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ު ު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށ އި، ުއުތުރުބުރީުރައްޔިތުންގެ ތިލަދުންމަތީ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުގެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއިހަވަންދޫ

ުުތަޢ ރަފުު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ 4/2007ު މި ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ުތި)އޮޑިޓް ުއުތުރުބުރީ އިހަވަންޫދުުލަދުންމަތީ
ު ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓ ުވަނަ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓުން

ުބަޖެޓުު،އެއްގޮތަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުއެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ގައި
ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުއިދ ރ ގެކަ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުކައުންސިލްގެ ުހިންގ  ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދި ޤ ނޫުނުު ،މ ލީ

ު 2006/3ުުނަންބަރު ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ އި،)ދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދ އިރ ތައްުުދައުލަތުގެ ުއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުުނ އި،ލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫ

ު ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުުނުުު،ބަޔ ންކުރުމ އިޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު
 ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއިހަވަންދޫރީުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު
ުު،ހުށަހެޅުމ އެކު ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުކަންކަްނ213ުުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ވަނަ

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

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެއިހަވަންދޫ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ު ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު(ެގ7/2010ުުޤ ނޫނު ުހިންގުުމގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ަގިއ88ުު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
އިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުުގެކައުންސިލް

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށް ޤ ނޫނުުނަްނަބރުުއެއްގޮތްވު  އިންުބ ރުުލިބިގެްނ3/2006ުުުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
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ުމަތިން،ު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުު،މ ލީުކަންތައްތައްުހިންގުމ ިއ،ުބެެލހެްއޓުމ އިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއިހަވަްނދޫތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީު

ުބަޖެޓުގަިއު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ އަހަރަށް
ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުހިސ ބުތައްުކައުންު،ކަ ސިލްގެ

ުއެކުލަވ ަލއިު ުބަޔ ްނތައް ުމ ލީ ުައހަރީ ުއެއްގޮަތށް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހަްއޓ ، ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ހަޤީޤަތ އި
ގެުދަށުްނުވަނަުމ އްދ 46ު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު

ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއިހަވަންދޫުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީު ުއަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ އިންުުއިހަވަންދޫތިލަދުންމަތީ ކައުންސިލްގެ
ުބަޖެޓުގަިއުު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ުކައު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު) 3/2006ދަށުގައިވު 

އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި، އަދިވެސްުުނ އި،ޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުުޤ ނޫނުު(
އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުުގެކައުންސިލް

އެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުު،މ އެކުކުރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނު
ު.ުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ

ްއުުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަ
ހެކިުހޯދުމުގެު ގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެްނުުު،ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ކައުންސިލްގެ
ުއިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފަ

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށ2016ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއިހަވަންދޫުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުު،މިގޮތުން
އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ  އެއްގޮތަށުް، ކަންތައްތަކަށް،ުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، ޞިލްވު 

ވިޔަފ ރިތަކ އިުފަ އަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވު  ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައުި، އިސ އ ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުމ ލިއްޔަ ުދައުލަތުގެ ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދިވެސްުގުޅުންހުރި ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ތުގެ

ޔ ްނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަ
ުުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމި

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ  ދެކޭގޮތްު މިންވަރ މެދުު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ު ގަވ އިދަށްދައުލަތުގެ

ުއަސ ސްު ބިނ ކުރެވުނުު

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .1 ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމޯްލޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށ1.12ުުްު( ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ނުވަތަުއެހެންވެސްުބޭންކަކަށްުަފއިސ ުޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެުޖަމ ކުިރުއޮފީހަކުންުއެުފައިސ ގެުހިސ ުބުބަލަހައްޓަިއުއެކައުންޓްުބ ކީު



 

 

 

 
info@audit.gov.mvު މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީުުުުުު

 3 ުގ8ުެސަފުހ ު  

ންދަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީުކުރަމުންުގެ
2016ުުނަމަވެސް،ުއްުތައްޔ ރުކުރަންވ ެނކަމަށެވެ.އަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެ

 ވުން؛ނުުކޮށްފައިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންޓްުަތއްޔ ރުއުތުުރުބރީުއިހަވަންދޫުކައުންސިލުންުރިކޮންސިުވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީ

ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުދައުލަތުގެުޮއފީސަތަކަށްުލިބޭުފައިސ އ އި،6.21ުުގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .2 ގެު)ހު(
ފައިސ އ އި،ުުދ ހަވ ލުނުކުރެވިުހުންނަުފައިސ އ އި،ުއެއްތަނުންުއަނެއްތަނަށްުގެންޮގސްުގެނެސްުހަޚަރަދައްުނަގ ފައިސ ގެުތެރެއިންު
ފޮއްޓެއްގައިުުްއޓަންވ ނީހަުބަގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުފައިސ ލުއަދިުމިނޫންވެސްުދައުލަތުގެުހަވ  ރައްކ ކުރު  ތިޖޫރިއެއްގައިުނުވަތަުަފއިސު 

ުރޫމެއްގަސްޓްރޯުނުވަތަ ުނުވަތަމިުއެވެ.ންގ ުފޮތެއްގައި ުބ ކީކުރ  ުތިޖޫރީ ުރެކޯޑު ުފައިސ ގެ ުނެގޭ ުފައިސ އ އި ުބެހެއްޓޭ ުގޮތަށް
ުވ ނެއެވެ ުަބލަހައްޓަން ުދުވަހަށް ުދުވަހުން ުމ ލިު.ޝީޓެއްގައި ުދައުަލތުގެ ުއަދި ުގަވ އިދުގެ ުު(R-20/2017)އްޔަތުގެ ގ6.22ުުެގެ

ުބަޔ ންކޮށްފައިު)ހ( ުަބހައްޓ ފައިހުރިުުއޮފީހުގައިުނުވަތަުުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުހަފްތ ެއއްގެުކޮންމެުއޮފީސްތަކުންުދައުލަުތގެވަީނ
ފައިސ ުު،ޗެކުކޮށްުހިސ ބުުއެުމުވައްޒަފަކުުުއިސްުުއޮފީހުގެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުުހުރިހަވ ލުވެުތިޖޫރީއ ު،ބަލައިުހިސ ބުުފައިސ ގެ
ުމިުުއިތުރުންުމީގެުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ުޗެކުކުރަމުންުބަލައިުރަގަޅުތޯުހިސ ބުުއެުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުމ ލީުއޮފީހުގެުއަދިު،ގުނައި
،ތައްޔ ރުކޮށްުރިޕޯޓުުފައިސ ގެުހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުމަހެއްގެުކޮންމެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައި(ުށ)ުމ އްދ ގެ

ުއެނގޭނޭގޮތަށްުއަދަދުުހުރިުފައިސ އިންުނަގުދުުއަދިުު،ތ ރީޚުުޗެކުގެު،ނަންބަރުތަކ އިުޗެކުުު،ތަފްސީލުުފައިސ ގެުހުރިުޗެކުން
އަދިު)ނ(ުގައިުވަނީުތިޖޫރީުނުަވތަުއޮފީހުގައިުބަު ހައްޓ ފައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓްުރިޕޯޓްގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުއޮްނަނންވ ނެކަމަށެވެު.

ތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުއިހަވަންދޫުކައުންސިލްެގުު،ނަމަވެސްހަފުތ ޔަކުުއެއްފަހަރުުއެއޮފީހަކުންުބަލަހައްޓަމުންުގެންދަންވ ނެކަމަެށވެު.
ވަހަށްުދުވަހުންުދުުތިޫޖރީުބ ކީކުރ ުފޮތެއްގައިުނުވަތަުސީޓެއްގައިުތަފްސީލްތައްުގައިުބަހައްޓ ުފައިސ އ އި،ުނަގ ުފައިސ ގެތިޖޫރީ

ރިޕޯޓ އ6.22ުުިއަދިުއިސްވެދެންނެވިުގަވ އިދުގެުުްނ؛ބަލަހައްޓ ފައިުނުވު ތިޖޫރީގެުހަފުތު  ގެު)ށ(ުއަދިު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވު 
 ޓްވެސްުތައްޔ ރުކޮއްފައިުނެތުން؛މަސްދުވަހުގެުރިޕޯ

ގR-20ުެ/2017)ނަންބަރުުު ވ އިދުގަުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު .3 ހަރުމުދަލުެގުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިވަނަުމ އްދ ގެު)ބު(11.03ުު(
ފަހުންުއަންނަުބަދަލުުުއިުލިބުނުުތ ރީޚ ުއަދިުއަގުފުރިހަމަުނަމ އިުތަފްސީލު،ުު،އިންވެންޓްރިުކޯޑްުނަންބަރުުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި

ތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރީުއިހަވަންދޫުކައުންސިލްުއިދ ރ އިން،ުއެުއިދ ރ ގެުހަރުމުދަލުގެުުނަމަވެސް،ކަމަށެވެ.ުލިޔެުބަލަހައްޓަންުވ ނެ
މުދަލުގެުސީރިއަލްުުބައެއްުދަފްތަރުގައިު،ނުވެއެވެ.ުމިގޮތުންުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ަފއިުއިދަފްތަރުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ 

ލްުދަފްތަރ އިުދިމު ޞީމުދ ުހުރިތަުނގެުތަފްު،މުދަލުގައިުހަރުކޮށްފައިުނެތުމ އިުނަންބަރުުކޯޑުުރުމުދަުލގެހަ، ނަމްބަރުުނުހިމެނުމ އި
ުނެތުްނ؛ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުސީދ ުހަރުމުދ ުހުރިުތަންތަންުއެނެގންުނުވުމ އިުއަދި

4. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތު ުބ ބުގ8ުަުގެު(2009ދައުލަތުގެ ުވަނަ ުފައިސ  ުޖެޭހުޚައި ުބަހައްޓަން ުނިޒ މްގައި ުވައުޗަރ ުކުރުމުގެ ރަދު
ވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުއިހަވަންޫދ2016ުުު،ލިޔެކިޔުންުތަކުގެުތެރޭގައިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުވެސްހިމެނެއެވެ.ުނަމަވެސް

 ސްޓްރީުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުން؛ކައުންސިލުންުޗެކްުރަޖި

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދަުއލަތުގެުކޮންމެވަނ1.10ުުަގެުު(2009)ުތުގެުގަވ އިދުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަ .5 ތަނެއްގައިވެްސުުމ އްދ ގެު)ހު(
ލިބޭުކަންތައްަތއްުތަފްޞީލްކޮށްުއެގޭނެފަދަުރެކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ.ުނަމަެވސް،ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުީރު އެތަނަކަށްުފައިސު 

ުއިދ ރ އަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަުކގެުތަފްޞީލްުއެގޭނެުފަދަުރެކޯޑެއްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުްނ؛އިހަވަންދޫުކައުންސިލުން،ުއެ
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 4 ުގ8ުެސަފުހ ު  

ގައިުވަަނުމ އްދ 124ު)ިދވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ ޢިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގ2010/7ުުެޤ ނޫނުުނަްމބަރު:ު .6
ުއިންތިުވަނީ ުމެމްބަރަކު ުކޮންެމ ުހޮވޭ ުއަދިުކައުންސިލަށް ުމަޢުލޫމ ތު، ުވިޔަފ ރީގެ ުފައިސ އ އި، ުމެމްބަރެއްގެ ުއެ ުވުމ އިެއކު، ހ ބު

ުއަށްު ުއިދ ރ  ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުލޫމ ތު ުބެހޭ ުތަކ އި ުގުޅުން ުވިޔަފ ރީގެ ުތަކ އި، ުގޮތް ުލިބޭ ުއ މްދަނީ ުއ އި، އ މްދަނީ
ު ުވ ނެ ުއިހަުކަމަށެވެ.ހުށަހަޅަން ުއުތުރުުބރީ ުތިލަދުންމަތީ ުއެުނަމަވެސް، ުމެމްބަރަކު ުއެއްވެސް ުކައުންސިލްގެ ވަންދޫ

 ވުްނ؛ލިޔުމުންުކައުންސިްލގެުއިދ ރ ުއަށްުހުށަހަޅ ފައިނުތުތައްމަޢުލޫމ 

ުވަނަުމ އްދ ގައ110ުުިގެު(ުޫނނުޤ ލުންުހިންގުމުގެުޞޫލ ަމރުކަޒީުއުއިދ ރީުދ އިރ ތައްު)ދިެވހިރ އްޖޭގ2010/7ުުެގ ނޫނުުނަްމބަރުު .7
ުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުރައްޔިތުންނަށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމައުލޫމ ތު ުކޮންެމުޢ އްމުރައްޔިތުންނަްށ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެިވފައިވ  ކޮށް
ބައްދަލުވުމުއަދިުފެބްރުއަރީބ އްވަންވ ނެކަމަށ އިުރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުއަހަރެއްގެުފެބް ރުގެުއަހަރީުފ އިތުވިުއަހަުގައިުމަހުުބ އްވު 

