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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

c 
ުު

ު

ުވަނަުއަހަރެުގ2016ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުފިނޭުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީު
ުުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު      

 

ުފިނޭުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުވެރިޔ އަށްު މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުތަޢ ރަފުު

ކައުންސިލްގެުުފިނޭތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނ4/2007ުު ުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު
2016ުުުއިދ ރ ގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުކައުންސިލުން ުއެއްގޮތަށްއެ ުބަޖެޓ  އެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުެގުުއިދ ރ ގެު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ު ުއ އި، ުއިދ ރ ގެތެރޭގައިތޯ ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެން ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީއަދި ުހިންގ  ު، ކަންކަން ުނަންބަރު 2006/3ުޤ ނޫނު
ުމ ލިއް ު)ދައުލަތުގެ ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުޔަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުއި،ވ އިދ ގަދައުލަތުގެ ުނަންބަރު ުއިދ ރީު)2010/7ުޤ ނޫނު ދިވެހިރ އްޖޭގެ
އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ ދ އިރ ތައްުލ މަރު ހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ ިއުުކަންކަމ އިުގުޅުންުއުި،

ުގަ ުބަޔ ންކުރުމ އިވ އިދުތަކަށް ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރ މެދު ުއޮޑިޓުގައިުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު
ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުނަންބަރ ުޤ ނޫނު ުކަންކަން ުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުުެއެ )ދައުލަތުގެ

ޒިންމ ދ ރުުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފިނޭތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންުމ އްދ  ވަނ36ުަޤ ނޫނު(ގެު
ވަނަުމ އްދ ގައިުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަނ213ުުްދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކު

ުވެބްސައިޓްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނ ނެހެން ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގެ
 www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ު ުބ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުނޯއަށް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުޔ ންތަކ އި ޓުތައް
ގެުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(35ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ު

ުމ ލީު ުނުވުމުން، ުހުށަހަޅ ފައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ދަށުން
ުކު ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުކުރެވޭ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުކުރިއަށްުގެ ުއޮޑިޓް ުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމި ރެވޭގޮތް

ުުގެންގޮސްފައިވ ނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެުފިނޭތިލަދުންމަތީ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،

http://www.audit.gov.mv/
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ގ12ުުެސަފުހ ު 2  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުަނންބަރު ުދ އިރ ތައ7/2010ުްޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުހިންގުުމގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ަގިއ88ުުުޤ ނޫނު(ެގުލ މަރަކުޒަކީ ވަނަ
ގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުއިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުުގެކައުންސިލް

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ުއިންުބ ރުުލިބިގެންުނޫނުު(ޤ )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުނަްނަބރުުުއެއްގޮތްވު 
ު ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުއެއްގޮމިނިސްޓްރީ ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމަތިން،ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ތްވ 

ުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަަރށްޚަރަދުު،ބެެލހެއްޓުމ އިހިންގުމ އި،ުމ ލީުކަްނތަްއތައްުުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފިނޭތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީު
ގޮތަށް،ުބަޖެ ނޑައެޅިފައިވު އެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  ޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ތަްށުސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮކައުންސިލްގެުހިު،ކަންތައްތަކަށުް،
އޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓ ،ުއެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮަތށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި

ުފިނޭމަތީުދެކުުނބުރީުތިލަދުންވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނ46ުުްގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުހުށަހެޅު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ  ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުއިންުގެުއިދ ރ ކައުންސިލްުފިނޭތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުއަހަ ުއެ ުފ ސްކުރިކޮށްފައިވަނީ ުކައުންސިލުން ުގޮތަށްުރަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓުގަިއުުބަޖެޓ  ،

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންދަށުގައިވ  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުުުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު 

އްުލ މަރުކަޒީުއުސޫލުންުދ އިރ ތަުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުެުތުގެުގަވ އިދ އި،ުޤ ނޫނުުނަންބަރުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަ
ުކައުންސިލްުގެހިންގުމު ުއަދިވެސް ުއ އި، ުއެހެނިހެުގެޤ ނޫނު( ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުގައިދ ރ ގެ ުޤ ނޫނުތަކ އި ވ އިދުތަކަްށުުން

އްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުުތައްތަވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންމިންމަލުކުރެވިފައިވު ޢަ
ުންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުއެކު،ުއެުކަދިނުމ 

ވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަްއުުފ ސްކޮށްދެއްކައުންސިލުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެ ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުުހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ ، ދައުލަތުގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެްނުުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންހުރި އި
ުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުފުރުޞަތުުއޮތްޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

ވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުފައިވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށ2016ުްއިންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުފިނޭތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުމިގޮތުންު
ނޑައެޅިއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުއެުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުުފ ސްކުރިލުންުކައުންސި ފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި، ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުުއަދިުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ގައިވު 
ު ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއަދިވެސްުުމ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ ގަވ އިދ އި،

ންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުމަލުކުރެވިފައިވ ުމިުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢައިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުގެކައުންސިލް
ުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކުރުމަށްު
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ގ12ުުެސަފުހ ު 3  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ންމެުއޮފީހެއްގަިއ،ުދައުލަތުގެުކޮު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ35ުިގެުުޤ ނޫނޫ(ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު:ު .1
ގައި،ުމިުމ އްދ ަގިއުމީލ ދީުއަހަރެއްުނިމޭތ ުތިންމަސްުދުަވހުގެުތެރޭނޑައަޅ ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުކޮންމެުމިުޤ ނޫނުގެުދަުށންުކަ

ުރި ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުިއދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުިރޕޯޓެބަޔ ންކުރ  ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން، ުތަޕޯޓް ުއް އޮޑިޓަރުއްޔ ރުކޮށް
2016ސިލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންުފިނޭމަތީުދެކުނުބުރީުތިލަދުންނަމަވެސްުުވެއެވެ.ޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަންުވ ނޭުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައި

ުހިސ ބުތަކ އި،ު ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުރިޕޯޓްއެ ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުރިޕޯުއިދ ރ ގައި މިތައްޔ ރުކޮށް،ުުޓްހިމަނައިގެން،ުއަހަރީ
 ؛ންުހުށަހަޅ ފައިުނުވުމ އްދ ގައިުބުނ ުމުއްދަތުގައި،ުޮއޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް

 

