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1   ގެ 11ޞަފުޙާ 

c 
ުު

ު

ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުހަނިމ ދޫުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ކައުންސިލްގެުުހަނިމ ދޫުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
ުވެރިޔ އަށްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުުހ.ު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު ުމި ުކުރެވުުނ ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ު)އޮޑިޓް ުދެކުުނބުރީ ުހަނިމ ދޫުތިލަދުންމަތީ
ުއިދ ރ ގެ 2016ުުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުކައުންސިލުން ުއެ ބަޖެޓ ުފ ސްކޮށްދެއްވި

ުު،އެއްގޮތަށް ުއެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުއިދ ރ ގެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުަބޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ު ުކަންކަންުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަުތގެުއަދިުއެހެނިހެންުމ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކަ

ނ ިއ،ުއި،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫުވ އިދ ގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތު
ޓަރުމަުލކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިއަވ އިދުތަކަށްުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަކަންކަމ އިުގުޅުުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީ

އިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުަކންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުު،ޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި
ުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްވ ގޮތުގެުމަތިންު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަްނބަރު

ު ުދެކުުނބުރީ ުއިދ ރ ގެުހަނިމ ދޫުތިލަދުންމަތީ ުހުށަހެޅުމ އެކުުކައުންސިލްގެ ުވެރިޔ އަށް ުޒިންމ ދ ރު ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،މ ލީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ213ުިއަސ ސީގެުުޤ ނޫނު

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ުު www.audit.gov.mvުހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެްނނ ނެހެންުމިުއޮފީހުެގުވެބްސައިޓް

ޔ ްނތަކ އިުއެުއަށްުނިމުުނުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބ2016ުަުޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުަހނިމ ޫދު
ގުޅޭުނޯ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެ:ުޓުތައްުތައްޔ ރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުބަޔ ންތަކު 

މ ލީުބަޔ ންތައްުވެއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުޒިންމ ދ ރުގެުދަށުންުކަ ަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ުޤ ނޫނު(ގެު ނަމަވެސުް، ރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.
ުމން،ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމުން،ުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމ ލީުބަޔ ނުގެުއޮޑިޓްުވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަ

ުވެ.ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެ

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެުުހަނިމ ދޫތިލަދުންމަީތ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި
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2   ގެ 11ޞަފުޙާ 

 ވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމ ދ ރުުށ.ުމ ލީު

ު ުަނންބަރު ުހިންގުމ7/2010ުުުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ަގިއ88ުުޤ ނޫނު(ެގުުގެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ުދައުލަތު ުބަލަހައްޓަންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުއިދ ރ އަށް ުބެެލހެއްޓުކައުންސިލް ުފައިސ  ުމުދަލ އި ުގެ ުގަވ އިދުތަކ އިުޤ މުގެ ނޫނ އި

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، އިންުބ ރުުލިބިގެްނުނޫނުު(ޤ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުނަްނަބރުުއެއްގޮތްވު 
ު ުއޮފް ުުފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެއެންޑް ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަތިން،ުއްގޮތްދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ވ 

ު ުދެކުުނބުރީ ުއިދ ރ ގެުހަނިމ ދޫުތިލަދުންމަތީ ުުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުމ ލީ ުއެުޚަު،ބެލެހެއްުޓމ އިހިންގުމ އި، ުކޮށްފައިވަނީ ރަދުތައް
ުގޮ ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުބަޖެޓުގަިއުތައަހަރަށް ށް،

ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުހިސ ބުތައްުު،ކަ ކައުންސިލްގެ
ުބަ ުމ ލީ ުައހަރީ ުއެއްގޮަތށް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހަްއޓ ، ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ުއެހަޤީޤަތ އި ކުލަވ ަލއިުޔ ްނތައް

ނަުމ އްދ ގެުދަށުންުވ46ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެ:ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުހަނިމ ދޫތިލަދުންމަތީުދެކުުނބުރީު ުއޫލިއްޔަތެކެވެ.މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުނ.ު

ބަޖެޓުންުޚަރަދުުުގެރ ތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުހަނިމ ދޫުކަުއންސިލްގެުއިދ  ވަނަުއަހަރ2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
އިދ ރ ގެުުހަނިމ ދޫުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްު އެއްގޮތަށްު، ބަޖެޓުގަިއުުމަޤުޞަުދތައްކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަެޖޓު  ގޮތަްށު، ޙ ޞިލްވު 

ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވު  ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި، ، ކަ ލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކަުއންސިަބޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ  ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުު:ނޫނުުަނންބަރުދަށުގައިވު 

ލުންުއްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫދ އިރ ތަުއިދ ރީުއްޖޭގެ)ދިވެހިރ 7/2010ު:ުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްަޔތުގެުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު
ުކައުންސިލްހިންގުމު ުއަދިވެސް ުއ ިއ، ުޤ ނޫނު( ުއެހެނިުގެގެ ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުގައިދ ރ ގެ ުޤ ނޫުނތަކ އި ވ އިދުަތކަްށުހެން

އްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުތައްތަވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުއިޞްލ ުހކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުަކންމިންއަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެޭހުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުދިނުމ 

އްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެމިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުން ގެުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ ، ދައުލަތުގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެންުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންހުރި އި
ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުއަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުޮއތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެެނއެވެ.

ފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުށްވަނަުއަހަރުގެުބަެޖުޓންުޚަރަދުކ2016ުޮއިންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުހަނިމ ދޫކުުނބުީރުތިލަުދންމަތީުދެމިގޮތުންު
ުކައުންސި ުކަުލުންއެ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ނޑައެޅިފައިވ ުފ ސްކޮށްދެއްވި

ުޚަރަުދކުރުމަ ުބަޖެޓުގައި ުތެރޭގައި،ކަންތައްތަކަށް، ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުުއަދިުށް ުިއދ ރ އ އި ުދަށުގައިވ ުއެކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ
ު ުިހންގ ަފއިވަނީ ުަކންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ުޤ ނޫނ އިވިޔަފ ރިތަކ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުެގު،ުދައުލަތުގެ ދަުއލަތުގެ

އަދިވެސްުކައުންސިލްު މިންވަރ މެދުުުުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްއިދ ރ ގެުގެގަވ އިދ އުި، އަމަލުކުރެވިފައިވު 
 މެވެ.ބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުޯހދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫުލކުރަދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްު
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3   ގެ 11ޞަފުޙާ 

މިންވަރ މެދުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުއަުރ.ު ުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުމަލުކުރެވިފައިވު 

ދައުލަތުގެުު،ވަނީއިކޮށްފަވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ނ35ުްގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު()2006/3ުޤ ނޫނުުނަމްބަރު:ު .1
ޒިންމ ދ ރުމިުޤ ނޫނުު،ކޮންމެުއޮފީހެއްގައި ނޑައަޅު  ތިންގެުދަށުންުކަ ކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުނިމޭތު  ގެުތެރޭގައިުުމަސްުދުވަހުވެރިޔު 