ގައިުބައްދަލުވުމުޢ އްމުުއްވ ުޖުލައިުމަހުުބ ުއަދިުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަްނވ ނެުކަމަށ އިު،މ ލީުރިޕޯޓ އިު،ރިޕޯޓ އި
ު ުހުށަަހޅ  ުރައްޔިތުންނަށް ުބަޖެޓް ުތ ވަލ އި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުއިދ ރ ގެ ުހޯދަޚިކައުންސިލްގެ ުންވ ނެކަމަށެވެ.ޔ ލު

ގޮތަށްުތައްމަހުުމިެދންނެވިުބައްދަލުުވންުއަދިުޖުލައިުފެބްރުއަރީނަުއަހަރުުވ2016ުަު،ނަމަވެސް ، ނުވުމުންބ އްވ ފައިުުޤ ޫނނުަގއިވު 

ގުޅިގެންުރައްޔިތުންެގުުކަމ އިނުކުރެވިުހުރިުޖެހޭުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާ ކުރަން އަދިުއެކިއެކިުކަންކަމު 
 ނުވުން؛ުޚިޔ ލުުހޯދިފައި

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެު)ހ(ު' ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރ މެދުުދެވޭުރަޢުޔުުބިނ ކުރެވުނުުގަވ އިދަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
(ު ުނަންބަރު ު)1އަސ ސް'ުގެ 5ު(ުއިން ނޑުގޮތެއްގައި ުފިޔަވައި،ުމައިގަ ުމައްސަލަތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއުތުރުބުރީު(ުއަށް ތިލަދުންމަތީ

މ ލީުކަންަކންުހިންގައިުބަލަހައްޓައިފައިުަވނީުުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2016ުެޑިސެމްބަރ31ުުުެގުއިދ ރ ކައުންސިލުގެުުއިހަވަންދޫ
ގޮތަށް އެުކައުންސިލުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  އެއްގޮތަށުް، ނޑައެޅިފައިވ ުު،އެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައެޅިފައިވ ބަޖެޓުގައިުު،ކަންތައްތަކަށް ުކައުންސިލްގެުުގަވ އިދ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުކަ
ު.އެއްޮގތަށެވެުގަވ އިދުތަކ އިުޤ ނޫނ އިުއެހެނިހެންުގުޅުންހުރިުކަންކަމ ުމ ލީ

އަދިު' ިމންވަރ މެދުުދެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)ށު( ވޭުރަޢުޔުުބިނ ކުރެވުނުުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ނޑުގޮތެއްގައިު،ފިޔަވައިުޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންުއަށްުބަ(7ުއިންު)ު(6އަސ ސް'ުގެުނަންބަރުު) ުއިހަވަްނދޫތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުުމައިގަ

ު ުއިދ ރ ކައުންސިލުގެ ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުވަނީ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުހިންގެވުމުގައި ުކަންކަން ުދ އިރ ތައ2010/7ުުްގެ ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

 އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އެއްވެސްުއެކައުންޓެއްގެުބޭންކްުރިކޮު .1  ނުވުންުުންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށްފައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުބޭނުންކުރު 

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށ1.12ުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)
ުބ ކީު ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުއެ ުއޮފީހަކުން ުޖަމ ކުރި ުއެ ުޖަމ ކޮށްފިނަމަ ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުއެހެންވެސް ނުވަތަ
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 5 ުގ8ުެސަފުހ ު  

ންދަންވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަދިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެކައުންޓުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކ ުބ ކީުއަކީުކުރަމުންުގެ
ުއްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެަކމަށެވެ.ރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެ

ބޭންކްުއެކައުންޓްތަކުންުތުރުބުރީުއިހަވަންޫދުކައުންސިލްއުުވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތ2016ުީނަމަވެސް،ު ބ ކީއު  ގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު 
ުދައްކ ުބ ކީއަކީުރަނގަޅުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަްށޓަކައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުޮކށްފައިުނުވެއެވެ.ު

