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ުބަޔ ނުގައިު ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއޮޑިްޓކޮށްފައެވެ. ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ބަޔ ންތަކ 

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުގަވ އިދ އިުޤ ނޫނ އި"ފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިުުމައްސަލައެއް
ުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަ

ުފ ހަގަ މި ުކަންތަުރިޕޯޓުގައި ުކުރެވިފައިވ  ުހުވަދުއަޮތޅު ުއްތައް ވެރިންނ ުއިސްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުވ ދޫދެކުނުބުރީ
ުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމިުއޮޑިޓުު،ވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްމަޝް

ު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުހުށަހެޅުުށްުތައްޔ ރުކޮުލީުބަޔ ންތައްުމ ު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނު ުމަު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުން،ތީއ އި
ު ުހުވަދުއަތޮޅު ުމ ލީުއިދ ރ ގެުަކއުންސިލްގެުވ ދޫދެކުނުބުރީ ުު،ބެލެހެްއޓުމ އިުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮތަށްުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް އަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެޭހު، އެުހިސ ބުތަކު 
ުުސަރކިއުލަރ ުުއިން،ު(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ ުސިީޓުރަުށ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި

އޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުު،ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވު 
އަށްއިދ ުކައުންސިލްގެުދޫވ ުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު ދައުލަތުގެު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނުުނަ، ރު 

ުޤ ނޫނުުގެމ ލިއްޔަތު 46ުު(ގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުއަދި
ުު(ޤ ނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުން ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުދަށުން ުލިބުނުގޮތ އިުުމ ލީުގެ ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ޒިންމ ދ ރު

ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުއެ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަ ބަޖެޓ އި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުސެކްޓަރު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެުޓްނ ުޕަްބލިކް ނަލް
ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ އ އިުއެއްގޮތަްށުުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(ު: ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު"

ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮްށުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށް
މ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ުއެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

ު

ު
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުއަހަރީުމ ލީއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުވ ދޫުދެކުނުބުރީުުޔަތަކީުހުވަދުއަތޮޅުލިއްއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ުބަޔ ންކުރުެމވެ.ުއެ ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެުދ ުމ ލީއޮފީހުުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުިމ ުޮކށްފައިވަނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުން

ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުޑްުރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަ
ޔަޤީންކަމ ެއކުުކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންަތކެއްުނުވ ުހިމެިނފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައިުމަިއގަނޑުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމި

ުގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުނެވޭދެނެގަ

ުބަ ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުކައޮޑިޓެއް ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބޭނުންވ ުޔ ންތަކުގައި ުކުރުމަށްޓަކައި ށަވަރު
ރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަ

އ އި މައިގަނޑު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު" ގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ުުު،
މ ލީުބަޔ  މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުހުށަހެޅު ުގުޅޭތައްޔ ރުކުރުމ އި ުހިމެނެއެވެު،މ އި ުއޮޑިޓަރުްނުރިޢ ޔަތްކުރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމ ލީުމުއައްސަސ ގެ ުއަދި .
ުބަޔ ންތަްއު ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް

މެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިު
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުޢަ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ދަދުތަކ އި
ންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރު

ު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުމުޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުކަންތައްތަްއު އޮޑިޓުކުރެވުނު ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

މިުއޮފީހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްު
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ު

ުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުކޮލިފައިޑްު

ުއިދ ރ ގެ 004ުުުނަންބަރުުކައުންސިލްގެ ުބ ކީގެ ުހިސ ބުތައްުއެކައުންޓުގެ ުުބަލަހައްޓ ފައިުއ އި ުނޯޓު ުބަޔ ނުގެ ުމ ލީ  "7ނުވުމުން،
ުޚަރަދުު/ކުރެވުނުުރައްދުުއަދިުފަިއސ ުލިބުނު ކުރުމަށްުޚަރަދު/ކުުރމަށްުރައްދުުފަރ ތްތަކަށްުއެހެންުމުއައްސަސ ތަކުން،ުސަރުކ ރުގެ
)އެއްުމިލިއަންުެއއްުލައްކަުފަންސަވީސްުހ ސްުއަށްުު-/1,125,838"ުގެުގޮތުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހިމަނ ފައިވ ުފައިސ ުކުރެވުނު

