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ުމަޖިލީހަށ އިު ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ،

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުުސިޓީުުފުވައްމުލަކުު

ުުތަޢ ރަފުު

ު

އިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުސިޓީުފުވައްމުލަކުުއޮޑިޓްުކުރެވުނުދަށުންުުގެ)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007  ުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރުުމިުރިޕޯޓުގެ
ުމ ލ2019ުީުޑިސެމްބަރ31ު ުނިމުނު ުބަޔ ންތަކ ުއަހަރީުއަހަރުގެުއަށް ުުމެދު މ ލީ ުދެކޭގޮތް ުކުރުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލް ުމ އި،ބަޔ ްނ

ުކައުންސިލުނ2019ުުްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުސިޓީުފުވައްމުލަކު ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަީނ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖުޓގައިުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނަޑއެޅިފައިވު  އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ބަލަހައްޓ ފައިވަީނުުއަދިުއެހެނިހެންުމ ލީުުއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުކަ ކަންކަންުހިންގު 
ިއ،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ަތއްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުުމގެުވ އިދ ގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު

ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުުުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްޤ ނޫނ އި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ އި
ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުުއިޞްލ ޙުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުކުރަން ުޖެހޭކަމަށް ުފިޔަވަޅުުއޮޑިޓުގައި ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ފ ހަގަކުރެވުނު

ވ ުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެު(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުއެޅުމަށްޓަކައިުއެ
ުތީމަުގޮތުގެ ުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެުސިޓީުުފުވައްމުލަކުން ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،އެކުޒިންމ ދ ރު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ު ުބ213ުުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ުނެފައިވ  ުތީުމަގޮތުގެ ުން ުކަންކަން ުމަޖިލީަހށްުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެ ުރައްޔިތުންގެ
ުކައުންސިލްގެުސިޓީުފުވައްމުލަކުއަށ އިުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓީުއަށ އިުޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއަދިުމިުރިުހުށަހެޅުމެވެ.
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މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެ ެއއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  ުރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެުނިންމުންތަކު 

ުރިޕޯޓ އެކު 14ުުުފުޙ ުުސަމި ުުށްއ37ުައިން ގައ2019ުުިޑިސެމްބަރ31ުުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުސިޓީުފުވައްމުލަކުހިމެނިފައިވ 
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ގުޅޭުތަފުުުމިު،ބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެުަބޔ ނ އިުއެ މީގެއިތުުރންއޮފީުހންުބަލައިުއޮޑިޓްުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިޞީބަޔ ންތަކު  ު،ކޮށްފައެވެު.
ުސަ ުރިޕޯޓ އެކު ުފުމި 38ުުޙ  ުހިމެނިފައިވ 42ުއިން ުބަޔ ނ އިމިލްު،އަށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުގުޅޭުު،ކިއްޔ ތުގެ ުބަޔ ންތަކ  އެ

ުބަލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުމައްސަލައެއްުުނޯޓުތައްވެސް ުބަޔ ނުގައި ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައެވެ.
މިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިުފ ހަކުރެވިފަ މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުު"ޤ ނޫނުތަކ އިއިވ ނަމުަ، އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފަިއވު  ގަވ ިއދުތަކު 

ުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަ

ުފ ހަގަ މި ުކަންތައްތަުރިޕޯޓުގައި ުކުރެވިފައިވ  ުމަޝްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުސިޓީުުފުވައްމުލަކުއް ވަރ ކުރެވިފައިވ ކަްނުއިސްވެރިންނ 
ު.ފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަެމވެުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމިުއޮޑިޓުު،ފ ހަގަކޮށް

ު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންޤ ނޫނު ުމަު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުން،ތީއ އި
ުުފުވައްމުލަކު ުެބލެހެއްޓުމ އިމ ލީުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެސިޓީ ުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުަތއް ުއެއްގޮތަށްއިދ ރ ގެ ސައްޙަކަމ އިުުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްު،ފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް އަދިުމިިނސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުްޓރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރު، އެުހިސ ބުތަކު 
ުު(ުއިން،D2/CIR/2016/9-13ނަންބަރު) ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުްނނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަުކންނ އި ުކައުންސިލްތަުކގެުރަށު ސިޓީ

މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުަމށްުު،މ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަްށުކަނޑައަޅ ފައިވ ުއޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް
އަށްއިދ ުކައުންސިލްގެސިޓީުުފުވައްމުލަކުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު (ެގުޤ ނޫނުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު)3/2006ުުބަރުންުޤ ނޫނުުނަ، ރު 

އަދިުޤ ޫނނުުނަންބަރ46ުުު ގެު(ޤ ނޫނުުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލ މަރުކަޒީުދ އިރ ތައްުއިދ ރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ)7/2010ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަުމ ލީދަށުންުކަނޑައަޅ ފައިވު  ފައިސު   ޔ ނ ިއ،ުފ ސްކުރެވުނުޒިްނމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.

ުއެ ުބަ ބަޖެޓ އި ުހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ު)އިޕްސަސް(:ު"އިްނޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެުޓން ުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންިޓންގުސްޓޭންޑަރޑް ަނލް
ުއޮނިގަނޑުު ުމި ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުއެއްގޮތަްށ ުއ އި ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުދަ ުއަންަޑރ ުރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  މ ކޮްށުއެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި
ޔ ްނަތއްުމ އި،ުއަދިުމ ީލުބަެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ު.އެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެއަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

ު
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

މ ލީުުއެު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުހަރީުމ ލީުއަގެުއިދ ރ ުކައުންސިލްގެސިޓީުުފުވައްމުލަކުުލިއްޔަތަކީއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ނޭޝަަނލްުރއިްނޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓްުއްުބަޔ ންތަުއޮީފުހންުމިުއަހަރީުމ ލީުުމިުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.