މ ލީުިހސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނގިުަކންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިަމނައިގެން ތައްޔ ރުކޮށްުއްުޕޯޓެރީުރިއަހަު،އެުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރު 
ގޮަތށް،ުިތަލދުވެު.ކަމަށެޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންވ ނެއޮޑި ނިމ ޫދުންމަތީުދެކުުނބުރީުހަނަމަވެސް،ުމިުޤ ނޫުނގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ހިމަނައިގެން،ުއަހަީރުުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުހިސ ބުތަކ އި،ުއިދ ރ ގައ2016ުުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
 ހަޅ ފައިުނުވުން؛ކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުުހށަގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށް،ުމިުމ އްދ 

ުބަލ އިރުުުއަގުުގައިގަތުމުުަތކެތިުވަީނ،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ8.09ުިުގެު(2009ފެބްރުއަރ11ުުީ)ުއިދުގަވ ުގެމ ލިއްޔަތުލަތުގެުދައު .2
ނަމަުއެފަދަުދެމެދުގައިުވ ުރުފިޔ ގެުު()ފަންސަވީސްުހ ސ25,000ުް)އެއްުހ ސް(ުރުފިޔ އ އ1,000ުުިުއަގުުއެއްޗެއްގެުގަންނަ

ފަރ ތްތަކުގެުތެރެިއންުމަދުވެގެންުތިންުފަރ ތަކުންުިލޔުމުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހު ތަކުގެުތެރެއިންުއެކަށީގެންވ ުއެފަރ ތްުު،ތަކެތިުވިއްކު 
ގެުއިދ ރ އިންުންސިލުއުހަނިމ ދޫުކަުނުބުރީއަހަރުުތިލަދުންމަތީުދެކުުވަނ2016ުަު،ނަމަވެސްުކަމަެށވެ.ފަރ ތަކުންުއެތަކެތިުހޯދިދ ނެ

 ުފަރ ތުންުއަގުުބަލ ފައިުނުުވން؛ދުމަތްތަކަށްުިތންޚިބައެއްުގަނެފައިވ ުބައެއްުތަކެއްޗަށ އިުޯހދ ފައިވ ު

ުމ ލިއްޔަތު .3 11ުު)ުވ އިދުގެުގަުގެދައުލަތުގެ 7.01ުުުގެު(2009ފެބްރުއަރީ ު)ހ(ުގަިއުދައުލަތުެގުތަންތަަނށް ުނުވަަތުގަގެ ްނނަ
ުދަފްތަރުގަ ުމި ުއަދި ުކަމަށ އި ުބަލަހައްޓަންވ ނޭ ުލިޔެ ުދަފްތަރެއް ުމުދަލުގެ ުހުރިހ  ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުއަގު،ުހަދިޔ ގެ ުމުދަލުގެ މުދު އި

ުތ ރީޚު ުލިބުނު ުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިުހުރިތަން ުކަމަށް ުހުންނަންވ ޭނ ުމައުލޫމ ތުތައް ުފަދަ ނުބުރީުުދެކުުންމަތީތިލަދުވީނަމަެވސް،
ުގުުއަދިުލިބުުނުތ ރީޚުއަުހަރުމުދަލުގައިުުދަދެއްގެގިނަުއަބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުހަނިމ ދޫުކައުންސިލްގެުހަރުމުދަުލގެުރަޖިސްޓްރީގައިު

 ުހިމަނ ފައިުނެތުްނ؛

ދެމެދުުކުއްޔަށްުދޫކުރުމުގެުުކުއްޔަށްުދޫކުރ ފަރ ތު ުއިދައުލަތުގެުތަނެއްުނުވަތަުއެއްޗެއްުކުއްޔަށްުދޫކުރަންވ ނީުކުއްޔަށްުހިފ ފަރ ތ  .4
ުމ ލިއްޔަތުއެއްބަސްވު ުދަށުންކަމުގައި ުގަވ އިދުގެމެއްގެ 11ުު)ުގެ ުމ އ6.05ުްު(2009ެފބްރުއަރީ ު)ރ(ވަަނ ުބަޔ ންުުދ ގެ ގައި
ުނަމަވެސްކޮށްފައި ުއިދ ރ ގެުވެއެވެ. ުކައުންސިލްގެ ުހަނިމ ދޫ ުދެުކނުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުޚިލ ފަށް ުދަށުގައިވ ުުބެލުމުމިގަވ އިދ  ގެ

އ އިުކުއްޔަށްުހިިފުުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ އިރު،ުަކއުންސިލްު ގެުނިޔަލަށްނޮވެމްބަރ2016ުުޖޫންުއިނ2016ުުްުދޮންވެލިުއިމ ރ ތް
 ކޮށްފައިުނުވުން؛ުސޮއިއެއްބަސްވުމެއްުއެކުލަވ ލައިފަރ ތ އިުދެމެދުު

ގައ1.10ުިުގެު(2009ފެބްރުއަރ11ުުީ)ުގަވ އިދުގެުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .5 ުތަނެއްގައިވެސްުންމެކޮުދައުަލތުގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ނަމަވެސް،ުވެއެވެު.ށްފައިކަމަށްުބަޔ ންކޮުއޮންނަންުވ ނެުުފްސީލްކޮށްުއެނޭގނެފަދަުެރކޯޑެއްތަުކަްނތައްަތއްުިލބޭުފައިސ ުއެތަނަކަށް
މިުރަޖިސްޓްރީއެއްުުވަނަުއަހަރުުތިލަދުންަމީތުދެކުނުބުރީުހަނިމ ދޫުކަުއންސިލްުއިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންަތއްތަކުގ2016ުެ

 ؛ތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުުވންގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު

ުމ ލިއްޔަތު .6 11ުު)ުގަވ އިދުުުގެދައުލަތުގެ ުގ1.01ުެުގެުު(2009ފެބްރުއަރީ ުލިުުގައިު)ހ( ުތަންތަަނށް ުފައިސ ުދަުއލަުތގެ ބޭ
ުއޮއްވ ޖަ ުވަގުތު ުއެކަުމ ކުރެވޭހ  ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުނަމަ، ުލިބިއްޖެ ުުކަމަށްމ ކުރަންވ ނޭޖައުންޓަކަށް

ުހަނިމ ޫދުކައުންސިލްުނަމަވެސްުވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައި ުދެކުުނބުރީ ުގިނަުފަުުބޭންކަށްއިދ ރ އިންުގެތިލަދުންމަތީ ުޖަމ ނުކޮށް އިސ 
 ؛ހުރުންފައިދުވަސްުވަންދެންުތިޖޫރީގައިުފައިސ ުބަހައްޓ 
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4   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ުމ ލިއްޔަތު .7 ު)ގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެ ުނުވަތަުުއޮތޯރިޓީއަށްުމަނިޓަރީުމޯލްޑިވްސް ގައިު)ހ(1.12ުުގެު(2009ފެބްރުއަރ11ުުީގެ
ުކުރަމުންުބ ކީުއެކައުންޓުުބަލަހަްއޓައިުހިސ ބުުފައިސ ގެުއެުއޮފީހަުކންުޖަމ ކުރިުއެުަޖމ ކޮށްފިނަމަުފައިސ ުބޭންކަކަށްުއެހެންވެސް
ުބަޔ ންކޮްށފައިުގެންދަންވ ނެ ުދެކުނުުުތިލަދުންަމތީުއަހަރުުވަނ2016ުަުނަމަވެސްުވެއެވެ.ކަމުގައި ުހަނިމ ދޫ ުގެކައުންސިލްުބރީ

