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ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުއުލިގަމުު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

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

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

ދައުލަތުގެުމ ލިއ2006/3ުްނަންބަރުު އ އުި، އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އިު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ޔަތުގެުގަވ އިދ އުި،
މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި އިޞްލ ޙުުު،ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

2006/3ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީ
ު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއުލިގަމުު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުއެއްގޮތް ުއ އި ު)ހ( މ އްދ ގެ

ވަނަުމ އްދ ގައ213ުުިުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުދިވެހިރ އްޖޭގެު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުރައްޔިތުންނަށްުުބުނެފައި ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ww.audit.gov.mvwުު ފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ު މި ުއުލިގަމު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންަމީތ ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ު ުަނންބަރު ުއުޞޫލުނ7/2010ުްޤ ނޫނު ުލ މަރަކުޒަކީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުޤ ނޫނު(ެގު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ަގިއ88ުުުހިންގުުމގެ ވަނަ
އިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުުގެކައުންސިލް

ޤ ނޫނުުނަްނަބރުު ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުނުް، އިންުބ ރުުލިބިގެްނ3/2006ުުއެއްގޮތްވު  )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުމަތިން،ު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
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ުއުލިގަުމު ުއުތުުރބުރީ ުއިދ ރ ގެތިލަދުންމަތީ ުހިންގުމ ުކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުއެުު،ިއ،ުބެލެހެްއުޓމ އިމ ލީ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް
ުބަޖެޓުގަިއު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ އަހަރަށް

ުޚަ ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުހިސ ބުތައްުު،ރަދުކުރުމ އިކަ ކައުންސިލްގެ
ުއެކުލަވ ަލއިު ުބަޔ ްނތައް ުމ ލީ ުައހަރީ ުއެއްގޮަތށް ުހިސ ބުތަކ  ުއެ ުބަލަހަްއޓ ، ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ހަޤީޤަތ އި

ވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ46ުު(ުގެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ3/2006ުުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުއުލިގަމުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 2016ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުތިލަދުންމަވަނަ ުއުލިގަމު ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ އިންުތީ ކައުންސިލްގެ
ުބަޖެޓުގަިއުު ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ  ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ތޯއ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކަ
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުދަށުގައިވު 

ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުގަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުމ ުގެޤ ނޫނު( ުޤ ނޫނުތަކ އިުއިދ ރ ގެ ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ލީ
ުކަންތައްތައްު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކުރުމ އި، ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުުގަވ އިދުތަކަށް

ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު، އިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ އެކު

ްއުުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަ
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަ ންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެްނުު، ދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ކައުންސިލްގެ
ުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށ2016ުުްތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުއުލިގަމުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުު،މިގޮތުން
ބަޖެ ގޮތަށުް، އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  އެއްގޮތަށުް، ކަންތައްތަކަށް،ުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓު  ނޑައެޅިފައިވު  ޓުގައިުކަ

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

ޔ ްނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަ
ުމެވެ.ކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަ

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

ުއަސ ސްު ބިނ ކުރެވުނުު

ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމޯްލޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށ1.12ުުް(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ އިދުު) .1
ުބ ީކު ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބު ުއެފައިސ ގެ ުއޮފީހަކުން ުއެޖަމ ކުރި ުޖަމ ކޮށްފިނަމަ ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުއެހެންވެސް ނުވަތަ

ވަަނުމ އްދ ގެު)ށ(ުގަިއުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުްނ1.12ުުކުރަމުންުގެންދަންވ ެނުކަމަށ އިުއަދިުމިުގަވ އިދުގެު
ގައިުބަޔ ން ބ ކީުއަކީުރަގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިު)ހު( ބ ކީުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުންުދައްކު  އެކަުއންޓުންުދައްކު  ކޮށްފައިވު 
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 3 ުގ5ުެސަފުހ ު  

ވަނަުއަހަރުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުއުލިގަުމ2016ުުު،ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންެޓއްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުަނމަވެސް
ރިކޮންސިލިއޭޝަންުު،ކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުބެންކްުއެކައުންޓްގެުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އިުއަދިުބެންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުހޯދައި

 ސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުުކޮއްފައިުނުވުން؛

 

ގR-20ުެ/2017)ނަންބަރުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު .2 ހަރުމުދަލުެގ11.03ުުު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނުީ، ވަނަުމ އްދ ގެު)ބު(
ުއަންނަު ރަޖިސްޓްރީގައި ުފަހުން ުތ ރީޚ އި ުލިބުނު ުއަދި ުތަފްސީލު،ުއަގު ުނަމ އި ުނަންބަރު،ުފުރިހަމަ ުކޯޑް ުއިންވެންޓްރި މުދަލުގެ

ުބަލަހަ ުލިޔެ ުހަރުމުދަލުގެުބަދަލު ުއިދ ރ ގެ ުކައުްނސިލް ުއުލިގަމު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންަމތީ ުނަމަވެސް، ުވ ެނކަމަށެވެ. ްއޓަން
ުނަމްބަރ އި ުސީރިއަލް/މޮޑެލް ުމުދަލުގެ ުބައެއް ުތަންތަނ އިު،ރަޖިސްޓްރީގައި ުހުރި ުނަމްބަރ އިު،މުދ  ުކޯޑް ުއިންވެންޓަރީ ު،މުދަލުގެ

ުއަްނނަުބަަދލުތައްުލިޔެުަބލަހައްޓ ފައިުނުވ ތީުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަްށުމުދަލުގެުއަގުތަކ އިުއަދިުމުަދލަށްުފަހުން
ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުން؛

 

3. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުގެ )8ުު ުބ ބުެގ 2ުުވަނަ ުމ އްދ ގެ ުދައުލަތުެގ3ުުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުން ގައި
ގަންނަންުއި ުދ ރ އަކުންުޚަރަދެއްކުރ ނަމަުޕޭމަންޓްުވައުޗަރެއްުތައްޔ ރުުކުރަންވ ނެކަމ އިުއަދިުވައުޗަރުުތައްޔ ރުކުރުމުގެުކުރިންުމުދު 

ުފޯމުު ުބެލުްނތަކ އިބެހޭ ުބަލަންޖެހޭ ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުފައިސ  ުއަދި ުއިންވޮއިސް/ބިލް ުފޯމު، ުކުރ  ުއޯޑަރު ުމުދަލަށް ުފޯމު، އެދޭ
ުފުރިހަމަކޮށްފަ ުވ ނެަކމަށެވެ. ުހުންަނން ުތަކެިތުު،ނަމަވެސްއި ުބައެއް ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުއުލިގަމު ުއުތުރުބުރީ ތިލަދުންަމީތ

 ގަތުމުގައިުމިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުލިޔެކިޔުންތައްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިުނުވުން؛

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ު ު)ހ( ުކައުންސިލްގެ ުުއލިގަމު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަުދންމަތީ ުއަހަރަށ2016ުުްއިދ ރ ގެ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުގޮތަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުަބޖެޓުގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކަންތައްތަކަު،ކައުންސިލުން ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގަިއ ބަޖެޓުގަިއުު،ށްއެ

މިންވަރަށް ނޑައެޅިފައިވު  ގުޅުންހުރިުު،ކަ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 
ުއެހެނިހެންުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށެވެ.

މިންވަރ މެ (ުއަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 3ު(ުއިންު)1ދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގެު))ށ(ުއަދިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުަޢމަލުކުރެވިފައިވު 
ުފިޔަވައި ުކައުްނސިލްގެު،މައްސަލަތައް ުއުލިގަމު ުއުތުރުބުރީ ުގޮތެއްގައި،ުުތިލަދުންމަތީ ނޑު ުކަންކަން،ުމައިގަ ުމ ލީ ުއެހެނިހެން އިދ ރ ގެ

 އުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަ

 އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުު

 ބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުު،ބަލަހަށްޓ ުތައްުބޭންކްުއެކައުންޓްގެުހިސ ބުު .1

މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީައށްުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގަިއުބަޔ ންކޮްށފައިވަނ1.12ުީ(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިުދު)
ޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެޖަމ ކުރިުއޮފީހަކު ންުއެފައިސ ގެުހިސ ބުުަބލަހައްޓައިުއެކައުންޓްުބ ކީުކުރަމުްނުނުވަތަުއެހެންވެސްުޭބންކަކަށްުަފއިސު 
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 4 ުގ5ުެސަފުހ ު  

