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 ގެ ގޮތުގައި އެހީ ދިނުމާ ގުޅ   ކައިންޑް"-ކައުންސިލްތަކުން ސަބްސިޑީއާއި، ޚާއްޞަ އެހީއާއި، "އިން 
 

އެ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންެޖހ  ފައިސާ  ،ކައުންސިލްތަކުންލޯކަލް ފަހަކަށްއައިސް އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން   
ގެ އެހީތަްއ ބާަވތުމަޢާފުކުރުމާއި، ސަބްސިޑީ ދިނުމާއި، ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އެކި ބާވަތް

  ލޫމާތު ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.ލްގެ މާލިއްޔަތުން ދ ކަމުގެ މަޢުކައުންސި

ދައުލަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ވަނީ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާ 6.23ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު   
އެހީއެއް ދ ންޖެހ ނީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ 

ގެންނެވެ. ޅައިށް ހުށަހަސަ އޮފް ފިނ ން ރީހުއްދައާއެކު މާލީޒިއްމާދާރުވެރިޔާ މިނިސްޓްދާއިރާއެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއެއްގެ 
އޮވެގެންނެވެ.  ފައިޅިކަނޑައެފައިސާ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެފަދަ ދޫކުރެވ ނީ  އަދި އެހީގެ ފައިސާ

 ޓްރީ އޮފް ފިނ ްނސަށް ހުށަހަޅައި، އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބިެގންނެވެ. ނުވަތަ މިނިސް

އާންމުކޮށް، ދައުލަތުގެ  ލައިގައި އެކުލަވާ 2019ބަރު ންޑިސެ 23 ސުންމީގެއިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ން  
ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އުކޮށްފައިވާ "ކައުންސިލްތަކަށް ދ  ހިލ  އެހީ ަކނޑައެޅުމާއި، ޢިގެޒެޓުގައި ޝާ

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ  ،ގައިވަނަ މާއްދާ 17ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެގޮތުގެ އުސޫލު" ގެ 
ނުވާނެކަމަްށ ގޮތުން އެހީއެއް ނުވަތަ ަސބްސިޑީއެއް ކައުންސިލްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން 

ކައިންޑް" އެހީ ފޯރުކޮށްދެވ ނީ، ަޖމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކަިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކައުްނސިލްތަކުން ފައިސާއާއި، "އިން
ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެކަމުން މަންފާކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ހިލ  ސާބަހަށް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޯޕަރ ޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކުރާ
 އެނޫން އެހެން ފަރާތްތަަކށް އިްނކައިންޑް އެހީތެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވ ނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ފައިވާ "ކައުންސިލްތަކުގެ ލައިލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާގައި  2017އޯގަސްޓް  29ހަމައެއާއެކު،   
ގައި ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  3މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންެޖހ  ގޮތުގެ އުޞޫލު" ެގ 
އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކައުްނސިލުގެ މާލިއްޔަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ދަ

 ،ވަނަ މާއްދާގައި 4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ އުޞޫލުގެ 
ގެ ނުވަތަ ކަމަށް ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރ ގައި، ަވކި ރައްޔިތެއްމާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ނުކުރެވ ނެ ކައުންސިލުގެ

ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ފަރުދީ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމާއި، ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނ  
 އެވެ.މެނެކަންކަމަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުން ހި

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް   
ރައްޔިތުންނަށް ދެވިދާނެތޯ ބެލުަމށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  ޑް" ގެ ގޮތުގައި މިފަދަ އެހީތައްކައުންސިލްތަކުން "އިން ކައިން

އި ަކއިންޑް" ގެ ގޮތުގަ-ރަދުކޮށްގެން "އިންތުގެ ަބޖެޓުން ޚަކައުންސިލުތަކުން ދައުލައޮފީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދުމުން، 
 1ފާދެއްވާފައިވެއެވެ.ކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ލަރައްޔިތުންނަށް އެހީ ދިނުމަކީ ކަމާގުޅ  ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ހުއްދަ

އެހެންކަމުން، ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   
ނ ންސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ "ކައުންސިލްތަކަށް ދ  ހިލ  އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ފި ކަމަށާއިގޮތުގެމަތިން

ލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞޫކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އު
ސިޑީއާއި، "އިންކައިންޑް" ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަށް ނޫން ގޮތްގޮތަށް ކައުްނސިލްތަކުން ސަބް

ކައުންސިލްތަކަށް ލޯކަލް  ކަމާއި ގުޅ  ޤާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ތަން ނުދ ކަމަށް ރާއްޖ ގެ އެންމެހާ  ،އެހީއެއް ދިނުމަށް
 ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. 

ފާސްކޮށްފައިާވ ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނ ންސް  2019މެއި  27ނެރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ  އެޑްވަރިޒަރީ މި  
 ލިބިދ  އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީއަށް ވަނަ މާއްދާއިން 5ޗާޓަރުގެ  ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 51ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
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