އަދިުނޯޓުު މަ"ުގައިުއަފައިސ ުލިބުނުުގޮތްގޮުތންުއެހެނިހެން "9ުސަތޭކަުތިރީސްުއަށެއް(ުރުފިޔު  އިނަސްުހަރުގެުނިޔަލަށްުހިމަނ ފައިވު 
މ ލީުބަޔ ންުނުކުރެވުމުންުއްކަންުކަށަވަރުއަކީުސައްޙަުއަދަދުތަކެ)ތިންުލައްކަުަފްނސ ސްުހ ސްުފަންސ ސްުތިނެއް(ުރުފިޔ ު-/350,053

ުބޭނުންކުރ ުފަރ ތްތަަކށްުސައްޙަުމައުލޫމ ތުތައްުނުލިުބން.

ު



 dit.gov.mvinfo@au މެއިލް:-އީ 331 6430 ފެކްސް: 332 3939. ފޯން: އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، (ވަނަ ފަންގިފިލާ 1)ޢާޒީ ބިލްޑިންގ 

 
 4 ގ37ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

ު

 ކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ު ުގޮތުގައިމި ުދެކޭ ުސަބަބުު،އޮފީހުން ުދެވުނު ުއޮޕީނިއަން ުކޮލިފައިޑް ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުބަޔ ންތަކަްށުުމައްސަަލއިގެގައި ުމ ލީ ސަބަބުން
ުހވަ ުއަހަުރގެުމ ލީުނިުމނުުއަށ2019ުްުޑިސެމްބަރ31ުކަުއްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުވ ދޫުބުރީުދެކުނުދުއަތޮޅުުއަންނ ނެުފަރަގުތައްުފިޔަވައުި،

ުމައިގަނޑުުުއަކީުު"ބަޔ ންުހޭދަކުެރވުނުގޮތުގެުއެުބަެޖޓުންުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެުވނު"ުއަދިު"ބަޔ ންުހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "
ުއިދ ރ އަށްުލިުބނުުއެުއަހަރުުމ ލީުނިުމނުުުއަށ2019ުްުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުވ ދޫބުރީުދެކުނުުުހުވަދުއަތޮޅުުގޮތެއްގައި
ުބަޖެުޓންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުިނޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ 

ުސްޓޭްނޑަޑްުުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަްބލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުުހޭދަކުރެވުނުުގޮތް
ުމ ލީުުކުރެވިފައިވ ުުތައްޔ ރުުއެއްގޮތަށްުއ އިު"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)

ު.ބަޔ ންތަކެކެވެ

ު

ރިޕޯޓްުުއިުގަވ އިދ ުުއިުޤ ނޫނ ު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު  ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުއިދ ރ ގެުުޢަމަލުކުރުމުގައިުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދ އިުުއިުޤ ނޫނ ު

ު ުބަޔ ންތައް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުުހށަހެޅުމ އި ށް
ގުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ންހުރިުޅުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ގޮތުގެ ުކަންތައްތައްުލީުމ ުދ ރ ގެއިުކައުންސިލްގެުވ ދޫދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުނުް،ތީުމައެހެނިހެންުގ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުަތކ އިުއެއްގޮތްވު 
އެުއަހަރަށްުއެުކަުއންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ ިއުއެއްގޮތަށް،ުއެުކަުއންސިލްުއިދ ރ ގެުުޚަރަދުތަްއުކުރުމުގައިު،ބެލެހެއްޓުމ އި، ހިންގ 

ުއިުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަ
ު ުހަޤީޤަޚަރަދުކުރުމ އި، ުހިސ ބުތައް ުމ ލީުކައުންސިލްގެ ުއިދ ރ ގެ ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮަތށް ތ އި

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ދައުލަތުގެުުނު(ުއ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫ)3/2006ުޤ ނޫނުުަނންބަރުުުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިއަދިުއެހެނިހެންު
ުގަވ އިދ  ުގު، އިމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދުތަަކށްުުޅުންހުރިއަދިވެސް ުޤ ޫނނުތަކ އި އެެހިނހެން