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ުުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ R-20ު/2017)ނަންބަރު ުވ ގޮތ5.16ުަ(ުގެ ުކޮށްފައި ުބަޔ ން ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގައި ކޮންމެުުށްވަނަ
ބ ކީއ އިުުޮގތަށްމަހެއްުނިމުމުންުއެުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބ ީކއަކީުކައުްނސިލްއެަކއުންޓުންުދައްކު  ގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު 

ންކުުސްޓޭޓްމަންޓްުހޯދައިުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމެންެޓއްުކަންުދެނެގަތުމައްޓަކައިުކޮންމެުމަހަކުުއެއްފަހަރުުބޭރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެއް
ުއްޓުމަށްުދަްނަނވަމެވެ.ުހެލެތައްޔ ރުކޮށްުބެ

އަދިުމަސްދުވަހުގެުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންުު ތިޖޫީރ .2  ބ ކީުދުވަހުންުދުވަހަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އިުހަފުތު 

ގެު)ހ(ުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުދައުލަުތގެުއޮފީސަތަކަށްުލިބޭުފައިސ އ އި،6.21ުުުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ު ުތެރެއިން ުނަގ ފައިސ ގެ ުހުންަނުފައިސ އ އި،ުއެއްތަނުްނުއަޚަރަދައް ުހަހަވ ލުނުކުރެވި ުގެނެސް ުގެްނގޮސް ފައިސ އ އި،ުުދ ނެއްތަަނށް

ތިޖޫރިއެއްގައިުނުަވތަުފައިސ ުރައްކ ކުރ ުފޮއްޓެއްަގއިުުއްޓަންވ ނީހަގައިުބަހައްަޓންޖެހޭުފައިސ ުބަުލުދިުމިނޫންވެސްުދައުލަތުެގުހަވު އަ
ފޮތެއްގައިުނުވަތަުއެވެ.ންގުރޫމެއްގަސްޓްރޯުުނުވަތަ ޝީޓެއްަގއިުުމިުގޮތަށްުބެހެއްޓޭުފައިސ އ އިުނެގޭުފައިސ ގެުރެކޯޑުުތިޖޫރީުބ ކީކުރު 

ަވީނުބަޔ ންކޮށްފައިުގެު)ހ(6.22ުގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުގަވ އިދުގެުުއަދިު.ދުވަހުންުދުވަހަށްުބަލަހަްއޓަންުވ ނެއެވެ
ުނަގުދު)ުހިސ ބުުފައިސ ގެުބަހައްޓ ަފއިހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުހަފްތ އެއްގެުކޮންމެުއޮފީސްތަކުންުދައުލަތުގެ
ުތިޖޫީރއު ު،ބަލައި(ުއަދަދުުހުރިުވަކީންުވައްތަރެއްުކޮންމެުއޭގެުހުރިނަމަުފައިސ ުބޭރުު،ހުރިވަރ އިުޗެކުންު،އަދަދ އިުހުރިުފައިސ އިން
ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުމ ލީުއޮފީހުގެުއަދިު،ގުނައިުފައިސ ު،ޗެކުކޮށްުހިސ ބުުއެުމުވައްޒަފަކުުއިސްުއޮފީހުގެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުހުރިހަވ ލުވެ

ުމަހެއްގެުުކޮންމެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައި(ުށ)ުމ އްދ ގެުމިުއިތުރުންުމީގެުުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ުކުރަމުންޗެކުުބަލައިުރަގަޅުތޯުހިސ ބުުއެ
ު،ނަންބަރުތަކ އިުޗެކުު،ތަފްސީލުުފައިސ ގެުހުރިުޗެކުންު،ތައްޔ ރުކޮށްުރިޕޯޓުުފައިސ ގެުހުރިުއޮީފހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށް
އަދިު)ނ(ުގަިއުުރިޕޯޓްގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ.ުއެނގޭނޭގޮތަށްުއަދަދުުުހުރިުފައިސ އިންުނަގުދުުއަދިު،ތ ރީޚުުޗެކުގެ

ުކަަމށެވެ.ުވަނީުތިޖޫރީުނުަވތަުއޮފީހުގައިުބަަހއްޓ ފައިުހުރިުފައިސ ގެުރިޕޯޓްުަހފުތ ޔަކުުއެއްފަހަރުުއެއޮފީހަކުންުަބލަހައްޓަމުންުެގންދަންވ ނެ