ތަންތަނުގެުތެރެއިްނުުަދއުލަތުގެު(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީނ)ުގެުވަނަުމ އްދ 1.03ުުގެު(2009ވ އިދުު)ގަުގެމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ .2
ުަތންތަނު ުހުންނަ ުތިޖޫރީ ުތިޖޫރީގައި ުބަހައްޓަންވ ީނ ުފައިސ  ުަދއުލަތުގެ ުގައި ުއަދި ުމ ކަމުގައެވެ. ުގަވ އިދުދައުލަތުގެ ުލިއްޔަތުގެ

ުޭބނުންވ ުފައިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަުމ އްދ ގައ6.15ުިގެު(2009ު) ުަބހައްޓަންވ ނީުޮއފީހުަގއިުވަގުތީުގޮުތންުބަހަްއޓަން ސ 
ބަހައްޓަިއގެންށ އިުވެރިއެއްގެުހުއްދައ އެކު،ުތިޖޫރީަގއިުކަމަ ނަމަވެސް،ުުވެ.ުނުވ ނޭކަމަށެތިޖޫރީުފިޔަވައިުއެެހންުތަނެއްގައިުފައިސު 

ުއެއްގޮ ުތިޖޫރީމިގަވ އިދ އި ުފައިސ  ުބަހައްޓ  ުއިދ ރ ގައި ުކައުންސިލްގެ ުފިނޭ ުދެކުނުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުވައްދ ފައިނުވުން.ތަށް ުއަށް
(ުރުފިޔު ުސަތ ރަހ ސްުތިންސަތޭކަ)ނުވަދިހަުއެއ91,317ުްުމިުއޮފީހުންުބެލިބެލުުމގައިވަނަުދުވަހ2018ުުުޖެނުއަރ3ުުީމިގޮތުންު
 ؛ންނުވުވައްދ ފައިތިޖޫރީއަށްު

 

ގައިުވަނަުމ އްދ ގ1.12ުުެގެުު(2009ު)ވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .3 މަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށްުުމޯލްޑިވްސްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ހު(
ންޓްުބ ކީުއްޓައިުއެކައުނުވަތަުއެހެންވެސްުބޭންކަކަށްުފައިސ ުޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެުޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހަ

ބ ކީކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުްނޓުންުދަުވަނީުންދަންވ ނޭކަމަށެވެ.ުައދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިކުރަމުންުގެ އ އިުއޮފީހުެގުުއްކު 
ުރަު ުއަކީ ުބ ކީ ުދައްކ  ުތަނހިސ ބުން ުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުދެނެގަތުމަްށޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން ުކުރަންުގަޅު އްޔ ރު

ުުވެ.ވ ނެކަމަށެ ުއިދ ރ އިންުމިނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުފިނޭ ުދެކުނުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުއެއްގޮތަށް ުބޭންކްގަވ އިދ އި ުއިދ ރ ގެ ުުއެ
ންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުމަސްުނިމުމުންުރިކޮންސިލިއޭޝަުއަދިުވަނަުއަހަރުގެުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އި،2016ުުތަކުގެއެކައުންޓު

 ތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން؛
 

ވަޒީފ ުއިވަނީުބަޔ ންކޮށްފަުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ12ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޕެންޝަނ ބެހޭުޤ ނޫުނ(ުގ2009/8ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު .4
ުޕެންޝަން ުތެރެއިން، ުމީހުންގެ ުކުރ  ުުއަދ  ުގޮތުގެ ުޤ ނޫނުގައިވ  ުމި ުމީހަކަށް، ުކޮންމެ ުހަމަނުވ  ުއުމުރު ުޕެންޝަންުމަލިބޭ ތިން

އަހަރުުވަނ2016ުުަުސް،ނަމަވެންވ ނެކަމަށެވެު.ޕެންޝަންުސްކީމުގައިުބައިވެރިކުރަުށްޓަކައި،ުދިވެހިުރ އްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްދިނުމަ
ު ުދެކެނުބުރީ ުމުއްދަތިލަދުންމަީތ ުދުަވުހގެ ުއެއްއަހަރު ުކެހުމަށް ުކުނި ުމަގުތަްއ ުއެރަށުގެ ުަކއުންސިލުން ުުތަށްފިނޭ 5ުޯހދ ފައިވ 

 ؛ބައިވެރިކޮށްފައިުނުވުންގައިުކީމްރމަންޓްުޕެންޝަންުސްޔަދިވެހިރ އްޖޭގެުރިޓަުމުވައްޒަފުން
 

ސްޓްރީގައިުގެުރަޖިހަރުމުދަލުބަޔ ންކޮށްފައިވަީނުގެު)ހ(ުގައިުވަނަުމ އްދ 7.01ުުުގެު(2009)ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .5
ުއިދ ރ ގެުލްގެއުންސިކަފިނޭުުަނމަވެސްުތިލަދުންމަތީުދެކެނުބުރީވ ނެކަމަށެވެ.ުދަލުގެުއަގުުހިމަނަންއަދިުމުުއެމުދ ުލިބުނުުތ ރީޚު

ތ ރީޚުުުތަކުގެުއަގ އިުލިުބނުިގނަުއަދަދެއްގެުމުދ މިގޮތުންުުއްގޮތަށްުަބލަހައްޓ ފައިުުނވުން.މިުގަވ ދ އިުއެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީ
 ުން؛ބަޔ ންުކޮށްފައިުނުވު
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ގ12ުުެސަފުހ ު 4  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ގައ1.10ުުިުގެު(2009)ުވ އިދުގަުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު .6 ދަުއލަތުގެުކޮންމެުތަނެއްގައިވެްސުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ިލބޭުކަްނތައްަތއްުތަފްސީލުކޮށްުއެ ނުބުީރުތިލަދުންމަތީުދެކުު،ނަަމވެސްުވެ.ޭގނެުފަދަުރިކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެކަމަށެނއެތަނަކަށްުފައިސު 

ުުފިނޭ ުކައުންސިލުން ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުއެ ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުކަންތައްތަކުގެުފައިސ  ލިބޭ
 ރީއެއްުބަލަހައްޓ ފައިނުުވން؛ރަޖިސްޓް

 

ނުންވ ުތަކެއްޗަށްުބޭުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުގަންނަނ8.10ުުްގެުު(2009ގަވ އިދުު)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .7
ފޯމުގެުއަސްލ އިު އިކޮށްުއޯޑަރފޯމުގެުއަސްލު،ުކޮޕީުތައްޔ ރުކޮށްުކަމ ބެހޭުވެރިޔަކުުސ3ުޮއޯޑަރުުކުރުމަށްޓަކައިުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރު 

ުކައުންސިލުންުތަކެތިުވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުދެކެނުުބރީުފިނ2016ުޭސްުފޮނުވަންވ ނޭުކަމަށެވެ.ުނަމަވެފަރ ތަށްުތަކެތިުވިއްކ ު
)ހަތ ވީސްު 27,533 ލައޯޑަރުުކުރ ުފޯމްުތައްޔ ރުުނުކޮށްުޖުމްު،މިގޮތަށްު.ނުވުންގަތުމުގެުކުރީންުއޯޑަރުުފޯމްުތައްޔ ރުކޮށްފައިު