 ؛ވުންބ ކީުަބލަހައްޓ ފައިުނުއެކައުންޓްތަކުގެުުއިދ ރ އިންުއެއިދ ރ ގެުޚަރަދު

ުތަކެތީގެުޖުމްަލުންުޖެހޭަގންނަުއެއްފަހަރ (ުގައިުހ)ގ8.15ުުެުގެު(2009ފެބްރުއަރ11ުުީ)ުއިދުގެުގަވ ުގެއްޔަތުދައުލަތުގެުމ ލި .8
ުކޮށްގެންުލިޭބުލ ންުގަންނަންުވ ނީުއ ންމުކޮށްުއިއުއަށްުވުރެުބޮޑުވ ުނަމަުއެތަކެތިރުފިޔ ު()ފަންސަވީސްުހ ސ25,000ުްއަގުު

ު ުހިސ ބުތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިގެންުބަލައިއަންދ ސީ ުު.ވެއެވެކަމުގައި ުހަނިުތިލަދުންމަތީނަމަވެސް ުކައުންސިލްދެުކނުުބރީ ގެުމ ދޫ
)ތިރީސ39,200ުުްުލަޖުމް ހޯދުމަށްުސ މ ނުުބޭނުންވ ުރަށުުކުނިުކޮށީގައިުއިމ ރ ތެއްުއެޅުމަށްުވަނަުއަހަރުުއ2016ުުެއިދ ރ އިންު

ުދުއިސައްތަ ުނުވަހ ސް ުޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު، ުރުފިޔ  )ު ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިޢުއިސްވެ ުއެއްގޮތަށް ލ ނުކޮށްފަިއނުވުމ ިއުގަވ އިދ އި
 ތިންފަރ ތުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯދ ަފއިުނުވުން؛

ުމ ލިއްޔަތުދަ .9 ުު(2009)ުއިދުޤަވ ުގެއުލަތުގެ 8.17ުުގެ ުު)ހ(ގެ ުއަންދ ގައި ުހޯދ  ުއިޢުލ ންކޮށްެގން ުހިއ ންމުކޮށް ސ ބުުސީ
ފަރ ތްތަކުގެުުބަލައިގަންަނން ވަކިުގަޑިއެއްގައިުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހަޅު  ނޑައަޅު  އަންދ ސީުދިުއައިުމަށ ހ ޟިރުގައިުކަވ ނީުކަ

ުފަރ ތް ުހުށަހެޅި ުއެހިސ ބު ނޑުމަށްފަހު ުކެ ުހ ޟިރުގައި ުއެުތަކުގެ ުމުއްދަތު ުއަގ އި ުހުށަހެޅި ުތަކުން ުލިޔެުފަރ ތް ނގޭގޮތަށް
ުސޮއިއެފަ ުކަުހޯދަންވ ނެރ ތްތަކުން ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ު"މަށ އި ުއިރު ުބަލައިގަތް ުހިސ ބު ުހިއަންދ ސީ ސ ބުުއަންދ ސީ

ުފޯމު ުސޮއިކޮށްފައިހުށަހަޅ  ުގަބޫލު"ުފުރިހަމަކޮށް ުހިސ ބުތައް ުއަންދ ސީ ުަބޔ ންކޮށްނުކުރެވޭނެުނުވ  ނަމަވެސް،ުވެއެވެ.ުފައިކަމަށް
ުހަރުކުރުމުގެ ުކެމެރ  ުސެކިއުރިޓީ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އިން ުަހނިމ ޫދުކައުންސިލްގެ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ އިސްވެުުމަސައްކަތް

ރުފިޔ އަށްުުތްދިހަ()ތިރީސްުއަށްހ ސްުއެއްސަތޭކަުހ38,170ުަގަވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުއަންދ ސީުހިސ ބުުބަލައިގަނެުބަޔ ންކުރެވުނުު
 ؛ފައިވުންހަވ ލުކޮށް

ގައިުކުރެވޭުވަނަުނަންބަރުގައިުއިތުރުގަޑ2ުީވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގ163ުުެ(ުގ2014ުެގަވ އިދުު)ުގެުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސް .10
އުޞޫލެއްގެުމަތީ ނޑައަޅު  ކަ ންުހުއްދަުލިބިެގން،ުމަސައްކަތަކީުޕަރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުނުވަތަުއޮފީހުގެުޒިންމ ދ ރުުއިސްވެރިޔު 

މ ދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުެވސްުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުަހނިުނަމަުވެއެވެ.ނޭުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިކަށްުވ ންޖެހޭރެވޭުމަސައްކަތަކު
އިތުރުގަޑީގެުމަސައްކަތްތަކަށް،ު ހުއްދަުނުުގަވ އިދ އެއްގޮތަށްުއިސްވެުބަޔ ންުކުރެވުމުވައްޒަފުންުމެއިުއަދިުޖޫންމަހުގައިުކޮށްފައިވު 

 ލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންނެތުްނ؛ހޯދ ފައިވ ކަންު

މީހުންގެުއަު ވަޒީފ ުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ12ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޕެންޝަނ ބެހޭުޤ ނޫނު(ުގ2009/8ުުެޤ ނޫނުުނަންބަރުު .11 ދ ކުރު 
ކޮންމެުމީހަަކށްު،ތެރެއިން ންޝަންުޓަޔަރމަންޓްުޕެދިވެހިރ އްޖޭގެުރިު،ޕެންަޝންުދިނުމަްށޓަކައިު،ޕެންޝަންުިލބޭުއުމުރުުހަމަނުވު 

ުބައިވެރިކުރުމަކީ ުލ ޒިމުުވަު،ސްކީމްގައި ުމައްޗަށް ުފަރ ތުގެ ުޒީފ ދޭ ުބަޔ ންކޮށްފައިކަމެއް ލަދުންަމތީުތިު،ނަމަވެސްުވެެއވެ.ކަމުގައި
ރެކްޓްުއުސޫލުްނުއަހަރުުދުަވހުގެުކޮންޓ1ުްމުވައްޒަފުނ15ުުްވަނަުއަހަރ2016ުުުުެގުއިދ ރ ގެދެކުނުބުރީުހަނިމ ދޫުކައުންސިލް

 ؛މަހުމުސ ރަުދޭގޮތަށްުނަގައިފައިވ އިރުުއެުމުވައްޒަފުންުޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިވެރިުކުރުވ ފައިުނުވުން

12. ު ުނަންބަރު: ުހިނ2010/7ުްޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގެ ުޤ ނޫނު( ވަނ110ުުަގުމުގެ
ބައްދަު ލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުމ އްދ ގައިުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުްނނަށްުއ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަީރުރީުމަހުުބ އްވ ުބައްދަލުވުމެއްަގއިުފ ވަންޖެހޭނެުކަމަށ އިުއަދިުފެބުރުުރުވަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބ އްވަފެބު
ބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްގެު ރިޕޯޓ އި،ުމ ލީުރިޕޯޓ އި،ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށ އިުޖުލައިުމަހުުބ އްވު 
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5   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ޚިޔ ލުުހޯދުމަށްުބ އްވ  އ ންމުުބައްދަލުވުމެްއުުއިދ ރ ގެުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަށްުުހށަހަޅު 
ުބަޔ ންކޮްށފައި ުކަމަށް ުބ އްވަންޖެހޭނެ ުވެއެވެ. ުނަމަވެސް، ުބަޔ ންކުރެވުނު ުޤ ނޫނުއިސްވެ ުމަތީން ުގޮުތގެ ުޖުލައ2016ުިގައިވ 