ުމިންގަނޑ ޑްރސްޓޭންޑަ ުސުލޫކީ ުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއޮޑިޓިންގުއ އި ުއޮން ުޢަމަލުކުރުމ އި،ުސް ުއެއްގޮތަށް ުމ ީލުުމިއި އަހަރީ
ު ުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްަގއިުމައިގަނޑުބަޔ ންތަކަކީ ުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެިނފައިުސައްޙަނޫން ުއެަކށީގެންވ  ުދެނެގަކަން ުެނވޭޔަޤީންކަމ އެކު

ުގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ުބޭނުންވ  ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުއޮޑިޓެއް
އޮޑިޓަރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީު

މައިގަނޑު އ އިު، ގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ުު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މިފަދަުފުރުޞަތުތައްުޮއތްުމިންވަރުުބެލުމުގައި މ ލީުބަޔ ްނަތއްު، މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުގުޅޭ ުހުށަހެޅުމ އި ުހިމެނެއެވެު،ތައްޔ ރުކުރުމ އި ުއޮޑިޓަރުްނުރިޢ ޔަތްކުރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމ ލީުމުއައްސަސ ގެ ުއަދި .
ުބަ ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ޔ ންތަްއުބަޔ ންތައް

ުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އި
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

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

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

ގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީ
ު.ޤަބޫލުކުރަމެވެ

ު

 އަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު
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ރިޕޯޓްުުތަކ އިުގަވ އިދުުުޤ ނޫނުތަކ އިު މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު  ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުއިދ ރ ގެުޢަމަލުކުރުމުގައިުުއެއްގޮތަށްުުގަވ އިދުތަކ ުުޤ ނޫނުތަކ އިު

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

ގޮތުގެުމަތީ ، ުކަންތައްތައްުހިންގ ލީމ ުރ ގެއިދ ުކައުންސިލްގެސިޓީުުފުވައްމުލަކުން،ުއެހެނިހެންުގ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިުދތަކ އިުއެއްގޮތްވު 

އެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތަްއުުޚަރަދުތައްުކުރުމުަގއިު،ބެލެހެއްޓުމ އި އެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިުލންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަްށު،
ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ޚަރަދުކުރުމ އި،ުުޙ ޞިލްވު 

ތ އިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަ
ު.މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

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

ު.މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެ

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ު ުއިތުރުންމ ލީ ުަބޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުސައްޙަކަމ މެދު ުުފުވައްމުލަކުު،ބަޔ ންތަކުގެ އިދ ރ ގެުުއުންސިލްގެކަސިޓީ
،ުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިަވނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮްށދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްޮގތަށް،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުޮގަތށް

ކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންަތއްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގަިއތޯުއ އި،ުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންަކްނުުބަޖެޓުގައި
ބަަލހައްޓ ފައިވަނީުދައުަލުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި ގުޅުންުހރިުު،ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،ހިންގު  ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ުކުރުމަކީވެސްުއެ ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫުނތަކ އި ުހެނިހެން
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުން
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކައުންސިު،ތެރޭގައި ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެންުދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ލްގެ
ުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ، މިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އި
ވ ުހެކިުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެން

ު.ހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ
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ުއަސ ސްުުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުުމިންވަރ މެދުުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުުގަވ އިދުތަކަށްުޤ ނޫނުތަކ އިު

އ އިުމިނިސްޓ13ުްގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު()3/2006ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު .1 ގެުމ ލިއްޔަތ އިބެޭހުރީުއޮފްުފިނޭންސްވަނަުމ އްދު 
ުމޯލްޑ2012ިނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުުސަރކިއުލަރުނަންބަރ: ުފައިސ  ުބަލައިގަްނނަ ުއިންލަންޑްު(ު"ކައުންސިލްތަކުން ވްސް

ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަުށންުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަު އަށްުޮފނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ ު(
ު ުއެކައުންޓަށް ުރެވެނިއު ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުގެންދިއުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުޖަމ ކުރަމުން

31ުފައިސ ގެުތެރެއިންުުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުދައުލަތުެގުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެްނަފއިވ ފުވައްމުލަކުުސިޓީުުނަމަވެސް،
ތިންުމިލިއަންުނުވަުލައްކަުނުވަދިހަުހަުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުނުވަދިހަުނުވައެއް(ު)ު-/3,996,599ގެުނިޔަލަށ2019ުްޑިސެމްބަރު

ުުރުފިޔ  ުމިފައިސ  ުތ ރީޚްުހުރިކަމ އި، ުކުރެވުނު ު(2020ޑިސެމްބަރ17ުު)ުއޮޑިޓް ުއެކައުންޓަށްުުނިޔަލަށްގެ ުބޭންކް ޕަބްލިކް
 ުނުވުން.ޖަމ ކޮށްފައި

 

ހޯދަންވ ނީުުލިބެންވ ުތަނަކަށްުދައުލަތުގެުގައިުމ އްދ ުވަނ5.19ުަުގަވ އިދުގެުތުގެމ ލިއްޔަުދައުލަތުގެ .2 ު،ވެފައިވ ނަމަުޖޫރިމަނ ފައިސު 
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުކަމަށްުުއެކުގައިުޖޫރިމަނ އ ުުއޮންނަުކަނޑައެޅިފައި .ު ުމި ުކުއްޔަށްުުމ އްދ ގައިުވަނ5.21ުަުގަވ އިދުގެއަދި
ހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުުފައިސ އެުުއަތުންުފަރ ތްތަކުގެުނުދައްކ ުކުލިުދައްކަންޖެހޭުމަހުންމަހަށްުތެރެއިންުުތަންތަނުގެުދޫކޮށްފައިވ 

ުނަމަވެސް ުބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ. ުކަމަށް ުބެލިު،ކުރަންވ ނެ ުދަށުންުއެއްބަސްވުމެއްގ5ުެުތެރެއިންުުއެއްބަސްވުންތަކުގެުއޮޑިޓްގައި
ުުތިންުން)އެްއުމިލިއަު-/1,354,670ުލިބެންޖެހޭ ުހަސަތޭުސްފަންސު ލައްކަ ުހ ސް ުހަތްދިހަހަތަރު ކުރެވުނުުުއޮޑިޓްުރުފިޔ ު(ކަ