 ؛ހ ސްުފަސްސަތޭކަުތިރީސްުތިނެއް(ުރުފިޔ ގެުމުދ ގަނެފައިވ ކަން
ު

ޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިވ ުުބަެޖޓުގައިބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުުގައިު)ހ(ުމ އްދ ގެވަނ4.08ުުަުގެު(2009ގަވ އިދުު)ުގެޔަތުދައުލަތުގެުމ ލިއް .8
ުފޮ ުހިސ ުބ" ު"ބަޖެޓް ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުޚަރަދުތަކ އި ުކުރ  ުބަޖެޓުން ުއޮންނ ގޮތ އި ުއެނގެްނ ުއަބަދުވެސް ުހިސ ުބތައްުގޮތަނެތުން ށް

ުވ ނެ ުބަލަހައްޓަން ުކަމަށެވެ. ުގަވ މިއަދި 4.09ުުއިދުގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުގައި ު)ހ( ުހުއްދަދޭުުބަޖެޓުންބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ ުކުރުމަށް
އަހަރުުތިލަދުންަމތީުުނަވ2016ުަުނަމަވެސް،ުވެ.ކަމަށެވައްދައިުބ ކީުކުަރންުވ ނެުޚަރަދުތައްުހަމަުއެދުވަހުުބަޖެޓުގެުއައިޓަމްުތަކަށް

 ބަލަހައްޓ ފައިުުނވުން؛ުބ ކީުއ އިުއައިޓަމްުބ ކީުލިޔެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓްުއެުފިނޭުކައުންސިލުންުުދެކެނުބުރީ
 

ށްފައިވަނީުފައިސު ވަނަުނަންބަރުގައިުބަޔ ންކ3ުޮއަދ2ުުި(ުގIުެވަނަުބ ބުގެު)8ު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .9
ު،ނަމަވެސްު.ންުވ ނެކަމަށެވެޗެކްުރަޖިސްޓްރީުލިޔެުބަލަހައްޓަުޚަރަދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުުނިޒ މުގައިުޚަރަދުުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީުއަދި

އެުއިދ ރ ގެުުއެއްގޮތަށްއިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ ގެުިއދ ރ ފިނޭުކައުންސިލްުއަހަރުުތިލަދުންަމތީުދެކެނުބުރީުވަނ2016ުަ
 ؛ފައިުނުވުންބަލަހައްޓ ލިޔެުުރީއެއްރަޖިސްޓްުޗެކްުއަދިުރީވައުޗަރުުރަޖިސްޓް

 

ވަނަުމ އްދ ގައ110ުުިގެުު(ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު)7/2010ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު .10
ު ުހުޅުވ ލެވިފައިބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުޢ ންމުކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުލޫމ ތު ުކޮންމެުރައްޔިތުންނަްށ ުބައްދަލުވުމެއް ވ 

ުފެ ުބ އްވަންއަހަރެއްގެ ުމަހު ުޖުލައި ުއަދި ުބައްަދލުވުވެ.ުކަމަށެވ ނެބްރުވަރީ ުބ އްވ  ުމަހު ުފެބްރުވަރީ ުއަހަރުގެުައދި ުފ އިތުވި މެއްގައި
ުބ  ުމަހު ުޖުލައި ުކަމަށ އި ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓ އި، ުމ ލީ ުރިޕޯޓ އި، ުބައްދަލުވުމުގައިުއަހަރީ އްވ 

ުވެ.ހޯދަންުވ ނެކަމަށެލުުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންނަްށުހުށަހަޅ ުޚިޔ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ
ދަލުވުންތައްުބ އްވ ފަިއުއްބަުޤ ނޫނުގައިވ އިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުތިލަދުންމަތީުދެުކނުުބރީުފިނޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުނަމަވެސުް،

 ؛ނުވުން
 

ގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރުު .11 ވަނަުމ އްދ ގައ105ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުު(
ރަށުުކައުންސިލްގެުރައީސްުުރަށުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުތަކ އިުލިބޭުއ މްދަނީގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު

ނޫނުގައިުކުރެވުނުުޤ އިސްވެުބަޔ ންނަމަެވސް،ުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުިފނޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުވެ.ުކަމަށެފޮނުވަންުވ ނޭ
 .ުންފޮނުވ ފައިނުވުުކައުންސިލަށްުއަތޮޅުުޕޯޓްތައްރިވ ު
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ގ12ުުެސަފުހ ު 5  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ވަނަުމ އްދ ގ108ުުެުގެު)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު .12
ގައިު ކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ނު( ކޮންމެުއަހަރެއްގެުޖުލައިުމަހުގެުނިޔަލަށްުރަށުުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުބިނ ކޮށުް،

ނަމަވެސް،ުތިލަދުންމަތީުދެކުނުބުރީުފިޭނުށެވެު.މަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުއެކުލަވ ލައިުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންުވ ނޭުކަމަ
 އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިނުވުްނ؛ުލިޔުންތައްުޤ ނޫނުުގައިވ އިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން،ު

ު

13. ުު ުނަންބަރު ުގ2010/7ުެޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ވަނ115ުުަު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމެއްުބ އް ނަމަވެސްމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނުީ، ު،ވަންޖެހޭނެކަމަށެވެު.

ު ުއިދ ރ އިން ުަކއުންސިލްގެ ުފިނޭ ުދެުކނުބުރީ ުޤ ނޫނުގައ2016ުިތިލަދުންމަތީ ުމި ުއަހަރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވަނަ ކޮްނެމުުގޮތަށް
ުހަފްތ އަ ުމިުގޮތުން ުބ އްވ ފައިުނުވުން؛ުއަދި ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުބ އްވަންޖެކު ބައްދަލުވުމުގ52ުުެހޭ

 ްނ؛ުހި(ުބައްދަލުވުންުކަ)ވ20ުުިތެރެއިންުބ އްވ ފައިވަނީު
ު

ވަނަުމ އްދ ގަިއ124ުުހިންގުމުގެުޤ ޫނނު(ގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުނ2010/7ުުްޤ ނޫނުުނަްނބަރުު: .14
އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުކައުންސިަލްށުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ 

ުލިޔުމަކު ުމަޢުލޫމ ތު ުގުޅުންތަކ އިބެހޭ ުވިޔަފ ރީގެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ މްދަނީއ އި ުކައުންސިއަދި ުއިދ ރ އަްށުން ލްގެ
ު ުނަމަވެސް ުު 2014ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. ުއަހަރު ުއިދ ރ ވަނަ ުކައުްނސިލްގެ ުިފނޭ ުދެކެނުބުރީ ުތިލަުދންމަތީ އިންތިޚ ބުވިުއަށް