 ؛މަހުގައިުބ އްވަންޖެހޭުބައްދަލުުވްނުބ އްވ ފައިުނުވުން

މިންވަރ މެދުުބ.ު ުދެވެުރަޢުޔުުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(11ު(ުއިންު)1ރުު)ނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަުލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެވޭުރަޢުޔުުބިނ ުކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަންބަ'ޤ ނޫު)ހ(ު
ކަންަކންުިފޔަވައުި، ނޑުުގޮތެއްގައިުއަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ންބަރުުޑިސ31ުެުލްގެުއިދ ރ ގެކަުއންސިުހަނިމ ދޫތިލަދުންމަތީުދެކުުނބުރީުމައިގަ

ުނ2016ުި ުުމޭއަށް ުއަހަރުގެ ުއެމ ލީ ުބަލަަހއްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުކަންކަން ުފ ސްކޮށްުމ ލީ ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓުގެުއަހަރަށް ދެއްވި
ުގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ  ުކަންތައްތަކަށްު،މަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ ު،އެ ުކަ ދައުލަތުެގުު،މިންވަރަށްުބަޖެޓުގައި

އިުގަވ އިދުަތކ ިއުންުޤ ނޫނ މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެ
ުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެެކމެވެ.އެއްގޮތަށް

ު ުރަޢުޔު'ޤ ނޫ)ށ(ުއަދި ުދެވޭ ުމެދު ުމިންވަރ  ުކުރެވިފައިވ  ުޢަމަލު ުގަވ އިދަށް ުުނ އި ުކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެ ު)ނަބިނ  (ުގައ12ުިންބަރު
މައްސަލަފިޔަވައި، ނޑުގޮތެއްގައިުުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ގެވުމުގައިުކަންކަންުިހންުދ ރ ގެތިލަދުންަމތީުދެކުނުބުރީުަހނިމ ދޫުކައުންސިލްގެުއިމައިގަ

ުޢަމަލު ުނަންަބރު ުޤ ޫނނު 2010/7ުުކޮށްފައިވަނީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުހިންގު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއުޞޫލުން ުއ އިުލ މަރުކަޒީ ުޤ ޫނނު( މުގެ
ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެެކމެވެ.

ުދިންުގޮތްުުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުޅ.ު

ުނުވުންުުފައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅ ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންތައްު.1ު

އުލަތުގެުކޮންމެުދަވަނީުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައ35ުި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެޤ ނޫނުުނަމްބަރު:ު
ތިންު،ލުުއޮފީހެއްގައިއޫމަސް ޒިންމ ދ ުރވެރިޔ ،ުކޮންމެުމ ލީުއަހަރެއްުިނމޭތު  ނޑައަޅު  މަސްުދުަވހުގެުތެރޭގަިއ،ުުމިުޤ ނޫުނގެުދަށުންުކަ
ުހިުއެ ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ  ުއިދ ރ މ އްދ ގައި ުރިޕޯޓުސ ބުތަކ އި ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނިގ ުއަހަރީުގައި ުތައްޔ ރުޮކށްުުހިަމނައިގެން، ރިޕޯޓެއް

ުމިު ުވ ނެކަމަށެވެ.ުއަދި ުުހށަހަޅަން ުފިނޭންސްުކުރަންަތއްޔ ރުުރިޕޯޓުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓްރެޜަރީގެުވ ނީ ުއެންޑް
އިުއަދިުސިީޓުއިން،ުރަށުުކައުންސިލްތަކ އިުއަތޮޅުކައުންސިލްތަކ D2/CIR/2016/9ު-13)މ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު)ަނންބަރު:ު

ނޑައަޅ ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބު ނޑ އިުއެއްގޮތަށްތަްއުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ އޮނިގަ ުުކަމަށެވެ.ުފައިވު 

ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުހަނިމ ދޫ ުދެކުުނުބރީ ުތިލަދުންމަީތ ުއ2016ުިުގެނަމަވެސް ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުހިނގިުވަނަ ދ ރ ގައި
ުފައިހުަށހަޅ އެުއިދ ރ އިންުުށްޖެެނރަލަހިމަނައިެގްނުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުުރިޕޯޓުކަންތައްތަކުގެު

މުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަށްުނ2016ުިުޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެއެވެ.ުއެހެންކަމުންުތިލަދުންަމތީުދެކުނުބުރީުހަނިމ ދޫުނުވެ
ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.

ު
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mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 

 

 

 
6   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންުގޮތްު

ގޮތަްށ،ުކަުއންސިލްގ35ުެ)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނުގެު މ ލީުބަޔ ންަތއް،ުުދ ރ ގެއިުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުއޮޑި ުތެރޭގައި ުދުވަުހގެ ުމަސް ުިތން ުނިމޭތ  ުއަަހރެއް ުމީލ ދީ ުކޮންމެ ުރިޕޯޓ އެކު، ުއަހަރީ ުއިދ ރ ގެ ުޖެނެރަަލށްުކައުންސިލްގެ ޓަރ

ުރިޕޯޓްު ުމި ުއަދި ު)ު،ހުށަހެޅުމަށ އި، ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ނަންބަރު:ުމިނިސްޓްރީ
D2/CIR/2016/9-13ު ުކައުންސިލްތަކ ( ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކ އި ުރަށު ުހިުއިއިން ުމ ލީ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ސ ބުތައްުއަދި

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ. އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ

ުޓްރެޜަރީން ުއެންޑް ުިފނޭންސް ުއޮފް ުުގައ2016ުިރުޑިސެމްބ19ުަު)ށ(ުއަދި،ުމިނިސްޓްރީ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ރކިއުލަރުސ ނެރެފައިވ 
ގައިުރކިއުލަރސަުބެހޭ"ޖެހޭުރިޕޯޓ ު"މ ލީުހިސ ބުުނިންމުމ ުގުޅޭުގޮތުންުތައްޔ ރުކުރަންުގައD2/CIR/2016/14ުި-13) ނަމްބަރު:ު)

 ވެސްުދަންނަވަމެވެ.ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންތައްތައްުފުިރހަމަުކުރުމަށް

 މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުތަކެތިުގަނެފައިވުންުދައުލަތުގެު.2ު

ު ުއަުގ ުތަކެތީގެ ުގަންނަ 1,000ުުއެއްފަހަރ  ުފެށިގެން ުރުފިޔ އިން ުހ ސް( ުރުފިޔ އ25,000ުަ)އެއް ުހ ސް( ުވުރެު)ފަްނސަވީސް ށް
ު ުލިޔުމުން ުފަރ ތަކުން ުތިން ުަމދުެވގެން ުތެރެއިން ުފަރ ތްތަކުގެ ުވިްއކ  ުތަކެތި ުއެފަދަ ުހޯދަންބޮޑުނުވ ނަމަ ުދައުލަުތގެުއަގު ުކަމަްށ ވ ނެ

