ ާދެ ާކޮށްފައިވ  ާގުޅުވައިގެން ާމަސައްކަތްތަކަކ އި ާފަާ،އެހެން ާކޮށްދޭނެ ާސަޕްލައި ާދެާޑީސަލް ާކުރި ާހޯދުމަށް ރ ތެއް
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ާާގައިލ ންާޢުއި ާމަސައްކަތަށް ާމި ާޢުާއިޖެހިފައިވަނީ ާާތައްޔ ރުކުރިލ ން ާމެނުއަލްކޮށް ާޖެހިފައިވ ތީ ާމައްސަލަ ާޖެމްސްގައި ނަންބަރުާދުވަހު
ާކަމަށެވެ.ާާޖަހ ފައިވ ތީާ ާއިދ ރ ގައި ާކައުންސިލްގެ ާބޭނުންކުރަންނަމަވެސް، ާސިސްޓަމް ާގެންގުޅޭާާނަންބަރުާފަހުން،ފެށިާޖެމްސް ނަގަން
އެހެންކަމުން،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާހިންގަމުންދާ ާމެނުއަލްކޮށްާނަންބަރުާނަގ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ފޮތުންާ

ރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުމ ލެއަތޮޅުާ ޑީސަލްާސަޕްލައިގޭގެާއިންޖީނުތަކަށްާހުރާ  އިޢުލ ންތަކުގެާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާކޮބޭނުންވާ  ށްފައިވާ 
ާސައްޙަކަންާކަށަވަރުކުރެވެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

ާނެގުމަށްފަހުާ،ހަމައެއ އެކު ާނަންބަރު ާސިސްޓަމުން ާޖެމްސް ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާއިދ ރ ާ،މ ލެއަތޮޅު ާއެ ތައްޔ ރުކުރާ އިން
ާާ،އެއްބަސްވުންތަކުގައި ާއެއްބަސްވުމުގެ ާޖަހ ފަާނަންބަރުމި ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާހުންނަކަން ާހޯާ،ނަމަވެސްއި ާޑީސަލް ާހަދ ފައިވ ާދުމަށް
ާ ާނުވ ކަމ އިާއެބަސްވުމުގެއެއްބަސްވުމުގައި ާޖަހ ފައި ާއެާ،ނަންބަރު ާމި ާސިއްބަސްވުން ާޖެމްސް ާކުރުމަށް ނަންބަރެއްާާމުންާސްޓަތައްޔ ރު
ާނުވ ތީ ާފަރ ތ އެކުާ،ނަގ ފައި ާހަވ ލުވި ާާހެދިާާއެއްބަސްވުންާމަސައްކަތ އި ާއަދި ާކުރެާސައްޙަކަންާއެއްބަސްވުމުގެތ ރީޚް ވެންާާކަށަވަރު

ރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެއަށްާޑީސަލްާގެވަނަާއަހަރ2016ާާުާ،ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދިނެތްކަންާ ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވަނީާާކުރިންވެސްާކ.ާހުރާ 
ާވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ނުާސޮއިކޮށްފައިާ، މެއްާތައްޔ ރުކޮށްފަރ ތުގެާމެދުގައިާއެއްބަސްވުާމިާމުއްދަތުގައިވެސްާދެާާ،ފަރ ތުންާކަމ އިާއެ

އިޢުލ ންތަާގެކައުންސިލްާ ފެއްތުމުގެާާށްގަވ އިދަާާގެާލިއްޔަތުމ ދައުލަތުގެާއެއްބަސްވުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީާާކ އިާއިދ ރ އިންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވާ 
ތަކުގައިާޞައްޙަނޫންާއިޢުލ ނުާކަމ އި،ާމިާއިޢުލ ނުާފަހުގެާތ ރީޚެއްގައިާާރެއިޢުލ ނ އިާއެއްބަސްވުންާތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭާތ ރީޚަށްވުާާ،ގޮތުން

ބެހޭާލިޔެކިޔުންތަކެއްާއޮޅުވ ލުމަށްާމަސައްކަތްކޮށް ާފައިވ ކަމަށްާތުހުމަތުކުރެވެއެވެ.ާނަންބަރުތަކެއްާބޭނުންކޮށްފައިވ ތީ،ާދައުލަތުގެާފައިސ އާ 

ާއެއްބަސްވުމުގެ ާވެފައިވ  ާފަރ ތ އެކު ާދެންނެވުނު ާއަހަރ2016ާު، ާދަށުންމި ާމިލިއ5,739,931ާަާޖުމްލަާާވަނަ ާހަތް)ފަސް ލައްކަާާން
ރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންާާ،ސަތޭކަާތިރީސްާއެކެއް(ާރުފިޔ ާހ ސްާނުވަާތިރީސްާނުވަ ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކަންާއިވ ާޚަރަދުކޮށްފަމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 

ޚަރަދުކުރުމުގައިާފުރިހަމަާކުރަންޖެހޭާއިޖްރ ތުތައްާ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާދައުލަތުގެާމ މުދަލ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާކުރިންާފައިސާ 
ޚިދުމަތްާާއަދިދަލ އިާތަކެތިާމުދަލ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދިއުމުން،ާތަނަށްާބޭނުންވ ާބ ވަތުގެާމުާާ،ފުރިހަމަނުކޮށް

ާވުރެ ާމިންވަރަށް ާއަދިާބޭނުންވ  ާއަގުާއިތުރަށް ާބޮޑު ާކުރުމަގުފަހިވ ނެއެވެާހޯދުމަށްގައި ާމަސައްކަތް ާމި ާއަދި، ާޤ ބިލުކަންހުރިާ. މުގެ
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާދެވިފައިނުވ ކަންާފަރ ތްތަކަށްާހަމަހަމަާފުރުސަތުތަކެއްާ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާޖުމްލަާާތަކެތީގެާގަންނަންޖެހޭާާއްފަހަރ ާއެާވ ގޮތަށްާމ އްދ ގައިާާވަނ10.31ާަާގެ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާ)ހ(
ާއަންދ ސީާާއުލ ންކޮށްއިާއ އްމުކޮށްާހޯދުމަށްާފަރ ތެއްާގަންނ ނެާއެތަކެތިާާބޮޑުވ ނަމަާރުފިޔ އަށްވުރެ(ާހ ސްާާފަސްާތިރީސް)35,000ާާއަގު

ާ.ވަމެވެދަންނަާނުވަތަާމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްާގަތުމަށްާތަކެތިާފަރ ތުންާރަނގަޅުާއެންމެާތެރެއިންާާގެއޭާާ،އިހޯދަާހިސ ބު

ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާ(R-20/2017))ށ( ާބަޔ ންކ10.32ާޮގެ ާމ އްދ ގައި ާވ ގޮތަާވަނަ ާގަތުމ ާށްށްފައި ފަންނީާާ،ތަކެތި
ލިޔުމުގައިާއެކަމެއްގެާާއި،ާމިލިޔުމުންާދިނުމަށ ާށްޓަކައި،ާއަންދ ސީާހިސ ބުާހުށަހެޅުމަށްާމަޢުލޫމ ތުާމަސައްކަތްާކުރުވުމަާ،މ ހިރުންާހޯދުމ 

ާވަމެވެ.ާކުރުމަށްާދަންނަާާތަފްޞީލްގެާއިތުރުންާއެކަމެއްާކުރުވ ނެާފަރ ތެއްާހޮވުމުގައިާޕޮއިންޓްާދޭާއުޞޫލުވެސްާބަޔ ން

ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާ(R-20/2017))ނ( ާބ10.44ާަގެ ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާގޮތަށްވަނަ އަންދ ސީާާ،ޔ ންކޮށްފައިވ 
ާއެ ނޑުމަށްފަހު ާކެ ާހިސ ބުތައް ާއަންދ ސީ ާ ާހ ޞިރުގައި ާފަރ ތްތަކުގެ ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅިާހިސ ބުތައް ާމުއްދަތުާާފަރ ތްތަކުން އަގ އި

ާފަރ ތްތަކުގެާސޮއިާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާާއެާ،އެނގޭނޭގޮތަށްާލިޔެ

ގަޅުާޓެންޑަރާނއެންމެާރަށްފައިވ ާގޮތަށްާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކ10.51ާާޮގެާ(R-20/2017)އުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާދަ)ރ(ާ
ކަންކަންާފުރިހަމަާކުރުމަށްާދަންނަާ،ހޮވުމ އި ާވެމެވެ.ކޮންޓްރެކްޓްާހަވ ލުކުރުމުގައިާއެާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
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އެއްާކުންފުންޏަކުންާޑީސަލްާގަންނަމުންާގެންގޮސްފައިވަނީާވަކިާފަރ ތަކަށްާާ،ރ ތްތަކުންާއަގުާނުބަލައިވުރެާގިނަާފަާށްާ(ާއެއްާފަރ ތަބ)
ހޯދައިާދިނުމުގެާބޭނުމުގައިާކަމަށްާބެލެވޭތީ ކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅުމަށްާ-ކުރުމަށްާއެންޓިާމިާމައްސަލަާތަޙްޤީގުާ،ނ ޖ އިޒުާފައިދާ 

ާދަންނަވަމެވެ.

ާޅ) ާާގެކައުންސިލްާ( ާއޮއިދ ރ އިން ާލިޔެކިޔުންތަކެއް ާބެހޭ ާފައިސ އ  ާދައުލަތުގެ ާހަވ ލުކުރުމުގައި، ާމަސައްކަތް ޅުވ ލުމަށްާމި
ާމިޝަނަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ކޮރަޕްޝަންާކޮ-ކުރުމަށްާއެންޓިާމިާމައްސަލަާތަޙްޤީގުމަސައްކަތްކޮށްފައިވ ކަމަށްާތުހުމަތުކުރެވޭތީ،ާ

ާހިސ ބުތަކ އިާާންާޚަރަދުކުރުމުގައ އިާއަދިާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓުާރުފިޔ ާާޑިއ ގައިާއޮންނަާޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންާސްާ .8
ާލިޔެކިޔުންތައްާބެލެހެއްޓުމުގައިާފ ހަގަވިާމައްސަލަތައްާ

އެއްާނުވަތަާސްާފައިސ ދައުލަތުގެާއެއްވެވަނީ،ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ6.03ާާިގެާ(2009)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ހ(ާ
ާއޮތޯރިޓީ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާޖަމ ކުރުމަށްޓަކައި ާފައިސ އެއް ާއެއްވެސް ާހުންނަ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ާމ ލީާާދައުލަތުގެ ާއެހެން ފިޔަވައި
ާބޭ ާޖަމ ކުރަން ާހުޅުވަންވ ނީ ާއެކައުންޓެއް ާނަމަވެސް( ާބޭރުގައި ާރ އްޖެއިން ާނުވަތަ ާ)ރ އްޖޭގައި ާފައިސ އ އިއިދ ރ އެއްގައި ާބެހޭާނުންވ 

ނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާއެކުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީއަށްާލިޔެ،ާލިޔުމަކުންާހުއްދަާލިބުމަށްފަލޫމ ތ ފުރިހަމަާމައު ހުއެވެާ.
ާ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާޑޮލަރ2013ާުހުރ  ާޔޫ.އެސް ާއަދި ާރުފިޔ  ާއިންޑިއ ގައި ާއޮފް ާބޭންކް ާސްޓޭޓް ާއަހަރު ާާއެކައުންޓެއްާވަނަ

ާގެާހުއްދަާނުހޯދައިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އެންޑްާޓެރެޜަރީާާހުޅުވ ފައިވަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސް

ޚަރަދުކުާ، ވަނަާބ ބުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައ8ާިގެާ(2009)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ށ(ާ ރުމުގެާވައުޗަރުާނިޒ މުގައިާފައިސާ 
ާޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރު ާބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.ާއަދި،ާފައިސ  ާރަޖިސްޓްރީ ާޗެކް ާއަދި ާރަޖިސްޓްރީ ާހުރިާފަ،ާވައުޗަރު ާދައްކ ފައި އިސ 

ާވައުޗަ ާޕޭމަންޓް ާއަދި ާއިންވޮއިސް/ބިލް ާފޯމު، ާއޯޑަރުކުރ  ާމުދަލަށް ާފޯމު، ާއެދޭ ާގަންނަން ާމުދ  ާއެއްކޮށްފައިާބިލްތަކެއްނަމަ، ރު
ާއެވެ.ާޓްގެާ)ށ(ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެވަނަާޕޮއިނ4ާްހުންނަންވ ނެކަމަށްާއެާބ ބުގެާ

މ ލެއަތޮޅުާހުރ ާނަާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮން، ވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށ2016ާްވަނަާއަހަރުންާފެށިގެނ2013ާާްާމަވެސް،ނަ
އެގޮތުން،ާާއްާނުވެއެވެ.އެއްޓ ފަޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓްގެާވައުޗަރުާރަޖިސްޓްރީާއަދިާޗެކުާރަޖިސްޓްރީާބަލަހަކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ

ޔޫ.އެސްާޑޮލަރު)ދެާލައްކަާތިރީސްާފަސްާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާއެކެއ235,561ާްާޖުމްލަމިާއެކައުންޓުންާ )ާ( ،ާ3,632,351ާ
ގަންނަންާއުޗަރުރުފިޔ (ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާޕޭމަންޓްާވަާތިންާމިލިއަންާހަާލައްކަާތިރީސްާދެާހ ސްާތިންާސަތޭކަާފަންސ ސްާއެއްާ ،ާމުދާ 

ފޯމުާތައްޔ ރު ނުލ ކަންާާއެދޭާފޯމުާއަދިާމުދަލަށްާއޯޑަރުކުރާ  ޔޫ.އެސްފ ހަގަކުރަމެވާެ.ކުރުމަކާ  ާޑޮލަރުާއެކައުންޓުންާކޮށްފައިވާ ހަމައެއ އެކާު،
ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނެތްކަން ާބިލް ާނުވަތަ ާއިންވޮއިސް ާގުޅޭ ާޚަރަދުތަކ އި ާއެކައުންޓުާބައެއް ާޑޮލަރު ާޔޫ.އެސް ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާއަދި، ން

ާއެކަ ާނަގައިގެންނ އި ާފައިސ  ާނަގުދު ާމެދުވެރިާއެކައުންޓުން ާޓްރ ންސްފަރ ާއުންޓް ާފ ހަާކޮށްކަން ާމީގެއިގަކުރަމެވެ. ވަނ2013ާާަތުރުން،
ކަވަނަާއަހަރުގެާނިޔަލަށ2016ާާްއަހަރުންާފެށިގެންާ ރުފިޔާ އިދ ރ ގެާާއުންސިލްސްޓޭޓްާބޭންކުާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 

އަދިާޔޫ.އެސްާޑޮލަރ213,093ާުާޖުމްލައެކައުންޓަށްާލިބިފައިވާ  އެކައުންޓަށްާލިބިފައިވާ ާ)ދެާލައްކަާތޭރަާހ ސްާނުވަދިހަާތިނެއް(ާރުފިޔާ 
ާލިއަންާމިތިނ3,848,642ާާް(ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު،ާ))ދެާލައްކަާސ ޅީސްާނުވަާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާއަށްޑިހަާއަށެއ249,588ާްާޖުމްލަ

ާފައިސ އަކީާކޮންާމިާ،ރުފިޔ (ާއ އިާގުޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާނެތުމުގެާސަބަބުންާއަށްާލައްކަާސ ޅީސްާއަށްާހ ސްާހަާސަތޭކަާސ ޅީސްާދޭއް
ފައިސ އެއްކަންާ ާ.ާފ ހަގަކުރަމެވެކަށަވަރުާކުރެވިފައިނުވ ކަންާބޭނުމަކަށްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާލިބިފައިވާ 

އަދިާރުފިޔ ާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާާ،ޔ ނުގައިވަނަާއަހަރުގެާމ ލީާބ2016ާާަ
ހިމަނ ފައިާނުވ ކަމ އިާމ ލީާާގެާހިސ ބުކޮށްފައިވ ާއެއްވެސްާޚަރަދެއްާާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާލިބިފައިވ ާއެއްވެސްާފައިސ އެއްާއަދި

ާމައުލޫމ ތު ާއިތުރު ާބަޔ ނ އެކު ާނިމުނިއިރު ާއަހަރު ާބަޔ ން"ގައި ާބެހޭ ާޒިންމ ތަކ އި ާ"މިލްކިއްޔ ތ އިާމ ލީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދެާގެާގޮތުގައި މި
އަދަދުާ"އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ "ގެާތެރޭގައިާހިމަނ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާހަމައެއ އެކު،ާފައިސ ގެާއެކައުންޓްގައިާހުރިާ



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332ފޯން:ާ.ާދިވެހިރ އްޖެާ މ ލެ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު، ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ާޣ ޒީ

ގ75ާެސަފުހ ާ 23  
 

ޚަރަދ އިާލިބިފައިވާ ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާތަ ޚަރަދުާރިޕޯޓުާއަދިާއައިޓަމްާބ ކީގައިވެސްާމިާއެކައުންޓްތަކުންާކޮށްފައިވާ  އްޔ ރުކޮށްފައިވާ 
ާފައިސ ގެާހިސ ބުާހިމަނ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާ ާ)ނ( ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ(2009)ދައުލަތުގެ ާ)ހ(ގައ6.07ާިގެ ާމ އްދ ގެ ާފައިސާ ތައަނެއްާ،ާދައުލަތުގެާއެއްތަނުންވަނަ ނަށް
ގެާފައިސ ާފިޔަވައިާއެހެންާދޫކުރަންވ ނީާކްރޮސްކޮށްފައިވ ާޗެކަކުންކަމަށ އި،ާއަމިއްލަާފަރ ތަކަށްާދޭންޖެހޭާފައިސ ގެާތެރެއިންާމުސ ރައިާ

ާ ާދިނުމުގައި ާޗ1,000ާެފައިސ  ާކްރޮސްކޮށްފައިވ  ާދޭންވ ނީ، ާފައިސ  ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާހ ސް( ންކަމަށްާކަކު)އެއް
ާސޮއި ާއެޗެކެއްގައި ާކައުންޓަރފޮއިލްގައި، ާޗެކުގެ ާސޮއިކުރ އިރު ާޗެކެއްގައި ާކޮންމެ ާއަދި، ާވެރިޔަކުާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރި

ާބަލަންވ ނެކަ، ސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށ އި ާރަނގަޅަށް ާއެއްގޮތްތޯ ާއަދަދު ާވ  ާލިޔެފައި ާކައުންޓަރފޮއިލްގައި ާމ އްދ ގައިާާ،މުގައިޗެކ އި އެ
ާބަޔ  ާހުރ ާކައުންސިލްގެ ާންކޮށްފައިވެއެވެ.ާނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅު ާޔޫ.އެސްާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއިދ ރ ގެ ާއޮންނަ އ ގައި