ނުވުމުންުުއަޅ ފައިުފިޔަވަޅުތަކެއްުއެކަށީގެންވ ުހޯދުމަށްުމިފައިސ ުނުވ ކަމ އިުހޯދ ފައިުނިޔަލަށްުގެ(2020ޑިސެމްބަރ17ުު)ުތ ރީޚް
 ކުޑަވެގެންުދިއުން.ުފުރުޞަތުުކުރުމުގެުކަންތައްތައްުހިމަނ ފައިވ ުބަޖެޓްގައިުކޮށްދިުނމަށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުދ އިރ ގެ

 
ުނަްނބަރުގައިުވަނ4ުުަުގެ(ުއ)ުމ އްދ ގެުވަނ10.43ުަުއިޞްލ ޙުގެުވަނ1ުުަުގެނެސްފައިވ ުގަވ އިަދށްުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .3

ުސެކިއުރިޓީއ އިުބިޑްުބީލަންތަކަށްުބޮޑެތިުރުފިޔ އަށްވުރެ(ުހ ސްުފަންސ ސްުލައްކަުދެ)ު-/250,000ުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ު-/250,000ުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިު(ރ)ުމ އްދ ގެުވަނ10.67ުަުއިޞްލ ޙުގެުމިުއަދިު.ނަގަންޖެހެެއވެުގެރެންޓީުޕ ފޯމަންސް

ުއެއްވަރުގެުުޕޭމަންޓ އިުއެްޑވ ންސްުއެު،ދޭނަމަުފައިސ ުއެޑްވ ންސްުީބލަންތަަކށްުމަތީގެުރުފިޔ އިން(ުހ ސްުަފންސ ސްުލައްކަުދެ)
ކައުންސިލްގެުުއަދިުގެރެންޓީއެއްުމިފަދަުސެކިއުރިޓީކެއްު،ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވީނަަމވެސްުނަގަންޖެޭހނެުގެރެންޓީއެއްުޕޭމަންޓް

ުގޮތުގައިު ުއެޑްވ ސްގެ ުދޫކޮްށލުމުން ުމަސައްކަތް ުފަރ ތުން ުހަވ ލުކުެރވޭ ުމަސައްކަތް ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުހޯދ ފައި އިދ ރ އިން
 .ވ ުފައިސ ުހޯދުމަށްުއުނދަގޫވުންދޫކުރެވިފައި

 
ު-/250,000ުގޮތުގައިުވ ުަގއިު(ހ)ުމ އްދ ގެުވަނ10.67ުަުުއިޞްލ ޙުގެުވަނ1ުަުގެނެސްފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .4

ދެވިދ ނެުކަމަށ އިުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުުބީލަންތަކަށްުމަތީގެުރުފިޔ އިން(ުހ ސްުފަންސ ސްުލައްކަުދެ) އެްޑވ ންސްުފައިސު 
ުކޮށްފަިއުުގެރެންޓީއެއްުޕޭމަންޓްުއެއްވަރުގެުޕޭމަންޓ އިުއެޑްވ ންސްުއެުު،ދޭނަމަުފައިސ ުުއެޑްވ ންސް ުބަޔ ން ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް

ު ުއެކުލަވ ލުމަށްުވީނަމަވެސް ުމ ސްޓަރުޕްލޭން ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއ ބަން ުރިވައިޒްކުރުމ އި ުޕްލޭން ުޔޫސް ުލޭންޑް ުސިޓީގެ ފުވައްމުލަކު
އަށްުބަޔަކ އިުހަވ ލުކޮށްުއެޑްވ ންސްުފައިސ ގެުފިޔ ރުދޭއްު(ުިދހަުހަުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުފަންސ ސް)ތިންުލައްކަުނުވަު-/396,152
ު ުނުވަ)ަފންު-/59,423ގޮތުގައި ުތޭުުސ ސް ުސަތޭަކ ުހަތަރު ުހ ސް ުޕޭމަންޓްުުއެއްވަރުގެުޕޭމަންޓ އިުއެޑްވ ންސްު،ރުފިޔ ވީސް(

ުނުވ އިރުވެްސުުގެރެންޓީއެއް ުގެންގޮސްފައި ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުއެއްގޮތަށް ުއެއްބަސްވުމ އި ުވުމ އި ުހަވ ލުޮކށްފައި ނުނަގައި
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ފައިސ ުހޯ  ދުމަށްުއެއްވެސްުފިޔަވަޅެއްުއަޅ ފައިުނުވުން.އެޑްވ ސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 

ު

ު،ގައިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަންޖެހޭުމުދ ތަކ އިމ އްދ ުވަނ11.04ުައަދ11.03ުުިގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގުތުދައުލަ .5
މަޢުލޫމ ތުތައްުއަދިުއެުމުދ ތައްުކެ ޞީލްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުގޮތުގެުތަފުޓަގަރައިޒްުކުރަންވު އެުމުދ ތަކުގެުހިމެނުމަށްުލ ޒިމްކުރު 

ުގެންގުޅެފައިވ ު،ނަމަވެސް ުއިދ ރ އިން ުބަކައުންސިލްގެ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުލ ޒިމްކުރު ުހަރުމުދަލުގެ ުގަވ އިދު ުއަގ އި ުމުދަލުގެ އެއް
31ުއިުހިމަނ ފައިުނުވުމުންުބައެއްުމުދ ތައްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގަުފުރިހަަމޔަށްުހިމަނ ފައިނުވުމ އިުއެހެނިހެންުމަޢުލޫމ ތުތައްު

ު ު"2019ޑިސެމްބަރ ުނިޔަލަށް ުހިމަނ ފައިވ ުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އިގެ ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ "ގައި
)ސައްބީސްުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުސ ޅީސްުދެހ ސްުހަތްުސަތޭކަުހަތްދިހަުދޭއް(ުރުފިޔ ގެުޞައްޙަކަންުޔަޤީންުު-/26,542,772

 ވިފައިުނުވުން.ުކުރެ
 

 

ުދެކޭގޮތްުުމިންވަރ މެދުުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުުގަވ އިދުތަކަށްުުޤ ނޫނުތަކ އިު