ހަުރުތިލަުދންމަީތުއަުވަނ2016ުަު،ނަމަވެސްުވެއެވެ.ވަނަުމ އްދ ެގު)ނ(ުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައ8.09ުި(ެގ2009ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ބައެއްުތަކެއްޗަށ އިުޯހދ ފައިވ ުށްުނިމ ދޫުކައުންސިލަހަުނުބުރީދެކު ުއެެވ.ރ ތުންުއަގުުބަލ ފައިުނުވެފަދުމަތްތަކަށްުިތންޚިުބައެއްުގަނެފައިވު 

ު(ސ ސްުހަތަރެއްސަތޭކަުހަތްުހ ސްުހަުސަތޭކަުފަން)ު 107,654ވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުއެކިުފަހަރުމަތިންުޖުމްލ2016ުުަމިގޮތުން،ު
ުވެއެވެ.ުރުފިޔ ގެުތަކެތިުގަނެފައި

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ު ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުނުަވތަ ުތަކެތި ުބޭުނންވ  ުނުވ ނަމ35,000ުަގަންނަން ުބޮޑު ުވުރެ ުރުފިޔ އަށް ުހ ސް( ުފަސް ުއެފަދަު)ތިރީސް
(ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ R-20ު/2017ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް )10ުު ުޖަދުަވލު ުބ ބުގެ 2ުުވަނަ 1ުުގެ ންބަރުަގއިުނަވަނަ

ނޑަށްުފެު ުމ އްދ ގައިވ ުވަނ10.24ުަުތޭތީ،ުމިފަދަުތަކެތިުގަތުމުގައިުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުމިުަގވ އިދުގެބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިންގަ
ުއެކޯޓޭޝަންތައްު،ހޯދައިުންކޯޓޭޝަުފަރ ތުން(ުތިނެއް)3ުުފަރ ތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުފޯރުކޮށްދޭުޚިދުމަތްުނުވަތަުތަކެތިުއެުގޮތަށް

ު.ދަންަނވަމެވެުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުނުވަތަުތަކެތިުުފަރ ތަކުންުރަނގަޅުުއެކަށީގެންވ ުއެންމެުއަޅައިކިޔުމަށްުފަހު

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު.3ު ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުގަވ އިދު 

ުބަލަހައްޓަންވ ނެުމުދަލެއްގެުހުރިހ ުލިބޭުގޮތުގައިުހަދިޔ ގެުނުވަތަުގަންނަުތަންަތނަށްުދައުލަތުގެ ުލިޔެ ުމިުުދަފުތަރެއް ކަމަށ އި،
ުނަންބަ ުކޯޑު ުައގ އި، ުމުދަލުގެ ުތ ރީޚ އި، ުލިބުނު ުަތނ އި، ުހުރި ުމުދ  ުތަފުޞީލ އި، ުނަމ ިއ، ުމުދަލުގެ ުއިތުަރށްުދަފްތަރުގައި ރ ިއ،

ުމަޢު ު)ހިމަނަންޖެހޭ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަމަށް ުހުންނަންވ ނެ ުހިެމނިފައި 2009ުލޫމ ުތތައް 7.01ުު(ުގެ ުމ އްދ ގައިވަނަ
ުުތިލަދުންމަތީުުވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައި އިދ ރ ގެުހަރުމުދަުލގެުދަފްތަރުުމިުގަވ އިދ އިުއެއްޮގަތށްުުހަނިމ ދޫުކައުންސިލްގެުނުބުރީދެކުނަމަވެސް

ުބަލަހަްއޓ ފައި ުނުުފުރިހަމައަށް ުެވއެވެ. ުއަމިގޮތުން ުގިނަ ުރަިޖސްޓްރީގައި ުތ ހަރުމުދަލުގެ ުލިބުނު ުއަދި ުއަގު ުމުދ ތަކުގެ ީރޚުުދަދެއްގެ
ު.ުނުވެއެވެުފައިހިމަނ 
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7   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ރ ގެުހަރުމުދަލުގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކައުންސިލްުއިދ ުވަނަުމ އްދ ގ11.03ުެު (R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެ
ތަެކތިުތެރެއިންުހަރުމުދަުލގެުގޮރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށް،ުކައުްނސިލްުއިދ ރ ގެުމިލްކިއްޔ ތުގައިުހިމެނޭުތަކެތީގެު ތުގައިުބެލެވޭުއެންމެހު 

ުހިސ ބު ުހަުރމުދަލުގެ ުމަތީްނ ުގޮތުެގ ުގައިވ  ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުއެ ުކުރުމަށ އި، ުރެކޯޑް ުރަޖިސްޓްރީގައި ުފުރިހަމަހަރުމުދަލުގެ އަްށުތައް
ުންނަވަމެވެ.ރީގައިުހިމެނުމަށްުދަޖިސްޓްހަރުމުދަލުގެުރަމިުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިވ ުހުރިހ ުމައުލޫމ ތެއްުުބެލެހެއްޓުމަށ ިއ،

ުދީފައިވުންުދޮންވެލިުއިމ ރ ތްުކުއްޔަށްުުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުުގެުކައުންސިލްުުލިޔުމުންުއެއްބަސްވުމެއްުނުހަދައިުު.4

މެއްގެުއެއްބަސްވުުވެވޭމެދުުދެކުއްޔަށްުދޫކުރ ފަރ ތ އިުުއިދައުލަތުގެުތަނެއްުނުވަތަުއެއްޗެްއުކުއްޔަށްުދޫކުރަންވ ނީުކުއްޔަށްުހިފ ފަރ ތ 
ުގަވ އިދުމ ިލއްޔަތުުދައުލަތުގެުކަމުގައިުދަށުން ުމ އްދ ގ6.05ުެުގެު(2009)ުގެ ުކޮށްފައިވަނަ ުބަޔ ން ނަމަެވސްުވެއެވެ.ުު)ރ(ުގައި

ހުންުހަރުގެުޖޫންުމައަވަނ2016ުުަުތިލަދުންމަތީުދެކުުނބުރީުހަނިމ ޫދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުދޮންވެލިުއިމ ރ ތް
ންސިލްގެުއިދ ރ އ ިއުހަނިމ ދޫުކައުުދޫކުރުމަށްުއަށްުކުއްޔަށްރުފިޔ ު(ހ ސްު)ަހތަރ4000ުުމަހަކުުުފެށިގެންުނޮެވންބަރުުމަހ ުހަމައަށް

ދެމެދުުއެއްބަސްވުމެއްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނު ފަރ ތު  ސަތޭކަުުކ ވީސްުހ ސްުތިންއެ)ު 21,333ޖުމްލަުމިުމުޢ މަލ ތުންވެއެވެު.ކުއްޔަށްުހިފު 
ުއިވެެއވެ.ު(ުރުފިޔ ގެުއ މްދަނީއެއްުކައުންސިލަށްުލިބިފައްތިނެުތިރީސް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ު (R-20/2017) އިދުގެގަވ ުގެއިރު،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުކުއްޔަށްުދޫކުރ ހަނިމ ދޫުކައުންސިލްގެުބެލުމުގެުދަށުގައިުހުރިުަތންތަްނު
ުފަރ 11.30ު ުފަރ ތ އިުކުއްޔަށްުދޫކުރ  ުހިފ  ުކުއްޔަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުކުއްޔަށްުވަނަ ތ އިުދެމެދު