ުތިޫޖރީު،ނަމަވެސް ުކައުންސިލްގެ ުއިހަވަންދޫ ުފައިސ ގެތިލަދުންމަީތުއުތުރުުބރީ ުފައިސ އ އި،ުަނގ  ުބަހައްޓ  ތިޫޖރީުުތަފްސީލްތައްުގައި
ުނުވަތަުސީޓެއްގައި ުފޮތެއްގައި ުނުވެއެވެ.ުުބ ކީކުރ  ުބަލަހަްއޓ ފައި ުދުވަހަށް ުދުވަހުން ުގަވ އިދުގެ ުއިސްވެދެންނެވި ު)ށ(6.22ުުއަދި ގެ

ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުތިޖޫރީގެުހަފުތ ުރިޕޯޓ އިުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓްވެސްުތައްޔ ރުކޮއްފައިނުވެއެވެ.ުއަދިު)ނ(

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު،ފައިސ އ އިުިލބޭގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ުގޮތަށ6.21ުުްުގެު(R-20/2017)ނަންބަރުު ގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)ހ(ު
ު،ފައިސ އ އިުހަދ ުގެނެސްުގެްނގޮސްުއަނެއްތަަނށްުއެއްތަނުންު،ފައިސ އ އިުހުންނަުހަވ ލުނުކުރެވިުތެރެއިންުނަގ ފައިސ ގެުޚަރަދައް

ފޮއްޓެއްގައިތިޖޫރިއެއްގައިުުފައިސ ުބަހައްޓަންޖެހޭުހަވ ލުގައިުދައުލަތުގެުމިނޫންވެސްުއަދި ރައްކ ކުރު  ސްޓްރޯންގުުނުވަތަނުވަތަުފައިސު 
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ުނުވަތަުފޮތެއްގައިުބ ކީކުރ ުތިޖޫރީުރެކޯޑުުުފައިސ ގެުުނެގޭުފައިސ އ އިުބެހެއްޓޭުގޮތަށްުމިުއަދިު.ުބެހެއްޓުމަށްުދަންނަަވމެވެރޫމެއްގައި
ުގެންދިއުމަށްވެސްުަދންނަވަމެވެ.ުަބލަހައްޓަމުންުދުވަހަށްުދުވަހުންުޝީޓެއްގައި

ު ު ަގވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެ)ށ( ުދައުލަތުެގުގ6.22ުެުގެު(R-20/2017)ނަްނބަރު ުގޮތަށް ުަބޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ(
)ނަގުދުުފައިސ އިންުހުރިުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުހަފްތ އެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުނުވަތަުއޮފީހުގައިުބަހައްޓ ފައިހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުު

ުހަވ ލުވެުހރިު ުތިޖޫރީއ  ުބަލައި، ުއަދަދު( ުހުރި ުވަކީން ުވައްތަރެއް ުކޮންމެ ުއޭގެ ުހުރިނަމަ ުފައިސ  ުޭބރު ުހުރިވަރ އި، ުޗެކުން އަދަދ އި،
ުޒިންމ  ުމ ލީ ުއޮފީހުގެ ުއަިދ ުގުނައި، ުފައިސ  ުޗެކުކޮށް، ުހިސ ބު ުއެ ުމުވައްޒަފަކު ުިއސް ުއޮފީހުގެ ުއިތުރަށް ުއެުމުވައްޒަފުގެ ދ ރުވެރިޔ 

ު)ށ( ުދަންނަވަމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުމިުމ އްދ ގެ ގައިުބަޔ ންކޮްށފަިއވ ުުއަދިު)ނ(ުހިސ ބުުރަގަޅުތޯުބަލައިުޗެކުކުަރމުންުގެންދިއުމަށް
ު،ފްސީލުޗެކުންުހުރިުފައިސ ގެުތަު،ކޮންމެުމަހެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުނުވަތަުއޮފީހުގައިުހުިރުފައިސ ގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްގޮތަށްު

ގެުރިޕޯޓްުއަދިުމަސްދުވަހުުނަގުދުުފައިސ އިންުހުރިުއަދަދުުއެނގޭނޭގޮތަށްުތިޖޫީރގެުހަފްތ ުއަދިު،ޚުޗެކުގެުތ ރީު،ޗެކުުނަންބަރުތަކ އި
ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިު .3