ާކައުންޓަރފޮއިލްތަކުގައި ާޗެކް ާއެކައުންޓްގެ ާާ،ޑޮލަރު ާސޮއިކުރި ާފ ާފަރ ތްއެޗެކްތަކުގައި ާޗެކްާސޮއިކޮށްފައިނުވ ކަން ާއަދި ހަގަކުރަމެވެ.
ޗެކުންާފައިސ ާލިބެންޖެހޭާފަރ ތުާޢުޓަރފޮއިލްގައިާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާއެހެނިހެންާމަކައުން ގެާނަން،ާޗެކުާލިޔުނުާތ ރީޚްާލޫމ ތުާކަމުގައިވާ 

ާފަދަާމައުލޫމ ތުާފުރިހަމަކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާ ާނަންބަ)ހ( ާޤ ނޫނު ާމ ލި)3/2006ާރު ާޤ ނޫނުާދައުލަތުގެ ާ(އްޔަތުގެ ާމޯލްޑ12ާިގެ ާވ ގޮތަށް، ާ)ހ(ގައި ާމ އްދ ގެ ާމަނިޓަރީާވަނަ ވްސް
އެ ޤާނޫނުގެ ، ންގެާއޮފީހަކުއޮތޯރިޓީގެާމަރުކަޒެއްާނުވަތަާއެާއޮތޯރިޓީގެާއެކައުންޓެއްާއޮތްާބޭންކެއްވެސްާނެތްާރަށެއްގައިާހުރިާސަރުކ ރު

ާވަމެވެ.ާދަންނަހޯދުމަށްާމަށްާމިނިސްޓަރުގެާހުއްދަާލިޔުމަކުންާއެކަވ ނަމަ،ާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއެކައުންޓެއްާހުޅ11ާު

ާށ) ާދައްކ ނަމަ، ާފައިސ އެއް ާއެކައުންޓަކުން ާއެއްވެސް )ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ނަާވ6.01ާާަާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެ
ކަންތައްތަކަށްާސަމ ލުކަންދިނުމަށްާދަންނަވަމެވެ. ާމ އްދ ގެާ)ނ(ގައިވާ 

ޗެކުންާނުވަތަާއެކައުންޓްާާ،ވ ގޮތަށްާާގައިއްދ ގެާ)ހ(ވަނަާމ 5.06ާާގެ(R-20/2017ގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ(ާދައުލަތުާނ)
ާބަލައިގަންނަ ާކ ޑުންާދައްކ ާފައިސ  ާފައިސ ާނުވަތަާކްރެޑިޓް ާޑެބިޓްކޮށްާދައްކ  ންވ ނެާކަމ އި،ާހަދަދުާރަސީއިރު،ާކްރެޑިޓްކޮށްާނުވަތަ

ާބުތައްާގަވ އިދުންާފުރިހަމަކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ހިސ ާ،ފޮތުގައިާލިޔެ

ާ)ރ(ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ހ(ގައ5.16ާިާ(ގR-20ާެ/2017ދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާމަނިޓަރީާާވަނަ ާމޯލްޑިވްސް ވ ގޮތަށް،
ގެާހިސ ބުާބަލަހައްޓައި،ާކުންާއެާފައިސ އޮތޯރިޓީއަށްާނުވަތަާއެހެންވެސްާބޭންކަކަށްާފައިސ ާޖަމ ކޮށްފިނަމަ،ާއެާފައިސ ާޖަމ ކުރިާއޮފީހަާ

ާހިސ ބުތައް ާއެ ާހިމަނައިގެން، ާހިސ ބުތައް ާކޮމްޕިއުޓަރާޝީޓުގައި ާނުވަތަ ާލިޔެގެން ާފޮތުގައި ާބ ކީ ާޖަދުވަލުާާއެ، އެކައުންޓް ާގަވ އިދުގެ
MG/RV05ާ.ެގޮތުގެާމަތިންާބަލަހައްޓަމުންާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވ ާގައިވާ 

ާމ ލިއްޔަބ) ާ(ާދައުލަތުގެ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާ(R-20/2017ތުގެ ާ)ށ(ގައ6.11ާިގެ ާމ އްދ ގެ ާޕޭމަންޓްާވަނަ ާސެންޓްރަލް ާވ ގޮތަށް،
ދޫކުރަންޖެހޭާއެހެންާޗެކްތަކުގައި ޗެކްތައްާފިޔަވައާި، ގައިާއެޗެކެއްގައިާއުންޓަރފޮއިލުާޗެކުގެާކަާ،ސޮއިކުރ އިރުާސިސްޓަމްާމެދުވެރިކޮށްާދޫކުރާ 

ާސޮއިކުރަާސޮއިކުރި ާާކަމަށ އި،ންވ ނެާވެރިޔަކު ާލިޔެފައިވ  ާފޮއިލްގައި ާކައުންޓަރ ާބެދަދުާއެއްގޮތްތޯާރަނގައަާޗެކ އި ލުމަށ އި،ާޅަށް
ާކައުންޓަރފޮއިލްގައިާފުރިހަމަކުރަންާހުންނަާބައިތައްާފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯާބެލުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

އަާއެއްބަސްވެާ .9 ާފައިސ ދީފައިވުންާާާށްާމ ރަތްާކުރިާފަރ ތައިތުރަށްާދޮންބ ޑަރައިންާޕްރީާސްކޫލްާއިާާވުރެާގަށްާފައިވާ 

ާއިދ ރ  ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއަންނަ ާހިންގަމުން ާސްކޫލްއިން ާޕްރީ ާއިމ ރ ތްކުރުމުާދޮންބަންޑ ރައިން ާގެ ާވިާހަވ ލުާމަސައްކަތް
247,375ާއިތުރަށްާއިވ ާއަގަށްވުރެާމުގައެއްބަސްވުއެފަރ ތަށް،ާއިތުރަށްާބިލުާހުށަހަޅ ފައިވ ކަމ އި،ާފަރ ތުންާއެއްބަސްވުމުގެާއަގަށްވުރެާ

ާފަހެއް) ާހަތްދިހަ ާސަތޭކަ ާތިން ާހ ސް ާހަތް ާސ ޅީސް ާލައްކަ ާދެ )ާ ާދީފައިވ ކަންާރުފިޔ ، ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  މ ލެއަތޮޅު
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އެއްބަސްވުމުގައިާވ ގޮތުންާނަމާަ،ާފ ހަގަކުރަމެވެ. މަސައްކަތްާހަވ ލުކުރިާފަރ ތ އެކުާވެފައިވާ  2,982,500ާމަސައްކަތުގެާއަގަކީާމިގޮތުނާް،
ރުފިޔ ފަސްާސަތޭކަާލައްކަާއަށްޑިހަާދެާހ ސްާާމިލިއަންާނުވަާ)ދެ އެއްބަސްވުމަާ( ވެފައިވާ  ނަމަވެސާް، ކާ އެއްވެސްާބަދަލެއްާގެނައުމަާާށްާއެވެާ.

ާ ާނުލައި، ާފަރ ތުން ާހަވ ލުވި ާހ 3,579,000ާާޖުމްލަމަސައްކަތް ާނުވަ ާހަތްދިހަ ާލައްކަ ާފަސް ާމިލިއަން ާބިލްާ)ތިން ާރުފިޔ ގެ ސް(
ާ ާމީގެތެރެއިން ާފަހެއް(3,229,875ާާާޖުމްލަހުށަހަޅ ފައިވ ކަމ އި، ާހަތްދިހަ ާސަތޭކަ ާއަށް ާހ ސް ާނަވ ވީސް ާލައްކަ ާދެ ާމިލިއަން )ތިން

މަސައްކަތްާހަވ ލުވިާފަރ ތަށްާ ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާރުފިޔ ާ، ލިޔެކިޔުންތަކުންާއޮޑިޓަރުންނަށްާލިބިފައިއިންާދައްކ ފައިވ ކަންާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  ވާ 
ދީފައިވ ކަންާއޮޑިޓަރުންާފ ހަގަކުރުމުން،ާއެާފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދަދަށްވުރެާއިތުރަށްާފައިސާ  ހޯދުާފައިސ ާއެއްބަސްވެފައިވާ  މަށްާއަނބުރާ 

ލިބިފައިާާއްއެފައިސ ާއްވެސްގެާނިޔަލަށްާއ2020ާެމ ރިޗ18ާާުވީނަމަވެސް،ާތައްޔ ރުކޮށްފައިާގައިާއެއްބަސްވުމެއ2019ާާްޖޫނ19ާާް
ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ކުރަންނުޖެހޭާާފައިސ އިންާރައްޔިތުންގެާ،ނަމަރ ފައިސ ގެާމުޢ މަލ ތްތައްާނުކުާާށްާއެއްގޮތަާއެއްބަސްވުމ އިފަހުާއެާހެދުމަށްާާއެއްބަސްވުމެއް
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާކަންފައިސ ާއިސްރ ފްވުމުގެާފުރުޞަތުާާބޮޑުވެގެންދ ނެާާ،ޚަރަދުތަކެއްާކުރެވި

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ދޮންބަންޑ ރައިންާޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާގައިާބ6.15ާަާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ
ާޕްރީސް ާހެދުމުގެ ާއަގަށްވުރެާމަސައްކަތުގެކޫލް ާފައިސ ާއެއްބަސްވުމުގައިވ  ާދީފައިވ  ާޒިއިތުރަށް ާއެކަމުގައި ާފައިސާ ން. ާފަރ ތުން، މ ވ 

ާއަތުން ާފަރ ތުގެ ާހޯދަާދެވުނު ާފައިސާ ާވެ.ދަންނަވަމެާއިާޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓަކަށް/އައިޓަމަކަށްާޖަމ ކުރުމަށްާއަނބުރ  ާއެ އެފަރ ތުން
ާޖަމ ކުާ ާހޯދ  ާފައިސ  ާއެ ާފަރ ތް./ފަރ ތްތަކުން ާއިހުމ ލުވެފައިވ  ާދެއްކުމުގައި ާފައިސ  ާއިތުރަށް ރަންޖެހޭާނުލިބިއްޖެނަމަ،

ޖަމ ކުރުމަށްާދަންނަވަމަވެ.ާއެކައުންޓަ ާކަށް/އައިޓަމަކަށްާއަނބުރާ 

ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށްާއެއްބަސްވުމުގައިާލިކުއިޑޭޓަޑްާޑެމޭޖަސްާއ އިާރިޓެންޝަންާއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާދަާ .10
ހިމަނ ފައިާ ކަނޑ ނެާގޮތ އިާބަހައްޓ ނެާމުއްދަތ އިާގުޅޭާމ އްދާ  ާނުވުންާާފައިސާ 

(ާ ވީސް(ާރުފިޔ އިންާ)ފަންސ25,000ާާަވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތުގައި،8.22ާާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދު
ާމަސައްކަތެއްނަމަ ާމަތީގެ ާހުންނަންވ ާ،ފެށިގެން ާހިމަނ ފައި ާނުކުތ ތައް ާމ އްދ ގައިވ  ާއެ ާއެއްބަސްވުމުގައި، ާމިާއެ ާއެގޮތުން، ނެއެވެ.

ާތެރޭގައިނުކު ާނުނިމިއްޖެނަމަާ،ތ ތަކުގެ ާމަސައްކަތް ާމުއްދަތަށް ާފައިސ ާ،އެއްބަސްވެފައިވ  ާގޮތުގައި ާއަދިާޖޫރިމަނ ގެ ާގޮތް ނޑ ނެ ާކަ
ާބަޔ ންކޮށްފައިވެ ާހިމަނަންވ ނެކަމަށް ާނުކުތ ތައް ާފަދަ ާމުއްދަތު ާބަހައްޓ ނެ ާގޮތ އި ނޑ ނެ ާކަ ާފައިސ  ދައުލަތުގެާާ،އަދިއެވެ.ާރިޓެންޝަން

ކޮންޓްރެކްޓްާމަސައްކަތްާލަސްވަމުންދ ނަމ8.29ާަ(ގ2009ާެގެާގަވ އިދުާ)މ ލިއްޔަތު ލަސްވުމުންާ،ވަނަާމ އްދ ގައިާވ ގޮތުގައާި، ާ،އެާލަސްވާ 
ނޑައަޅ ނީާގެއްލުމުގެާއަގުާމަސައްކަތްާޙަވ ލުވިާފަރ ތުންާދޭންޖެހޭނެއެވެ.ާއަދި،ާއެާގެާާ،މަސައްކަތްާޙަވ ލުކުރިާފަރ ތަށް އްލުމުގެާއަގުާކަ

ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާާމިާފޯމިއުލ ގައިާވ ގޮތަށްާހިސ ބުކޮށްގެންާކަމުގައިާއެާމ އްދ ގައިާ،(X CP/CT 0.75)ކޮންމެާދުވަހަކަށްާލަސްވާ 
އަގުާކެނޑުމުންާބ ކީވާ އަގުންާކުރެވުނުާމަސައްކަތްާރަނގަޅުކަމަށްާސޮއިކޮށްދީފައިާޖުމްލައަކީާކޮންޓްރެކްޓްާކޮށްފައިވާ CPާމިގޮތުން،ާ ވާ 
މުއްދަތެވެ.CTާއަދިާއަގެވެ.ާ ނޑައަޅ ފައިވާ  ާއަކީާމުޅިާކޮންޓްރެކްޓްާނިންމުމަށްާކަ

2,293,149ާާޖުމްލަާމަސައްކަތްތަކަށްާާކުރުވ ފައިވ ހަވ ލުކޮށްގެންާާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކ ާއިންއިދ ރ މ ލެާއަތޮޅުާހުރ ކައުންސިލްގެާާ،ނަމަވެސް
ރުފިޔ ސަތޭކަާއެއްާ)ދެާމިލިއަންާދެާލައްކަާނުވަދިހަާތިންާހ ސްާ އެާމަސައްކަތްތައްާކުރުވުމުށް،ާ، ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރުާސ ޅީސްާނުވައެއްާ(

ާއި ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާވެފައިވ މ ލެއަތޮޅު ާއެކު ާފަރ ތްތަކ  ާއެ ާމ ލިއްޔަތުގެާންތަކުއެއްބަސްވުާތަކުގެމަސައްކަތްާދ ރ އ  ާދައުލަތުގެ ގައި
(ާ 2009ާގަވ އިދު ާބަޔ ންކޮށްފައ8.22ާާި(ގެ ާމ އްދ ގައި ާގޮތަށްވަނަ ާމުއްދަތުާރިާ،ވ  ާބަހައްޓ ނެ ާގޮތ އި ނޑ ނެ ާކަ ާފައިސ  ޓެންޝަން

2,421,939ާާޖުމްލަމަސައްކަތްތަކަށްާާވ ލުކޮށްގެންާކުރުވ ފައިވ އަމިއްލަާފަރ ތްތަކ ާހަާހިމަނ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާހަމައެއ އެކު،ާ
ާ ާތިރީސް ާސަތޭކަ ާނުވަ ާހ ސް ާއެކ ވީސް ާލައްކަ ާހަތަރު ާމިލިއަން ާރުފިޔ )ދެ ާއެާނުވައެއް( މަސައްކަތްތަކުގެާާޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،
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ާ ާ)އެއްބަސްވުންތަކުގައި ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 2009ާދައުލަތުގެ ާގޮތަށ8.22ާް(ގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ާ،ވަނަ
ާގޮތުގެާނުކުތ ާހިމަނ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދި،ާާޖޫރިމަނ ގެާގޮތުގައިާފައިސ ާކަނޑ ނެާ،މުއްދަތަށްާމަސައްކަތްާނުނިމިއްޖެނަމަ

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާމަސައްކަތްތަކުގެާއެއްބަސްވުންތަކުގައިާރުފިޔ ގެާާ(އެއްާލައްކަާސ ޅީސްާހަތްާހ ސް)147,000ާާޖުމްލަ
މަނ ފައިވ ކަންާމަނ ގެާގޮތުގައިާފައިސ ާކަނޑ ނެގޮތްާހިވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތްާނޫންާގޮތްގޮތަށްާޖޫރ8.29ާި(ގ2009ާެ)

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ތ ވަާާއެއްބަސްވުންތަކުގެާއޮޑިޓްާސ މްޕަލްތެރޭގައިާހިމެނުނުާމިފަދަާމަސައްކަތުާ،މިގޮތުން  .ލްގައިާއެވަނީއެވެތަފްޞީލްާތިރީގައިވާ 
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ާވަނަ
ގައި

އްދ 
މ 

ާ
ށްފަ

ންކޮ
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ާއި
ގޮތް

ވ 
ާ

ާނޫން
ތަށް

ތްގޮ
ގޮ

ާ
ނ ގެ
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ޖ
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ގޮތު
ާ

ސ 
ފައި

ާ
ގޮތް
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ނ
ކަ

ާ
ވުންާ

ަފއި
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ހ
ާ
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ސައް
)މަ
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ުޖ

ާ
ގު(
އަ

ާ

ކާ.ާހުރ ާރައްޔިތުްނގެާއިްނޖީުނގެއަށްާސިންކްރޮަނއިިޒންގާ
ާކަތްާޕެނަލްބޯެޑއްާސަޕްލައިުކރުމ އިާއިްނސްޯޓލްކުރުމުގެާމަަސއް

1,640,220ާ1,640,220ާ- 

ނޑުގެާވަށ ފ ރުާޭރނުުމެގާމަސައްކަތްާކ.ާހުރ ާކު  -652,929ާ652,929ާާނިގޮ
،ާބޭުނންވ ާަސރވޭާކުުރމ އިާކ.ާހުރ ާފެނުގެާިޚދުމަތްާިދނުމަށް

ޑްާފަރުމ ާކުުރމ ިއ،ާބިޑްާޑޮކިުއމަންޓްާތަްއޔ ރުކުރުމ އި،ާބި
ާވިއްުކމ އިާބިޑްާިއވެލުއޭޓްާކުުރމުގެާަމސައްކަތްާކުުރމަށްާ

-ާ128,790ާ- 

72,000ާާ-ާ-ާއްާަހރުކުރުުމގެާަމސައްކަތްާޖިްމގެާދޮުރތަ

75,000ާާ-ާ-ާކ.ާހުރ ާސްޓޭޖްާމަރ މ ތުކުުރުމގެާމަަސއްކަތްާ

 147,000 2,421,939 2,293,149ާޖުމްލަާ

ާ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާމީގެއިތުރުން، އިންޖީނުގެއަށްާސިންކްރޮނައިޒިންގާޕެނަލްބޯޑެާއިންމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  ސްޓޯލްާއްާސަޕްލައިކޮށްާއިންހިންގާ 
އެކުރުމުގެާމަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައިާވ ގޮތުނާް، ާ،ގައިާސޮއިކުރިާތ ރީޚްކަމަށްވ މަސައްކަތުގެާމުއްދަތަކީާއެއްބަސްވުމުާާކުރުމަށްާވެފައިވާ 