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

ު

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ު ުއިތުރުންމ ލީ ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުސައްޙަކަމ މެދު ުު،ބަޔ ންތަކުގެ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކައުންސިލްގެުުވ ދޫދެކުނުބުރީ
ު ުމަުޤޞަދުތަްއުއިދ ރ ގެ ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަެޖޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިުލން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްަފއިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓުން
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ގޮތަށް،ޙ ޞި އިދ ރ ެގުުލްވު  ބަެޖުޓގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އުި، ކަންތައްތަކަށުް، ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު 
ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުކަންކަން ުގަވ އިދ ު،މ ލީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލީުު،އިދައުލަތުގެ ކައުންސިލްގެ

ގު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިކަންކަމު  އެއްގޮަތށްތޯުބަލަިއ،ުއެއަށްުޢަމަލުކުރެވިަފއިވު 
ުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކަ
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެންުދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ އި
ުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިޤ 

ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭުއަދިވެސްު، އިުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ މިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަ
ުކިުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށް

ުލުކުރަމެވެ.ުބޫުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަ

ު

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުށްުގަވ އިދަުުއިުޤ ނޫނ ުުުު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ (1) 13ު)ދައުލަތުގެ
ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުފައިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ްނނަުފައިސ ު(ު"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގ2012ަނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުުނަންބަރުުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ދައުލަތުގެުކޮންސޮލި ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސު  ޑޭޓެޑްުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުހވަދުއަތޮޅުުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ. ކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުދައުލަތުގެު ވ ދޫުދެކުނުބުރީުނަމަވެސުް،

ު ުގޮތުގައި ުއަހަރ2019ުުއ މްދަނީގެ ުނިޔަލަށްވަނަ ު )އެއް-/167,057 ުބަލައިގެންފައިވ ުގެ ުހ ސްުލައްކަ ުހަތް ފަސްދޮޅަސް
ނިޔަލަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފަިއުގެުު(2020ުއޮކްޓޯބަރ15ު)ުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚު،  ރުފިޔ ުހަތެއް(ފަންސ ސްު
 .ގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސ ުދައުލަތުގެުބަޖެޓަރީުނިޒ މުގެުބޭރުންުޚަރަދުުކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތުންު،ނުވުމުން

 

ުއެކައުްނޓެއްުބޭންކްުވަކިންުއެކައުްނޓ ުބޭންކްުޕަބްލިކް)ުުގައި(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނ13.09ުަުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ (2)
ކުރަންވ ނެުކަމަށްުުރިކޮންސައިލްުއެކައުންޓްުއެއްފަހަރުުމަހަކުުމަދުވެގެން(ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުމ ލީުޙަވ ލުވެހުރިުއެކަމ ު،ހިންގޭނަމަ

ުބ ކީުުއެކައުންޓްުުއެކައުންޓުގ2ުެުހުޅުވ ފައިވ ުމޯލްޑިވްސްގައިުއޮފްުުޭބންކްުރ އިންއިދ ުކަުއންސިލްގެު،ނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައިުވީ
 އްުކަށަވަރުުނުކުރެވުން.އަދަދުތަުޞައްޙައެކައުންޓުތަކުގެުނުވުމުްނުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުސްޓޭޓްމަންޓްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުއ އި

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުު)ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓ ުވަކިންުބޭންކްުއެކައުންޓެްއ13.09ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު (3)
ު ުޙަވ ލުވެހުިރ ުއެކަމ  ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ހިންގޭނަމަ، ުކޮްނމެމ ލީ )ުު ުލިޔުންތައްހިސ ބުުއްގެއެކައުންޓެބޭންކް ވަކިްނުުތަކ އި
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ުބެލެހެއްޓު ުގައި ު)ރ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުބޭމަށ ިއ ުހަމައަށް ުފައިސ  ުފައިސ އ އިުިލބުނު ުޖަމ ކުރި ުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަމ އި، ންަކށް
ުފައިސ ޚަރަދު ުހިސ ބުުކުރެވުނު ުހިމެނިފައިވ ރަނގަޅަށް ުތަކުގައި ުވީނަމަވެސް،ުކަމުގެ ުކަމަްށުބަޔ ންކޮށްފައި ުހޯދަންވ ނެ ޔަޤީންކަން