ނީއ އިުއ މްަދީނުުއަދިުއ މްދަނޫނުގައިވ ގޮަތށްުއެުމެމްބަރެްއގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުޤ މެމްބަރުންު
ުުއިނުވުން؛ލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ އިބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފަ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބ.ު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

(ުއަށ9ުް(ުއިންު)1ު)ރައުޔުުބިނ ުކުރެވުނުުއަސ ސް'ުގެުނަމްބަރުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެވޭު)ހ(ު
ނޑުުގޮތެއްގައި،ުތިލަުދންމަތީުދެކުނުބުރީުފިނޭުކައުންިސލްގެު ކަންކަންުފިޔަވައި،ުމައިގަ ުއަށ2016ުްޑިސެމްބަރ31ުުުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުފ ސް ުކަުއންސިލުން ުއަހަރަށް ުެއ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދުތައް ުައހަރުގެ ުމ ލީ ުޙ ުރިކުނިމުނު ުަމޤުޞަދުތައް ުޮގތަށްބަޖެޓުެގ އެުު،ޞިލްވ 
ުކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުމިންވަރަށްު،ބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުމ ލިއްޔަތުު،ބަޖެޓުގައި ުދައުލަތުެގުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ގެ

ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިު ުވެ.ށްކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެތަގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

އިންު)10އަދިުނަްނބަރުު))ށު( ނޑުުގޮތެއްގައިުކައުންސ14ިު( މައިގަ ކަންަކންުފިޔަވައުި، އަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ލުންުޢަމަލުކޮށްފައިަވނީުު(
ު ުނަމްބަރު ުއ7/2010ުެޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އި ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުކަމަށްުމިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އްގޮތަށް
 ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުޅ.ު

ުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުުބަޔ ންތައްުމ ލީު .1
 

ުދައުލަތުގެުޮކްނމެު،ނީވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންުކޮށްފައިވ35ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގ2006/3ުުެނަްމބަރުު:ޤ ނޫނުު
ުވެރިޔ ު،އޮފީހެއްގައި ުޒިންމ ދ ރު ނޑައަޅ  ުކަ ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުތެރޭގައިު،މި ުދުވަހުގެ ުމަސް ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމ ލީ އެުު،ކޮންމެ

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުުޓްުހިމަނައިގެންުައަހރީުރިޕޯޓެއްމ އްދ ގައިުބަޔ ންކުރ ުމ ލީުހިސ ބުތަކ އިުއިދ ރ ގައިުހިނިގުކަންަތއްތަކުގެުރިޕޯ
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ރުސަރކިއުލަުމ ލިއްޔަތ ބެހޭއަދިުމިުިރޕޯޓްުތައްޔ ރުކުރަންުވ ނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްެރޜަރީގެުުޅަންވ ނެކަމަށެވެ.ހުށަހަ
ުކައުންސިލްތަކުގެުު(D2/CIR/2016/9-13ުނަންބަރު:( ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުްނނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަުކންނ އި ުރަށު އިން

ނޑ އިުއެއްގޮތައްކަންުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެެވ. ނޑައަޅ ފައިފ ުއޮނިގަ ުުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ

ުކަުނަމަވެސް ުފިނޭ ުދެކެުނުބރީ ުޤ ުއިދ ރ އިންުއުންސިލްގެތިލަދުންމަތީ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިދ ރ ގެއިސްވެ ުއެ 31ުުނޫނުގައިވ ގޮތަށް
2016ުުުޑިސެންބަރު ުހިމަނައިގެންވަނަ ުރިޕޯޓް ުކަްނތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދ ރ ގައި ުހިސ ބުތަކ އި ުމ ލީ ުރިޕޯޓެްއުު،އަަހރުގެ އަހަރީ
އެހެންކަމުންއޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަުމުއްދަތުގައި،ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  އެމ އްދ ގައި، ތައްޔ ރުކޮށް ު،ހަޅ ފައިނުވެއެވެު.

ުުއަށްުނިމުނުުމ ީލުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުއޮޑިޓްވަނީުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.2016ުޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންު

ކައުންސިލްގެުު،ގޮތަށްުކޮށްފައިވ ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ނ35ުްގެު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(2006/3ުުނަްނބަރުުުޤ ނޫނު
ު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ުމަސް ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުރިޕޯޓ އެކު،ުކޮންމެ ުއަހަރީ ުއިދ ރ ގެ އޮޑިޓަރުކައުންސިލްގެ
ުހުށަހެ ުދަްނނަަވމެވެ.ުޖެނެރަލަށް ުޅުމަށް ުރިޕޯޓް ުމި ުސަރކިއުލަރުއަދި ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުއިންުރަށުުކައުންސިލްތަކ އިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުު(D2/CIR/2016/9-13ނަންބަރު:ު(
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.ހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްު ނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަ ުކަ

ބަހައްޓ ފައިނުވުންުތިޖޫރީުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު .2 ުުގައިުފައިސު 

ުތިޖޫރީުތެރެއިންުގެތަންތ ުަދއުލަތުގެު،ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީުގައި(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނ1.03ުަުގެ(2009ު)ުޤަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ
ުދެކެުނުބރީުުތިލަދުންމަތީުއަހަރުުވަނ2016ުަުނަމަވެސް.ުކަމަށެވެުތިޖޫރީގައިުުބަހައްޓަންވ ނީުފައިސ ުދައުލަތުގެުގައިނތަްނތ ުހުންނަ
ުތިޖޫރީުުބެހެއްޓުމަށްުފައިސ ުގޮތަކަށްުއެއްވެސްުުހުރިއިރުުތިޖޫރީއެއްުރަނގަޅުފެންވަރުގެުއިދ ރ ގައިުކައުންސިލްގެުފިނޭ

ުބަހައްޓަންވ ނީުުފައިސ ުބޭނުންވ ުބަހައްަޓންުވަގުތީގޮތުންުއޮފީހުގައިުމ އްދ ގައިުުވަނ6.15ުަުވ އިދުގެމިގަު،އަދިު.ކޮްށފައެއްނުވެއެވެބޭނުން
ުކަުއންސިލްގެުުފިނޭުދެކެުނބުރީުތިލަުދންމަތީުއަހަރުުވަނ2016ުަު،ވީނަމަެވސްުބަޔ ންކޮްށފައިުކަމަށްުތިޖޫރީގައިުހުއްދައ އެކުުވެރިއެއްގެ
ުމިުހަވ ލުކުރެވެންދެންުުަފރ ތްތަކ އިުކުރަންޖެހޭުހަވ ލުުފައިސ ުއެު،ފައިސ ުހުްނނަުނުކުރެވިުަހވ ލުުދުވަހަށްުުދުވަހުންުއިދ ރ ގައި