ު،ބަޔ ންކޮށްފައިަވނީުގައި(ުބ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.03ުަުގެ(R-20ު/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު
ުފަހުންުުތ ރީޚ އިުލިބުނުުއަދިުއަގުު،ތަފްސީލުުނަމ އިުފުރިހަމަު،ނަންބަރުުުކޯޑްުއިންވެންޓްރިުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހަރުމުދަލުގެ

ުވ ނެކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންުުލިޔެުބަދަލުުއަންނަ .ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ބ(11.04ުުއަދި ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީގެ ުދައުލަުތގެުގައި
ުމަދުވެގެންުއޮފީސްތަކުގައި ުހުރިޯތ ުހަމައަށް ުހަރުމުދ  ުއެކެއް)1ުުއަހަރަކުުހުންނަ ުއެތަކެތިުުޗެކްކުރަންވ ނެކަމަށ އި،ުފަހަރު(

ުގައިުުއަދިުކަމަށެވެ.ުބަލަންވ ނެުކުރެވިފައިވޭތޯުމަސައްކަތްުގޮތެއްގައިުއެކަށީގެންވު ުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ު)ޅ( ުމ އްދ ގެ މި
ޗެ ހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފަކ އިުޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދު  ތަކެްއޗު  ޮގތުގެމަތިންުޗެކުކުރުމަށްފަހުު، ގައިވު  ކުކުރިކަމުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު)ބު(

އަދިުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަލިޔުމެއްގައިުސޮއިކުރަންވ ނެކަމުގައެ ބަޔ ންކޮށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު ުގޮތެއްުނިންމިުއެކަމ މެދުުވެު.
ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުއިސްވެރިއެއްުނުވަތަުއެުއޮފީހެއްގެ

ުދަު،ނަމަވެސް ުދަފްތަރު ުހަރުމުދަލުގެ ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއިދ ރ އިން، ުކައުންސިލް ުއިހަވަންދޫ ުއުތުރުުބރީ ުމ ލިއްޔަތުގެުތިލަދުންމަތީ އުލަތުގެ
މިގޮތުންުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ަފއިުއިގަވ އިދ  ، މުދަލުގެުތަފްސީލުުހިމަނ ފައިުނުވުމ އުއަގުުއަދިުމުދަލުގެުބައެއްުދަފްތަރުަގއިު،ނުވެއެވެު.

ުުނަންބަރުުކޯޑުުދަލުގެހަރުމު ުތަފްު،ނެތުމ އިުޖަހ ފައިމުދަލުގައި ުހުރިތަނުގެ ުޞީމުދ  ުދިމ  ުދަފްތަރ ިއ ުއަދިުލް ގެުހަރުމުދަލުުުނުވުމ އި
ހުރިުަތންތަންުއެނެގންރަޖިސްޓްރީގައިު ގެު)ބ(ުއަދިު)ޅ(ުގަިއުވު 11.04ުއަދިުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުުނެތެވެ.ހަރުމުދު 
ުސިލްގެުހަރުމުދ ުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކުކޮށްފައިވެސްުނުވެއެވެ.ގޮތަށްުކައުން

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު،އެއްގޮތަށްުއ އި(ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.03ުަުގެ(R-20ުު/2017)ގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު)ހ(
ުބެެލވޭުުގޮތުގައިުހަރުމުދަލުގެުތެެރއިންުތަކެތީގެުހިމެނޭުމިލްކިއްޔ ތުގައިުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްު،ތައްޔ ރުކޮށްުދަފްތަރުުހަރުމުދަލުގެ

ުށ)ުމ އްދ ގެުމިު،ކުރުމަށ އިުރެކޯޑްުުދަފްތަރުގައިުހަރުމުދަލުގެުތަކެތިުއެންމެހ  ުހިސ ބުތައްުުހަރުމުދަލުގެުމަތީންުގޮތުގެުގައިވ ު(
ު.ދަންނަވަމެވެުހިމެނުމަށްުދަފްތަރުގައިުުހަރުމުދަލުގެުމައުލޫމ ތެއްުހުރިހ ުގައިވ (ުބ)ުމ އްދ ގެުމިު،ބެލެހެއްޓުަމށ އިުފުރިހަމައަށް
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ުދައުަލުތގެުުގޮތުގެމަތިންުގައިވ (ުބ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.04ުަުގެ(R-20ު/2017ުނަންބަރު)ުަގވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)ށ(ު
ނޑައަޅ ުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުއޮފީހެއްގެުއެު،އެއްފަހަރުުއަހަރަކުުހުރިތޯމަދުވެގެންުަހމައަށްުހަރުމުދ ުހުންނަުއޮފީސްތަކުގައި ުއުސޫލެއްގެުކަ