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުޚަރަދުތައްުުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2019ުުެޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުސިޓީުފުވައްމުލަކުު)ހ(ުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައި
ުފ ސްކޮށްދެއްވިުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީ ުކަނޑައެޅިފައިވ ުުބަޖެޓުގައިުއެު،ގޮތަށްުުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެޓުގެުުކައުންސިލުން
 އެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަނޑައެުބަެޖޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށް

ު ު)ށ( ުުބިނ ކުރެވުނުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުޤ ނޫނ އިއަދި ުމައްސަލަތައްއަސ ސްގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ުއިދ ރ ުސިޓީުފުވައްމުލަކުު،ފިޔަވައި ުކަންކަން،ކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެން ުގޮތެްއގައި،ުގެ ުބަލަހައްޓ ފަިއުވަީނުުމައިަގނޑު ހިންގ 

 އެއްގޮތަށެވެ. މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ދައުލަތުގެު

ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ކުރަމުންުގެންގޮސްފައިު .1 ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމު  ފައިސު   ުނުވުންުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ވަނ13ުުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެުނަންބަރުުޤ ނޫނުުފައިސ އަކީުަބލައިގަންނަުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުދައުލަތުގެ
ުމ ލިއްޔަތ އިެބހޭު ުފިނޭންސްގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުފައިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭްނކް ުޕަބްލިކް ުދަށުން، މ އްދ ގެ

މޯލ2012ްނޮވެމްބަރ08ުުު)8/2012ުުނަންބަރުުސަރކިއުލަރ ޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުު(ު"ކަުއންސިލްތަކުންުބަލައިަގންނަުފަިއސު 
ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުފޮނުވުމ ިއގުޅޭ"ުގައި ު)މީރ (ުއަށް ުތަކުެގުުއޮތޯރިޓީ ުޤ ނޫނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުސަރކިއުލަރުގައި ުއެ ުމަތީން ގޮތުގެ

ުރެވެނިއު ުކޮންސޮިލޑޭޓެޑް ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްަދނީ ުދަުއލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިްނ ުކައުންސިލްގެ ުަޖމ ުުދަށުން ުއެކައުންޓަށް
ުކުރުމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.
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ުުނަމަވެސް، ުސިޓީ ުބަލަިއގެންފައިވ ފުވައްމުލަކު ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުއިދ ރ އިން ުުކައުންސިލްގެ ުތެރެއިން 31ުފައިސ ގެ
ު)ު-/3,996,599ގެުނިޔަލަށ2019ުްޑިސެމްބަރު ުފަސް ުހ ސް ުހަ ުނުވަދިހަ ުލައްކަ ުނުވަ ުިމލިއަން ުނުވައެއް(ުތިން ުނުވަދިހަ ސަތޭކަ

ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނިޔަލަށްގ2020ުެޑިސެމްބަރ17ުުުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚްުުހުރިކަމ އި،ުމިފައިސ ުުރުފިޔ 
ގައ1ުުިލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަްށުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަްފޞީލްުތިރީގައިވ ުތ ވަލްުބްނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުމިޮގތުންުޕަ

ުއެވެ.އެވަނީ

ފައިސ ގ1ުެުތ ވަލްު ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުު:ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 
ުތަފްޞީލްު

ުތަފުޞީލްު

2ުރެވެނިއުު
ގައިު
2019ު)ހުރިު

ުގެުނިޔަލަށް(

ގެުވަނަުއަހަރ2018ުުު
1ުރެވެނިއުުުނިޔަލަށްު

އަށްުޖަމ ކޮށްފައިވު 
ދައުލަތުގެުއ މްދަނީު

ުފައިސ ު

ުވަނަުއަހަރ2019ުުު
އަށ1ުުްރެވެނިއުު

ދައުލަތުގެު ޖަމ ކޮށްފައިވު 
ުއ މްދަނީުފައިސ ު

ުޖުމުލަު

ވައިލޭޝަންމަނ ު)ޓްރެފިކްުއިދ އިުޚިލ ފުވެގެންުކުރެވޭުޖޫރީގަވ  )  -     -     1,215,857   1,215,857  
  596,017   537,102     -   58,915  އެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުނެގޭުފީު

  5,000     -     -   5,000  އޮޑިުނަމްބަރުވިއްކައިގެންުލިބޭުފައިސ ު
  112,000     -     -   112,000  މަސްވެރިކަންުކުރުމުގެުލައިސަންސް

ފަރުދުންގެުވިޔަފ ރިުއަށްުލިބޭުއަމިއްލަ    71,100   -     -     71,100  
  369,060     -   120   368,940  އެއްގަމ އިުކަނޑުގެުއުޅަނދުުރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެުފީ

  10,800     -     -   10,800  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންުލައިސަންސްުފީ
()ލައިސަންސްުކ ޑްޑްރައިވިންގުލައިސަންސްުދޫކުރުމުގެުފީު   144,115   88,875   -     232,990  

  102,100     -   400   101,700   ސަލ މަތީުސެޓްފިކެޓް
  26,000     -   6,000   20,000   ޑްރައިވިންގުޓެސްޓުގައިުބައިވެރިވުމަށްުދައްކ ުފީ

  171,105     -     -   171,105   އައިޑީކ ޑަށްުލިބޭ
ވިޔަފ ރިުފީއިމްޕޯޓްު   -     -     103,860   103,860  

  875,960   875,960     -     -  ހޮޓ ،ުރެސްޓޯރަންޓް،ުކެންޓީނުތަކުގެުވިޔަފ ރިުފީ
  70,000     -   70,000     -  ބިންވިއްކުމ އިުބިންުބަދަލުކުރުމުގެުފީ

  26,540     -   26,540     -  ވެހިކަލްުރަޖިސްޓްރީ
ދިނަސްުސްޓިކަރރރޯޑްުވަ   -     10   -     10  
  2,250     -   2,250     -  ސ ވޭުފީ

  2,950     -   2,950     -  ސަލ މަތީުސެޓްފިކެޓްުފީު
  3,000     -   3,000     -  އޮޑީުނަންބަރ