ު ުގަވ އިދުގެ ުމި ުކަމަށެވެ.ުއަދި ު)ހ(ުގައ1.12ުުިގެންދަންވ ނެ ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުބ ކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުން ުއޮފީހުގެ ުއ އި ުބ ކީ ުަދއްކ  ުއެކައުންޓުން ުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއެއްޗެއްކަން ުރަގަޅު އަކީ

ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންެޓއްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ު

ބޭންކްުއެކައުންޓްގެުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓ ަފއިުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުއުލިގަމުުވަނަުއަހަރ2016ުުުު،ނަމަވެސް
ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުނވެއެވެ.ު،ނުވ ކަމ އިުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންްޓަތއްުހޯދައި

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުބަޔ 5.16ުގެ ު)ހ(ުގައި ުގޮތަށްވަަނުމ އްދ ގެ ުޖަމ ކުރ ުު،ންކޮްށފައިވ  ޭބންކަށް
ދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންޮކްށފައިވ ުގޮތަށްުއެކައުްނޓުންުދައްކ ުުގެންދިޔުމަށްުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަަލހައްޓަމުން

ު ުބޭންްކުކައުންސިލްބ ކީއ އި ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުކޮންމެ ުދެނެގަތުމަްށޓަކައި ުހިސ ބުތަކެއްކަން ުރަނގަޅު ުބ ކީއަކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުތަކުން ގެ
ުތައްޔ ރުޮކށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެ.ުންޓްހޯދައިުރިކޮންސިިލއޭޝަންުސްޓޭޓްމަުސްޓޭޓްމަންޓް

 ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންު .2

ވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުހަރުމުދަލުގ11.03ުުެ(ުގR-20ުެ/2017)ނަންބަރުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ގެުއިންވެްނޓްރިުކޯޑްުނަންބަރު،ުފުރިހަމަުަނމ އިުތަފްސީލު،ުއަގުުއަދިުލިބުުނުތ ރީޚ އިުފަހުންުއަންަނުބަަދުލުމުދަލު ރަޖިސްޓްރީގައި

ުލިޔެުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަށެވެ.ު
ުސީރިއަލް/މޮޑެު،ނަމަވެސް ުމުދަލުެގ ުބައެއް ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއުލިގަމު ުއުތުރުުބރީ ލްުތިލަދުންމަީތ
ހުރިުތަްނތަނ އިު،ނަމްބަރ އި މުދަލުގެުއަގުތަކ އިުއަދިުމުދަލަށްުފަހުންުައންނަުބަދަލުތަްއުު،މުދަލުގެުއިންވެންޓަރީުކޯޑްުނަްމބަރ އިު،މުދު 

ުލިޔެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ތީުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެއެވެ.
ފޮޓޯުކޮޕީުު،ކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމ2ުްކުރިުތަކެތީު)ޕްރީުސްކޫލްުހުއްޓ ލުމ އިުގުޅިގެންުސްކޫލްުއިންުކައުންސިލަށްުބަދަލުު،މިގޮތުން

ުމެޝިންުއަދިުކަލަރުޕްރިންޓަރ(ުގެުއަގުުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.
ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުގައ5ުުިވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުގ11.03ުުެ(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ނަންބަރުު
6ުކޮންމެުހަރުމުދަލުގެުއަގުުވަކިވަކިންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ުއަދިުއެުމ އްދ ގެު)ބ(ުގެު

 ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުމުަދލަށްުފަހުންުއަންނަުބަދަލުުލިޔެުބަލަހައްޓަމުންުެގންދިއުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުފުރިހަމައަށްުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުަފ .3  އިސ ުހަރަދުކުރުމު 

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތު ުު(2009)ދައުލަތުގެ 8ުުގެ 2ުުވަަނުބ ބުގެ ުމ އްދ ގެ ުއިދ ރ އަކުނ3ުުްވަނަ ުދައުަލތުގެ ުބަޔ ންޮކށްފައިވަނީ ގައި
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