ާއިާހަމައަށްާ(ާއ 2018ނޮވެމްބަރ02ާާއޮޑިޓްކުރެވުނުާތ ރީޚްާ)ާ،ސްނަމަވެވީާާދުވަސްކަމުގައ65ާިއިންާފެށިގެނ2015ާާްއޮގަސްޓ25ާާް
ާއެހެންކަމުންާ ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާހުރިކަން ާބަހައްޓ ފައި ާއިންޖީނުގޭގައި ާނުކޮށް ާއިންސްޓޯލް ާބޯޑުތައް ާމުއްދަތުާއެއްާ،ޕެނަލް ބަސްވުމުގެ

ާފުރިހަމަކޮށްފަ ާއެއްކޮށް ާމަސައްކަތް ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ނުާާއިހަމަވިއިރުވެސް ާމަސައްކަތްާާއެއްބަސްވެފައިވ ާ،ނަމަވެސްާވ ކަން މުއްދަތަށް
ފައިސާ ނިމި ނޑަންޖެހޭާޖޫރިމަނާ  ބިލްާފައިނުވ ތީާކަ ނޑައިާއެކިފަހަރުމަތިންާއެާކުންފުނިންާހުށަހަޅ ފައިވާ  ދައްކަމުންގޮސްާނުކަ ތަކަށްާފައިސާ 

ާހ ސްާދުއިސައްތަާ)އެއްާމިލިއަންާހަާލައްކަާސ ޅީސ1,640,220ާްކަމުގައިވާ ާއަގުާޖުމްލަގެާނިޔަލަށްާމަސައްކަތުގ2018ާެފެބްރުއަރީާ
ާާވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާދައްކ ާޚަލ ސްާކޮށްފައިާފަރ ތަށްާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރިާާ،ރުފިޔ ވިހި(ާ

ނޑ ނެގޮތްާއަދިާރިޓެންޝަންާފައިސާ އެއްބަސްވުންތަކުގައިާމަސައްކަތްާލަސްވުމުންާާ،ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށް އަގުާކަ
ާހިމަނ  ާމުއްދަތު ާބަހައްޓ ނެ ާގޮތ އި ނޑ ނެ ާފުރިހަމަާކަ ާނުވަތަ ާލަސްވެއްޖެނަމަ ާމަސައްކަތް ާހުރެ ާސަބަބަކ  ާއެއްވެސް ފައިނުވުމުން،

ފައިާވިނުވެއްޖެނަމަާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާއެާމަސައްކަތަށްާދައްކަންޖެހޭާފައިސ އ އިާމެދުާއަމަލުކުރ ނެާގޮތްާލިޔެކިޔުމުންާއެއްބަސްވެާ
އަދި،ާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެާ.ލްގެާއިދ ރ އަށްާމ ލީގޮތުންާގެއްލުންވުމުގެާފުރުސަތުާބޮޑުވ ނެާމިހެންވުމުގެާސަބަބުންާކައުންސިާކަމ އި،ނޯންނ ނެ

ކަނޑަންާޖެހިއްޖެާހ ލަތެއްގަ ބޭނުންނުކުރ ނަމަ،ާޖޫރިމަނ ާފައިސާ  ނޑ ނެގޮތުގެާފޯމިއުލާ  ފައިސ ާކަ އިާއެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާޖޫރިމަނާ 
ާމަ ާނުވަތަ ާޚިދުމަތް ާއިދ ރ އިން ާކަންކުރެވެމުންާކައުންސިލްގެ ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާމެދުގައި ާފަރ ތްތަކުގެ ާބޭނުންވ  ާކުރުވަން ސައްކަތް
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މަސައްކަތްާާންއަގުާއަދ ކޮށްފައިވުމުންާމަސައްކަތ އިާހަވ ލުވިާފަރ ތުާޖުމްލަނުނިމޭާމަސައްކަތަކަށްާހަމައެއ އެކާު،ނުދ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވާެ.
ާ ާލަސްވިކަމުގައިވިޔަސް ާފުރިހަމަނުކޮށް ާފިޔަވަޅެއް ާގިނަ، ނޯންނ ނެކަމ އިއެޅޭނެ ާނުލިބި ާމަންފ  ާލިބެންޖެހޭ ދުވަސްތަކެއްާާމަސައްކަތުން

ާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާވެގެންާދ ނެ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާ)ހ(ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)އ(ާގ10.52ާަާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާވ ގޮތަށް )ތިރީސ35,000ާާްއި
ާ ާމަތީގެ ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާހ ސް( ާފަސް ާޚިދުމަތެއްއަގުގެ ާނުވަތަ ާއެއްބަސްވުމެއްނަމަާމަސައްކަތެއް ާވެވޭ ާހޯދުމަށް ާމ އްދ ގައިާ، އެ

ނުކުތ އެއްާހިމަނައިގެންާމަސައްކަތުގެާއެއްބަސްވުންާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ާ.ހުރިހާ 

ާ ާމ ލިއްޔަާ)ށ( ާދައުލަތުގެ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާ(R-20/2017ތުގެ 10.69ާާގެ ާމ އްދ ގެ ާހ)ވަނަ ާ އިގަ( އ އ250,000ާާިވ ގޮތަށް
ށަހަޅައިގެންާނިންމާ ހުދެމެދުގެާމަސައްކަތެއްާކުރުވ ނަމަ،ާނުވަތަާޚިދުމަތެއްާހޯދ ނަމަ،ާނުވަތަާނެޝަނަލްާޓެންޑަރާބޯޑަށ2,500,000ާާް

ގުާހޯދުމަށްާވަކިވަކިާބިލުާއިވިއަސްާއެާމަސައްކަތުންާނުވަތަާޚިދުމަތުންާނިމުނުާބައެއްގެާއަކަމުގަާމިާއަދަދަށްވުރެާމަތީާއަގެއްގެާކަމެއްާ
ާ ާކޮންސަލްޓަންޓަކު ާނުވަތަ ާއިންޖިނިއޭރަކު ާހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ާބެލުމ  ާކުރަމުންދ ގޮތް ާއެކަމެއް ާމަސައްކަތެއްާނުހުށަހެޅުމުން، ާއެ ވަތަ

 .ސ ާދެއްކުމަށްާދަންނަވަމެވެމެއްކޮށްާނިމިފައިވ ކަމަށްާސޮއިކުރުމަށްފަހުާއެާބިލަކަށްާފައިސުޕަވައިޒްކުރުމ ާހަވ ލުވެހުރިާފަރ ތުން،ާއެކަ

ާމަސައްކަތްާނިންމިކަމުގެާލިޔުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުންާ .11

(ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައ8.28ާިާ(ގ2009ެދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައި ާތަާާ،ވ ގޮތުގައިާވަނަ ާހަދައުލަތުގެ ވ ލުކުރާ ންތަނުން
މެންޓ އިާޚިލ ފަށްާކޮށްފައިވާ އެގްރިާމަށ އި،ކަންތައްތައްާބަލައިގަންނަންވ ނީާއެގްރިމެންޓުގައިވ ާގޮތުގެމަތިންާއެކަންތައްކޮށްާނިންމުމުންކަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާއަދި ާނުވ ނެއެވެ. ާބަލައިގަނެގެން ާތަކެތި ާވިއްކ ފައިވ  ާކޮނ8.29ާްމަސައްކަތ އި ާމ އްދ ގައި މަސައްކަތްާާޓްރެކްޓްވަނަ
ާހަވ ލު ާމަސައްކަތް ާއަގު ާގެއްލުމުގެ ާފަރ ތަށް، ާހަވ ލުކުރި ާމަސައްކަތް ާލަސްވުމުން، ާލަސްވ  ާއެ ާފަރ ތުންާލަސްވަމުންދ ނަމަ ވި

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާމ ލެއަތޮޅުާާ،ސްނަމަވެވެއެވެ.ާބަޔ ންކޮށްފައިާާވެސްދޭންޖެހޭނެކަމުގައިާ މިލިއަންާާ)އެއ1,481,308ާްާޖުމްލަާހުރާ 
ާޚަރަދުކޮށްފައިވ ހަ ާރުފިޔ  ާއަށެއް( ާސަތޭކަ ާތިން ާހ ސް ާއެއް ާއަށްޑިހަ ާލައްކަ ާތަރު ާއިރު، ާތައްޔ ރުާނިންމިކަމުގެމަސައްކަތް ާާލިޔުން

ާއިާއެވަނީއެވެ.ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތުން،ާފ ހަގަކުރެވުނުާމަސައްކަތްތަކުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވ ާތ ވަލުގަކޮށްފައިނުވ ކަންާ

ާޞީލްާތަފްާމަސައްކަތުގެާ
މަސައްކަތުގެާ

ާއަގުާާޖުމްލަ
ާ)ރުފިޔ އިން(

ރައްޔިތުންގެާމ ލެއަތޮޅު ާލޯވޯޓުގެކ360ާިާގެންދ ާބޭނުންކުރަމުންާއިންޖީނުގޭގައިާހުރާ 
ާމަސައްކަތްާާމަރ މ ތުކުރުމުގެާޖަނަރޭޓަރުާއެާފެއިލްވުމުންާޖަނަރޭޓަރު

898,308ާ

ރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގޭގައިާހުރިާމ ލެއަތޮޅުާ ާމޭޖަރާޓަރުާޖަނަރޭާކިލޯވޯޓުގ550.5ާެހުރާ 
ާާމަސައްކަތްާާކުރުމުގެާއޯވަރހޯލް

583,000 

 1,481,308ާޖުމްލަާ

ރޭޓަރުާމަރ މ ތުކުރުމުގެާއެާޖަނަާ،ކިލޯވޯޓުގެާޖަނަރޭޓަރުާފެއިލްވުމުނ360ާްގެންދ ާންރައްޔިތުންގެާއިންޖީނުގޭގައިާބޭނުންކުރަމުކ.ާހުރ ާ
ާމަސައްކަތަ ާމަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާބަޔ ންކޮށްއަވަސްގޮތެއްގައި ާއެންޑްާ،ސައްކަތެއްކަމަށް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާާމިނިސްޓްރީ އްސަާޚ ޓްރެޜަރީގެ

ާމަސައްކަތެއްކަ ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާނުކޮށް ާއިޢުލ ން ާދަށުން ާވީނަމަވެސް،ހުއްދައިގެ ާހޭދަވިާމުގައި ާތ ރީޚްާާމަސައްކަތަށް ާނިމުނު ވަގުތ އި
ާތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އްދަތެއްގައިާކޮށްާނިންމ ފައިވ ކަންާކަށަވަރުކުރެވެންާނެއެނގެންާނެތުމުގެާސަބަބުންާމިާމަސައްކަތްާއަވަސްާމު

ާޙަާމަސައްކަތުގެާއަގުގެާގޮތުގައިާދައްކ ފައިވަނީާސައްކޮށްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުން،ާނިންމިކަމުގެާލިޔުންާތައްޔ ރުާހަމައެއ އެކު،ާމަސައްކަތްާ
ާނިމުާ،އަދަދުކަމ އި ާވަގުތ އި ާހޭދަވި ާމަސައްކަތަށް ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނެތްކަން ާކަށަވަރުކުރެވެން ާތ ރީޚް ާނު ާއިދ ރ އަށްާއަދި، ކައުންސިލްގެ



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332ފޯން:ާ.ާދިވެހިރ އްޖެާ މ ލެ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު، ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ާޣ ޒީ

ގ75ާެސަފުހ ާ 27  
 

ާލިބިފައިވަނީ ާާ،ޚިދުމަތް ާއިދ ރ އިން ާތެރޭގައިކަންާ،އިއެދުނުގޮތަށްކަމ އެ ާމުއްދަތުގެ ާާ،އެއްބަސްވި ާއެނގެން ާނެތްކަންާލިޔެކިޔުމުން
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ގައ10.69ާިާގެ(R-20/2017ތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާދައުލަ 2,500,000ާއ އ250,000ާާިގޮތަށްާވ ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ(
ނުވަތަާނެޝަނަލްާޓެންޑަރާބޯޑަށްާހުށަހަޅައިާ ނުވަތަާޚިދުމަތެއްާހޯދ ނަމާަ، މިާއަދަދަށްވުރެާދެމެދުގެާމަސައްކަތެއްާކުރުވ ނަމާަ، ގެންާނިންމާ 

ާ ާއަގެއްގެ ާވަކިާާ،ކަމެއްކަމުގައިވިއަސްމަތީ ާހޯދުމަށް ާއަގު ާބައެއްގެ ާނިމުނު ާޚިދުމަތުން ާނުވަތަ ާމަސައްކަތުން ާހުށަހެޅުމުން،ާއެ ާބިލު ވަކި
ާމަސަ ާއެ ާނުވަތަ ާކޮންސަލްޓަންޓަކު ާނުވަތަ ާއިންޖިނިއޭރަކު ާހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ާބެލުމ  ާކުރަމުންދ ގޮތް ާސުޕަވައިޒްކުރުމާ އެކަމެއް އްކަތެއް

ދެއްކުމަށްާދަާފަރ ތުން،ާއެހަވ ލުވެހުރިާ ާންނަވަމެވެ.ކަމެއްކޮށްާނިމިފައިވ ކަމަށްާސޮއިކުރުމަށްފަހުާއެާބިލަކަށްާފައިސާ 

ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާމަސައްކަތުގެާއެއްބަސްވުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުންާ .12

އިާކުރުވަންޖެހޭާމަސައްކަތެއްާއަވަސްގޮތެއްގަާ،ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައިވަނަާމ އްދ 8.21ާާާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ބަސްވ ާއެއްބަސްވުމެއްގައިާކަމުގައިވިޔަސް،ާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރަންވ ނީ،ާއެާމަސައްކަތެއްގެާފެންވަރ ާއަގ ބެހޭގޮތުންާދެާފަރ ތުންާއެއް

ކައުމ ލެއަާ،އެވެ.ާނަމަވެސްއިކުރުމަށްފަހުސޮ ދެާލައްކަާއަށްޑިހަާހަާާ)އެއްާމިލިއަނ1,286,268ާްާޖުމްލައިންާންސިލްގެާއިދ ރ ތޮޅުާހުރާ 
ާ ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ާރުފިޔ  ާއަށެއް( ާފަސްދޮޅަސް ާދުއިސައްތަ ާފ ހަގަާހ ސް ާނެތިކަން ާފ ހަގަކުރެވުނުާމިގޮާކުރަމެވެ.އެއްބަސްވުމެއް ތުން

ާވެ.ާމަސައްކަތްތަކުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާއެވަނީއެާ

ާހ) )ާ ާރައްޔިތުންގެާމ ލެއަތޮޅު ާރ މ ތުކުރުމުގެާމަާާޖަނަރޭޓަރުާާކިލޯވޯޓުގ360ާާެާގެންދ ާާބޭނުންކުރަމުންާާއިންޖީނުގޭގައިާާހުރ 
ާމަސައްކަތްާ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާ ރުާކިލޯވޯޓުގެާޖަނަރޭޓ360ާާަގެންދާ ާންގެާއިންޖީނުގޭގައިާބޭނުންކުރަމުރައްޔިތުންާާހިންގަމުންދ ،މ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
ާތ898,308ާިާޖުމްލަާފެއިލްވުމުންާއެާޖަނަރޭޓަރުާމަރ މ ތުކުރުމުގެާމަސައްކަތްާ ންާސަތޭކަާއަށެއް(ާ)އަށްާލައްކަާނުވަދިހަާއަށްާހ ސް

ށްާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަާވަނަާމ އްދ 8.21ާާއިރު،ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާހަވ ލުކޮށްފައިވ އަމިއްލަާފަރ ތަކ އިާރުފިޔ އަށްާ
އެއްބަސްވުމެއްާތައްޔ ރުކޮށްާދެާފަރ ތުންާސޮއިކޮށްފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ ާދެާފަރ ތުންާއެއްބަސްވާ 

ާމަސައްކަތްާާބައިގެާާއިތުރުކުރެވުނުާާނަރުދަމ އަށްާހުރާ މ ލެއަތޮޅުާ(ާށ)

ވަނ7ާާަާއިވ ާއެއްބަސްވުމުގެާފަރ ތ އެކުާވެފަހަވ ލުކޮށްފައިވ ާާހުރ ާނަރުދަމ އަށްާއިތުރުކުރެވުނުާބައިގެާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާމ ލެއަތޮޅުާ
ާދެފަާ ާކަމެއްކުރެވޭނީ ާއެއްވެސް ާގޮތުގައި ާމަސައްކަތެއްގެ ާއިތުރު ާދަށުން ާއެއްބަސްވުމުގެ ާވ ގޮތުގައި، ާއެއްބަސްވެާމ އްދ ގައި ރ ތުން

ާބަ ާކަމުގައި ާއަގު ާމަސައްކަތުގެ ާއެއްބަސްވުމުގައި ާމަސައްކަތުގެ ާނަމަވެސް، ާޔ ންކޮށްފައިސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ. )ހަތ7,986,358ާާްވ 
ކަާއަށްޑިހަާހަތްާ)ތިންާލައ387,960ާާްާ،ގެާއިތުރުންމިލިއަންާނުވަާސަތޭކަާއަށްޑިހަާހަާހ ސްާތިންާސަތޭކަާފަންސ ސްާއަށެއް(ާރުފިޔ ާ

ދެާފަރ ތުންާއެއްބަސްވާ ާއިރު،ާއިތުރަށްާކުރަންާހަވ ލުކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތަށްޚަރަދުކޮށްފައިވ ާފިޔ ހ ސްާނުވަާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް(ާރު
ާާއެއްބަސްވުމެއްާތައްޔ ރުކޮށްާދެާފަރ ތުންާސޮއިކޮށްފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ

އެއްބަސްވުމެއްގައިާސޮއިކުރަމުންާނުދ ނަމަާ ، މަސައްކަތުގެާފެންވަރ އި،ާއެކިއެކިާމަސައްކަތްތައްާޙަވ ލުކުރ އިރު،ާދެާފަރ ތުންާއެއްބަސްވާ 

މުގައިާހިމަނަންޖެހޭާމުހިންމުާސ ފުާނުވުމ އިާއެއްބަސްވުާދަތަކީާކޮބައިކަންާދެފަރ ތަށްމަސައްކަތްާނިންމަންޖެހޭާމުއްމަސައްކަތުގެާއަގުާއަދިާ
ދުވަހަށްާޚިދުމަތްާނުވަތަާތަކެތިާނުލިބުނުާކަމުގައިާވިޔަސް ފެންވަރުގައިާނުކުތ ތައްާހިމަނ ފައިނުވުމުގެާސަބަބުންާބޭނުންވާ  ާއަދިާބޭނުންވާ 

ާނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ންާހައްލުކުރަންާދަތިވ ާށްނުދިނުންާފަދަާކަންކަންާދިމ ވިނަމަވެސްާއެކަޚިދުމަތްާފޯރުކޮާ
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ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 10.52ާާާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާ)ބ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާއަވަސްކޮށްާބަާވަނަ ާވ ގޮތަށް ޔ ންކޮށްފައި
ާކަމެއްގެާފެންވަރ ާއަގ ބެހޭގޮތުންކުރަންޖެހޭާމަސައް ާޚިދުމަތެއްާކަމުގައިވިޔަސް،ާއެ ާނުވަތަާހޯދަންޖެހޭ ާއެއްބަސްވާ ކަތެއް ާފަރ ތުން ާދެ