 3,996,599 2,732,779 200,145 1,063,675 ޖުމުލަު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

13ު)ދައުލަުތގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުޮގތުަގއިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ޫނނުުނަންބަރުު)ހ(ު
ނުކުރެވިުހުކުރަންެޖހޭުފައިސ ުވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ،ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ  ށްުރިުފައިސ ތައްުވީހ ވެސްުއަވަހަކަމުންުޖަމު 

ުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޕަބްލިކްު
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ު ުަގވ އިދުދަ)ށ( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއުަލތުގެ 5.22ުުގެ ުޮގަތށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުގޮތުަގއިުދައުލަތުގެ އ މްަދނީގެ
މަދުވެގެންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮން ނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޓްރ ންސްފަރުބަލައިގަންނަުފައިސު 

ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ސިލްތަުކްނު(ު"ކައުނ2012ްނޮެވމްބަރ08ުުު)8/2012ުުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުޮއފްުފިޭނންސްގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރ)ނ(ު
ުފޮނު ުއަށް ު)މީރ ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސ  އެުުތަށްގޮުފައިވ ބަޔ ންކޮށްވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަލައިގަންނަ

ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަުށންުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަްނނަުދައުލަތުގެު ދައުަލތުގެުއ ސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  މްދަނީުފައިސު 
ުދަންނަވަމެވެ.ުކުރުމަށްުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ 

 

ބިންތަކ އިުއިމ ރ ތްތަކުގެުކުލީުކުއްޔަށްު .2 ގަވ އިދުންުހޯދަމުންުނުދިއުންުުދޫކޮށްފައިވު  ުގެުގޮތުގައިުލިބެންޖެހޭުފައިސު 

ުށ)ުމ އްދ ގެުވަނ5.19ުަުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުމުއްދަތުުތެރެއިންުފައިސ ގެުލިެބންވ ުތަނަކަށްުދައުލަތުގެުގައި(
ުޖޫރިމަނ އ ުއޮންނަުކަނޑައެޅިފައި ވެފައިވ ނަމަ،ުޖޫރިމަނ ުޯހދަންވ ނީުފައިސ ުއޮންނަުކަނޑައެޅިފައިުވ ޮގތަށްުޖޫރިމަނ ުހަމަވުމަށްފަހު

ުމަުހންމަަހށްުތެރެއިންުތަންތަނުގެުދޫކޮށްފައިވ ުކުއްޔަށްުމ އްދ ގައިުވަނ5.21ުަުގަވ އިދުގެުއެުއަދިު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުމަށްކަުއެކުގައި
ުކުަމށްދެއްުފައިސ ުއެުއެގޮތުންުހޯދުމަށ އި،ުފައިސ ުތެރޭގައިުުމއްދަތުގެުކަނޑައެޅިފައިވ ުއަތުންުރ ްތތަކުގެފަުނުދައްކ ުކުލިުދައްކަންޖެހޭ

ުހަނދ ންކޮށްދީުުމަތީންުފަހަރ2ުުުދެއްކުމަށްުފައިސ ުުދުވަސްތެރ7ުޭުނަމަ،ުނުދައްކައިފިުފައިސ ުތެރޭގައިުމުއްދަތުގެުކަނޑައެޅިފައިވ 
ުފަިއސ ުުހުށަހަޅައިގެންުޝަރީޢަތަށްުމައްސަލަުމިު،ނުދައްކައިފިނަމަުފައިސ ުތެރޭގައިވެސްުމުއްދަތުގެުއެުއެންގުމަށ އި،ުންކުލިޔުމަ
ު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުކުރުމަށްުމަސައްކަތްުހޯދުމުގެ

)އެއްުމިލިޔަންުު-/1,354,670ުލިބެންެޖހޭުދަށުންުއެއްބަސްވުމެއްގެު)ފަހެއް(5ުުތެރެއިންުއެއްބަސްވުންތަކުގެުއެގޮތުންުއޮޑިޓްގައިުބެލި
ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުހަ ުހ ސް ުހަތަރު ުފަންސ ސް ުލައްކަ ުތ ރީޚްުއޮޑިޓްުރުފިޔ ު( ތިން ުނިޔަލަށްގ2020ުެޑިސެމްބަރ17ުުުކުރެވުނު

އަދިުމިފައިސ ގެުތެރޭގައިުކުރީު.ުފ ހަގަކުރެވުނެވެުނުވ ކަންުުއަޅ ފައިުފިޔަވަޅުތަކެއްުުއެކަށީގެންވ ުހޯދުމަށްުމިފައިސ ުުނުވ ކަމ އިުހޯދ ފައި
ދެވުނުުދައުލަތުގެުމ ލިއް ހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލު  މިފައިސު  ފައިސ ވެސްުހިމެނޭއިރުު، ޔަުތގެުއަހަރުތަކުގެުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކޮށްފައިވު 

ގޮތުގެުމަތިނ5.21ުުްގަވ އިދުގެު ގައިވު  އެގޮތުންުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުުުޝަރީޢަތަށްވަނަުމ އްދު  ުގޮތުގައިުސ މްޕަލްގެނެވެު.
 .އެވަނީއެވެުގައ2ުިުތ ވަލްުުތިރީގައިވ ތަފުޞީލްުފައިސ ގެުލިބެންެޖހޭުނިޔަލަށްުގ2019ުެޑިސެމްބަރ31ުުުބިްނތަކުންުނެގުނު

ުގެުނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތަފުޞީލ2019ުުްޑިސެމްބަރ31ުުުންުބިންތަކުުު:ުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެގުނ2ުުުތ ވަލްު

ުއިތުރުުބަޔ ންުުޖުމުލަުުޖޫރިމަނ ުުމަހުުފީުުތަފުޞީލްުުއެއްބަސްވުންުު#

1ު
(AGR)243-

S02/PRIV/2015/1ު

ު 2015ުުޑިސެމްބަރ ޑިސެމްބަރ31ުުއިން
ފައިސ 2017ު ުގެުނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުޖޫރިމަނު 

- 220,527ު
7234,95ު

ުއެއްބަސުވުމެއްު ުދެއްކުމަށް ކުލި
ުތައްޔ ރުުކުރެިވފައި.