ުދޫކުރުމުގެުއެއްބަސްވުމެއްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ލިބޭުކަންތައްތަކުގެުތަފްސީލުުއެނގޭނެުފަދަުރެކޯޑެއްުނެތުނ5ުް ު.ުފައިސު 

ެވސްުުންމެުތަނެއްގައިކޮަވނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިުވަނީުދައުލަތުގ1.10ުުެގެު(2009ު)ުގަވ އިދުުުގެތުގެުމ ލިއްޔަތުދައުލަ
ުއެ ުތަފްޞީލުޮކށް ުކަންތަްއތައް ުިލބޭ ުފައިސ  ުއޮންނަންވ ނެނއެތަނަކަށް ުރިކޯޑެއް ުމ އްވެ.ުކަމަށެގޭނެަފދަ ުމި ުވަީނުައދި ު)ށ(ުގައި ދ ގެ

ންސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުުއެުފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުުނުވަތަުއެކަމެއްުހަމަޖެހުނުުގޮތުގެުތަފުޞީލ އިުރިފަރެމިރިކޯޑުގައިު
ުުއެނގެންުއޮންނަންވ ނެުކަމަށެވެ.

ުހަނިމ ދޫތިލަދުންު،ނަމަވެސް ުދެކުުނުބރީ ުއިދ ރ އަށްކައުންސިލުުމަީތ ުއެ ުއިދ ރ އިން ުކަްނތައްތަުގެ ުލިބޭ ުަތފްޞީލުކޮްށުފައިސ  އް
ުުނުވެއެވެ.ުފައިކޯޑެއްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ރިއެނގޭނެފަދަު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ތަށްުކައުންސިްލގެުގޮުަބޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިއަދިު)ށ(ު)ހ(ުވަނަުމ އްދ ގ5.04ުުެގެުު(R-20/2017)ގަވ އިދުުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުދަންނަވަމެވެ.ުކަންތައްތައްުތަފްޞީލުކޮށްުއެނޭގނެފަދަުރިކޯޑެއްުލިޔެުބަލަހައްޓަމުންުގެންދިއުމަށްއިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭު

ު
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8   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ބަހައްޓ ުުތިޖޫރީގައިުގިނަު.6ު ުުފައިުހުރުންުއަދަދެއްގެުފައިސު 

(ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 11ުުދައުލަތުގެ 1.01ުު(2009ުފެބްރުއަރީ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުފައިސ ުތަންތަގައި ުލިބޭ ަނށް
ވަގުތުުއޮއްވު ޖަ ނަމަެވސްުކަމަށެވެުކުރަންވ ނެލިބިއްޖެުނަމަ،ުއެުފައިސ އެއްުލިބޭުުދވަހުުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ މ ކުރެވޭހު  .ު

ުކައުންސިލް ުހަނިމ ޫދ ުދެކުނުބުރީ ުފައިސ އިދ ރ އަުގެތިލަދުންމަތީ ުބަލައިގަންނަ ުބްރ ންޗަށްުންބޭުވ ޤ އިމްކޮށްފައިުރަށުގައިުއެުށް ުކްގެ
ުހުރި ުގޮތަށް ުބޭުުޖަމ ކުރެވޭ ުވަންއިރު ުދުވަސް ުގިނަ ުޖަމ ނުކޮށް ުފައިސ  ުއެކައުންޓަށް ުފައިންކު ުތިޖޫރީގައި ުބަހައްޓ ދެން ވެއެވެ.ުފައިސ 

ކީުއ އިުއައިޓަމްުބ ކީުުތިޖޫރީުބ ންދެންުތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ފައިުހުރިކަންފައިސ ުޖަމ ނުކޮށްުތިންުމަސްުވަުގިނަުއަދަދެއްގެމިގޮތުންު
ުގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީގައިުކައުންސިލްުމަސްުނިމުނުުއިރުުބަރުއޮކްޓޫވަނަުއަހަުރގ2016ުުެުމިގޮތުން،ު.އެނގެެއވެންޓްުބ ކީއިންުއަދިުއެކައު
ގެުނިޔަލަށްުިމުހުމަުރުބަންުނޮވެުހުރިުއިރު،ުސަތޭކަުައށްޑިހަުއަށެއް(ުރުފިޔ ުހަތަރުސަތޭކަުހަްތދިހަުހަުހ ސްު)ހަތަރ476,488ުުު

ސެމްބަރުމަސްުޑިއަދިުުއަށްުއިތުރުވެފައިވެއެވެ.(ުުރުފިޔ އްވީސްުހ ސްުތިންސަތޭކަުތިރީސްުތިނެތޭުސަތޭކަު)ފަސްު 523,333އަދަދު
ުފައެވެ.ުއަށްުއިތުރުވެފަސްދޮޅަސްުހ ސްުފަސްސަތޭކަުފަންސ ސް(ުރުފިޔ ުުސަތޭކަު)ފަސ560,550ުްުމިުއަދަދުުވަނީުނިމުނުއިރު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ން،ުކައުންިސްލުފަދައިއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގ5.15ުަުގެު(R-20/2017)ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު)ހ(ުދަ
ުފައިސ އެ ުއެ ުދުވަހު ުލިބޭ ުފައިސ އެއް ުއެ ުނަމަ، ުލިބިއްޖެ ުއޮއްވ  ުވަގުތު ުޖަމ ކުރެވޭހ  ުފައިސ  ުލިބޭ ުޖަމ އިދ ރ އަށް ުޖެހޭުއް ކުރަން

ުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްުު.7 ުއެކައުންޓްުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުގަވ އިދު 

ުހިސ ބުުުފައިސ ގެުއެުންއޮފީހަކުުޖަމ ކުރިުއެުޖަމ ކޮށްފިނަމަުފައިސ ުބޭންކަކަށްުއެހެންވެސްުނުވަތަުއޮތޯރިޓީއަށްުމަނިޓަރީުމޯލްޑިވްސް
ުހިސ ބުންުުއޮފީހުގެުބ ކީއ އިުދައްކ ުއެކައުންޓުންުުނިމުމުންުުމަހެއްުކޮްނމެުކަމަށ އި،ުގެންދަންވ ނެުކުރަމުންުބ ކީުއެކައުްނޓްުބަލަހައްޓައި

ުުކުރަންވ ނެުރިކޮންސައިލްުދިމ ކޮށްުބ ކީުދައްކ  ުމ އްދ ގައިުވަނ1.12ުަުގެ(2009)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެކަމަށް
ނަންބަރުުުއެއިދ ރ ގެުއިދ ރ އިންުގެކައުންސިލްވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުހަނިމ ދ2016ުުޫނަމަވެސްުުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުވެއެވެ.ުފައިުނުބަަލހައްޓ ބ ކީުުގެތަކުއެކައުންޓްުޚަރަދު

ދިންު ުގޮތްުުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު ފަދައިނ5.16ުްގެު(R-20/2017))ހު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަީރުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ު ުބޭންކަކަށްއޮތޯރިޓީއަށް ުއެހެންވެސް ުޖަމ ކޮށްފިނަމަުުނުވަތަ ުބެލެހެއްޓުމަށ އި، ފައިސ  ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުފޮތުަގއިުއެ، އެ ުބ ކީ ކައުންޓް

ުނަވަމެވެ.ނައިގެންުއެކައުންޓްުބ ކީުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުދަންލިޔެގެންުނުވަތަުކޮމްޕިއުޓަރުޝީޓުގައިުހިސ ބުތައްުހިމަ

ކައުްނޓުންުދައްކ ުބ ީކު)ށ(ުއަދިުއިސްވެުެދންނެވުުނުމ އްދ ގެު)ށ(ުގަިއުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުފަދައިންުކޮންމެުަމހެއްުނިމުމުްނުބޭންކްުއެ
ބ ކީއަކީުރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެއްކަންުދެ އްފަހަރުުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުއެނެގަތުމަށްުޓަކައިުކޮންމެުަމހަކުުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު 

ުގެނުވައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުަދންނަވަމެވެ.

ު
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9   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ހޯދިދ ނެުތަކެތިުބައިބަޔަށްުބަހ ލައިގެންުހޯދުންުު.8 ުއެއްފަހަރު 

ުގަްނނަންުތަކެތިުު)ަފްނސަވީސްުހ ސްުރުފިޔ (ުއަށްުވުރެުބޮޑުވ ުނަމަުއ25,000ުެއެއްފަހަރ ުގަންނަންުޖެޭހުތަކެީތގެުޖުމްލަުއަގުު
8.09ު(2009ު)ވ އިދުގެުގަުގެދަުއލަތުގެުމ ލިްއޔަތުުކަމަށްުަބލައިގެންުކަށްުދ ސީުހިސ ބުތަޮކށްގެންުލިބޭުައންުލ ނުޢުވ ނީުއ ންމުކޮށްުއިު

ުުވެއެވެ.ގައިުބަޔ ންޮކށްފައި)ށ(ުވަނަުމ އްދ ގެު

ޚިލ ފަށް،ުނަމަވެސްުތިލަދުން އުޞޫލު  ނަުއަހަރުުއ އްމުކޮްށުވ2016ުަމަތީުދެކުނުބުރީުހަނިމ ދޫުކައުންސިލުންުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ރުފިޔ ގެުތަކެތިުއެއްުކުންފުންޏަކުންުަގނެަފއިު)ތިރީސ39,200ުްުލ ންނުކޮށްއިޢު ދިުމިުތަކެތިުގަތުމަްށުއަުވެއެވެ.ނުވަހ ސްުދުއިސައްތަު(

ނޑުުޖަހ ުގެއެުފޯމުގައިުސަޕްލަޔަރުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުވ އިރުއަގުބަލ ުފޯމުު ުއެވެ.ފައިުނުވުސޮއިުނުވަތަުތައްގަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ުއަގު ުނުވަަތުޚިދުމަތުގެ ުތަކެތި ުބޭުނންވ  ުއަގުުގަންނަން ުމަސައްކަތުގެ ުބޭނުންވ  ުކުރުވަން ުހ ސް)ތިރ35,000ުީުނުވަތަ ުފަސް (ުސް
ވަނަުބ ބުގެުޖަދުަވލ10ުުު(R-20ު/2017އެފަދަުޕްރޮކިއުމަންޓްތައްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)ުވ ނަމަުރުފިޔ އަށްުވުރެުބޮޑު

ނޑަށްުފެޭތތީ،ުމިފަދ2ުުަގ2ުުެ އްުހޯދުމަށްުއ އްމުޮކށްުޕްރޮޖެކްޓްތައްުޙަވ ުލކުރ ނެުފަރ ތެވަނަުނަްނބަރުގައިުަބޔ ންކޮށްފައިވ ުމިންގަ
ުމެވެ.އިޢުލ ންކުރުމަށްުދަންނަވަ

ތިންުފަރ ތަކުންުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހެޅިުކަމަށްުުހަޅ ފައިުނުވަނީސްުތިންފަރ ތަކުންުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަު.9ު
ުުބަލައިގެންުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރުންު

އިއުލ ންކޮށްެގންުށްުމުކޮއްއ ުނީ،ވަުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިުު)ހ(ވަނަުމ އްދ ގ8.17ުުެު(ުގ2009ެ)ުއިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވު )ހ(ު
ުހިސ ބު ުއަންދ ސީ ުހުުބަަލއިގަންނަންުތައްހޯދ  ުހިސ ބު ުއަންދ ސީ ުގަޑިއެއްގައި ުވަކި ނޑައަޅ  ުކަ ުފަރ ތްވ ނީ ުހ ޟިރުގައިުށަހަޅ  ުތަކުގެ

ނޑުމަށްއަންދ ސީުހިސ ބުތައްުތަކުގެުހ ޟިރުަގއިުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހެޅިުފަރ ތްއަދިު.ުކަމަށެވެ ށަެހޅިުތަކުންުހުުރ ތްފަުފަހުުއެުކެ
ު.ުއެވެންވ ނެސޮއިުހޯދަުގެފަރ ތްތަކުުގޮތަށްުިލޔެުއެުއަގ އިުމުއްދަތުުއެނގޭ

ރ ުހަރުކޮށްދޭނެުފަރ ތެްއުސެކިއުރިޓީުކެމެުގަމުންދ ުއިމ ރ ތުގައިގެުއިދ ރ ުހިންދެކުުނބުީރުހަނިމ ދޫުކައުންސިލުުނަމަވެސްުތިލަދުންމަތީ
(ު ުއިއުލ ން ުކުރި ުތިންުއ (IUL 258/2016/40ުނަްނބަރު:ުހޯދަން ުޖުމްލަ ުހުުގުޅިގެން ުހިސ ބު ުއިރުުށަހެޅިފަރ ތަކުްނުއަންދ ސީ

ު ުފުށުއަރ ގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުކުރެވުނު ުހަރުކުުއިމ ރ ތުގައިއިސްބަޔ ން ުކެމެރ  ުކަސެިކއުރިޓީ ުމަސައްކަތަށް ުއިދ ރ އިްނުރުމުގެ އުންސިލްގެ
އަންދ ސީުގެުހ ޟިރުގައިުތަކުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުަށހެޅިުފަރ ތްުނުމަށްސެކިއުރިޓީުކެމެރ ުހަރުކޮށްދިުމިުގޮތުންުުޚަރަދުުކޮށްފައިވެއެވެ.

ު ނޑުމަށްހިސ ބުތައް ުއެުުކެ ުއެނގޭފަރ ތްުފަހު ުމުއްދަތު ުއަގ އި ުހުށަހެޅި ުއެުުތަކުން ުލިޔެ ުހޯދ ސޮުގެފަރ ތްތަކުުގޮތަށް ފައިވ އިރުުއި
ވަނީުދެމީހެއްގެުުއިކޮށްފައިސޮކުންފުއްޏެއްގެުފަރ ތުންުުގައިުދެސޮއިކޮށްފައިވ ުލިޔުމުުނޯޓުކޮށްތަކުންުހުށަހެޅިުއަގ އިުމުއްދަތުުތްއެފަރ 

ުވެ.ުއެމީހެއްކަންުއެލިޔުމުންުއެނގެުއްމެނަމުގައިުއެ

ުމ ލިއްޔަތުގެ)ށ(ު ު(2009ު)ުަގވ އިދުުދައުަލތުގެ 8.17ުުގެ ުބަލައިގަުަވނީ،ު)ށ(ުގައިވަަނުމ އްދ ގެ ުހިސ ބު ުިއރުުްނނަައންދ ސީ
ފޯމު އަންދ ސީުހިސ ބުތައްުގަބޫލުު"ުފުރިހަމަކޮށްުސޮއިކޮށްފައި"އަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހަޅު  ނަމަވެސްނުުކރެވޭނެުކަމަށެުނުވު  ކުރިންުުވެު.