ާސޮއިކުރުމަށް ާފައިާދަންނަވަމެވެ.ާއެއްބަސްވުމެއްގައި ާޚަރަދުތަކަށް ާކުރަންޖެހޭ ާގުޅިގެން ާމަސައްކަތަކ އި ާއެާއަދި ާކުރިން ާދެއްކުމުގެ ސ 
އެއްބަސްވުމުގައިވ ާމ އްދ ތަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެއ އިާއެއްގޮތަށްާއަމަލުާމަސައްކަތަކ އިާގުޅި ާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ގެންާހަދ ފައިވާ 

ދީފައިާާށްާގޮތަާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާފުށުއަރ ާ .13 ާވުންާއެޑްވ ންސްާފައިސާ 

ާއަގުާތަކެތީގެާއަގ ސަމަ، މ އްދ ގައިވަނ8.23ާާަާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) ކަ(ާ)އެއްާލައ100,000ާްއެކުާއްކަތުގެ
އަށްާާ %15އަގުގެާޖުމްލަާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާފައިސ ާދިނުމަށްާއެދެފިނަމަާމަސައްކަތުގެާރުފިޔ އަށްާވުރެާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަކުގައި

މިާގަވ އިދ އިާާއިދ ރ އިންާހުރ ާކައުންސިލްގެާާމ ލެއަތޮޅުާ،ނަމަވެސްާ.ވުރެާބޮޑުާނުވ ނެާއަދަދަކަށްާދެވިދ ނެާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ
އްާހ ސްާތިންާއެތިރީސްާއަށްާލައްކަާ)831,360ާާޖުމްލަވަނަާއަހަރ2016ާާުާޚިލ ފަށް،ާމަސައްކަތުގެާއެޑްވ ންސްާފައިސ ގެާގޮތުގައި

އަށްވުރެާއިތުރަށްާާ %15ށްސައްކަތްތައްާކުރުވުމަބައެއްާމަޚަރަދުކޮށްފައިާވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތުން،ާ(ާރުފިޔާ ސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް
ާ ާދީފައިވ ކަމ އި، ާފައިސ  ާމަސައްކަާރުފިޔ 100,000ާއެޑްވ ންސް ާފައިސ ާކަށްާތަހަމަނުވ  ާކުރަމެވެާދީފައިވ ކަންާާއެޑްވ ންސް ާ.ފ ހަގަ

ާ.އެވެވަލްގައިާއެވަނީާތަކުގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިވ ާތ ާގައިާހިމެނުނުާމިފަދަާމަސައްކަތްއޮޑިޓްާސ މްޕަލްތެރޭާާ،ގޮތުންމި

ާތަފްޞީލްާ
މަސައްކަތުގެާ

 އަގުާާޖުމްލަާ
ާ)ރުފިޔ އިން(

ކޮށްާއެޑްވ ންސްާ
ާދެއްކިާ
 %ގެާފައިސ 

ކޮށްާއެޑްވ ންސްާ
ދެއްކިާފައިސ ގެާ

ާއަދަދުާ
ާ)ރުފިޔ އިން(

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ވަނަާމ އްދ އ އިާޚިލ ފުވެފައ8.23ާާި

ާވ ގޮތުގެާތަފްޞީލްާ

 11,250 %75,000ާ15ާމުގެާމަަސއްކަތްާކުރުާާސްޓޭޖްާމަރ މ ތު
އެއްަލއްކަާރުފިޔ ާހަމަުނވ ާ

އެްޑވ ްނސްާފައިސ ާާކަށްމަަސއްކަތަ
 ދީފަިއވުންާ

ރައްޔިތުްނގެާިއންޖީުނޭގއަށްާ
ސިންކްރޮަނއިިޒންގްާޕެނަްލބޯެޑއްާ

ސަޕްލައިކުުރމ އިާއިްނސްޓޯލްކުރުުމގެާ
ާމަަސއްކަތްާ

1,640,220 50%ާ820,110 
އަށްުވރެާާ%15ގެާމަަސއްކަތުގެާއަގުާ

އިތުރަށްާއެްޑވ ންސްކޮށްާަފއިސ ާ
 ދައްކ ަފއިުވންާ

  831,360ާ ާޖުމްލަާ

ާ ާތަކެތި ާޚިދުމަތ އި ާސަބަބުން ާދިނުމުގެ ާފައިސ  ާއިތުރަށް ާއަދަދަށްވުރެ ާދޭންޖެހޭ ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ރުކޮށްދިނުމަށްާފޯއެޑްވ ންސް
ާޚިދުމަ ާސަބަބަކ ހުރެ ާއެއްވެސް ާފަރ ތުން ާފައިސާ ާތ އިާތަކެތިާފޯރުކޮށްާނުދެވިއްޖެނަމަ،ާއެޑްވ ންސްގެާޙަވ ލުކޮށްފައިވ  ާދީފައިވ  ގޮތުގައި

ާދަތިވެ ާހޯދުމަށް ާ، އަނބުރ  ާބެޖެޓުންނ އި ާޚަާމ ލެއަތޮޅުާދައުލަތުގެ ާކުރަންނުޖެހޭ ާފައިސ އިން ާރައްޔިތުންގެ ާކުރުމަށްާހުރ  ރަދެއް
ާވެގެންދ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.މަގުފަހިާ

ާންގޮތްާދިާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާ)ހ(ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 10.67ާާާގެާ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ާގޮތަށް ާ)ހ(ާގައިވ  އަގުާާޖުމްލަގެ
ާބޮޑުވ ނަމ250,000ާަ ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާހ ސް( ާފަންސ ސް ާފަރ ތުން،ާާ،)ދުއިސައްތަ ާޙަވ ލުވ  ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާނުވަތަ މަސައްކަތް
އަގުގެާާޖުމްލަ)ސ ޅީސްާފަހެއް(ާދުވަސްާތެރޭގައިާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާފައިސ ާދިނުމަށްާއެދިއްޖެނަމަ،ާމަސައްކަތުގ45ާާެޙަވ ލުވ ތ ާ

)ފަނަރަާއިންސައްތަ(ާއަށްވުރެާބޮޑުނުވ ާއަދަދަކަށްާފައިސ ާދޫކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަދިާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުގައިާދެވޭާފައިސާ 15%ާ



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332ފޯން:ާ.ާދިވެހިރ އްޖެާ މ ލެ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު، ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ާޣ ޒީ

ގ75ާެސަފުހ ާ 29  
 

ކޮންޓްރެކްޓްގެާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ  ބިލުތަކުނާް، ނޑުމަށްވެސްާާޖުމްލައިރުާނުވަތަާޚިދުމަތެއްާހޯދަމުންދ އިރުާހުށަހަޅާ  އަގުގެާނިސްބަތުންާކެ
ާދަންނަވަމެވެ.

ވަނ17ާާަގެާ(K/CIR/2018/01-13ނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމ ލިއްޔަތ ބެހޭާސަރކިއުލަރާ)ނަންބަރު:ާމި)ށ(ާ
ާވ ގޮ ާޚިދުމ250,000ާަާ،ތަށްޕޮއިންޓްގައި ާމަސައްކަތްތަކ އި، ާބޮޑެތި ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާހ ސް( ާފަންސ ސް ތްތަކ އިާ)ދުއިސައްތަ

ާ ާސެކިއުރިޓީގެާގޮތުގައި ާބިޑް ާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ާތަކެތީގެ ާހޯދ  ާނުހިމަނައި(،ާއަދި ާާ%0.05)ކޮންސަލްޓަންސީ ާދެމެދުގެާާ%1އ އި އ އި
މެވެ.ާމީގެއިތުރުން،ާނެގުމަށްާދަންނަވަާއެއްގެރެންޓީދެމެދުގެާއ އިާާ%10އ އިާާ%2ގޮތުގައިާޕަރފޯމަންސްާގެރެންޓީގެާާގެރެންޓީއަކ އި،

ތްާފޯރުކޮށްދޭާފަރ ތަށްާވަނަާމ އްދ ާގައިވ ާއެޑްވ ންސްާފައިސ ،ާމަސައްކަތްާނުވަތަާޚިދުމ10.67ާަދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
މިާޕޭމަންޓްާގެރެންޓީއަކީާދިާގެރެންޓީއެއްާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަާއެއްވަރުގެާޕޭމަންޓްާދޭނަމަ،ާއެާފަރ ތުން،ާއެޑްވ ންސްާޕޭމަންޓްއ އިާ

އެާޕްރޮޖެކްޓަކަށްާާވިފައިވ ()ދިވެހިރ އްޖޭގައިާގ އިމުކުރެާާއަކުންސަރުކ ރަށްާގަބޫލުކުރެވޭާބޭންކަކުންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާއިންސްޓިޓިއުޓް
ސެކިއުރިޓީާނުވަތަާގެރެންޓީ ާާކަމުގައިާދަންނަވަމެވެ.ވ ންޖެހޭނެާއަކަށްާދޫކޮށްފައިވާ 

 މުދަލ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުވުންާ .14

ާޚިދުމަތ އިާތަކެއްޗަށްާއެދޭާފޯމުާތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންާާ(ހ)

ާޚިދުމަތްާނުވަތަާގަންނަންާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައިާހޯދަންާބޭނުންވ ވަނަާމ އްދ 8.05ާާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ތަކެތިާހޯދަންވ ނީާ ގޮތަށ33ާްއެނެކްސްާާގެގަވ އިދުާއެާބޭނުންވާ  ާފޮތްާނުވަތަާފޯމުާފުރިހަމަކޮށްާތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާހުއްދަދޭާ،ގައިވާ 

ާހުއްދަދިނުމުންނެވެާ ާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާނަމަވެސް،ާ.ާއެކަމަށްާވެރިޔަކު ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާވަނަާއަހަރ2016ާުމ ލެއަތޮޅު
ާާާ،ރުފިޔ ާހަތްދިހަާހަތަރުހ ސްާހަތްސަތޭކަާނަވ ވީސް()74,729ާާޖުމްލަ ސްލައްކަާސ ޅީސްާ)ފ542,595ާައަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިން

ރިއެއްގެާހުއްދަާލިޔުމަކުންާއިވަނީާތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާކުރިން،ާވެރުފިޔ ގެާޚަރަދުާކޮށްފަާ(ހެއްދެާހ ސްާފަސްސަތޭކަާނުވަދިހަާފަ
ާާ.ނުހޯދައިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ

ާނުވުންާާތައްޔ ރުކޮށްފައިާާފޯމުާާއޯޑަރުކުރ ާާމުދަލަށްާާކުރިންާާހޯދުމުގެާާޚިދުމަތްާާތަކެއްޗ އިާާ(ށ)

ގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރ އިރު،ާމުާވ ގޮތުގައިާާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނ8.10ާަގެާ(2009ފެބްރުއަރ11ާާީ)ގަވ އިދުާާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެ ާދާ 
.ާޔުމެއްާއޮންނަންވ ނެއެވެާފޯމެއްާފުރިހަމަކޮށް،ާވެރިޔެއްގެާސޮއިާއޮތްާލިާއޯޑަރުކުރ ާމުދަލަށްާާގޮތަށްާާގައިވ 38ާގެާއެނެކްސްާގަވ އިދުާއެ

(ާސަތޭކަާނަވ ވީސްާސްާހަތްހަތްދިހަާހަތަރުާހ ާ)74,729ާާޖުމްލަާބަޖެޓުންާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާދައުލަތުގެާާހުރ ާާމ ލެއަތޮޅު، ނަމަވެސް
ާދުއިސައްތަ)1,104,286ާާޖުމްލަާއަދިާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިންާ،ރުފިޔ  ާހަތަރުާހ ސް ާލައްކަ ާއެއް ާމިލިއަން ާހައެއްާާއެއް (ާއަށްޑިހަ

ފޯމެއްާތައްޔ އިރު،ާރުފިޔ ގެާޚަރަދުާކޮށްފައިވ  ާާ.ފ ހަގަކުރަމެވެކޮށްފައިނުވ ކަންާރުާމުދަލަށްާއޯޑަރުާކުރާ 

ާނުވުންާާބަލ ފައިާާއަގުާާފަރ ތުންާާ)ނ(ާތިންާ

ގަންނަާތަކެތީގެާއަގުާވ ގޮތުގައިާއެއްފަހަާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައ8.09ާިާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) ރާ 
1,000ާާ ާފެށިގެން ާބޮޑ25,000ާުރުފިޔ އިން ާތެރެއިރުފިޔ އަށްވުރެ ާފަރ ތްތަކުގެ ާވިއްކ  ާތަކެތި ާއެފަދަ ާތިންާނުވ ނެނަމަ ާމަދުވެގެން ާން

ާއަގުާހޯދުމަށްފަހު،ާއެފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާއެކަށީގެންވ ާފަރ ތަކުންާއެތަކެތިާހޯދިދ ނެ އެވެ.ާނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާފަރ ތަކުންާލިޔުމުން
ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާ އްތަާނަވ ވީސް(ާ)ސ ޅީސްާނުވަާހ ސްާދުއިސ49,229ާަާޖުމްލަާާބަޖެޓުންާވަނަާއަހަރުާދައުލަތުގ2016ާެހުރާ 
ާ ާހޯދ ފައިވަނީ ާތަކެތި ާތަފ ތުރުފިޔ ގެ ާހޯދުމަށް ާތަކެތި ާނުވަތަ ާމަސައްކަތްތަކަށް ާއަާމި ާލިޔުމުން ާފަރ ތުން ާތިން ހޯދުމަކ ނުލ ކަންާގު

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ
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މުދަލ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާސަބަބުންާޚިދުމަތްާހޯދ ފައިވަނީާާއިފަރ ތުންާއަގުާނުހޯދަާވ ގޮތަށްާތިންާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައި
ވަރަށްާ ވުރެންާއ ންމުކޮށްާއެނގޭނޭާހ މަކަންާބޮޑުާގޮތެއްގައިކަންާޔަޤީންކުރެވެންާނެތުމ އިާމިގޮތަށްާތަކެތިާހޯދުމުގެާސަބަބުންާއެކަށީގެންވާ 

ާގެންާދ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ވެާގުފަހިާބޮޑުއަގުގައިާތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާމަ

ާކަ ާލިޔުމުން ާލިބިފައިވ ކަމަށް ާތަކެތި ާޚިދުމަތްތަކ އި ާބައެއް ާހޯދ ފައިވ  ާއިދ ރ އަށް ާފައިސާ )ރ(ާކައުންސިލްގެ ާނުކޮށް ށަވަރު
ާދައްކ ފައިވުންާ

(ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ 2009ާދައުލަތުގެ ާތަކެތ8.11ާި(ގެ ާވ ގޮތުގައި،ާއޯޑަރުކުރެވުނު ާލިބުމުންާގައި ާހަވ ލުވާ ާއޮފީހަށް ާތަކެއްޗ  އެ
ތަކެތިާހަމައަށްާހުރިތޯާބަލަ ތަކެތިާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިވާ  ފަރ ތުނާް( އެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ،ާފަރ ތުންާ)ސްޓޮކްާބަލަހައްޓާ  އާި،

ތަކެތިާނުވަތަާހަލ ކުވެފައިާ ތަކެތިާނުވަތަާމުއްދަާއެކަންާއެނގޭނޭގޮތަށްާނޯޓުކޮށް،ާފެންވަރުދެރަ،ާކަމުނުދާ  ތަކެތިާނުވަތަާވާ  ތުާހަމަވެފައިވާ 
ާފޯ ާއޯޑަރުކުރި ާގަތުމަށް ާތަކެތި ާއެނގޭނޭގޮތަށް، ާއެކަންވެސް ާހުރިނަމަ ާތަކެތި ާކައިރިވެފައިވ  ާހަމަވ ން ާލިޔެާމުއްދަތު މުގައި

ކުވެފައިވ ާތަކެތިާނުވަތަާކެތިާނުވަތަާހަލ ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ.ާއަދިާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނެތްނަމަ،ާނުވަތަާފެންވަރުދެރަާކަމުނުދ ާތަާ
ތަކެތިާނެތްނަމަ،ާތަކެތިާހަމައަށްާލިބުނުކަ ނުވަތަާމުއްދަތުާހަމަވ ންާކައިރިވެފައިވާ  މަށްާތަކެތިާގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާމުއްދަތުާހަމަވެފައިވާ 

ލެއަތޮޅުާހުރާ ނަމަވެސް،ާމ ާއިވެއެވެ.އިާބަޔ ންކޮށްފަތަކެއްޗ ާހަވ ލުވ ާފަރ ތުންާސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށްވެސްާއެާގަވ އިދުގަާ،ފޯމުގައިާލިޔެ
ާ ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާއިދ ރ އިން ާހަތަރެއ39,744ާާްާޖުމްލަކައުންސިލްގެ ާސ ޅީސް ާސަތޭކަ ާހަތް ާހ ސް ާނުވަ ާއަދިާ)ތިރީސް (ާރުފިޔ 

އިރު،ާާޚަރަދުާކޮށްފައިވ ރުފިޔ ާހެއް(ހަާފަާހ ސްާދުއިސައްތަާއަށްޑިާލައްކަާއަށްޑިހަާއަށްާ)ފަސ588,285ާްާޖުމްލަާރައްޔިތުންގެާފައިސ އިން
ާާށްފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާއޮފީހަށްާލިބުމުންާއެތަކެތިާހަމައަށްާލިބުނުކަމަށްާލިޔެ،ާއޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިާސޮއިކޮާ

ޑަރުކުރިވަރަށްވުރެާމަދުންާއޯސޮއިކުރަމުންާނުދ ނަމަ،ާއޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާއެާއިދ ރ އަކަށްާލިބުމުންާއެާތަކެއްޗ އިާހަވ ލުވ ާފަރ ތުންާ
ާވީނަމަވެސް ާކަމުގައި ާލިބުނު ާާ،ތަކެތި ާހަލ ކުާނުވަތަ ާކަމުގައި ާލިބުނު ާތަކެތި ާއިވީނަމަވެވެފައިވ  ާއެކަމުގައި ާފަރ ތްސް ޒިންމާ ާހުމ ލުވި
ާކުރުމަށްާދަތިވ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ބޭނުންވާ ާހޯދަންާ،ވ ގޮތަށްާންކޮށްފައިވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ 10.58ާާ(ގR-20ެ/2017ގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ހ(ާދައުލަތުާ
ާފޯ ާނުވަތަ ާފޮތް ާހުއްދަދޭ ާހޯދުމަށް ާޚިދުމަތް ާތަކެއްޗ އި ާހޯދަންވ ނީ ާތަކެތި ާބޭނުންވ  ާގަންނަން ާނުވަތަ ާއެކަމަށްާޚިދުމަތް ާފުރިހަމަކޮށް މު