2018ުުޖެނުއަރ3ުުީުއިތުރުންުމީގެ.ުފ ހަގަކުރެވުނެވެުނުވ ކަންުގޮސްފައިުވައްދަމުންުތިޖޫރީއަށްުގޮތަށްުވ ބަޔ ންކޮށްފައިުވ އިދުގައިގަ
ުހުރިކަންުުރުފިޔ ު(ުސަތ ރަުތިންސަތޭކަުއެއްހ ސްުނުވަދިހަ)91,317ުުނުވައްދައިުތިޖޫރީއަށްުކުރިއިރުުޗެކްުުއޮޑިޓަރުންުދުވަހުުވަނަ

ު.ފ ހަގަކުރަމެވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްުދައުަލތުގެުއޮފީސްތަކަށ6.21ުުްގެު(R-20ު/2017)ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ލިބޭުފައިސ އ އި،ުޚަރަދަށްުނަގ ުގަިއވު 
އަދިުމިުނޫންވެސްު ފައިސ އ އުި، އެއްތަނުންުއަނެއްތަނަށްުގެންގޮސްުގެނެސްުަހދު  ުފައިސ ގެުތެރެއިންުހަވ ލުނުކުރެވިުހުންނަުފައިސ އ އުި،

ުނު ުފޮށްޓެއްގައި ުރައްކ ކުރ  ުފައިސ  ުނުވަަތ ުތިޖޫރީއެއްގައި ުފައިސ  ުަބހައްޓަންެޖހޭ ުހަވ ލުގައި ުސްޓްރޯންގުރޫމެއްގައިުދައުލަތުގެ ވަތަ
ުބެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ު
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ގ12ުުެސަފުހ ު 7  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުުންުނުވުުލަހައްޓ ފައިުއުންޓްުބ ކީުބަުއެަކ .3

މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށްުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ހ(ުގައިުވަނަުމ އްދ ގ1.12ުެު(ުގ2009ެވ އިދުު)ގެުގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެފައިސ ގެުހިސ ބުުަބލަހައްޓައިުއެކައުންޓުުބ ކީުކުރަމުްނުނުވަތަުއެހެންވެސްުޭބންކަކަށްުަފއިސު 

ު)ށ(ުގައިށެވެ.ުކަމަގެންދަންވ ނެ ުމ އްދ ގެ ުމި ުހިސ ބުްނުުވަނީުއަދި ުއ އިުއޮފީހުގެ ުބ ކީ ުދައްކ  ުއެކައުންޓުން ުނިމުމުން ކޮންމެުމަހެއް
ުނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮްނސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުަތއްޔ ރުުކުރަންުވ ނެކަމަށެވެ.ގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނދައްކ ުބ ކީުއަކީުރަ

ވަނަުއަހަރ2016ުުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުތިލަުދންަމތީުދެކުނުބުރީުިފނޭުކައުންސިލްެގުއިދ ރ އިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުނަމަވެސްު
ުމަސްުނިމުމުންުއެކައުންޓްުރިކޮންސައިލްުކުރަމުންުނުދެއެވެ.ބ ކީުބަލަހައްޓ ،ުތަުކގެުއެކައުންޓްުބޭންކްުއެުއިދ ރ ގެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ޖަމ ކޮށްފިނަމަުމޯލްޑި -R/2017ދުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށްުނުވަތަުއެހެންވެސްުބޭންކަކަށްުފައިސު 

20)ުު ު)ހ(5.16ުުގެ ުމ އްދ ގެ ުގޮަތށް،ވަނަ ުުނވަތަުުގައިވ  ުލިޔެގެން ުޮފތުގައި ުބ ކީ ުބަލަހަްއޓައި،ުއެކަުއންޓް ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ އެ
އެުހިސ ުބތައްުަބލަހައްޓަ އަދިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުުމންުމުންުެގންދިޔުމަށްުދަްނަނވަމެވެު.ކޮމްޕިޔުޓަރުޝީޓުގައިުހިސ ބުތައްުހިމަނައިގެންު،

އެކައުންޓުންު ގައިުބަޔ ންޮކްށފައިވު  ބ ކީއަކީުރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެއްަކންުމިުމ އްދ ގެު)ހު( ބ ކީުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު  ދައްކު 
ު ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުގޮތަށް ުގައިވ  ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުމި ުގެނުވައި ުސްޓޭޓްމަްނޓެއް ުބޭންކް ުއެއްފަހަރު ުމަހަުކ ކޮންމެ

ު.ސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުބެެލހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ުބައިވެރިކޮށްފައިުނުވުންުުމުވައްޒަފުންުޕެންޝަންުސްކީމްގައިު .4

ު ުނަންބަރު 2009/8ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުޕެންޝަނ ބެހޭ ު)ށ(ުގައ12ުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގެ ު ވަޒީފ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުވަނަ
މީހުންގެުތެރެއިން ކޮންމެުމީހަކަށްު،އަދ ކުރު  ދިވެހިރ އްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްުު،ޕެންޝަންުދިނުމަށްަޓކައިު،ޕެންޝަންުލިބޭުއުމުރުުހަމަނުވު 

ުންވ ނެުކަމަށެވެ.ޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިވެރިކުރަ

ުދެކެުނބުރީުވަނ2016ުަުނަމަވެސް، ުތިލަދުންމަތީ ުދުވަހުގެުުއަހަރު ުއެއްއަހަރު ުކެހުމަށް ުކުނި ުމަގުތައް ުއެރަށުގެ ުކައުންސިލުން ފިނޭ
ުމު 5ުުއްދަތަށް ުު ވ އިރު،އްސ ފައިހަމަޖަމުވައްޒަފުން ުއިސްވެ ުއެމުވައްޒަފުން، ދިވެހިރ އްޭޖގެުުއެއްގޮތަށް،ުޤ ނޫނ އިދެންނެވުނު

ުވެއެވެ.ފައިުނުގައިުބައިވެރިކޮށްރމަންޓްުޕެންޝަންުސުކީމްޔަރިޓަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ު ުއިދ ރ ގެފިނޭ ުަނންބަރުުކައުންސިލްގެ ުޤ ޫނނު ުމީުހން، ުހަމަނުވ  ުއުމުރު ުލިޭބ ުޕެްނަޝން ުތެރެއިން، 2009/8ުުުމވައްޒަފުންގެ
ންޝަންުސްކީމުގައިުންޓްުޕެވ ުގޮތަށްުދިވެހިރ އްޖޭގެުރިޓަޔަމަވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައ12ުިގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޕެންޝަނ ބެހޭުޤ ނޫނު(ު

ުބައިވެރިކުރުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .5 ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުގަވ އިދު 

ސްޓްރީގައިުއެމުދު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުަހރުމުދަލުގެުރަޖ7.01ުި(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ހަރުމުދަލުގެުުއިދ ރ ގެުލަދުންމަތީުދެކެުނބުރީުފިނޭުކައުންސިލްގެނަމަވެްސުތިުއަދިުމުދަލުގެުއަގުުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.ުލިބުނުުތ ރީޚު
މިގޮތުންުގިނަުއަދަދެއްގެުމުދ ތަކުގެުއަގ އިުލިބުނުުއެވެ.ުުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެގަވ ދ އިބަޔ ންކުރެވުނުުުއިސްވެރަޖިސްޓްރީު

ުއެވެ.ތ ރީޚުުބަޔ ންުކޮށްފައިުނުވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ގޮތަށް،ުގައި)ހު(ުވަނަުމ އްދ ގ11.03ުެުގެު(R-20/2017)ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ތިަލދުންމަތީުދެކެުނބުީރުުބަޔ ންކޮށްފަިއވު 
ު ުުގެކައުންސިލްފިނޭ ުހަރުމުދަލުގެ ުތެރެއިންުުދަފްތަރެއްއިދ ރ ގެ ުތަކެތީގެ ުހިމެނޭ ުމިލްކިއްޔ ތުގައި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ތައްޔ ރުކޮށް،

ު ުހަރުމުދަލުގެ ުތަކެތި ުެއންމެހ  ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުުަދފްަތރުގައިހަރުމުދަލުގެ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުކުރުމަށ އި،ުއެ ބަޔ ންޮކށްފަިއވ ުރެކޯޑް
ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިުގެު)ބ(11.04ުުއަދިުއެުގަވ އިދުގެުުުދަންަނވަމެވެ.އްޓުަމށްހަރުމުދަލުގެުހިސ ބުތައްުފުރިހަމައަށްުބެލެހެ، ގޮތަށް
ުހުންނަު،ގޮތަށް ުއިދ ރ ގައި ުއަހަރަކުުރުމުދ ހަުކައުންސިލްގެ ުމަދުވެގެން ުހުރިތޯ 1ުުުހަމަޔަށް ު)އެކެއް( ުފަހަރު ކުރުމަށްުކްުޗެބަލައި

ު.ދަންނަވަމެވެ

ލިބޭުކަންތައްތަކުގެުު .6 ުއެނގޭނެުފަދަުރެކޯޑެއްުނެތުންުތަފްސީލުުފައިސު 

ދައުލަތުގެުކޮންމެުތަނެއްގައިވެސްުށްފައިވަނީ،ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކ1.10ުޮ(ުގ2009ުެ)ުވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުއެ ުތަފްސީލުކޮށް ުކަންަތއްތައް ުލިބޭ ުފައިސ  ުއޮންނަންވ ނެކަމަނއެތަނަކަށް ުރިކޯޑެއް ުފަދަ ުގޭނެ ުގައިުެށވެ. ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުމި އަދި
ު ުމ އްދ ގައި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުފިނޭްނސްުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުހުންނަ ރެކޯޑުގައި

ުފައިސ އެއްުނަގަންުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުލިޔ އިރުުއެުކަމަށެވެ.ުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންވ ނެު
ު ުނަމްބަރ އި ުތަފްޞީލ ިއުރިފަރެންސް ުގޮތުގެ ުހަމަޖެހުނު ުއެކަމެއް ުނުަވތަ ުޤ ނޫނު ުކަމަށެެވ.ުުތ ރީޚުުހަމަޖެހުނު ުއޮންނަންވ ނޭ އެނގެން

ުޓްރެޜަ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގަވ އިދުން ުބަދަލުތައް ުއަންނަ ުއެކަންކަމަށް ުއެފަދައިން ުހަމަ ުއަންގައަދި މުންުރީއަށް
ުކަމަށެވެ.ގެންދަންވ ނޭ

ލިބޭުކަްނތައްތަުކގެުުގަވ އިދ ބަޔ ންކުރެވުނުުުއިސްވެވަނަުއަހަރުުިފނޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިނ2016ުުްނަމަވެސްު އެއްގޮތަށްުފައިސު 
ުފައިުނުވެއެވެ.ުރަޖިސްޓްރީުލިޔެުބަލަހައްޓ 

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ުމ ލިއްޔަތު ުު(R-2/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ ގޮތަށ5.04ުްގެ ުބަޔ ން ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުކައުންސިްލގެުު،ވަނަ ފިނޭ
ުިމު ުފަދައިން ުވ  ު)ށ(ުގައި ުމ ްއދ ގެ ުމި ުއަދި ުބަލަހައްޓައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުރެކޯޑެއް ުތަފްޞީލު ުކަންތަްއތަކުގެ ުލިބޭ ުފައިސ  އިދ ރ އަށް

ހިމަނައިުފަރެންސްުނަންބަރ އިުތ ރީޚުުރެު،ލ އިޞީގޮތުގެުތަފުުުނުވަތަުހަމަޖެހުނުއެުފައިސ އެއްުނަގަންުހަމަޖެހުނުުޤ ނޫނުރެކޯޑްގައިު
ުދަންނަވަމެވެ.އެުރަޖިސްޓްރީުގަވ އިދުންުއަޕްޑޭޓްުކުރުމަށްު

ު
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުުކޮށްފައިުނުވުންުުތައްޔ ރުުުއޯޑަރުުފޯމުުުއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުދައުލަތުގެުމ ލިު .7

ތަކެއްޗަށްުއޯޑަރުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގަންނަންުބޭނ8.10ުުުގެުު(2009ގަވ އިދުު)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ންވު 
ރފޯމުގެުއަސްލު،ުތަކެތިުކޮޕީުތައްޔ ރުކޮށްުކަމ ބެހޭުވެރިޔަކުުސޮއިކޮށްުއޯޑ3ުަކުރުމަށްޓަކައިުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރ ުފޯމުގެުއަސްލ އިު

ުުކަަމށެވެ.ފޮނުވަންވ ނޭުފަރ ތަށްުވިއްކ 

ު ުދެކެނުބުރ2016ުީނަމަވެސް ުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރު ުކައުންސިލްުވަނަ ުއިދ ރ އިންފިޭނ ުފޯމްުުގެ ުއޯޑަރު ުކުރީން ުގަތުމުގެ ތަކެތި
ފޯމްުތައްޔ ރުުނުކޮށްުޖުމްލަުއެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވެ )ހަތ ވީސްުހ ސްުފަސްސަތޭކަުތިރީސްުތިނެއް(27,533ުުު މިގޮތަށްުއޯޑަރުުކުރު 