ު 2019ުުޖަނަވަރީ ުޑިސެމްބަރ ގ2019ުެއިން
ުނިޔަލަށްުނުދައްކައިހުރިުކުއްޔ އިުޖުރުމ ނ ު

13,334ު1,096 

2 
(AGR)243-

S02/INDIV/2015/4ު

ުލިބެންޖެހޭުު ުހަމައަށް ުއުވ ލުމ އި އެއްބަސްވުން
ުގޮތުގައިުު-/107,273 ުއެޑްވ ންސްގެ ުއިން ރ
ު ުއުނިކުރުމަށްފަހުުު-/30,000ދައްކ ފައިވ  ރ
ުބ ކީުލިބެންޖެހޭ

77,069 204 77,273 

ދެއްކުމަށްުއެއްބަސްވުމަށްފަހުު ފައިސު 
ުފައިސު  ުއެއްގޮތަށް އެގްރީމެންޓ އި

 ދައްކަމުންުގޮސްފައިުނުވޭު
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3 
ުމަރުކަޒު ހުރިުުއިޖުތިމ އީ

ުުދިނުމުގެު ުކުއްޔަށް ބިން
ުއެއްބަސްވުން

4ުު 2017ުުއެޕްރީލް ުފެށިގެން 4ުއިން
ގައިުއެއްބަސްވުންުއުވ ލުމ 2019ުުސެޕްޓެމްބުަރ
ުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ހަމައަށްު

349,184 63,900 413,084 
 

4 R/2014/2ު
ު 2014ުުޖެނުއަރީ 30ުުއިން 2017ުޖެނުއަރީ

ުއަށްުދައްކަންޖެހޭު
27,843 139,343 167,186 

 

5 R/2012/10 
ު 2010ުުއޮކްޓޯބަރ ޑިސެމްބަރ31ުުއަކުން

ުކުއްޔ އ2019ުުި ުޖެހޭ ުދައްކަން ުނިޔަލަށް ގެ
ުޖުރުމ ނ 

450 461,720 462,170 
 

ު 1,354,670 886,790 467,880ުޖުމުލަު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުަކންުހޯދުމުގެުފައިސ ުހުރިުނުލިބިުިމހ ތަަނށްުގޮތުގައިުކުލީގެުބިމު ުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދުގެ ުދައުަލތުގެ އަދ5.20ުުި، 5.19ތައްތައް
ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އުގައިވ ގޮތުގެުމަތީންުކުރިއަށްުގެންދ5.21ުި

ު
 

ުގެރެންޓީުއަދިުއެޑްވ ންސްުޕޭމަންޓްުގެރެންޓީުނަގ ފައިުނުވުންުުޕަރފޯމަންސްުބިޑްުސެކިއުރިޓީ،ު .3

ު ުގެނެސްފައިވ  ުގަވ އިަދށް ުމ ލިއްޔަތުގެ 1ުުދައުލަތުގެ ުިއޞްލ ޙުގެ 10.43ުުވަނަ ުގެ ު)އ( ުމ އްދ ގެ ުނަްނބަުރގައ4ުުިވަނަ ވަނަ
ު ުގޮތުގައި ުފަންސ ސްުު-/250,000ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުލައްކަ ުސެކިއުރިޓީއ އިު)ދެ ުބިޑް ުބީލަންތަކަށް ުބޮޑެތި ުރުފިޔ އަށްވުރެ ުހ ސް(

އަދިުމިުއިޞްލ ޙުގެު ގޮތުގައ10.67ުުިޕަރފޯމަންސްުގެރެންޓީުނަގަންޖެހެއެވެު. ު-/250,000ވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުފައި ުއެޑްވ ންސް ުބީލަންތަކަށް ުމަތީގެ ުރުފިޔ އިން ުހ ސް( ުފަންސ ސް ުލައްކަ ުއެއްވަރުގެު)ދެ ުޕޭމަންޓ އި ުއެޑްވ ންސް ުއެ ުދޭނަމަ، ސ 

ު ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުތަކުން ުސ މްޕަލް ުބަލ ފައިވ  ުއޮޑިޓުން ުނަމަވެސް، ުނަގަންޖެެހއެވެ. ުގެރެންޓީއެއް ވަަނ2019ުުޕޭމަންޓް
ުބީލަންތަކަށްުއިސްވެުދެންނެުވނުު)ދެުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑެތިު-/250,000އަހަރުގައިުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވު 

ުނީއެވެ.ގައިުއެވ3ުަވަލްުތ ގެރެންޓީތައްުނަގ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުފ ަހގަުކުރެވުނުުބީލަންތަކުގެުތަފުީޞލުު

ުބީލަންތަކުގެުތަފުޞީލުު:ުބިޑްުސެކިއުރިޓީ،ުޕ ފޯމަންސްުގެރެންޓީުއަދިުއެޑްވ ންސްުޕޭމަންޓްުގެރެންޓީުނަގ ފައިުނުވ 3ުތ ވަލްު

ުހޯދިުޚިދުމަތް/ުތަކެތިުު#
ކްޓްގެުކޮންޓްރެު
ުއަގުު

ބިޑްު
ުސެކިއުރިޓީު

ފޯމަންސްުޕަރ
ުގެރެންޓީު

އެޑްވ ންސްު
ޕޭމަންޓްު
ުގެރެންޓީު

1ު
ލޭންޑްުޔޫސްުޕްލޭންުރިަވއިޒްުކުުރމ އިުއ ބަންުިޑވެލޮޕްަމންޓްު

ުޕްލޭންުއެކުލަވ ލުންު
ުނެތްުނެތްުނެތް 396,152

ު-ުނެތްުނެތް 318,435ުަމރ މ ތުުކުުރމަށްުހޯުދުނުތަކެތިމަގުުަބއްތިަތއ2ުުް
ުނެތްުނެތްުނެތް 1,021,000ުފުވަްއމުލަކުުސްކޫލުގެުަމގުުފުޅ ުކރުުމެގުމަޝްރޫޢ3ުުު
ު-ުނެތްުނެތް 581,120ުކައުންސިްލގެުިއދ ރ އަށްުބޭުނންވ ުމުދ ަތއްުގަުތމަށްު)ސްޓޮކަށް(4ު
ު-ުނެތްުނެތް 406,012ުޖެހުންތިންުފުޓްސަލްުދަނުޑގައިުލައިޓްުޕޯްސޓ5ުުް