ާދިނުމުންކަމުގައިާދަންނަވަމެވެ.ާވެރިޔަކުާހުއްދަ

ާށ) ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ 10.61ާާ(ގR-20ާެ/2017(ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައި ާގަތުމަށްާާ،ވ ގޮތަށްާންކޮށްފައިވަނަ މުދ 
ާށްާދަންނަވަމެވެ.މުދަލަށްާއޯޑަރުކުރ ާފޯމުާފުރިހަމަކުރުމަާއ އިާއެއްގޮތަށްާ(MG/PC01ާ)އޯޑަރުކުރ އިރު،ާއެާގަވ އިދުގެާޖަދުވަލުާ

ވ ގޮތަށްާޕްރޮކިއުމަންޓްގެާާންކޮށްފައިާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ 10.24ާާ(ގR-20ެ/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާާ(ނ)
ޝޮޕިންގާއުޞޫލުންާމަދުވެގެނ35,000ާާްއަގުާ އަށްވުރެާއިތުރުނުވ ނަމާަ، ރުފިޔާ  ފ3ާަ)ތިރީސްާފަސްާހ ސާް( ޝަންާރ ތުންާކޯޓޭާ)ތިނެއްާ(
ރަނގަޅުާފަރ ތަކުންާއެތަކެތިާގަޔުއެާކޯޓޭޝަންތައްާއަޅ ކިާ،ހޯދ  ތުމަށްާނުވަތަާއެާމަސައްކަތްާމަށްފަހުާއޭގެާތެރެއިންާއެންމެާއެކަށީގެންވާ 

ާކުރުވުމަށްާނުވަތަާއެާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާރ) )ާ2017/R-20ެށްފައިާވ ގޮތަށްާއޯޑަރުކުރެވުނުާތަކެތިާާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮާގ10.64ާެާ(ގ
ތިާނުވަތަާހަލ ކުވެފައިވާ ކަމުނުދ ާތަކެާ،ކައުންސިލަށްާލިބުމުން،ާއެާތަކެތީގައިާއެއްވެސްާއުނިއިތުރެއްާނެތްނަމަ،ާނުވަތަާފެންވަރުާދެރަ

ާކައިރިވެފަ ާހަމަވ ން ާމުއްދަތު ާނުވަތަ ާހަމަވެފައިވ  ާމުއްދަތު ާނުވަތަ ާހަމަާއިތަކެތި ާތަކެތި ާނެތްނަމަ، ާތަކެތިާވ ތަކެތި ާލިބުނުކަމަށް އަށް
ފަރ ތުންާސޮއިކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ ާ.ގަތުމަށްާއޯޑަރުކުރިާފޯމުގައިާލިޔެ،ާތަކެއްޗ އިާޙަވ ލުވާ 
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ފައިސ ގެާހަފްތ ގެާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާ .15  ާނުވުންާތިޖޫރީގައިާބަހައްޓާ 

ކުންާކޮންމެާހަފުތ އެއްގެާދައުލަތުގެާއޮފީސްތަ، ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީާ ވަނަާމ އްދ ގައ6.16ާިާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ފޯމެޓ އިާއެއްގޮތަށް(ާތައްޔ ރ21ާުނިޔަލަށްާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ގެާހިސ ބުާ)އެާގަވ އިދުގެާއެނެކްސްާ ވ ލުވެާހަާާކޮށް،ާތިޖޫރީއ އިގައިވާ 

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާހުާބެލެހެއްޓުމަށެވެ.ާހުރިާމުވައްޒަފުގެާއިތުރަށްާއޮފީހުގެާއިސްާމުވައްޒަފަކުާއެހިސ ބުާ ރާ 
ށްާވައްދާ ރުާތިޖޫރީއަވަނަާއަހ2016ާަާ،ވަނަާއަހަރުާތިޖޫރީގެާހަފުތ ގެާހިސ ބުާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދ2016ާި

2016ާމްދަނީގެާގޮތުގައިާވީނަމަވެސް،ާދައުލަތުގެާއ ާ"ތިޖޫރީާބ ކީ/ތިޖޫރީާއަށްާވެއްދުމަށް"ާފޮތުގައިާރެކޯޑްކޮށްފައިާ،އަދިާނަގ ާފައިސ 
ާއަހަރު ާއިދ ރ އަށްާކައުންސިލްާވަނަ ާާގެ ާފ603,758ާަާޖުމްލަބަލައިގަނެފައިވ  ާސަތޭކަ ާހަތް ާހ ސް ާތިން ާލައްކަ ާ)ހަ (ާއަށެއްާންސ ސް

 ކަމުގެާއެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ވެއްދިރުފިޔ ާތިޖޫރީއަށްާ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ކޮންމެާހަފްތ އެއްގެާާޔ ންކޮށްފައިގައިާބަާ(ހ)ވަނަާމ އްދ ގ6.22ާާެާ(ގR-20ެ/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ ވ ގޮތަށާް،
ާ ާތިޖޫރީގައި ާއޮފީނިޔަލަށް ާއިތުރުން ާމުވައްޒަފުގެ ާހަވ ލުވެހުރި ާތިޖޫރީއ  ާތައްޔ ރުކޮށް، ާރިޕޯޓް ާފައިސ ގެ ާއެާހުރި ާއިސްމުވައްޒަފަކު ހުގެ

އެާހިސ ބުާރަނގަޅުތޯާބަލައިާޗެކުކުރަމުންާ ގުނައި،ާއޮފީހުގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުވެރިޔާ  ާންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ގެހިސ ބުާޗެކުކޮށް،ާފައިސާ 

 އައިޓަމްާބ ކީާފުރިހަމައަށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަާ .16

، ކަމަށްާލިބޭާފައިސ ާއެކިާކަންާގެާ)ނ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައިވަނަާމ އްދ 1.01ާާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)

ާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައިާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައ4.08ާާިގަވ އިދުގެާމިާާއަދި،ާ.އެވެާއެނގޭާގޮތަށްާބަލަހައްޓަންވ ނެާލިބުނުވަރުާވަކިވަކިން
ފޮތުންާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުތައްާހިމަނ ފައި ޚަރަދުތަކ އިާބަޖެޓުާބ ކީާ"ބަޖެޓުާހިސ ބާު" އަބަދުވެސްާއެނގެންާއޮންނ ނެާާވ ގޮތ އިާބަޖެޓުންާކުރާ 

ާބަ ާހިސ ބުތައް ާއިލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.ާގޮތަށް ާކޮާތުރުން،ާމީގެ ާކުރ  ާބަޖެޓުން ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާޚަރަދެއްާހިސ ބުތައް ާއެ ާޚަރަދެއް ންމެ
ާރިކަރަ ާނަންބަރަށ އި، ާކޯޑު ާއައިޓަމަށ އި ާރިކަރަކުރަންޖެހޭ ާޚަރަދެއްނަމަ ާންޓް ާޚަރަދުގެ ާކެޕިޓައަށް،ާޖުމްލަންޓް ާޚަރަދެއްނަމަ ކެޕިޓަލްާލް

ާ ާޖުމްލަޚަރަދުގެ ާބަޖެޓުގެ ާމުޅި ާއަދި ާޖުމްލައަށ އި ާކަމަށް ާވައްދަންވ ނެ ާގަވ އިދުާއަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ 2009ާާ)ދައުލަތުގެ ވަނ4.08ާާަ(ގެ
ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާމ އްދ ގެާ)ށ(

ާ ާނަމަވެސް، ާއިދ ރ އިން، ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  2016ާާމ ލެއަތޮޅު ާއަހަރު ާފައިސ އ އިވަނަ ާއ މްދަނީ ާއ މްދަނީާދައުާކައުންސިލްގެ ލަތުގެ
ާއައިޓަ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިފައިސ ގެ ާބ ކީ ާާމް ާގެންގޮސްފައިނުާއައިޓަމްާމިާވީނަމަވެސް، ާއަދ ހަމަކުރަމުން ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާވ ކަބ ކީ ން

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާއެކިާކަންކަމަށްާލިބޭާފައިސ އިންާޚަރަދުާކުރުމުގައިާއެންމެާއެކަށީގެ އައިޓަމުންާޚަރަދުކުރަމުންާމީގެއިތުރުނާް، ންވާ 
ާގެންގޮސްފައިނު ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާވ ކަން ާގޮތުގައި ާދިން ާމައުލޫމ ތު ާއިދ ރ އިން ާބ ާކައުންސިލްގެ ާފުރިހަމަކަމ އެކުާއައިޓަމްތަކުގެ ާއެންމެ ކީ

އައިޓަމްާއިދ ރ ގެާންސިލްގެާމިގޮތުން،ާކައުނެވެ.ާއެކިާފަހަރުާޚަރަދުާކުރަމުންާދަނީާއެކިާއައިޓަމްތަކުންާނުވ ތީގެންގުޅެމުންާއައިސްފައިާ
ާވަނަާއަހަރ2016ާާުާއިގައައިޓަމްާާގެހުންނަާކޮންާފައިސ ާއެއްކަންާނޭނގޭާފައިސ "ާ"ބޭންކަށްާޖަމ ކޮށްފައިާއިާހިމަނ ފައިވ ބ ކީާފޮތުގަ

ާހުރި ާ)334,431ާާޖުމްލަާފެށުނުއިރު ާއެކެއް( ާތިރީސް ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާހ ސް ާހަތަރު ާތިރީސް ާލައްކަ ާާރުފިޔ ތިން ހަރުތެރޭާއައަދި
ާޖުމްލަާާކަންކަމަށްާއެކިާ)އަށްޑިހަާއެއްާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާފަންސ ސްާފަހެއް(ާރުފިޔ އިން،81,555ާާޖުމްލަާލިބުނުކަމަށްާހިމަނ ފައިވ ާ

ާއިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާޚަރަދުކޮށްފައަހަރުތެރޭާާރުފިޔ ާ(ހަތަރުާލައްކަާފަސްދޮޅަސްާއެއްާހ ސްާދުއިސައްތަާހަތްދިހަާނުވައެއް)461,279ާ

ގުާމުއްދަތެއްާފ އިތުވެ،ާދިހައްޓަމުންާނުދ ނަމަ،ާއެކައުންޓުންާފައިސ ާމަދުވިޔަސްާއެކަންާފ ހަގަނުކުރެވިާއައިޓަމްާބ ކީާގަވ އިދުންާބަލަާ
ބަޖެޓްާއައިޓަމްތަކުގެ އަދާި، ކަމެއްކަންާފ ހަގަކުރަމެވާެ. ކުރިމަތިލ ންާޖެހުމަކީާއެކަށީގެންވާ  ބ ކީާގަވ އިދުންާނުބަލަހައްޓ ނަމަ،ާާމ ލީާގެއްލުމާ 

ާނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ގޮތެއްާނޯންނ ފަސޭހަާދެނެގަނެވޭނެާނުވަތަާނޫންކަންާބޭނުންވ ާއައިޓަމްގައިާފައިސ ހުރިކަންާޚަރަދެއްާކުރުމަށްާ
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ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

އިާވ ގޮތަށްާބަޖެޓުގަާާބަޔ ންކޮށްފައިާގައިވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(4.06ާާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ހ(ާ
އިނޭންޝަލްާކޮންޓްރޯލަރާނުވަތަާފަބ ކީާ"ބަޖެޓުާހިސ ބު"ާފޮތުންާާބަޖެޓްާ،ބަޖެޓުންާކުރ ާޚަރަދުތަކ އިާ،ޚަރަދުތައްާހިމަނ ފައިވ ާގޮތ އި

ާހި ާއޮންނ ނެގޮތަށް ާއެނގެން ާއަބަދުވެސް ާބ ކީ ާޚަރަދ އި ާބޭނުންކޮށްގެން، ާވަސީލަތެއް ާއިލެކްޓްރޯނިކް ާބެލެހެއްޓުމަށްާހުއްދަކުރ  ާސ ބުތައް
ާކޯޑުާާއައިޓަމަށ އިާރަންޖެހޭކުާާޚަރަދެއްާއެާާޚަރަދެއްާކޮންމެާކުރ ާބަޖެޓުންާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިާާދަންނަވަމެވެ.ާއަދި،ާމިގޮތަށްާހިސ ބުތައް

ާމުޅިާާއަދިާއަށ އިޖުމްލަާދުގެޚަރަާާކެޕިޓަލްާޚަރަދެއްނަމަާކެޕިޓަލްާ،އަށްޖުމްލަާޚަރަދުގެާރިކަރަންޓްާޚަރަދެއްނަމަާރިކަރަންޓްާ،ނަންބަރަށ އި
ާންނަވަމެވެ.ވ ގޮތުގެާމަތިންާޢަމަލުކުރުމަށްާދަާގައި(ށ)ާމ އްދ ގެާވަނ4.06ާައެާގަވ އިދުގެާާ،އަށްާވައްދައިޖުމްލަާބަޖެޓުގެ

ާށ) )ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާމ އްދ 5.15ާާގެ ާ)ށ(ގައިވަނަ ާލިބޭާާގެ ާކަންކަމަށް ާއެކި ވ ގޮތަށް
 ނުވަރުާވަކިވަކިންާއެނގޭގޮތަށްާހިސ ބުާބެލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ފައިސ ،ާލިބު

ގަވ އިދުންާބޭންކަށްާޖަމ ކޮށްފައިާނުވުންާގެާކައުންސިލްާ .17   އިދ ރ އަށްާބަލައިގަންނަާފައިސާ 

(ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ ގައ1.01ާިާ(ގ2009ެދައުލަތުގެ ާއިދ ރ ތަކަބަޔ ންކޮށްފައިވަނީާާވަނަ ާފައިސާ ށްާދައުލަތުގެ ާބަލައިގަންނަ
ާށެވެ.ާމަވީއެންމެާއަވަހަކަށްާއެފައިސ އެއްާޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓްތަކަށްާޖަމ ކުރު

ާއި ާބަލައިގަންނަ ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާފައިސ  ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާއިދ ރ އަކީ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާ،ވީނަމަވެސްާާދ ރ އަކަށްމ ލެއަތޮޅު
ާއިދ ރ އަށްކައުންސިލްާ ާބަާާގެ ާގަވ އިދުން ާއެކައުންޓަށް ާބޭންކް ާކައުންސިލްގެ ާފައިސ  ާއެންމެހައި ާނުވ ކަންާޖަލައިގަނެފައިވ  މ ކޮށްފައި

ާތ ރީޚްއިދ ރ ގެާއޮޑިޓަރުންާކައުންސިލްގެާާ،ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތުން ގ2018ާެއޮކްޓޯބަރ21ާާުާކަމަށްވ ާާތިޖޫރީގައިާހުރިާފައިސ ާގުނި
ކައުންސިލްގެާހެއް(ާހަާތިންާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާސ ޅީސްާފަ)ދެާލައްކަާއަށްޑ283,945ާިނިޔަލަށްާ ންކްާއެކައުންޓަށްާބޭއިދ ރ ގެާރުފިޔާ 

ާހުރިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ބަހައްޓ ފައިާޖަމ ނުކޮށްާތިޖޫރީގައިާ

ގެއްލިބޭންކަށްާޖަމ ނުކޮށްާގިނަާއަދަދެއްގެާފައިސާ  ބޭނުންކުރުމުގެާފުރުސަތުާާއިާނަހަމަާގޮތުގަާ،ތިޖޫރީގައިާބަހައްޓ ފައިާހުރުމުންާފައިސާ 
ާއޮންނ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށްާމ ލެއަތޮޅުާވަނަާމ އްދ ގެާގެާ)ހ(5.15ާާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ހ(ާ
ާމ ކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާދުވަހުާއެާފައިސ އެއްާޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓަކަށްާޖަާއެއްާލިބޭހުރ ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާލިބޭާފައިސ 

ާ)ށ(ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ނ(ގައ5.15ާިާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާވ ގޮތަށް،ާވަނަ ކޮންމެާާބަޔ ންކޮށްފައި
ާޖަމ  ާއަދި ާދަތިކަމަކަށްވެފައި، ާޖަމ ކުރުމަކީ ާފައިސ  ާބެހެއްޓޭނަމަ،ާނުކޮށްާބެހެއްޓޭާފައިސ ާއެކަށީގެންވ ާރައްކ ތެރިާދުވަހަކު ާގޮތެއްގައި

ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ޔުންދިގެށްާއަފައިނޭންސްާއެގްޒެކެޓިވްގެާހުއްދަާހޯދައިގެންާފައިސ ާޖަމ ކުރުމުގެާކަންތައްާކުރިކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ

ލިބޭފައިސާ ށްފައިާވ ގޮތަށް،ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ގައިާބަޔ ންކ5.15ާާޮާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ނ(ާ
ާއެއްކޮށް،ާލިބު ާއަދަދުތައް ާރިކޯޑުކޮށްފައިވ ާފައިސ ގެ ާފޮތުގައި ާކޭޝް ާފައިސ ގެާގޮތުގައި ާޖަމ ކުރ އިރު،ާލިބުނު ާފައިސ ގެ އ އިާޖުމްލަނު

ާޔ ރުާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ފެންނަންާއޮންނ ނެގޮތަށްާތައްލިޔުމުންާރިާގޮތްާކުރުމަށ އި،ާހިސ ބުާދިމ ކުދިމ ާާޖުމްލަާއަތުގައިހުރިާފައިސ ގެާ

ާ)ރ(ާ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ބ(ގައ5.15ާިާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގެ ާކޮންމެާވަނަ ާވ ގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައި
ދިމ ވޭތޯ  ށްާޖަމ ކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާބަލައި،ާލިބުނުާއަދަދުާހަމައަށްާބޭންކަމުވައްޒަފެއްގެާއަތުގައިާހުރިާފައިސ އ އިާކޭޝްފޮތުގެާބ ކީއާ 

ާ
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ޕަބްލިކްާބޭންކްާދައުލަތުގެާއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގެ .18 ފައިސާ   އެކައުންޓަށްާޖަމ ކުރަމުންާގެންގޮސްފައިާނުވުންާާންފައިވާ 

ވަނަާމ އްދ ގ13ާާެގެާނޫނު()ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުާޤ 3/2006ާާާދައުލަތުގެާއ މްދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަންނަާފައިސ އަކީާޤ ނޫނުާނަންބަރު
ރެޜަރީގެާމ ލިއްޔަތ އިބެހޭާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްާ،ދަށުން،ާޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކުރަންޖެހޭާފައިސ އެވެ.ާއަދި

ނިއުާއޮތޯރިޓީާނަާފައިސ ާމޯލްޑިވްސްާއިންލަންޑްާރެވެ(ާ"ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަނ2012ްނޮވެންބަރ08ާާު)8/2012ާސަރކިއުލަރާ
ާބަޔ ންކޮށްފައި ާފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ާގައި ާނަންބަރުވ ާ)މީރ (ާއަށް ާޤ ނޫނު ާދަތުރުފަތުރ5/2009ާާުާގޮތުން ާޤ ނޫނު()އެއްގަމުގެ ޤ ނޫނުާާ،ގެ

އެއްޗެހިންާފީާނެގުމުގެާޤ ނޫނު(ާއަދިާޤ ނޫނުާނަންބަރ78/69ާާުާނަންބަރު ނޑުގައިާދުއްވާ  ތަންތަން،ާ)އިމްޕޯޓްާމ60/78ާުާ)ކަ ވިއްކާ  ދާ 
ާފަ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތުގެ ާބަލައިގަންނަ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނު(ގެ ާކެންޓީނ ބެހޭ ާއަދި ާދައުލަތުގެާސައިހޮޓ  އިސ 

ާކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާރެވެނިއުާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކުރުމަށްާއަންގ ފައިވެއެވެ.