 އެވެ.ރުފިޔ ގެުމުދ ގަނެފައިވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ުމ ލިއްޔަތު ުމ އްދ ގ10.61ުެުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ ު)ހ(ުވަނަ ުބަޔ ން މުދ ގަތުަމށްުުށް،ގޮތަގައި
ުުދަންނަވަމެވެ.ުރުމަށްއޯޑަރުކުރ އިރުުއޯޑަރުކުރ ުފޯމެއްުތައްޔ ރުކު

ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަޖެޓްުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު .8

ޚަރަދުތައްުހިމަނ ފައިވ ުބަޖެޓުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަީނުގައިުުމ އްދ ގެު)ހ(ަވނ4.08ުުަ(ުގ2009ުެގަވ އިދުު)ުގެޔަތުދައުލަތުގެުމ ލިއް
ުއޮންނަ ުއެނގެްނ ުއަބަދުވެސް ުފޮތުން ުހިސ ުބ" ު"ބަޖެޓް ުބ ކީ ުބަޖެޓް ުޚަރަދުތަކ އި ުކުރ  ުބަޖެޓުން ުހިސ ބުތަްއުގޮތ އި ންވ ނެގޮަތށް

ޚަރަދުތައްުުދަދޭބަެޖޓުންުކުރުމަށްުހުއްބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ހ(ުގައިުވަނަުމ އްދ ގ4.09ުުެގަވ އިދުގެުމިއަދިުބަލަހައްޓަންވ ނެުކަމަށެވެ.ު
ުކަމަށެވެ.ހަމަުއެދުވަހުުބަޖެޓުގެުއައިޓަމްުތަކަށްުވައްދައިުބ ކީުކުރަންުވ ނެު

2016ުުުނަމަވެސް، ުބ ކީ ުއައިޓަމް ުއ އި ުބަޖެްޓުބ ކީ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުކައުންސިލުން ުފިނޭ ުދެެކނުބުރީ ުއަހަުރުތިލަދުންމަތީ އިސްވެުވަނަ
 އެވެ.ބަލަހައްޓ ފައިުނުވެުލިޔެބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ބަޖެޓުގަިއުޚަރަދުތަްއުު،ކޮށްަފއިވ ގޮތަށްން)ހ(ުގަިއުބަޔ ުވަަނުމ އްދ ގ4.06ުެުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ބަޖެޓް ޚަރަދުތަކ އުި، ބަޖެޓުންުކުރު  ގޮތ އުި، ފޮތުންުނުަވތަުފައިނޭްނޝަލްުކޮންޓްރޓްރޯލަރުހުއްދަކުރ ުބަޖެޓްުހިސ ބުު"" ބ ކީުުހިމަނ ފައިވު 

ުހެއްޓުަމށްުދަންނަަވމެވެ.ުލެިހސ ބުތައްުބެ ވަސީލަތެއްުބޭނުްނކޮށްގެން،ުޚަރަދ އިުބ ކީުއަބަދުެވސްުއެނގެންުއޮންނ ނެގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުުރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްުުޓްރީުރަޖިސްުުރުުވައުޗަު .9

ޚަރަދުުުވަނަުނަްނބަރުގައ3ުިއަދ2ުުި(ުގIުެު)ބ ބުގެުވަނ8ުުަ(ުގ2009ުެއިދުު)ގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ދައުލަތު ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުފައިސު 
ުރަޖިސްޓްރީުއަދިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުލިޔެުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަށެވެ.ުވައުޗަރުޚަރަދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުުނިޒ މުގައިު

ުވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުދެކެނުބުރީުފިނޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދ އެއްގޮތަށްުއ2016ުުެު،ނަމަވެސް
 އެވެ.ޗެކްުރަޖިސްޓްރީއެއްުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެުއަދިުއިދ ރ ގެުވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރީ
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ޕޭމަންްޓު ،ގޮތަށްވު ބަޔ ންކޮށްފައިުގައ3ުިއަދ2ުުިހ(ުގެުވަނަުމ އްދ ގެު)6.04ުުގެު(R-20/2017)ގަވ އިދުުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އަދިުޗެކްުރަޖިސްޓަރީުރީުވައުޗަރުުރަޖިސްޓް

ބައްދަލުވުންުު .10 ުވުންުބ އްވ ފައިނުުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުޢ އްމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ވަނަުމ އްދ ަގއ110ުުި)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ7/2010ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު
ބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެު އަހަރެއްގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުޢ ންމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފަިއވު 

މަުހުބ ްއވަންވ ނެކަމަށެވެ.ުއަދިުފެބްރުވަީރުމަހުުބ އްވ ުބައްދަލުވުމެއްގައިުފ އިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓ ިއ،ުފެބްރުވަރީުއަދިުޖުލައިު
ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބައްދަލުވުމުގައި ުބ އްވ  ުމަހު ުޖުލައި ުކަމަށ އި ުހުށަހަޅަންވ ނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓ އި، ުމ ލީ

ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުތިލަދުންަމތީުކުރިއަށް ުނަމަވެސް، ުވ ނެކަމަށެވެ. ުހޯދަން ުޚިޔ ލު ުހުށަހަޅ  ުރައްޔިތުންަނށް ުބަޖެޓް ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތު
ުއެވެ.އްދަލުުވންތައްުބ ްއވ ފައިުނުވެދެކުނުބުރީުފިނޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުޤ ނޫނުގައިވ ުބަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ުވަނަުމ އްދ ގައ110ުުިގެު )ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުބަރު:ުޤ ނޫނުުނަމް
ުއ ން ުރައްޔިތުންނަށް ުދިނުމަްށޓަކައި ުމަޢުލޫމ ުތ ުރައްޔިތުްނނަށް ުކޮންެމުުމުކޮށްބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށ، ުބައްދަލުވުމެއް ހުޅުވ ލެވިފައިވ 

ުއަހަރެއްގެުފެބްރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ުރުކޮށްުހުށަހަޅ ފައިނުވުންުޕޯޓްތައްުތައްޔ ުރިުުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުހުށަހަޅަންުޖެހޭު .11

ވަނަުމ އްދ ަގއ105ުުިންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުރައީސްު ުކައުންސިލްގެ ުރަށު ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުރިޕޯޓް ުއަހަރީ ުއ މްދަނީގެ ުލިބޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުކައުންސިލްގެ ުރަށު ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