ުއިދ ރ ގެ ުބަލަހައްޓ ފަިއ004ުުުބަރުނަންުކައުންސިލްގެ ުރަނގަޅަށް ުހިސ ބު ުޚަރަދުތަކުގެ ުކުރެވޭ ުފައިސ އ އި ުލިބޭ އެކައުންޓަށް
 .ކަށަވަރުނުކުރެވުންުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުމިުއެކައުންޓުގައިުހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލ2019ުުޑިސެމްބަރ31ުުު،ނުވުމުން

 

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުށްުދަުގަވ އިުުއިުނ ުޤ ނޫު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

 

 މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނ2019ުުީޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުވ ދޫދެކުނުބުރީު)ހ(ުހުވަދުއަތޮޅުު
ުގޮތަށް ުމަޤުަޞދުތަްއުޙ ޞިލްވ  ުބަޖެޓުގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުކަންތައްތަކަށްުު،އެ ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުަގއި ު،އެ

ުމިްނވަރަށް ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުދައުލަތުު،ބަޖެޓުގައި ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކައުންސިލްގެދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އި ުއިދ ރ ގެުުގެ
ުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްޮގތަށެވެ.

ު ު)ށ( ުނައަދި ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ު)ޤ ޫނނ އި 1ުންބަރު 3ު)ުއިން( ުައށް(
މައްސަލަތައްުފިޔަވައި ބަލަހައްޓ ފައިުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު  ހިންގު  މައިގަނޑުުގޮތެއްގައުި، އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަނުް،

ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްގަވ އިދ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެވަނީު
ު

ު

ުުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުއޮޑިޓްގައިު

 ނުކުރެވުންުުކަށަވަރުުުއަދަދެއްކަންުުސައްޙަުުބ ކީއަކީުުހުރިުުނިޔަލަށްުުއަހަރުގެުުއެއްގައ9ުުިުއަދ7ުުިުނޯޓުުުބަޔ ނުގެުުމ ލީު .1

 ކުރުމަށްުޚަރަދު/ކުރުމަށްުރައްދުުފަރ ްތތަަކށްުއެހެންުމުއައްސަސ ތަކުން،ުސަރުކ ރުގެ "7ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ނުގެުނޯޓުު

ފައިސ "ުގައިުއަހަރުގެުުލިބުނުުގޮތްގޮތުންުއެހެނިހެން "9ުފައިސ "ުއަދިުނޯޓުުުކުރެވުނުުޚަރަދު/ކުރެވުނުުރައްދުުއަދިުފައިސ ުލިބުނު
ަގއ7ުުިށަވަރުުުނކުރެވެއެވެ.ުއެގޮތުންުނޯޓުުނިޔަލަށްުހުރިކަމަށްުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތަކަކީުސައްޙަުއަދަދުތަކެއްކަންުއޮޑިޓަރުންނަށްުކަ

އަދިުނޯޓުުު-/1,125,838އަހަރުގެުނިޔަލަށްު 9ު)އެއްުމިލިއަންުއެއްުލައްކަުފަންސަވީސްުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުތިރީސްުއަށެއް(ުރުފިޔު 
ު ުމައިު-/350,053ގައި ުރުފިޔ ގެ ުތިނެއް( ުފަންސ ސް ުހ ސް ުފަންސ ސް ުލައްކަ ުހިމަނ ފައި)ތިން ުއަދަދެއް ނަމަވެސް،ުުވީނަސް

ުއެކައުންޓުގެުބ ކީުބަަލހައްޓ ފައިުނުުވމުންުމިުދެުއަދަދަކީުސައްޙަުއަދަދުތަކެއްކަންުކަށަވަރުނުކުރެވެއެވެ.004ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
ުމިހެންުވުމުގެުސަބަބުންުމ ލީުަބޔ ންުބޭނުންކުރ ުފަރ ތްތަކަށްުަސއްޙަުމައުލޫމ ތުތައްުނުލިބޭނެއެވެ.