އެކިާއ މްދަނީާއުލަތުގެާއެކިދަފައިވ ާނެާއުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާބަލައިގަމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކަާގެާދަށުންތަކުނުނަމަވެސް،ާބަޔ ންކުރެވުނުާޤ ނޫ
އިދ ރ ގެާބެލުމުގެާާއުންސިލްގެާނުފޮނުވައިާގިނަާދުވަސްތަކެއްވަންދެންާކަކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކަށްާފައިސ ގެާތެރެއިންާގިނަާއަދަދެއްގެާފައިސ ާ،

ާ ާއްޓ ބަހަދަށުގައި ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ފައި ާދައުާާމ ލެއަތޮޅުާ،ގޮތުންމިާާހުރިކަން ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާގޮތުގައިާހުރ  ާއ މްދަނީގެ ލަތުގެ
(ާއްވަދިހަާދޭހަާހ ސްާފަސްާސަތޭކަާނުާާ)އެއްލައްކަާފަންސ ސ156,592ާްާޖުމްލަާާވަނަާއަހަރުާލިބިފައިވ ާފައިސ ގެާތެރެއިނ2016ާް
އުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާކަ(ގެާނިޔަލަށްާޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމ ނުކޮށ2018ާްއޮކްޓޯބަރ22ާާު)އޮޑިޓްާކުރެވުނުާތ ރީޚްާާ،ރުފިޔ 

ާއެކިާކަންކަމަ ާއ މްދަނީގެާގޮތުގައި ާދައުލަތުގެ ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދި ާހުރިކަން ާފައިާބެލުމުގެާދަށުގައި ާލިބޭ ާވަކިާށް ވަކިންާސ ،ާލިބުނުވަރު
ގެާނިޔަލަށ2016ާްބަރުާޑިސެނ31ާްާނުވުމުގެާސަބަބުންާދައުލަތުގެާފައިސ ގެާގޮތުގައިާކައުންސިލަށްާއެނގޭގޮތަށްާހިސ ބުާބަލަހައްޓ ފައި

ާ،ގޮތުންާމިާާ.ންާފ ހަގަކުރަމެވެާއަދަދުާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތްކަާޖުމްލަކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާބެލުމުގެާދަށުގައިާހުރިާފައިސ ގެާާ،ބަލައިގަނެ
ތ ވަލުގައިާއެވަނީއެވެ.އ މްދަނީާހުރިާ ނުފޮނުވައިކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކަށްާ  ފައިސ ގެާތަފްޞީލްާތިރީގައިވާ 

 އ މްދަނީގެާތަފްސީލްާ
ވަނަާއަހަރ2016ާާު

ފައިސ ާ ާބަލައިގަނެފައިވާ 
ާ)ރުފިޔ އިން(

ނޑުުއޅަ ރިމ ނާ ޖޫާސަލ ަމތީާސެޓްފިކެޓްާހެއްުދމުގެާފީާއަދިާްނާއަދިާދުާފަހަުރގެާަސރވޭާކުރުާނކަ  98,720 
ފީާއިމްޕޯޓްާވިޔަފ ރި  22,678 

 12,294 އައިޑީާކ ޑުާަފއިސާ 
 5,400 މަްސވެރިަކމުގެާލަިއސަްނސްާފީ

 3,000 ޓްރެފިކްާގަވ އިދ އިާޚިލ ުފވުުމގެާޗ ޖްާ
 14,500 ލައިސަްނސްާކ ޑަށްާަބދަލުކުރުުމގެާފީާ

 156,592 ޖުމްލަާ

ާ ާދައުލަތުގެ ާއ މްދަނީ ާފައިސ ، ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާތެރެއިން ާއިދ ރ ފައިސ ގެ ާކަމ ބެހޭ ާދުވަތަކަށް ާގިނަ ސްތަކެއްވަންދެންާނުފޮނުވައި
ާ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ާއިދ ރ ގެ ާހުރުއްޓ ބަހަކައުންސިލްގެ ާނުލިބި،ާލިބެންޖެާދައުލަތަށްާފައިސ އިންާއެާ،ސަބަބުންާމުގެފައި ާމަންފ  ހޭ
ާހިފެހެއްޓިފައިާހުންނ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ޤ ނޫނުާނަންބަރުާދައުލަތުގެާއ މްާ ވަނަާމ އްދ ގ13ާާެ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނު(ާގ3/2006ާާެދަނީގެާގޮތުގައިާބަލައިގަންނަާފައިސާ 
މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީގެާމ ލިއްޔަތ އިބެހޭާާ،ދަށުން،ާޕަބްލިކްާބޭންކްާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއަދި

(ާ"ކައުންސިލްތަކުންާބަލައިގަންނަާފައިސ ާމޯލްޑިވްސްާއިންލަންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓ2012ާީނޮވެންބަރ08ާާު)8/2012ާސަރކިއުލަރާ
ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ާއަށް ާޤ ނޫނު(5/2009ާ)މީރ ( ާދަތުރުފަތުރުގެ ޤ ނޫނުާާ،)އެއްގަމުގެ

ނޑުގައިާދުއްވާ 69/78ާާނަންބަރު ތަންތަން،60/78ާާއެއްޗެހިންާފީާނެގުމުގެާޤ ނޫނު(ާއަދިާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ)ކަ ވިއްކާ  )އިމްޕޯޓްާމުދާ 
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ާދައުލަތުގެާ ާފައިސ  ާއ މްދަނީ ާދައުލަތުގެ ާބަލައިގަންނަ ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނު(ގެ ާކެންޓީނ ބެހޭ ާއަދި ސައިހޮޓ 
ާށްާދަންނަވަމެވެ.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްާރެވެނިއުާއެކައުންޓަށްާޖަމ ކުރުމަ

ާމައްސަލަތައްާާފ ހަގަވިާާދަތުރުންާާކޮށްފައިވ ާާބޭރަށްާާރ އްޖެއިންާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއިސްވެރިއަކ އިާދެާމުވައްޒަފެއްާ .19

ކައުންސިލްގެާމ ލެއަތޮޅުާ ތަކެތިކޫލްާހުޅުވުމަޕްރީސްާއެާރަށުާ، މުވައްޒަފަކުާދެާާއިތުރުާާ،އިދ ރ ގެާއިސްވެރިއަކ އިހުރާ  ތުމަށ އިާގަާށްާބޭނުންވާ 
ރވިސްކުރުމަށ އި،ާފެރީާއިންޖީނުގެއަށ އިާދޯނިފަހަރުގެާއިންޖީނުތަކަށްާގަންނަންޖެހޭާތަކެއްޗ އިާބޮޑުާއިންޖީނުގެާއިންޖެކްޓަރާސެޓްާސަ

ާޕްރިންޓްކުރުމަށް ާޓިކެޓްތައް 20ާާާދޯނީގެ 2016ާާޖަނަވަރީ 25ާާއިން ާސްރ2016ާީޖަނަވަރީ ާދަތުރުާލަންކ އަށްާއަށް ާފ ހަގަވިާކުރި ން
ާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ާާތައްތައްކަން

"ދަތުރުާާ–5ާާ(ާގެާބ ބ2009ުންާ"ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)އިާ(2012/01)މ ލިއްޔަތ އިާބެހޭާސަރކިއުލ ާނަންބަރުާ)ހ(ާ
ފައިސާ ާންވ ާބޭރުާބޭނުންާބޭރަށްާކުރަންޖެހޭާދަތުރުތަކުގެާޚަރަދަށްއިވަނަާމ އްދ ގައިާރ އްޖ5.04ާެޚަރަދު"ާއަށްާގެނެވުނުާއިޞްލ ޙުގެާ

އަށްާލަންކ ސްރީާާދ ރ އިންމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްގެާއިާ،ގަންނަންވ ނީާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީންާކަމަށްާބުނެފައިާވީނަމަވެސް
ާޖުމްލަާާކައުންޓުންއެފިޔ ާއިދ ރ ގެާރުއެާރުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާބޭނުންވ ާޑޮލަރުާގަތުމަށްާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާދަތުާކުރި

ކައުންޓަށްާޖަމ ކޮށް،ާގެާޗެކެއްާއަމިއްލަާފަރ ތެއްގެާބޭންކްާއެރުފިޔ )ނުވަދިހަާނުވަާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާނުވަދިހަާނުވައެއް(99,999ާާ
ާއަދަދަށްވ  ާޔޫ.އެސ6,485ާްާމި ާފަހެއް( ާއަށްޑިހަ ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާހ ސް ާާ،ޑޮލަރުާ)ހަ ާނަމުގައި ާއިދ ރ ގެ ާއެ ާއޮފްާބޭސްޓޭޓް ާންކް

ާާފ ހަގަކުރަމެވެ.ދީފައިވ ކަންާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާޑޮލަރުާއެކައުންޓަށްާއެާފަރ ތުންާޖަމ ކޮށް

ނަގަވަނީާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ4.13ާިާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ))ށ(ާ މުވައްޒަފަކާ ޗެކަށްާފައިސާ  ންާފޮނުވާ 
ދަދުާއެނގޭގޮތަށްާލިޔެފައިާއަދި،ާމިގޮތަށްާޗެކުާހަވ ލުާކުރ އިރުާނަންބަރ އި،ާފައިސ ގެާއަމަށެވެ.ާލިޔުމަކުންާޗެކުާހަވ ލުކޮށްާސޮއިކުރުވު

ނަގައިގެންާގެނައުމުން،ާއޮފީހުންާއެާފައިސ އ އިާހަވ ލުވ ންޖެހޭާމުވައްޒަފަކުާ ހަމައަށްާބަލައިގަނެ،ާފައޮންނަންވ ނެކަމަށ އި،ާފައިސާ  އިސާ 
ކައުންސިލްގެާއިދ ާދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވާެ.އެާމ އްާާވެސްސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށްާ ންކ އަށްާކުރިާރ އިންާސްރީލަާނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 

އުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާރުފިޔާ ބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކަާގަތުމަށްާާބޭނުންވ ާޑޮލަރުއިާޚަރަދުކުރުމަށްާދަތުރުގަ
ާ ާރުފިޔ 99,999ާާާޖުމްލައެކައުންޓުން ާނުވައެއް( ާނުވަދިހަ ާސަތޭކަ ާނުވަ ާހ ސް ާނުވަ ާ)ނުވަދިހަ ާއަމިއްލަ ާޗެކެއް ާބޭންކްާފަގެ ރ ތެއްގެ

ާ ާއަދަދަށްވ  ާމި ާޖަމ ކޮށް، ާޔޫ.އެސ6,485ާްއެކައުންޓަށް ާފަހެއް( ާއަށްޑިހަ ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާހ ސް ާއޮފްާސްޓޭޓް، ޑޮލަރުާ)ހަ ާބޭންކް
ާކައުންސިާ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއޮންނަ ާޖަމ ކޮށްދިނުމުއިންޑިއ ގައި ާފަރ ތުން ާއެ ާއެކައުންޓަށް ާޑޮލަރު ާއިދ ރ ގެ ާހުރާ ާ،ންލްގެ މ ލެއަތޮޅު

ޗެކުާމެދުވެރިކޮށްާއެކައުންޓުންާނަގ ފައިވ އިރު،ާމިާޗެކުތައް )ބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމުވައްޒަފަކުާއެާފައިސާ 
ނެގުމަށްާހަާ އެކައުންޓުންާފައިސާ  ލަރުާއެކައުންޓުންާޑޮލަރުާޑޮދ ފައިވ ާޗެކުާއަދިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިއ ގައިާއޮންނަާއޮންނަާރުފިޔާ 

ާހަވ ލުކޮށްފައިވ ކަން ާފަރ ތަކ  ާއެއްވެސް ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާޗެކު( ާދޫކޮށްފައިވ  ާއެނގެންާާނެގުމަށް ލިޔެކިޔުމުން
ާާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ކޫލްާހުޅުވުމަށްާޕްރީސްާއެާރަށުާ،ގައިވަނަާބައްދަލުވުމުގެާޔައުމިއްޔ 3ާވަނަާދައުރުގ2ާާުާއިދ ރ ގެާާކައުންސިލްގެމ ލެއަތޮޅުާހުރ )ނ(ާ
ތަކެތިާމ ލެއިންާގަންނަންާނެތުމ  ކަންތައްތައްާފުރިހަމަާކުރުމަށްޓަކައިާގަންނަންާބޭނުންވާ  ާ،ލިބޭާތަކެތިވެސްާއަގުބޮޑުވުމުންާއި،ބޭނުންވާ 

ާދެާކައުންސިލްާ ާމެާގެ ާއޮފިސަރެއް ާއެޑްމިން ާގަތުމަށްސްރީމްބަރަކ އި ާއެތަކެތި ާގޮސް ާދަތުރުގައިާލަންކ އަށް ާމި ާއަދި ާނިންމ ފައިވެއެވެ.
ންޖެކްޓަރާޕްރީސްކޫލަށްާގަންނަާތަކެތީގެާއިތުރުންާއިންޖީނުގެއަށ އިާދޯނިފަހަރުގެާއިންޖީނުތަކަށްާގަންނަންޖެހޭާތަކެއްޗ އިާބޮޑުާއިންޖީނުގެާއި

ރުމަށ އި،ާފެރީާދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްާކޮށްގެންާގެނައުންވެސްާހިމެނޭކަމަށްާއެާޔައުމިއްޔ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާސެޓްާސަރވިސްކު
ާމިދަތުރުގަާ،ނަމަވެސް ާއިދ ރ އިން ާގަވ އިދުގަާއިކައުންސިލްގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާތަކެތި ާބޭނުންވި ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ ގަންނަން އި

އެއްވެސްާމަސައްކަތެއްާކޮށްފައިވ ކަންާލިޔެކިޔުންތަކުންާއެނގެންާނެތްކަމ އި،ާރ އްޖެއިންާއެފަދަާތަކެތިާާށްއިންާހޯދުމަތެރެާއުސޫލުތަކުގެ
ފައިާގަންނަންާލިބޭާއަގުތަކ އިާސްރީލަންކ އިންާއެފަދަާތަކެތިާގަންނަންާލިބޭާއަގުތަކުގެާފަރަގުާދެނަގަތުމަށްާއެއްވެސްާމަސައްކަތެއްާކޮށް
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ބިލްތަކުގައިާވ ގޮތުންނުވ ކަންާ މިާދަތުރުގައިާބައިވެރިާތިންާފަރ ތްާފިޔަވައިާއިތުރުާތިންާ، ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއަދިާއޮޑިޓަރުންނަށްާލިބިފައިވާ 
ާހަމައެއ އެކު،ާ ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާހަމަޖައްސ ފައިވ ކަން ާތެރެއިން ާފައިސ ގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާދަތުރަށް ާމި ާޚަރަދު ާކެއުމުގެ މީހުންގެ

ނޑު ާލިބިފައިވާ މައިގަ ާއޮޑިޓަރުންނަށް ާމިގޮތުން، ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާގަނެފައިވ ކަން ާތަކެތި ާބ ވަތުގެ ާލިބޭ ާގަންނަން ާމ ލެއިން ގޮތެއްގައި
ާނީއެވެ.ާމިާދަތުރުގައިާޚަރަދުކޮށްފައިާވ ގޮތުގެާތަފްސީލްާތިރީގައިވ ާތ ވަލުގައިާއެވަާާ،ބިލްތަކުގައިާވ ގޮތުން

 އަދަދުާ)ރުފިޔ (
ާއެސްާޔޫ.އަދަދުާ)
ާލަރު(ޑޮާ

ާތަފްސީލްާާޚަރަދުގެާ

 ކުޅޭާއެއްިޗހިާ 242                    3,732          

 ޕްލ ސްޓިކްާކަބަޑު  420                    6,476          

ނޑު،ާޓްރޭާ  50                      771               މޮޕްާބ ލިދީ،ާަޑްސބިން،ާޓޭޕްރޯލް،ާަޖްސތުގަ

 ކެއުުމގެާޚަަރދުާ  104                    1,604          

 ފެރީާޓިކެޓްާފޮތްާޗ ޕްކުރުމަށް  73                      1,126          

 ސަރވިސްުކރުަމށްާާއިންޖެކްަޓރާސެޓް  1,661                 25,613        

 ޖުމްލަާ  2,550                 39,321       

ާ ާގަވ އިާ)ރ( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ދައުލަތުގެ ާތަކ8.02ާެާ(ގ2009ެދު ާވ ގޮތުގައި، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާ)ށ(ގައި ާމ އްދ ގެ ާގަންނަންވ ނީާވަނަ ތި
ާ ާއެއެތަނެއްގެ ާފަރ ތުން ާގަންނަ ާތަކެތި ާއަދި، ާތަކެއްޗެވެ. ާހިމަނ ފައިވ  ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާގަންނަން ާގޮތްާބަޖެޓުގައި، ާގަންނ ނޭ ތަކެތި
ތަފްސީލްކޮށްާބަލަހައްޓަާއަހަރުތެރެއަށް ާންވ ނެއެވެ.ާބަހ ލާ 

ދަތުރުގެާބައިވެރިންގެާކެއުމ ނަމަވެސް،ާ ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާސްރީލަންކ އަށްާކޮށްފައިވާ  އިާހުރުމުގެާޚަރަދ އި،ާޕޮކެޓްާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ 
ާއިންސިޑެން ާމަނީއ އި، ާތަކެއްޗ ޓަލް ާގަންނަންޖެހޭ ާއިންޖީނުތަކަށް ާދޯނިފަހަރުގެ ާއިންޖީނުގެއަށ އި ާބޮޑުފައިސ އ އި، ާއިންޖީނުގެާއި

ޚަރަދ ާ ކުރާ  އި،ާޕްރީސްކޫލަށްާބޭނުންވާ އިންޖެކްޓަރާސެޓްާސަރވިސްކުރުމ އިާފެރީދޯނީގެާޓިކެޓްތައްާޕްރިންޓްކުރުމަށްާދ ނެކަމަށްާއަންދ ޒާ 
ޔ ރުކޮށްފައިާޖެޓެއްާތައްފައިސ ާޚަރަދުކުރ ނެާގޮތުގެާއުޞޫލެއްާނުވަތަާބަާ،އަދަދުާއެނގޭގޮތަށްގަންނަންާބޭނުންވ ާތަކެތީގެާާ،ތަކެއްޗ އި

އެހެންކަމުން،ާދަތުރުގެާބޭނުމަށްާގެންދިޔަާ ޔޫ.އެސްާ)ހަާހ ސްާހަތަރުާސަތޭކަާއަށްޑިހ6,485ާާަނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެާ. ކީާޑޮލަރަާާފަހެއްާ(
ފައިސ އެއްކަންާއެނގެންާނެތްކަންާފ ާ އަދި،ާފައިސާ ހަގަކުރަމެއިތުރުނުވ ނެގޮތަށްާދަތުރަށްާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ވަރަށް،ާގެންގޮސްފައިވާ  ވެާ.