ުއިދ  ުކައުންސިލްގެ ުިފނޭ ުދެކުުނބުރީ ުކަމަށެވެ.ުނަމަެވސް،ުތިލަދުންމަތީ ުވ ނޭ ުޤ ރ އިންފޮނުވަން ުބަޔ ންކުރެވުނު ނޫނުގަިއުވު ުއިސްވެ
 .ުއެވެރިޕޯޓްތައްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިނުވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ވަނަުމ އްދ ގައ105ުުިގެު )ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަމްބަރު:ު
ނުވުމަށްުފޮުރަށުުކައުންސިލުގެުރައީސް ،ރަށުުކައުންސިުލގެުއ މްދަނީުއ އިުޚަރަދުގެުއަހަރީުރިޕޯޓްުއަތޮޅުުކައުންސިލަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ،
ުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުުފައިުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ އިުބަޖެޓުުއެކުލަވ ލައިުު،ތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުބިނ ކޮށްު .12

ވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(108ުުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުގ2010/7ުެުނަންބަރުުޤ ނޫނު
ުއަހަރުގެުުއިގަ ުޮއތް ުކުރިއަށް ުިބނ ކޮށް، ުޕްޭލނަށް ުތަރައްޤީގެ ުރަށު ުނިޔަަލށް ުމަހުގެ ުޖުލައި ުއަހަރެއްގެ ުޮކންމެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުބަޖެޓު ުތ ވަލ އި ުިފނޭުމަސައްކަތުގެ ުދެުކނުބުރީ ުކަމަށެވެ.ުނަމަެވސް،ުތިލަދުންމަތީ ުވ ނޭ ުފޮނުވަން ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުެއކުލަވ ލައި
 ޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ.ިލޔުންތައްުއަތޮުރެވުނުުޤ ނޫނުގައިވ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން،ުއިސްވެުބަޔ ންކު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

މ އްދ ގެުވަނ108ުުަލުންުހިންގުުމގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞ2010/7ުޫ:ުޤ ޫނނުުނަމްބަރުު)ށ(
ކުރިއަށްުއޮބަޔ ންކޮށްފައިވ ،ު)ނ(ުގައިު ުއިުބަޖެޓުތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުގެުތ ވަލ ރަށުުތަރައްޤީގެުޕްލޭނަށްުބިނ ކޮށްުއެކުލަވ ލެވިފައިވު 

 އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވުމަށްުދަްނނަވަެމވެ.މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމުއްދަތުގައިުުތައްޔ ރުކޮށްުމި

ުމުުބައްދަލުވުންތައްުޤ ނޫނ އިުއެއްގޮތަށްުބ އްވ ފައިނުވުންުއ ންުުކައުންސިލްގެުު .13

ވަނަުމ އްދ ަގއ115ުުި(ުގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނ2010/7ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
ުއ ންމުުބައްދަލުުވމެއްުބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.ުުތ ވަލުކުރެވިފައިވ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުކޮންމެުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެ

ވަނަުއަހަރ2016ުުުތިލަދުްނމަތީުދެކުނުބުރީުފިނޭުކައުންސިްލގެުއިދ ރ އިންު، ގޮތަށްއެއްޤ ނޫނ އިުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުު،ނަމަވެސް
ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަހަރު ުުހަފްތ އަކު ުނުވެއެވެ. ުބ އްވ ފައި ުބ އްވަންޖެހޭ ުތެރެއިނ52ުުްމިގޮތުން ބައްދަލުވުމުގެ

ުމެވެ.ު)ވިހި(ުބައްަދލުވ20ުުބ އްވ ފައިވަނީު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ހުކުރަންުލަ ުފު 

ވަނަުމ އްދ ގައ115ުުިގެު )ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(2010/7ުޤ ނޫނުުނަމްބަރު:ު
ު ުކޮންމެ ުޭބއްވުމަށ އި ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުްނސިލްގެ ުފަހަރު ުއެއް ުހަފްތ އަކު ުކޮންެމ ުގޮަތށް، ބައްދަލުވުމެްއެގުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުދެންުބ އްވ ުބައްދަލުވުމުގައިުފ ސްކޮށްުސޮއިކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،ޔައުމިއްޔ 

ކައުންސިލްގެުމެންބަރުންނަށްުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކ އިުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންތަކ ުބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުހުށަހަޅ ފައިުު .14
ުނުވުންު

ުަނންބަރު:ު ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު(ެގު)ިދވެހިރ އްޖ2010/7ުޭޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ަގއ124ުުިގެ ުވަނަ
އިަދުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުކައުންސިލަްށުހޮވޭުކޮންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އިއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތު

ުރީގެުގުޅުންތަކ އިބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަެށވެ.އ މްދަނީއ އިުއ މްދަނީުލިބޭުގޮތްަތކ އިުވިޔަފ 

އިސްވެުބަޔ ންކުރެވުުނުުންއިންތިޚ ބުވިުމެމްބަރުތިލަދުންމަތީުދެކެުނބުރީުފިނޭުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުވަނަުއަހަރުުު 2014ުނަމަވެސް
ުޤ  ުނޫނުގައިވ ގޮތަށް ުމެމްބަރެްއގެ ުވިޔަފ ރީގެުއެ ުގޮތްތަކ އި ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ މްދަނީއ އި ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު ުވިޔަފ ރީގެ ފައިސ އ އި

ުުވެއެވެ.ހުށަހަޅ ފައިނުުގުޅުންތަކ އިބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުަމކުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ުުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތ2010/7ުަނަމްބަރު ުއިދ ރީ ުއުޞޫ)ދިެވހިރ އްޖޭގެ ުލ މަރުކަޒީ ުޤ ނޫނު(އް ުހިންގުމުގެ ުމ އްދ ގައ124ުުިުގެުލުން ވަނަ
ުމ ތުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮަތށް،ުކަުއްނސިލަށްުހޮވޭުކޮންެމުމެންބަރަކުުއިންތިޚ ބުވުމ އެކުުއެުމެމްބަރެއްެގުފައިސ ުއ އިުވިޔަފ ރީގެުމަޢުލޫު



10 0ur 4 ,raa ,o2. o2, ,.a2r- 4a .ruo2, a ,// ,r/ox 4 -o-a -. /o.. a-r2*.-/rv 72 4c,t-vl -t2.pl2_? ?2r2 -?2242 /e /ry.??tj tlrz.e arjojoi ;2 -*2i) a) .*2i) 2a-uar?a/.A-zz-.Z.ea

cc/, o/ oarcu> olzaaa.2 2t?,:l 2'2t/.r/ 2.arl.,

t439 3i:r3 16

2ot8 .l,tii;r 26

+l--q.4
2? O. .

.?r€ .?Pz

oa a C / *2rre rezr,
a



 