ގައިުބ9ުަ އިމ ރ ތުގައިހަނިމ ދޫުކައުންސިލުު،ޔ ންކޮށްފައިވ ގެު)ހު( ހިނގަމުންދު  ހަރުުގެުއިދ ރު  މަސައްކަތަށްުުކުރުމުގެުސެކިއުރިޓީުކެމެރު 
ުހުށަހެޅި ުހިސ ބު ުފޯމުުތިންފަރ ތުންވެސްުއަންދ ސީ ުހުށަހަޅ  ުހިސ ބު ުހިސ ބުތައްުުހުށަހަޅ އަންދ ސީ ުއަންދ ސީ ުނުވ އިރު ފައި
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ުވ އިރުއިފަޓޭޝަންުހުށަހަޅ ފަރ ތަކުންުކޯުދެުތެރެއިންުގެތިންފަރ ތުުމިުމަސައްކަތަށްުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހެޅިުއަދިުއެވެ.ބަލައިގެންފައިވެ
ުކޯ ުއެއް ުތެރެއިން ުކޮުޓޭޝަންއޭގެ ުހުށަހަުންއެއީ ުއެނގެންޅ ފަރ ތަކުން ުކޯޓޭޝަނެއްކަން ުުެނތެވެ.ފައިވ  ުކޯޓޭޝަންއަކީނަމަވެސް ުމި
ުހަވ ލުކުރި ުުމަސައްކަތް ުފަރ ތުން ުކޮެމޓީން ުބަލ  ުހިސ ބު ުއަންދ ސީ ުބަލައިގެްނ ުއަގުކަމަށް ުހުށަހެޅި ުހުށަހެޅުްނތައް ްޓުއިވެލުއޭމި

ުމަސަުކޮށްފައިވެއެވެ. ުމި ުބަޔ ންުކރެވުނު ުުއްކަތަށްކުރިން ުއަށ38,170ުްޖުމުަލ ުއެއްު)ތިރީސް ުުހ ސް ުހަތްދިހަ( ުރުފިޔ ުސަތޭކަ
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

)ހ(ުުމ އްދ ގެނަުވ10.31ުަުގެ(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތު)ހ(ުއ އްމުކޮށްުބީލަމަށްުހުޅުވ ެލވޭުޕްރޮޖެކްޓްތައްު
ުގޮތުގެ ުުމުން،ޝ އިޢުުކރުުމަތިންުގައިވ  ުއަންދ ސ3ުީމަދުވެގެން ުފަރ ތަކުން ުހުށަނ ޅ ނަމަ،ު)ތިނެއް( ުދެްނނެުވނުުއިސްުހިސ ބު ވެ

ުމެވެ.މ އްދ ގެު)ށ(ުގައިވ ުފަދައިންުައންދ ސީުހިސ ބުތައްުބ ޠިލްކޮށްުައލުންުއިޢުލ ންކޮށްުޝ އިޢުކުރުމަްށުދަންނަވަ

އަންދ ސީުހިސ  ފަރ ތުގެުމަޢުލޫމ ތުުފުރިހަމަކޮށްަފއިވޭތޯ)ށު( ުޔަޤީންކުރުމަށްުދަންނަވަމެެވ.ުބުުބަލައިަގްނނައިރުުއަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަހަޅު 

ފޯމު"ުހުށަހަޅަންުވ ނެުކަަމށްުބަޔ ންކޮށްފަ ީބލަންތަކުގައިުެއު)ނ(ުއަންދ ސީުހިސ ުބުހުށަހަޅަިއއިރު،ު"އަންދ ސީުހިސ ބުުހުށަަހޅު  އިވު 
މިފަދަުބީލަންތަކުގައިުައންދ ސީުހިސ ބުުބަލައިަގންނަުއިރުުއެުފޯމުު މުުފުރިހަމަކޮށްުސޮއިކޮށްަފއިުފޯފުރިހަމަކޮށްުހުަށހަޅަންވ ނެުކަމަށ އުި،

އަންދ ސީުހިސ ބުތައްުޤަބޫލުނުކުރެވޭނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުވ10.44ުަ(ުގR-20ުެ/2017ނުވު 
ުޔ ންކޮށްފައިުވ ތީ،ުކުރިައށްުއޮތްުތަނުގައިުމިފަދައިންުޢަަމލުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުދަންނަަވމެވެ.ގައިުބަ

ުުކޮށްފައިވުންުވެރިއެއްގެުހުއްދަުނެތިުއިތުރުގަޑީގައިުމަސައްކަތްުސިވިލްުސ ރވިސްގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުު.10

ުމ އްދ ގެު)ހ(ުގ163ުުެ(ުގ2014ުެ)ުގަވ އިދުުގެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސް ު،ޮގތުގައިުވ ުނަްނބަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިަވނ2ުަަވނަ
ނޑައަުރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުނުވަތަުއޮފީހުގެގަޑީގައިުކުރެވޭުމަސައްކަތަކީުޕ އިތުރު އުޞޫލެއްގެުމަތީންުުޅ ުޒިންމ ދ ރުުއިސްވެރިޔ ުކަ

ުވެ.ުހުއްދަުލިބިގެން،ުކުރެވޭުމަސައްކަތަކަށްުވ ންޖެހެއެ

ސައްކަތްތައްުކޮށްފައިވަީނުއަދިުޖޫންުމަހުގައިުކޮށްފައިވ ުއިތުުރގަޑީގެުމަުއިުމަހ އިދޫުކައުންސިްލގެުމުވައްޒަފުންުމެނަމަވެސް،ުހަނިމ 
ުތެވެ.ުެއނގެންނެުލިޔުމުންުހުއްދަުލިބިގެންކަން

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ނޑައަ ޅ ުއުޞޫލެއްގެުމަތީންުއިތުރުގަޑީގައިުކުރެވޭުމަސައްކަތަކީުޕ ރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުނުވަތަުއޮފީހުގެުޒިންމ ދ ރުުއިސްވެރިޔ ުކަ
ނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުވ163ުަ(ުގ2014ުެ)ުގެުގަވ އިދުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްތަކަށްވ ންުވ ނެުކަމަށްުމަސައްކަހުއްދަުލިބިގެން،ުކުރެވޭު

ު ުނ2ުަގެ ުުްނބަރުގައިވަނަ ުއިތުރުގަޑީގެ ުހޯބަޔ ްނކޮށްފައިވ ތީ، ުހުއްދަ ުލިޔުމުން ުކުރިން ުކުރުވުމުގެ ުމެުނވީުމަަސއްކަތް ދުމަށްަފހުގައި
ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވުުމަސައްކަތްުނުކުރުއިތުރުގަޑީގެު
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