ދަތުރުގައިާއެކިއެކިާކަންާ ކަމަށްާޚަރަދުކުރަންާނިންމ ފައިވާ ޚަރަދުކުރ ނެގޮތުގެާއުޞޫލެއްާނުވަތަާބަޖެޓެއްާތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުމުގެާސަބަބުނާް،
ާއެ ާއެކަން ާވީނަމަވެސް، ާކަމުގައި ާކުރި ާޚަރަދެއް ާއެފަދަ ާމަގުފަހިވުމ އި ާކުރުމަށް ާޚަރަދު ާއިތުރަށް ާނޯންނ ނެކަންާނގެވަރަށްވުރެ ން

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާ ާގަތުމަށ އި)ބ( ާތަކެތި ާދަތުރަށް ާމި ާބިލުތަކުން ާލިބިފައިވ  ާކެއުމު، އޮޑިޓަރުންނަން ާމުވައްޒަފުންގެ ާދަތުރުކުރި ާބިލްތަކަށް ާޖުމްލަާގެ
ާފަންސ ސް(2,550ާާޚަރަދުވެފައިވަނީ ާސަތޭކަ ާފަސް ާހ ސް ާާ)ދެ ބ ކީާާ،ކަމ އިާ(ރުޕީސްާންލަންކަސްރ307,804ާީ)ާޑޮލަރުޔޫ.އެސް

ންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާޑޮލަރުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާހަވ ލުކޮށްފައިާނުވ ކަ)ތިންާހ ސްާނުވަާސަތޭކަާތިރީސްާފަހެއް(ާޔޫ.އެސ3,935ާާް
ާ ާއިދ ރ އިން ާގޮތުގައިކައުންސިލްގެ ާދިން ާާ،މައުލޫމ ތު ާޚަރަދުތަކުގެ ާކުރި ާގެއްލިފަދަތުރުގައި ާބިލްތައް ާސަބަބުބައެއް ހުރިހާ ާންާއިވުމުގެ

އެއްާހ ސްާތިންާސަތޭކަ(ާ)1,300ާާވިބ ކީާާގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާނެގިާފައިސ އިންދަތުރުާާކަމަށ އި،ާބިލްތައްާއޮޑިޓަށްާފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވ ާ
ާާޑޮލަރުާާޔޫ.އެސް ާވަނީ ާާ،ނަމަވެސްާލ ފައެވެ.ތިޖޫރީއަށް ާތިޖޫރީާށްވ ދަދައަމި ާާށްއަޑޮލަރު ާތިޖޫރީ ާބ ލ ފައިވ ކަން ާފޮތުން ާނގެންާއެކީ

ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާއަނެތްކަން ާމި ާއެކައުންޓަކަށް ާބޭންކް ާއެއްވެސް ާއޮންނަ ާނަމުގައި ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާޖަމ ކޮށްފައިާއަދި، ވ ކަންާދަދު
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާލިޔެކިޔުންތަކުންާއެނގެންާނެތްކަންާ

ާ)ޅ(ާ ާނަންބަރު ާސަރކިއުލ  ާބެހޭ ާ"ާ(2012/01)މ ލިއްޔަތ އި ާމ ލިއްން ާ)ދައުލަތުގެ ާގަވ އިދު ާާ(ގ2009ެޔަތުގެ "ދަތުރުާާ–5ާބ ބު
ާ ާއިޞްލ ޙުގެ ާގެނެވުނު ާއަށް ާބަޔ ންކޮށްފައ5.16ާިޚަރަދު" ާމ އްދ ގައި ާދަތުރުގެާާގައިވ ގޮތުާާވަނަ ާކުރ  ާބޭރަށް ާރ އްެޖއިން ރ އްޖެއ އި،
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ާ ާރިޕޯޓު" ާ"ދަތުރު ާބަންދުނޫން ާސަރުކ ރު ާއަންނަތ  ާނިންމ ފައި ާ)ތިނެއް(ާދުވ3ާަދަތުރު ާސް ާތެރޭގައި ދަތުރުގެާހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށ އި،
ާތަން ާދަތުރުކުރި ާބައިވެރިންާ،ބޭނުމ އި ާކުރެވުނުާާ،ދަތުރުގެ ާޙ ޞިލް ާދަތުރުން ާއަދި ާތ ރިޚ އެކު ާގަޑި ާނިންމި ާގަޑިއ އި ާފެށި ދަތުރު

ާާއެވެ.ންވ ނެކަންތައްތަކ އިާއޭގެާނަތީޖ ާފަދަާމުހިންމުާމައުލޫމ ތުާހިމަނައިގެންާދަތުރުާރިޕޯޓެއްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހަޅަ

ކައުންސިލްގެާމ ލެއަތޮޅުާ، ނަމަވެސް ރިާދަތުރުގެާދަތުރުާރިޕޯޓްާލަންކ އަށްާކުާސްރީާާ،މުވައްޒަފަކުާދެާއިތުރުާާ،އިދ ރ ގެާއިސްވެރިއަކ އިހުރާ 
ނަމަ،ާދަތުރުާކުރެވުނުާމުންާނުދ ާރަސްމީާދަތުރުތަކ އިާގުޅިގެންާހުށަހަޅަންޖެހޭާދަތުރުާރިޕޯޓުާހުށަހަޅަހުށަހަޅ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވާެ.

ދަތުރުންާހ ސިލުވިާކަންކަމ އިާދަތުރުގެާނަތީޖ  ފައިސ އެއްކަމ އިާބ ކީވިބޭނުމ އާި، ދަތުރަށްާހޭދަވީާކިހާ  ލިޔެކިޔުމުންާާާފައިސ ގެާހިސ ބުާއ އާި،
ާންނ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އެނގެންާނޯ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ންާބޭރަށްާއިރ އްޖެންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް،ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ 8.03ާާގެ(R-20/2017ދުާ)ނަންބަރުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިާ)ހ(ާ
ގަންނަންވ ނީާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީންާ ާާދަންނަވަމެވެ.ކަމުގައިާކުރަންޖެހޭާދަތުރުތަކުގެާޚަރަދަށްާބޭނުންވ ާބޭރުފައިސާ 

ާ)ނަންބަރު)ށ(ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ 6.17ާާގެ(R-20/2017ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ ާވ ގޮތަށް ާފައިސާ ންކޮށްފައި ޗެކަށް
ންބަރ އިާފައިސ ގެާއަދަދުާނަގަންާފޮނުވ ާމުވައްޒަފަކ ާލިޔުމަކުންާޗެކުާހަވ ލުކޮށްާސޮއިކުރުމަށ އި،ާމިގޮތަށްާޗެކުާހަވ ލުާއެާޗެކުގެާނަ

ނަގަ ންޖެހޭާމުވައްޒަފަކުާފައިސާ އިގެންާގެނައުމުން،ާއޮފީހުންާއެާފައިސ އ އިާހަވ ލުވ ާއެނގޭގޮތަށްާލިޔެފައިާއޮންނަންވ ނެކަމަށ އި،ާފައިސާ 
ާހަމައަށްާބަލައިގަނެ،ާސޮއިކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ގ10.59ާަާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ނާ( ދައުލަތުގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނާ( ާއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށާް،
ާދަތުރެއްގައިާާއެފަދަާވަތަނުާގަނެވޭނީާއެތަނަކަށްާ،އެއްޗެއްާއެއްވެސްާގެންނަާދަތުރެއްގައިާބޭރަށްކުރ ާރ އްޖެއިންާމުވައްޒަފަކުާގެތަނެއް

ާރ އްޖެާ،ގެނުވަންވ ނީާާލައްވައިާއެމުވައްޒަފަކު ާއެއްޗެއް ާއެ ާނެތްނަމަ،ާނުވަތަ ާލިބެން ާރ އްޖެއިން ާއެއްޗެއް ާއަގަކީާއެ ާލިބޭ ާބޭރުން އިން
ނުވަތަާއެއެއްޗެއްއެކަ އަގަކަށްވ ނަމާަ، ާމުއްދަތެއްާާދިގުާާވަރަށްވުރެާާގެންވ ާއެކަށީާހޯދ ނަމަާދަށުންާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާށީގެންވާ 

ހުއްދަާާންމ ދ ރުވެރިޔ ގެޒިާމ ލީާފެންނަާހ ލަތްތަކުގައި،ާހުއްޓިދ ނެކަމަށްާޚިދުމަތެއްާދެމުންދ ާއެމުއައްސަސ ައކުންާސަބަބުންާހޭދަވުމުގެ
 ހޯދައިގެންކަމުގައިާދަންނަވަމެވެ.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް،ާދައުލަތުގ8.01ާާެާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ރ(ާ
ާ ާދަތުރެއް ާއެ ާކުރަންވ ނީ ާދަތުރެއް ާއެ ާކުރ ނަމަ، ާދަތުރެއް ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާއޮފީހަކުން ާމ ލީާއެއްވެސް ާއޮފީހެއްގެ ާއިސް ރ ވ 

ގުޅޭ ދަތުރުތަކަށްާހުއްދަާދޫކުރ ނީާދަތުރުާހުއްދައާ  ޓީާފޯމުާާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެާހުއްދަާލިބުމަށްފަހުގައިާކަމަށ އި،ާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާކުރާ 
ގައިާހިމެނިފައިނުވ ާދަތުރެއްާކުރުމަށްާ)ރ އްޖެއިންާބޭރަށްާކުރ ާދަތުރުތަކުގެާހުއްދަ(ާފުރިހަމަކޮށްގެންކަމުގައިާދަންނަވަމެވެ.ާއަދި،ާބަޖެޓު

ާހިމެނޭާދަތުރެއްނަމަ،ާއެާދަތުރުގެާދިގުމިނ އި،ާއެާދަތުރުންާހ ސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާނަތީޖ އ އިާސިޔ ސަތުާ ާހުށަނޭޅުމަށ އި،ާބަޖެޓުގައި
ާހިމެނުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ

ާ ާ)ބ( ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާވ ގޮތަށ10.28ާާްާގެާ(R-20/2017ދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
ާއޮންނ ނެގޮތަށްާާއެނގެންާާލިޔުމުންާާތަފްޞީލްކޮށްާާމަޢުލޫމ ތެއްާާހުރިހ ާާބޭނުންވ ާއެކަމަކަށްާާކުރިންާާފެށުމުގެާކުރަންާާކަމެއްާޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ

ާކިޔުާ.އޯ.ބީާމަސައްކަތެއްނަމަާ،އަންދ ޒ ާއަގުާފްޞީލ އިތަާޢަދަދ އިާާތަކެތީގެާާބޭނުންވ ާގަންނަންާާ،ގަންނަނަމަާތަކެތިާތައްޔ ރުކުރުމަށ އި،
ާލިޔެފައިާާއަންދ ޒ ާއަގުާމަޢުލޫމ ތ އިާއެންމެހ ާޚިދުމަތަކ ގުޅޭާއެާޚިދުމަތެއްނަމަާ،އަންދ ޒ ާއަގުާއަދިާސްޕެސިފިކޭޝަންާކުރެހުމ އިާއ އި

ާއޮންނަންވ ނެކަމުގައިާދަންނަވަމެވެ.
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ާދައުލަތުގެާާ،ވ ގޮތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއިގެާ)ހ(ގަމ އްދ ާާވަނ8.14ާަާގެ(R-20/2017ންބަރުާ(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަޅ)
5ާާނޫންާބަންދުާާސަރުކ ރުާ، ނިމޭތ ާދަތުރެއްާާއެ"ާރިޕޯޓުާާދަތުރުާ"ާދަތުރުގެާާކުރ ާބޭރަށްާާރ އްޖެއިންާރ އްޖެއ އިާފަރ ތުންާއޮފީސްތަކުގެ

ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާހުށަހެޅުއެާއޮފީހަކަށްާާތެރޭގައިާދުވަހުގެ(ާފަހެއް)

ާހަވ ލުކުރ ާާާޚަރަދަށްދަތުރުާާށް،ވ ގޮތަާބަޔ ންކޮށްފައިާ)ށ(ގައިާާ 8.14ާގެ(R-20/2017(ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާކ)
ާއިންސިޑެން ާއަދި ާހިސ ބު ާބ ކީގެ ާޚަރަދ އި ާކުރެވުނު ާފައިސ އ އިޓަފައިސ އ އި، ާހަވ ލުކުރި ާޚަރަދަށް ާޚަރަދުާާލް ާހިސ ބުގައިާކުރެވުނު ގެ

ދަތުރުާނިންމ ފަ ބ ކީާހުރިކަމަށްާދައްކ ނަމާަ، ސަރުކ ރުާބަންދުނޫންާާއިފައިސާ  ދުވ5ާައަންނަތާ  އެއްފަހަރާ ާގައިތެރޭސްާ)ފަހެއްާ( އެފައިސާ 
ާސީދުާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.އެާއޮފީހަކަށްާހަވ ލުކޮށްާރަ

 ކުއްޔަށްާދީފައިވުންާާ"ާދޯނ3ާިާ"ދިރ ސ ާނެތިާއެއްބަސްވުމެއްާ .20

ާއިދ ރ މ  ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާލެއަތޮޅު ާ"ދިރ ސ  3ާގެ ާދޯނި "ާ 76,500ާާމަހަކު ާސަތޭކަ( ާފަސް ާހ ސް ާހަ ާދިހަ ޔ އަށްާރުފި)ހަތް
40ާާާކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ާސޮއިކުރުމަށްފަހުާގައ2012ާިނޮވެންބަރު ާއެއްބަސްވުމެއްގައި ާފަރ ތ އެކު ާހިފި ާކުއްޔަށް ާމިާާ،އަދިއެވެ.
ގެާކައުންސިލްާާރ ނީދެއްާކުހުރިހ ާޚަރައްާހިމެނޭގޮތަށް،ާދޯނީގެާމުސ ރައ އިާއިނ ޔަތްތަާފަޅުވެރިންގެާދޯނީގެާާގައިާވ ގޮތުާާއެއްބަސްވުމުގައި

އިވ ާފަރ ތުންާދަތުރުތައްާކުއްޔަށްާހިފ ފަދޯނިާާ،އ ާހަމައަށް (2018އޮކްޓޯބަރ22ާާު) އޮޑިޓްާކުރެވުނުާތ ރީޚްއިދ ރ އިންނެވެ.ާމިގޮތުން،ާ
އެއްބަސްވުމުގެާާއެކުާވެފައިވ ކުއްޔަށްާހިފިާފަރ ތ ދޯނިާގެާއިދ ރ އ އިާކައުންސިލްާންދިޔަާކަމުގައިާވީނަމަވެސް،ާކުރުމަށްާދޯނިާބޭނުންކުރަމު

އިނ2014ާާްާޖޫނ01ާާްއެހެންކަމުން،ާާކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އެއްބަސްވުންާއ ފަހުންާއަށްާހަމަވ2014ާިމެއ31ާާިމުއްދަތުާ
ހަމައަށްާކައުންސިލް (2018އޮކްޓޯބަރ22ާާު) ޚްފެށިގެންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާތ ރީ ކުއްޔަށްާދީފައިވަނީާާދޯނި"3ާާއިންާ"ދިރ ސ ގެާއިދ ރ އާ 

ާފ ހަގަކުރަމެވެ. ާނެތިކަން ާާއެއްބަސްވުމެއް 01ާާހަމައެއ އެކު، ާކުއްޔ2014ާަޖޫން ާދޯނި ާއެފަރ ތަށް ާފެށިގެން ާދޯނިާއިން ާދީފައިވަނީ، ށް
ނުލައިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކުއްޔަށްާހިފ ނެާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާއ ން ާމުކޮށްާއިޢުލ ންާކުރުމަކާ 

ދުވަސްތަކަށްާދޯނީގެާކުލިާގަވ އިދުންާާ،އެއްބަސްވުމެއްާނެތި ދެބަސްވ ފަދަާނުވަތަާވެސް،ާނުދެއްކިާކަމުގައިާވީނަމަދޯނިާކުއްޔަށްާދީފައިވާ 
ާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އެއްވެސްާލިޔެކިޔުމެއްާނޯންނ ނެާރިޢ ޔަތްާކުރ ނެާާނަމަާއެކަންާހައްލުކުރުމުގެާގޮތުންދިމ ވެއްޖެމައްސަލައެއްާ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާފަރ ތަ ާއެހެން ާމުދ  ާނުއުފުލޭ ާއަދި ާއުފުލޭ ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާބޭނުންތަކަށް ާއިޖްތިމ ޢީ ާނުވަތަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާދޫކުރ ނެާކަށް ކުއްޔަށް
ބަސްވުމެއްގައިާސޮއިކުރުމަށްާފަރ ތ އެކުާއެއްތަކެތިާނުވަތަާތަންތަންާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތެއްާހޯދުމަށްާއ ންމުކޮށްާއިޢުލ ންާކުރުމަށ އިާއެ

ާ.ދަންނަވަމެވެ

  ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާޗެކުާރަޖިސްޓަރީާތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން .21

އެއްާއޮންނަންވ ނެކަމަށ އިާނިޒ މެއްގައިާޗެކުާރަޖިސްޓަރީާާވަނަާބ ބުގައިާޕޭމަންޓްާވައުޗަރ8ާުާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
އެކައުންޓްާބ ކީާކުރުމ އި،ާއެކައުންޓުންާކުރަާ މުންދ ާޚަރަދުގެާމަޢުލޫމ ތުާޗެކުާރަޖިސްޓަރީއެއްގެާއެންމެާބޮޑުާބޭނުމަކީާފައިސ ާޚަރަދުކުރާ 

ބޭންކްާާ،އެވެ.ާނަމަވެސްއޮތުންާކަމުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެާއެނގެންާއޮތުމ އި،ާޗެކުާނަންބަރ އިާވައުޗަރުާނަންބަރުާތަރުތީބުންާއެނގެން
ާ ާއޮންނަ ާމޯލްޑިވްސްގައި ާއޮފް ާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާއޮފްހުރ  ާބޭންކް ާސްޓޭޓް ާއެކައުންޓ އި ާއޮންނަާާރުފިޔ  އިންޑިއ ގައި