ު
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 7 ގ37ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

 ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙްކުރަން 

އަންޑަރުއި" ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންުގ ސްޭޓންޑަޑްު)އިޕްސަސް(ު: ުކޭޝްުބޭސިސްުދަންޓަރނޭޝަނަލްުަޕބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންުގ
ުތައްޔ ރުުކުރެއްވުމަށްުވެސްުދަންނަވަމެވެ.ުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށް

ު

 ނުވުންުުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުުުފައިސ ުފައިވ ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންު .2

ވަނ13ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ
ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުަފއިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުޭބންްކ ުަޕބްލިކް ުދަށުން، ގެުމ އްދ ގެ

ުސަރކިއުލަރ 08ުު)8/2012ުުަނންބަރުުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުބަލައިގ2012ަނޮވެްމަބރު ުމޯލްޑިވްސްު(ު"ކައުންސިލްތަކުން ުފައިސ  ންނަ
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުކޮންސޮލި ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުތަކުގެ ުރެވެނިއުުޤ ނޫނު ޑޭޓެޑް
 އެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.

ުު،ނަމަވެސް ުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅު ުުވ ދޫބުރީ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުގޮތުަގއި ުއ މްދަނީގެ ުއަހަރ2019ުުދައުލަތުގެ ުނިޔަލަށްުވަނަ ުގެ
ު )އެއް-/167,057 ުބަލައިގެންފައިވ  ުލައްކަ ުފަންސ ސް ުހ ސް ުހަތް ުތ ރީޚުު،  ރުފިޔ ުުހަތެއް(ފަސްދޮޅަސް ުކުރެވުނު 15ު)ުއޮޑިޓް

ުފ ހަގަުުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކަުއންޓުގައިުަބހައްޓ ފައިވ ކަންުކޮށްނުުެގުނިޔަލަްށުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުަޖމ ު(2020ުއޮކްޓޯބަރ
ުުކުރެވުނެވެ. ުއ ްމދަނީއަދި ުބަލައިގަންަނުަފއިސ ތައްދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުނުދ ނަމަުގެ ުޖ މ ކުރަމުން ުއެކަުއންޓަށް ުބޭންކް މިުު،ޕްބްލިކް
ުމަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ.ުދައުލަތުގެުބަޖެޓަރީުނިޒ މުގެުބޭރުންުޚަރަދުުކުރުމަށްފައިސ ތައްު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

13ު)ދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުޮގތުަގއިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ޫނނުުނަންބަރުު)ހ(ު
ނުކުރެވިުުހރިުފައިސ ތައްުވީހ ވެސްުއަވަހަކަްށުކުރަންޖެހޭުފައިސ ުވަނަުމ އްދ ގެުދަުށން،ުޕަްބލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމު  ކަމުންުޖަމު 
ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުފިނޭންްސު(ުށ) ުއޮފް ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރމިނިސްޓްރީ ުޓްރެޜަރީގެ (2012ުނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުުނަންބަރުުއެންޑް
މޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުޮފނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ "ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސު 

ޤ ުތަށްގޮ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސު އެުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުދަންނަވަމެވެ.ުކުރުމަށްުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ 

ު
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އެއްވެސްުއެކައުންޓެއްގެުބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔ ރުކޮށް .3 ުފައިުނުވުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުބޭނުންުކުރު 

ންކްުއެކައުންޓ ުވަކިންުވަނަުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގައިު)ޕަބްލިކްުބ13.09ުޭދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުމަހަކުުއެއްފަހަރު ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ (ުމަދުވެގެން ުމ ލީ ުޙަވ ލުވެހުރި ުހިންގޭނަމަ،ުއެކަމ  ުއެކައުންޓެއް ުބޭންކް ރިކޮންސައިލްުުއެކައުންޓް

ގެުއެކައުންޓްުބ ކީުއ އިުއެކައުންޓ2ުުހުޅުވ ފައިވ ުުގައިއޮްފުމޯލްޑިވްސްުބޭންކް ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު،ނަމަވެސް ކުރަންވ ނެއެވެ.
ު ުއެގޮތުން ުނުވެއެވެ. ުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުސްޓޭޓްމަންްޓ 31ުުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުއިދ ރ 2019ުޑިސެމްބަރ ުނިޔަލަށް ުބޭންކްުގެ ގެ