ުމަސައްކަތްކޮށްފައިޭވތޯުުގޮތެއްގައިުއެކަށީގެންވު ުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިުުގިނަދުވަހަށްުުތަކެތިުޗެކުކުރ އިރުުމިގޮތަށްުު،ބަލައިުކޮށްޗެކުުމަތީން
ުމުވައްޒަފަކ އިުުހަވ ލުވެހުރިުަތކެއްޗ އިު،ޗެކުކުރުމަށްފަހުުހަރުމުދ ުގޮތުގެމަިތންުގައިވ (ުޅ)ުމ އްދ ގެުމިުއަދި.ުދަްނނަވަމެވެުބެލުމަށް
ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުއޮފީހުގެުއްގޮތެުނިންމިުުއެކަމ މެދުުއިތުރެއްވ ނަމަުއުނިުސޮއިކޮށްުލިޔުމެއްގައިުޗެކުކުރިކަމުގެުހަރުމުދ ުބަޔަކުުޗެކުކުރި
 .ދަންނަވަމަވެުތައްޔ ރުކުރުމަށްުލިޔުމެއްުސޮއިކުރިުއިސްވެރިޔަކުުއޮފީހުގެުނުވަތަ

ުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނެތުންު .4

ޚަުުވަނަުބ ބުގައ8ުިުގެު(2009ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު) ބަހައްޓަންުޖެހޭުލިޔެކިޔުންުރަދުުކުރުމުގެުވައުޗަރުނިޒ މްގައިުފައިސު 
 ހިމެނެއެވެ.ުގެުތެރޭގައިުޗެކްުރަޖިސްޓްރީުތަކު

ތައްޔ ރުުކޮށްފައިުުއެއްޗެކްުރަޖިސްޓްރީުތުުރބުރީުއިހަވަްނދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުއ2016ުުު،ނަމަވެސް
 ނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ު)ހ6.04ުު(R-20/2017)ނަންބަރު ުމ އްދ ގެ ުގެވަނަ )ު(3ު ުޗެކްު( ުޕޭމަންޓް ުގޮތަށް ގައިވ 
ުރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުުރެކޯޑެއްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުފައިސ ުލިބޭުކަންކަމުގެު .5

ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(2009)ުދައުލަތުގެ 1.10ުުގެ ުކޮންެމތަނެއްގައިެވސްުަވނަ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީ ު)ހ(ުގައި މ ްއދ ގެ
ުއެތަނަކަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތަްއތައްުތަފްޞީލްކޮށްުއެގޭނެަފދަުރެކޯޑެއްުއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ.ު

ލިބޭުކަންތައްތަކުގެުތަފްޞީލްުއެގޭނެުފަދަުރެކޯޑެއްުުފައިސ ުތުރުުބރީުއިހަވަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންތިލަދުންމަތީުއުު،ނަމަވެސް
ުބަލަހައްޓ ފަިއނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްުފައިސ ުލިބޭުކަންތައްތަކުގެުގައިވ ުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(5.04ުު(R-20/2017)ނަންބަރުުުދުގެގެުގަވ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުރީުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ރަޖިސްޓް

ުނުވުންު ކައުންސިލްުމެމްބަރުންގެުއ މްދަނީގެުމަޢުލޫމ ތުުހުށަހަޅ ފަިއ .6

ުނަްމބަރު:ު 2010/7ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ ޢިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ 124ު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ގަިއުވަނަ
ކައުންސިލަށްުހޮވޭުޮކންމެުމެމްބަރަކުުއިންތިހ ބުުވުމ އިއެކު،ުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސ އ އި،ުިވޔަފ ރީގެުމަޢުލޫމ ތު،ުއަދިުއ މްަދނީުުވަނީ

ުއ އި،ުއ މްދަނީުލިބޭުޮގތްުތަކ އި،ުވިޔަފ ރީގެުގުޅުންުތަކ އިުބެހޭުމަޢުލޫމ ތުުލިޔުމަކުންުކައުންސިްލގެުއިދ ރ ުއަށްުހުށަހަޅަންުވ ނެު
ުުވެ.ކަމަށެ
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