ާ ާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާއެކަންޓުން ާޑޮލަރު ާޔޫ.އެސް ާއަދި ާމެރުފިޔ  ާޗެކު ާކުރަމުންދަނީ ާކަމުގައިާޚަރަދު ދުވެރިކޮށް
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާާއެއްވެސްާސިފައެއްގައިާޗެކުާރަޖިސްޓަރީއެއްާތައްޔ ރުކޮށްާބަލަހައްޓަމުންާގެންގޮސްފައިާނުވ ކަންާ،ވީނަމަވެސް
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ގ6.04ާާެ(ގR-20ާެ/2017ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރު ވ ގޮތަށްާާއިވަނަާޕޮއިންޓްގައިާބަޔ ންކޮށްފ3ާަވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ(
ޗެކުާނަންބަރ އިާާ،ގެާމަޢުލޫމ ތުާއެނގޭނެާގޮތަށްތަކުާބޭންކްާއެކައުންޓްތަކުންާކުރަމުންދ ާޚަރަދުާނަމުގައިާއޮންނަކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާ

ާސްޓަރީއެއްާތައްޔ ރުކުރަމުންާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ވައުޗަރުާނަންބަރުާތަރުތީބުންާފެންނަންާއޮންނ ނެހެންާޗެކުާރަޖި

 ބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާދަފްތަރެއްާލިބޭާކަންތައްތަކުގެާާފައިސ ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތަށްާ .22

ތަށްާފައިސ ާލިބޭާކަންތައްތަކުގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީާދައުލ1.10ާަާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
އިާއެާތެރެއިންާއެާއޮފީހަކަށްާލިބޭާފައިސ ގެާދަފުތަރެއްާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހަކުންވެސްާބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ.ާއަދިާމިާދަފުތަރުގަ

އިާރިފަރެންސްާނަންބަރ އިާތ ރީޚުާސީލ ފައިސ އެއްާނަގަންާހަމަޖެހުނުާޤ ނޫނުާނުވަތަާގަވ އިދުާނުވަތަާއެކަމެއްާހަމަޖެހުނުާގޮތުގެާތަފް
ކައުންސިލްާ،ނަމަވެސްވެ.ާއެނގެންާއޮންނަންވ ނެާކަމަށްވެސްާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެ ލިބޭާކަންތައްތައްާާގެމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  އިދ ރ އަށްާފައިސާ 

 ލިޔެާބަލަހައްޓ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާދަފްތަރެއްކޮށްާއެނގޭނެާފަދަާތަފުސީލްާ

ާ ާލިބޭ ާފައިސ  ާނުވުމުން، ާބަލަހައްޓ ފައި ާދަފްތަރެއް ާކައުންސިލްާކަންތައްތަކުގެ ާހުރ  ާއެންމެހާ ާގެމ ލެއަތޮޅު ާބަލައިގަންނަ އިދ ރ އަށް
ކައުންސިލުންާއެކިާފަރ ތްތަކަށްާބިންތައްާ،ާބަލައިގަތްާފައިސ އެއްކަންާޔަޤީންކުރަންާދަތިވެާރެއިންކައުންސިލްގެާމެންޑޭޓުގެާތެާފައިސ އަކީ
ާކައުންސިލަށްކުއްޔައްދީފަ ާގޮތްގޮތަށް ާއެނޫންވެސް ާކުއްޔ އި ާދައްކަންޖެހޭ ާމަހަކު ާކޮންމެ ާއެފަރ ތްތަކުން ާއެންމެހައިާާލިބެންޖެހޭާއިވ އިރު

ާދަތިވެާހަމައަށްާފައިސ  ާކަށަވަރުކުރަން ާާ،ލިބިފައިވ ކަން ާތެރެއިން ާފައިސ ގެ ާލިބެންޖެހޭ ާއިދ ރ އަށް ކިހާ ާބެނީާނުލިކައުންސިލްގެ
ާގަނެވެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ދެނެާފައިސ އެއްކަންާ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާގެާގައިވ ާގޮތަށްާމ ލެއަތޮޅުާހުރ ާކައުންސިލްާ(ާހ)ވަނަާމ އްދ ގ5.04ާާެ(ގR20ާެ-2017ނަންބަރުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ލިބޭާކަންތައްތަކުގެއިދ ރ އަށްާ ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.ބެލެހެއްޓުާތައްޔ ރުކޮށްާދަފުތަރެއްާާފައިސާ 

 ގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާލިބޭާފައިސ ގެާދުވަހުާފޮތްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާާގެާމ ލިއްޔަތުާދައުލަތުގެާ .23

ބަލައިގަތުމަށްފަހުާާވަނަާމ އްދ ގައ2.03ާިާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) ވ ގޮތުންާދައުލަތުގެާކޮންމެާއޮފީހަކަށްާލިބޭާފައިސާ 
ާރެކޯޑްކޮށްާދުވަހުފޮތުާ ާދުވަހުންދުވަހަށް ާވަސީލަތަކުން ާއިލެކްޓްރޯނިކް ާހުއްދަކުރ  ާކޮންޓްރޯލަރ ާފައިނޭންޝަލް ާނުވަތަ ާލިޔެގެން ގައި

ލިބުނުާލިބޭފައިސ ގެާހިސ ބުތައްާގަވ އިދުގައިވ ާނަމޫނ އ އިާއެއްގޮތަށްާބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.ާގަވ އިދުގައިވ ާނަމޫނ ގައިވ ާގޮތުންާފައިސ ާ
އަދިާއެކިާކަންކަމަށްާލިބުނުާއަދަދުގެާާޖުމްލަާނަންބަރު،ާރަސީދުާނަންބަރު،ާފައިސ ާދެއްކިާފަރ ތް/ތަފްޞީލް،ާރަސީދުގެާތ ރީޚް،ާކޯޑް

އެކުާޚ ޖަމ ކުރިާތ ރީ، ވަކިވަކިންާއެނގޭނޭާގޮތަށްާދުވަހުފޮތުގައިާލިޔަންާވ ނެއެވެ.ާއަދިާލިބޭާފައިސ ގެާތެރެއިންާޖަމ ކުރ ާފައިސ ާޖުމްލަ
ާއޮންނަ ާއެނގެން ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާނަމަވެސް، ާދައުލަތުގ2016ާާެންވ ނެއެވެ. ާބަލަހައްޓ ފައިވ  ާއަހަރު ވަނަ

ާއ މްދަނީާާގެއ މްދަނީ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާފޮތް ާާ،ދުވަހުފޮތުންާގެދުވަހު ާފައިސ ާބޭންކަށް ާނެތްކަންާާގެޖަމ ކުރ  ާއެނގެން ތަފްޞީލް
ޖަމ ކުރެވުނުާާއެހެންކަމުން،ފ ހަގަކުރަމެވެާ. ، ރިާތ ރީޚްނަމަާޖަމ ކުާއަދިާޖަމ ކުރެވުނުކަންާނުވަތަާނޫންކަން،ާރަސީދުތަކުންާލިބުނުާފައިސާ 

ާލިބޭާފައިސ ގެާދުވަހުާފޮތުންާއެނގެންާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ާ ާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރު ާއިދ ރ އަށްވ ގޮތަށްާ ާމ އްދ ގައިާވަނ5.08ާަާ(ގR-20ެ/2017ދައުލަތުގެ ލިބޭާފައިސާ ާކައުންސިލްގެ
ހަށްާބަލައިގަތުމަށްފަހުާދުވަހުފޮތުގައިާލިޔެގެންާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާކޮންޓްރޯލަރާހުއްދަކުރ ާއިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތަކުންާދުވަހުންދުވަ

ާލެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ގައިވ ާނަމޫނ އ އިާއެއްގޮތަށްާބެގަވ އިދުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާލިބޭފައިސ ގެާހިސ ބުތައްާާ،ރެކޯޑްކޮށް

އެއްވެސްާއެކައުންޓެއްގެާބޭންކްާރިކޮންސިލިއޭޝަންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވުންާ .24  ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގައިާބޭނުންކުރާ 

ގައިާވ ގޮތުާވަނަާމ އްދ 1.12ާާ(ގ2009ެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ) ާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީއަށްާނުވަތަާއެހެންާގައިާމޯލްޑިވްސްގެާ)ހާ(
ާއޮފީހަކުާާކަށްބޭންކަ ާޖަމ ކުރި ާފައިސ  ާއެ ާޖަމ ކޮށްފިނަމަ ާބަލަހައްޓައިފައިސ  ާހިސ ބު ާފައިސ ގެ ާއެ ާާ،ން  ބ ކީކުރަމުންއެކައުންޓް

ާއެކައުންޓްތަ ާއޮފީހުގެާގެންދަންވ ނެއެވެ.ާއަދި،ާއެާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާވ ގޮތުގައިާކޮންމެާމަހެއްާނިމުމުންާބޭންކް ކުންާދައްކ ާބ ކީއ އި
.ާހިސ ބުތަކުންާދައްކ ާބ ކީާއަކީާރަނގަޅުާއެއްޗެއްކަންާދެނެގަތުމަށްޓަކައިާރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔ ރުާކުރަންވ ނެއެވެާ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ާ އެގެާނަމުގައިާނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާހުރާ  ކައުންޓްާއަދިާސްޓޭޓްާބޭންކްާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގައިާއޮންނަާރުފިޔާ 
ާއެކައުންޓްގެ ާޑޮލަރު ާޔޫ.އެސް. ާއަދި ާއެކައުންޓް ާރުފިޔ  ާއޮންނަ ާއިންޑިޔ ގައި ާމަހެއްގ2016ާާެާއޮފް ާއެއްވެސް ާއަހަރުގެ ާވަނަ

ާމެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަާވ ގޮތަށްާގަވ އިދުގައިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާާ،ރިކޮންސިލިއޭޝަންާސްޓޭޓްމަންޓް

އިދ ރ ގެާފޮތްތަކުންާާގެތައްޔ ރުާކޮށްފައިާނުވުމުގެާސަބަބުންާއެކައުންޓުންާދައްކ ާބ ކީއ އިާކައުންސިލްސްޓޭޓްމަންޓްާރިކޮންސިލިއޭޝަންާ
ާކައުންސިލް ާހުރ  ާމ ލެއަތޮޅު ާދަތިވުމ އި ާކަށަވަރުކުރަން ާކޮބައިކަން ާއަދަދަކީ ާޞައްޙަ ާތެރެއިން ާބ ކީގެ ާބޭންކްާއިދ ރ ާގެދައްކ  ގެ

ޚަރަދުތަކ އިާއެކައުންޓްތަކަށްާޖަމ ވެފައިވ މ ލީއަހަރުާތެރޭގައިާާކައުންޓްތަކުންއެ ގެާހިސ ބުތަކ އިާތަފްސީލްާކައުންސިލްގެާފައިސ ާާކޮށްފައިވާ 
ާއޮތުމ އި ާފުރުސަތު ާނުހިމެނުމުގެ ާހިސ ބުތަކުގައި ާމ ލީ ާފ ހަގަާާއިދ ރ ގެ ާއެކަން ާއިތުރުވިޔަސް ާއަދި ާމަދުވިޔަސް ާފައިސ  ާއެކައުންޓުން

 ފަހުންާއެއީާކޮންާފައިސ އެއްކަންާދެނެގަންނަންާދަތިވ ނެކަންާފ ހަގަކުރެމެވެ.ާ،ނުކުރެވި

 ދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް،ާކައުންސިލްގެާ(ބވަނަާމ އްދ ގެާ)5.16ާާގެ(R-20/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ)ހާ(
ާބޭންކް ާއެއްފަހަރުާއިދ ރ އިން ާމަހަކު ާދިމ ކުރުމަށްޓަކައި ާހިސ ބު ާފައިސ ގެ ާޖަމ ކުރ  ާއެކައުންޓްތަކަށް ާބަލަހައްޓ  ާހުޅުވައިގެން ތަކުގައި

ާބޭންކްތަކުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯދައިގެންާރިކޮންސައިލްކޮށްާސްޓޭޓްމަންޓެއްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ވ ގޮތުގެާމަތިން،ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ13.09ާާިާ(ގR-20ެ/2017ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރު(ާށ)
ާމަހަކުާ ާމަދުވެގެން ާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ާމ ލީ ާހުރި ާހަވ ލުވެ ާއެކަމ  ާހިންގ ނަމަ، ާއެކައުންޓެއް ާބޭންކް ާވަކިން ާއެކައުންޓ  ާބޭންކް ާޕަބްލިކް

 .ާއެއްފަހަރުާއެކައުންޓްާރިކޮންސައިލްާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ

 ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންާ .25

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު) 7/2010ޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާ(ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގައ88ާާިގެ ވަނަ
ާފައި ާލިބޭ ާކައުންސިލަށް ާވ ގޮތުގައި ާބެލެހެއްޓުބަޔ ންކޮށްފައި ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާބަލަހައްޓަންވ ނީ ާމުދ  ާޤ ނޫނ އިާސ އ އި މުގެ

ާނަމަވެސް ާމަތިންނެވެ. ާގޮތުގެ ާއެއްގޮތްވ  ާާ،ގަވ އިދުތަކ  ާއިދ ރ އިން ާކައުންސިލްގެ ާހުރ  ާރައްޔިތުންގ2016ާާެމ ލެއަތޮޅު ާއަހަރު ވަނަ
ާ ާޚަރަދުތަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާމ ލިއްފައިސ އިން ާ)ދައުލަތުގެ ާގަވ އިދު 8ާާާ(ގ2009ެޔަތުގެ ާބ ބުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 1ާވަނަ ާބައިގައި ވަނަ

ޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާތައްޔ  ޚަރަދުކުރުމުގެާވައުޗަރުާނިޒ މުގައިާބަލަހައްޓަންޖެހޭާލިޔުންތަކުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާފައިސާ   ރުކޮށްފައިފައިސާ 

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާނަމުގައިާސްޓޭޓްާބޭންކްާއޮފްާއިންޑިޔ ގައިާއޮންނަާރުފިޔާ މ ލެއަތޮޅު، ނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާހަމައެއ އެކު ާހުރާ 
ާޚަރަދުާ ާއެކައުންޓުން ާޔޫ.އެސް.ާޑޮލަރު ާއަދި ާތައްޔ ރުާކޮށްފައިވަނީއެކައުންޓް ާވައުޗަރު އެހެންކަމުން،ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާާނުކޮށްކަންޕޭމަންޓް



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332ފޯން:ާ.ާދިވެހިރ އްޖެާ މ ލެ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު، ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ާޣ ޒީ 
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ލ ސ ާއެއްތ ކުންާފެންނަންާޚުާމަޢުލޫމ ތ އިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާކުރ ާކޮންމެާޚަރަދެއްގެާާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމަށްާހުއްދަދިންާވެރިންގެ
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާނެތްކަންާ

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

އްވެސްާވ ގޮތަށްާއެާގައިާބަޔ ންކޮށްފައ1ާާިގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(6.01ާ(ގR-20ާެ/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނަންބަރުާ
ާއެކައުންޓަކުންާފައިސ އެއްާދައްކ ނަމަ،ާޕޭމަންޓްާވައުޗަރުާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ނެތިާމުސ ރައ އިާއެލަވަންސްތައްާދީފައިވުންާާހ ޒިރީގެާރިކޯޑެއްާ .26

ތުގެާކޮންމެާއޮފީހެއްގައި،ާދައުލަާގައިވ ގޮތުާާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(4.22ާ(ގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ާރެ ާނުވަތަ ާރަޖިސްޓްރީއެއް ާއެނގޭ ާހ ޒިރުވިކަން ާރަސްމީގަޑިއަށް ާމުވައްޒަފުން ާވަގުތީ ާމުވައްޒަފުންނ އި ާދ އިމީ ާޖަހާ ކޯޑެއް ާކ ޑު ނުވަތަ

ާ.ާއޮންނަންވ ނެއެވެމެޝިނަކުންާނަމަވެސްާ

ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާ މ ލެއަތޮޅުާހުރާ  ނޑ އިާއިޖުތިމ ޢީާސަރަޙައްދުތައްާސ ފުކޮށްާބެލެހެއްޓުމުގެާމަސައްކަތްާކުނިގޮާއެރަށުގެނަމަވެސާް،
ބިދޭސީާމުވައްޒަފުންނަންާ )އަށްޑިހ86,257ާާަާޖުމްލަާރެކޯޑެއްާނެތިާާގެވަނަާއަހަރުގެާޖޫންާމަހުންާފެށިގެންާހ ޒިރ2016ާާީޙަވ ލުކޮށްފައިވާ 
ާފަންސ ސްާހަތެއް( އިދ ރ ގެާބެލުމުގެާދަށުންާހިންގ ާބަލަހައްޓަމުންާގެންދާ ާގެންސިލްރުފިޔ ާދީފައިވ ކަމ އިާކައުާހަާހ ސްާދުއިސައްތަ

ވަނަާއަހަރުާމުސ ރައިގ2016ާާެރެކޯޑެއްާނެތިާާގެާމުވައްޒަފުންނަށްާހ ޒިރީފަޅުވެރިންނ އިާގެާފެރީާދޯނީާ"3އަދިާ"ދިރ ސާ ާ"2"ދިރ ސާ 
ދީފައިވ ކަންާރުފިޔ ާސަތޭކަާހަތްދިހަާހައެއް(ާާާނުވަާފަންސ ސްާއަށްާހ ސްާ ލައްކަާ)އެއްާމިލިއަންާއެއ1,158,976ާާްާޖުމްލަާާގޮތުގައި

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާހ ޒިރުނުވާ  ާމަސައްކަތަށް ާމުވައްޒަފުން ާދެމުންގެންދ ނަމަ، ާއެލަވަންސްތައް ާމުސ ރައ އި ާމުވައްޒަފުންނަށް ާނެތި ާރެކޯޑެއް ހ ޒިރީގެ
ާ ާފައިސ އިން ާރައްޔިތުންގެ ާސަބަބުން ާމީގެ ާދިނުމ އި، ާމުސ ރަ ާކުރުމަށްާދުވަސްތަކަށް ާޚަރަދެއް ާނުޖެހޭ ާކުރަން ކޮންމެހެން

ާމުވައްޒަފުންާ ާއަދ ކުރުމުގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާމަސައްކަތުގެ ާނުބަލަހައްޓ ނަމަ، ާރެކޯޑެއް ާހ ޒިރީގެ ާއަދި، މަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ.
ާޒިންމ ދ ރުކުރުމަށްާދަތިވ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާދިންގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ާ

ާމ  ާދައުލަތުގެ ާ)ނަންބަރު ާގަވ އިދު ާމ އްދ 7.10ާާާގެ(R-20/2017ލިއްޔަތުގެ ާވަނަ ާހ)ގެ ާގޮތަށް( ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ދ އިމީާާ،ގައި
އިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީލަތަކުންާާ،ކޯޑެއްމުވައްޒަފުންނ އިާވަގުތީާމުވައްޒަފުންާރަސްމީގަޑިއަށްާހ ޒިރުވިކަންާއެނގޭާރަޖިސްޓްރީއެއްާނުވަތަާރެ

އަދިނަމަވެސްާބެލެހެއްޓުމަށް ދޫކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާ،ާދަންނަވަމެވާެ. ާހ ޒިރީގެާރިކޯޑުގެާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްގެންާމުސ ރައ އިާއުޖޫރަާފައިސާ 

1442ާާޖަބުރ2ާަ
2021ާާބްރުވަރީފ14ާެ
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