6ު
ުިއމ ރ ްތު ުބޭނުްނވ  ުިހންގުަމށް ުކޯސް ުޔުިނވ ސިޓީއިން އިސްލ މިކް

ުމަރ މ ތުކުރުންު
ު-ުނެތްުނެތް 340,986
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7ު
ުިއމ ރ ތް ުއެހެނިެހން ުައދި ުހަޓް ުަހދ ފަިއވ  ުކިޅީަގއި ަތްއުބަންޑ ރަ

ުމަރ މ ތުކުރުންު
ުނެތްުނެތްުނެތް 998,030

 4,061,735ުޖުމުލަު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގެނެސްފައިވ ު ުގަވ އިދ ށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުވަނަުއ3ުުި)ހ(ުދައުލަތުގެ ުވަނަުމ އްދ ގެު)އ10.43ުޞްލ ޙުގެ ުނަންބަރުގައ4ުުި(ުގެ ވަނަ

ުގެރެންޓީުޓީއ އިުޕަރފޯމަންސްތީގެުބީލަްނތަކަށްުބިޑްުސެިކއުރި)ފަސްުލައްކަ(ުރުފިޔ ުއިންުމަު-/500,000ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްު
ުނެގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށ10.67ުުްވަނަުއިޞްލ ޙުގ1ުުެ)ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ށްުގެނެސްފައިވ ު
)ދެުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސް(ުރުފިޔ އިންުމަތީގެުބީލަންތަކަށްުއެޑްވ ންސްުފައިސ ުދޭނަމަ،ުއެުއެޑްވ ންސްުޕޭމަންޓ އިުު-/250,000

 އެއްވަރުގެުޕޭމަންޓްުގެރެންޓީއެއްުނެގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 

4. ު ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއ ބަން ުރިވައިޒްކުރުމ އި ުޕްލޭން ުޔޫސް ުލޭންޑް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޓީ ުޕްލޭން މ ސްޓަރ
ވ ުފިޔަވަޅުތައްުއަޅ ފައިުނުވުމ އިުއެޑްވ ންސްގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކޮށްފައިވ ުފަރ ތުންުމަސައްކަތްުނިންމ ފައިުނުވުމުންުއެކަށީގެންު

ހޯދ ފައިު އަނބުރު  ފައިސު   ނުވުންުުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 

ުކުރުމަށްުުމަސައްކަތްުއެކުލަވ ލުމުގެުޕްލޭންުމ ސްޓަރުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއ ބަންުރުމ އިރިވައިޒްކުުޕްލޭންުޔޫސްުލޭންޑްުސިޓީގެުފުވައްމުލަކު
ުސަތޭކަުއެއްުހ ސްުހަުނުއަދިހަުލައްކަުުތިން)396,152ު-/ުގައ2019ުިުޖުލައ22ުިުދެމެދުުއިދ ރ އ އިުކުންފުންޏަކ އިުކައުންސިލްގެ
28ުުތ ރީޚަކީުނިންމަންޖެހޭުމަސައްކަތްުވ ގޮތުންުއެއްބަސްވުމުގައިުުމި.ުސޮއިކޮށްފައިވެއެވެުއްގައިއެއްބަސްވުމެުރުފިޔ ގެު(ުފަންސ ސްދޭއް

ުއެވ2019ުެުއޯގަސްޓް ުހަވ ލުވިު،ނަމަވެސް. ުއިދ ރ ގައިުކައުންސިލްގެުއިތުުރކުރުމަށްުމުއްދަތުުމަސައްކަތުގެުފަރ ތުންުމަސައްކަތް
ުއިތުރުކޮށްދީފައިވެއެވެުއަށ2019ުްުއޮކްޓޯބަރ13ުުތ ރީޚުުނިންމަންެޖހޭުމަސައްކަތްުދުމުންއެ ުކޮށްދެުވުނު. ުއިތުރު ނަމަވެސް

ުއ ބަންުޕްލޭންއ އިުޔޫސްުުލޭންޑްުގައ2019ުުިުޑިސެމްބަރ22ުުއިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުނުވ ތީުނިމިފައިމަސައްކަތްުުވެސްމުއްދަތަށް
ުގުޅިގެންވެސްުސިޓީއ އިުމިު.އެދިފައިެވއެވެުސިޓީއަކުންުުފަރ ތަށްމަސައްކަތްުހަވ ުލވިުނުމަށްދިުފޮނުވައިުޕްލޭންުމ ސްޓަރުޑިވެލޮޕްމަންޓް

ުޔުނިޓަށްުުޕްރޮކިއުމަންޓްުސެކްޝަނުންުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސިޓީުގައ2020ުިުފެބްރުއަރ27ުީުނިންމ ފައިނުވ ތީުއްކަތްމަސަުފަރ ތުންއެ
(2020ުުޑިސެމްބަރ17ު)ުތ ރީޚުުރެވުނުކުުއޮޑިޓްު،ނަމަވެސްު.އެދިފައިވެއެވެުއެޅުމަށްުފިޔަވަޅުތައްުއަޅަންޖެހޭުމެދުުއެފަރ ތ ުމެމޯއަކުން

ު ކުރެވުނެވެ.ުފ ހަގަުނެތްކަންުއެނގެންުލިޔުމުންުއަޅ ފައިވ ކަންުފިޔަވަޅެއްުއެއްވެސްއިމެދުުއެފަރ ތ ުނިޔަލަށްވެސްުގެ

.ުދީފައިވެއެވެރުފިޔ ު(ުވީސްތޭުސަތޭކަުހަތަރުުހ ސްުނުއަުަފންސ ސް)ު-/59,423ުގޮތުގައިުފައިސ ގެުއެޑްވ ންސްުމަސައްކަތަށްމިު
އެއްބަސްވުމ އިުއެއްގޮތަށްުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންޮގސްފައިުނުވ އިރުވެސްުމިުފަރ ތ އިމެދުުއެއްވެސްުފިޔަވަޅެއްުއަޅ ފައިުނަމަވެސް،ު