 .ގައިުއެވަނީއެވ1ުެންޓުގައިުހުރިުކަމަށްުބޭންްކުސްޓޭޓްމަންޓުންުދައްކ ުއަދަދުަތކުގެުތަފްޞީލުުތ ވަލުުއެކައު

ު:ުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލ1ުުތ ވަލުު

ުއަދަދުުުތަފުޞީލުު

 958,478.16ު)ބަެޖޓްުއެކައުންޓް(7710-700440-003ު

 855,887.73ު)ކައުްނސިލްގެުއ މްދަނީގެުޚަރަދު،ުއެހެންުއިދ ރ ތަކުގެުޚަރަދު،ުލިބޭުފައިސ (7710-700440-004ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮަތށ13.09ުްދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ނ( ުމ އްދ ގެ ުމ ީލުުގެކައުންސިލް، ވަނަ އިދ ރ ގެ
އެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓްެގުބ ކީުގަވ އި ުދްނުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބޭންކްުއޮްފުމޯލްޑިްވސްގައިުހުޅުވ ފައިވު 

ުއިދ ރ ގެުފޮތްތަކ އިުއަޅ ުކިޔައި،ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންްޓުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

ުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުނ004ުުްވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގ2019ުުެ .4

ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުަގއިުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޮގތުގައިު)ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓ ުވަކިްނ13.09ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު
ުިހންގޭނަ ުއެކައުންޓެއް ުބޭންކް ުޙަވ ލުވެހުރި ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ މަ،ުއެކަމ  ުު(ުކޮންމެމ ލީ ުލިޔުްނަތއްހިސ ބުުއްގެއެަކއުންޓެބޭންކް ުތަކ އި

ުބެލެހެއްޓު ުވަކިން ުގައި ު)ރ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުބޭަމށ އި ުހަމައަށް ުަފއިސ  ުފައިސ އ އިުލިބުނު ުޖަމ ކުރި ުޖަމ ކޮްށފައިވ ކަމ އި، ންކަށް
ުފައިސ ޚަރަދު ުހިމެނިފައިވ ހިސ ބުުރަނގަޅަށްުކުރެވުނު ުތަކުގައި ުކަމަްށުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުކަުމގެ ުހޯދަންވ ނެ ޔަޤީންކަން

ު ުއިދ ރ ގެ 004ުުކައުންސިލްގެ ުނުވުުމން ުބަލަހައްޓ ފައި ުރަނގަޅަށް ުހިސ ބު ުޚަރަދުތަކުގެ ުކުރެވޭ ުފައިސ އ އި ުލިބޭ 31ުއެކައުންޓަށް
2019ުުޑިސެމްބަރު ުމި ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުނުވ ކަްނުފ ަހގަުވަނަ ުިލބިފައި ުއޮޑިަޓރުންނަށް ުތަފުޞީލު ުފައިސ ގެ އެކައުންޓުގަިއުހުރި
ުކުރަމެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގޮަތށ13.09ުްދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ނ( ުމ އްދ ގެ ުމ ީލުުގެކައުންސިލް، ވަނަ އިދ ރ ގެ
ުުކޮންމެުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ، ުލިޔުންތައްހިސ ބުުއްގެއެކައުންޓެބޭންްކ ުެބލެހެއްޓުުތަކ އި ުަގއިުވަކިން ު)ރ( ުމ އްދ ގެ ުއެ ުއަދި މަށ އި
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ގޮތަށްުލި ހަމައަށްުބޭބަޔ ންކޮށްފައިވު  ރަނގަޅަށްުުކުރެވުނުުފައިސ ުންކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަމ އި،ުޖަމ ކުރިުފައިސ އ އިުޚަރަދުުބނުުފައިސު 
ުޔަޤީންކަންުހޯދުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ކަމުެގުއިވ ތަކުގައިުހިމެނިފަހިސ ބު

ު

ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

 

 ނުވުންުުލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވ ފައިުސިުކައުންު .1