ފަިއސު ުުނިޔަލަށްވެސްުގެ(2020ުުޑިސެމްބަރ17ު)ުތ ރީޚުުކުރެުވނުުއޮޑިޓްނުވުމުގެުއިތުރަށް،ު އެޑްވ ްނސްގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވު 
ުހޯދުމަށްުއެއްވެސްުމަސައްކަތެއްުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުެނވެ.ު

 

ު
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އެއްބަސްވުމ އިުުށްނުދ ނަމަ)ހ(ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިުއެކިުފަރ ތްތަކ އިުދެމެދުވެވޭުއެއްަބސްވުންތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމަސައްކަތްުކުރިޔަ
 އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

ވަނަުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށ10.67ުުްވަނަުއިޞްލ ޙުގ1ުުެށްުގެނެސްފައިވ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަ)ށ(ު
ފައިސ ުދޭނަމަ،ުއެުއެޑްވ ންސްުޕޭމަންޓ އިުު)ދެުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސް(ުރުފިޔ އިންުމަތީގެުބީލަންތަކަށްުއެޑްވ ންސްު-/250,000

ުއެއްވަރުގެުޕޭމަންޓްުގެރެންޓީއެއްުނެގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުންު .5 ުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުގަވ އިދު 

ގައިުު)ހވަނަުމ އްދ ގ11.03ުެތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައުލަ  ބަޖެޓުގެުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުކޮށްގެންދައުލަތުގެުު(
ުލަފ ކުރ ުމުއްދަތުުއެއްއަހަރަށްވުރެުގިނަުވ ނަމަުއެުތަކެތިުދައުަލުތގެުކ ހޯދ ުއެންމެހައިުތަކެއްޗ އި،ުަމސައްކަތްތަ އި،ުބޭނުންކުރުމަށް

ު ުހިމަނައިގެން ުރަޖިސްޓްރީގައި ުނަމMG/PR01ުޫހަރުމުދަލުގެ ުހިމެނިފައިވ  ުކަަމށްުުނ އ ގައި ުބަލަހަްއޓަންވ ނެ ެއއްގޮތަށް
ލޫމ ތުުުމދ ތަކުގެުބަލަހަްއޓަންޖެހޭުަމޢުމ ްއދ ގެު)ބ(ުގައިުދައުލަތުގެުހަރުުމދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުުއަދިުއެުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުޖަހަންވ ނެއެ ުމުަދލުގައިވެސް ުނަްނބަރު ު)މި ުނަންބަރު ުޯކޑު ުއިންވެންޓްރީ ުތެރޭގައި ުތަފުީޞލުުތަކުގެ ުނަމ އި ުފުރިހަމ  ުުމދަލުގެ ވެ(،
)ބްރޭންޑް،ުމޮޑެލް،ުސީރިއަލްުަނންބަރު،ުމިންުނުަވތަުބަރުދަްނ،ުމުދަލުގެުހ ލަތު،ުމަރ މ ތެއްުކުެރވިފައިވ ނަމަުއެކަމެއްގެުތަފުޞީލުު

)ފަހުންުއަންނަުުުއިތުރުުމަޢުލޫމ ތުމުދ ުހުރިުތަން،ުމުދ ުލިުބނުުތ ރީޚު،ުމުދަލުގެުއަގުުއަދި، (ންމުުމަޢުލޫމ ތުއަދިުމިނޫންވެސްުމުހި
  ހިމެނެއެވެ.ުބަދަލުުއެނގޭގޮތަްށ(

ހަރުމުދަލުގެުަދފްތަރުގައިުހަރުމުދަލުގެުމަޢުލޫމ ތުުބަލަހައްޓ ފައިުވީނަމަވެސް އޮޑިޓްުު،އެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލަހައްޓަމުންދު 
ު ުެނގުނު ުގޮތުގައި ުސ މްޕަލްގެ ުނުވ ކަމ އި،ުހަރުމުދަލުެގުއަުގ،ުކުރުމަށް ުޖަހ ަފއި ުަނންބަރު ުކޯޑު ުިއންވެންޓްރީ ުހަރުމުދ ތަކުގައި ބައެއް

އިުސީރިއަލްުނަންބަރުުއަދިުމޮޑެލްުނަންބަރުުދަފްތަރުގައިުލިޔެފައިުނުވުމ އިުބައެއްުހަރުމުދ ތައްުހަުދމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނ ފަ
ު ުކުރެވުނެވެ. ުފ ހަގަ ުހަރުނުވ ކަން ުއަދި ުރަޖިސްޓްރީގައި ުުހަރުމުދ ތަކެއްގެުގިނަމުދަލުގެ ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުހިމަނ ފައި 31ުއަގު

ު"2019ުޑިސެމްބަރު ުކަމުގައިވު ބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އިގެުނިޔަލަށް ުއަގު ުޖުމުލަ ުހަރުމުދަލުގެ ުހިމަނ ފައިވ  "ުގައި
ުސ ޅީސްު-/26,542,772 ުލައްކަ ުފަސް ުމިލިއަން ުޔަޤީންު)ސައްބީސް ުސައްޚަކަން ުރުފިޔ ގެ ުދޭއް( ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުހަތް ުދެހ ސް

ުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ޮގތަށްުަދއުލަތުގެުބަޖެޓުގެުކެޕިަޓލްުޚަރަދުގެުމ އްދ ގެވަނ11.03ުުަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައުލަ)ހ(ު ު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުގިނަުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުކޮށްގެންުހޯދ ުއެންމެހައިުތަކެއްޗ އި،ުމަސައްކަތްތަތ އި،ުޭބނުންކުރުމަށްުލަފ ކުރ ުމުއްދަތުުއެއްުއަހަރަށްވުރެ

ުރަޖިސްޓްރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުތަކެތި ުއެ ުވ ނަމަ ުހިމަނައިގެން ުއެއްޮގތަްށMG/PR01ުުގައި ުނަޫމނ އ  ުހިމެނިފައިވ  ގައި
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