ުނަންބަރު 2010/7ުުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމައްދ ގައ115ުުި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ުހަފު ުބައްދަލުވުމެއް ުއ ންމު ުކައުްނސިލްގެ ުފަދައިން ުބައްވ ފައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުން ުތ ވަލުކޮށް ުކައުންސިލުން ުއެއްފަހަރު ތ އަކު

އެގޮތުންުކައުން ހުަވދުުއަތޮޅުުދެކުނުބުރ52ުުީސިލްގެުއ ންމުުބައްދަލުވުމުގެުނުވެއެވެު. ކައުންސިލުްނުުވ ދޫބައްދަުލވުންުބ އްވަންޖެހޭއިރުު،
ހަފްތ ގެުބަްއދަލުވުންތައްުގަވ އިދުންުބ އްވަުމްނުއެގޮތުންުުބައްދަލުވުންކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.52ުވަނަުއަހަރުުބައްވ ފައިުވަނ2019ުުީ
އްޔިތުންނ އިުގުޅުންހުރިުމުހިންމުުމައްސަަލތަކ މެދުުމަޝްވަރ ުނުކުރެވިުއަިދުމުހިންމުުިނންމުންތަްއުނުނިންިމުދ އިރ ގެުރަު،ނުދ ނަމަ

 ލަސްވެގެންުދިއުމަކީުއެކަށީގެންވ ުކަމެކެވެ.

ދިންގޮތްުއިު ުޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(ގ2010/7ުެުޤ ނޫނު ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުމ އްދ ގައ115ުުިު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
 ތ އަކުުއެއްފަހަރުުބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފުުުކައުންިސލްގެުބައްދަލުވުންުހަބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް
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ުކޮށްފައިުނުވުންުުބައިވެރިުުސްކީމްގައިުުޕެންޝަންުުންުރިޓަޔަރމަންޓްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުމަސައްކަތްކުރ ުބައެއްުމުވައްޒަފުު .2

ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު)8/2009ުޤ ނޫނު ުޕެންޝަނ އިބެހޭ ުު(ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމުވައްޒަފުންނ އ12ުުިގެ ުގޮތުން ު)ށ(ުގައިވ  ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ދޭުފަރ ތްުމޯލްޑިވްސްުޕެންޝަންުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއޮީފހުގައިު ދޭުތ ރީޚުންުފެށިގެންުރިޓަޔަރމަންޓްުވަޒީފު  ރަޖިސްޓަރކޮށްުވަޒީފު 

ުކަމެކެވެ.ުނަމަވެސް ުކުރ  ުލ ޒިމް ުޤ ޫނނުން ުދެންނެވި ުމި ުމައްޗަށް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުކުރުމަކީ ުބައިވެރި ު،ޕެންޝަންުސްކީމްގައި
ވޭޖްުއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެުދަުށންު، މުވައްޒަފުންނ އިުމަސައްކަތްުކުރ ުވަނަުއަހަރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުކޮންޓްރެކްޓްުއުޞޫުލނ2019ުް

ުމުވައްޒަފެއްު ުދިވެހި ުއެއްވެސް ުތެރެިއން ުމުވައްޒަފުންގެ ުބަލަހައްޓ  ުސެކިއުރިޓީ ުއަދި ުމުވައްޒަފުން ުކުރ  ުމަސައްކަތް މިސްކިތުގައި
 ރެވުނެެވ.ނުވ ކަންުފ ހަގަުކު ދިވެހިރ އްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިވެރިުކޮށްފައި
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ދިންގޮތްު އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތުގެުމަތީންުކައުންސިްލގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(12ުުގެުު(ދިެވހިރ އްޖޭގެުޕެންޝަނ އިބެހޭުޤ ޫނނު)8/2009ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު ގައިވު 
މުވައްޒަފުންުދިވެހިރ އްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިވެރިުކުރުމަށްުުއިދ ރ ގައި އަދ ކުރު  ކޮންޓްރެކްޓްުއުޞޫލުންުވަޒީފު 

ުދަންނަވަމެވެ.
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ުޙަސަންުޒިޔ ތުުުު
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް           ުުު      ުުުުުުުުު
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