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ު ުހުވަދުއަތޮޅު ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުުގެމަނަފުށީުުއުތުރުބުރީުދިވެހިރ އްޖޭގެ

ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުރިޕޯޓުގެ ުނަންބަރުުމި ުޤ ނޫނު 4/2007ު  ުބޭނުމަކީ ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ގެ ު)އޮޑިޓް ުގެމަނަފުށީުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ
މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްު އަށްުނިމުނުުމ ީލުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކ 2019ުުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއ2019ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުގެމަނަފުށީހުވަދުއަތޮޅުުބަޔ ންުކުރުމ އި،ު
އެއްގޮތަށް ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފަިއވ ުު،އަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްޮކށްދެއްވިުބަޖެޓު  އެުިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުެތރޭގައިތޯުއ އުި، ކަންަކްނުުއަދިުއެހެނިެހންުމ ލީުއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެކަކަންތައްތަކަށްު،
ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުބަލަހަްއޓ ފައިވަނީ ުދ އިރ ތައްުވ އިދ ގަހިންގ  ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ އި،
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ދެަވނަުބައިގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ނީު މިންވަރ އިުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެު. ކައުންސިލްެގުު،ޢަމަލުޮކށްފައިވު 

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮ ެއއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  ުތެވެ.ުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެުނިންމުންތަކު 
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ުު،ގެއިތުރުންމީ ުސަފުޙ  ުރިޕޯޓ އެކު 34ުުމި ުހިމެނިފައިވ 41ުއިން ުބަޔ ނ އިު،އަށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
ުބަޔ ނުގައިު ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއޮޑިްޓކޮށްފައެވެ. ުަބލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ބަޔ ންތަކ 

ުފ  ުބަިއު"މައްސަލައެއް ުދެަވނަ ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުގަވ އިދުތަކު ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުމިންވަރ ެމދުުުޤ ނޫނުތަކ އި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އެއްގޮަތށް
ުކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަ

ުފ ހަގަ މި ުުރިޕޯޓުގައި ުހުވަދުއަތޮުޅ ުކަންތައްތައް ުގެމަނަފުށީުކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިު،ވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްމަޝް

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުހުށަހެޅުުށްުތައްޔ ރުކޮުލީުބަޔ ންތައްުމ ު

ު ުނަންބަރު ުމ3/2006ުަޤ ނޫނު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ން،ުތީ)ދައުލަތުގެ
އިދ ރ ގެުހިސ ބުތައްުޙަޤީޤަތ ުއެއްގޮަތށްުު،އްޓުމ އިމ ލީުަކންތައްތައްުބެލެހެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެއުތުރުބުރީުގެމަަނފުީށުހުވަދުއަތޮޅުު

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

އޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުު،ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވު 
3/2006ުޤ ނޫނުުަނންބަރުު، އިދ ރ ުއަށްުކައުންސިލްގެއުތުރުބުރީުގެމަނަފުށީުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުަށހެޅުމަކީުހުވަދުއަތޮޅުު

ު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(46ުު)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުވަނަ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުދ އިރ ތަްއ7/2010ުުައދި ުއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ
މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު( ލިބުނުގޮތ އިުގެުދަުށންުކަނޑައަޅ ފައިވު  ފައިސު  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު.

ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު ުއެ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޔ ން ބަޖެޓ އި ުސެކްޓަރު، ބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުޕަްބލިކް "އިންޓަރނޭޝަނަލް
ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކަ އ އިުއެއްގޮތަްށުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(ު: އުންޓިންގު"

ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްެގުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުއަދިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ
އިންޓަރަނލްުޮކންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުތަްނފީޒުކޮްށު، ންވ ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުު ހަރުދަނު  އެކަށީގެންވު 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުަލވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުު،ދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުެބލެެހއްޓުމ އި
އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުުމ ލީުބަޔ ންތައްުއަހަރީު،ޓުމ އިއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއް އެކުލަވ ލުމ އުި،

ުޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކރުންުހިމެނެއެވެ.ު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސް

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުޖެނެރަލްގެ ުހުވަދުއަތޮޅުއޫމަސްއޮޑިޓަރ ުުކައުންސިލްގެުގެމަނަފުށީުއުތުރުބުރީުލިއްޔަތަކީ ބަޔ ންަތއްުުމ ލީުއަހަރީއިދ ރ ގެ
ުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ުެދކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެދު ުމ ލީުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުއްުބަޔ ންތަުއޮފީުހން

އޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ އިުއެއްގޮތަްށުޑްރސްޓޭންޑަނޭަޝނަލްުރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެު.
ކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމިޢަމަލުކުރުމ އުި،

ުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުގޮތަށްުނެވޭޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަ
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ުކަ ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ށަވަރު
ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެެގންވަނީުއޮޑިޓަރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަ

މައިގަނޑު އ އިު، ގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަެވސް(ުު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓްު"
މ ލީުބަޔ ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމި މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުގުޅޭ ުހުށަހެޅުމ އި ުހިމެނެއެވެު،ތައްޔ ރުކުރުމ އި ުއޮޑިޓަރުްނުރިޢ ޔަތްކުރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމ ލީުމުއައްސަސ ގެ ުއަދި .
ު ުބޭނުންބަޔ ންތައް ުހުށަހެުޅމުގައި ުބަޔ ންތަްއުތައްޔ ރުކޮށް ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ކޮށްފައިވ 

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

ުހެކިތަ ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އްުއޮޑިޓެއް
އޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ު

ުއޮޅުންތަކ އި ުއެންމެހ  ުމުޢައްސަސ ގެ، އެކަށީގެންވ  ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުކަްނތައްަތއްު އޮޅުވ ލުންތަކ އި ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއެވެ.ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެ

ތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުމ ލީުބަޔ ން
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުކޮލިފައިޑްު

ުގެުނިޔަލަށްުއަހަރުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީބަޔ ނުގެު'ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުގޮތުެގުބަޔ ން'ުގައ2019ުުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
ު ުފައިސ ގެ ުރުފިޔ ު-/1,567,227ުގޮތުގައިހުރި ުހަތ ވީސް( ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުހަތް ުފަސްދޮޅަސް ުލައްކަ ުފަސް ުމިލިއަން ު)އެއް

ުނަންބަރު ،ވ އިރުހިމަނ ފައި ުނޯޓު ުބަޔ ނުގެ ުހުރ19ުުިުމ ލީ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުތަކެތި(ުގައި ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ )ފައިސ އ އި
ުހިމަނ ފައިވަީނު ުގޮތުގައި ުފަހެއް(ުު-/1,470,865ފައިސ ގެ ުފަސްދޮޅަސް ުއަށްސަތޭކަ ުހ ސް ުހަތްިދހަ ުލައްކަ ުމިލިއަްނުހަތަރު )އެއް

ުުރުފިޔ  ުއަދި ުކައެވެ. ުހަތަރު ުައންނަ ުބޭނުންކުރަމުން ުއިދ ރ އިން ުއުންސިލްގެ ުޚަރަދުކުރު އެކައުންޓަުބޭންކް ުފައިސ އ އި ުޖަމ ކުރ  ްށ
ުސަބް ުބަލަހައްޓ  ުތަފްސީލް ު-ފައިސ ގެ ުއަހަރުގެ ުބ ކީ(ުތަކުން ު)އައިޓަމް ުގޮތުގައިލެޖަރސް ުފައިސ ގެ ުހުރި ު-/1,461,902ުނިޔަލަށް

ލެޖަރސްު)އައިޓަމްުބ ީކ(ު-ސަބްނަމަވެސް،ުުދެއްކި (ުރުފިޔ ސްުއެއްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުދޭއްއަންުހަތަރުުލައްކަުަފސްދޮޅަ)އެއްުމިލި
)އެއްުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުހަތަރުުހ ސްުު-/1,504,772(ުގައިުހިމަނ ފައިވަނ11ުީއިނ5ުުްމ ލީބަޔ ނުގެުނޯޓުުނަންބަރުު)އ އިުގުޅޭު

އެވެ. ލެޖަރްސ(ު-ބޭންކްުއެކައުންުޓގެުއައިޓަމްުބ ކީު)ސަބ4ުްކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުއެހެންކަމުން،ުުހަތްުސަތޭކަުހަތްދިހަުދޭްއ(ުރުިފޔު 
ށްުއަދ ހަމަކޮށްުއެކައުންޓްުބ ކީު)ކޭޝްުބުކް(ުއ ުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިނުވުމުގެުސަބަބުންުމ ލީުބަޔ ނުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުކަމަު

)ނުވަދިހަހަުހ ސްުު-/96,362ގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގެުތަފ ތުގެުގޮތުގައ19ުުިބަރުުބަޔ ންކުރ ުއަދަދ އިުމ ލީުބަޔ ނުގެުނޯޓުުނަން
(ުއަށްުދައްކ 11ުއިނ5ުުްއިުނޯޓުުނަންބަރުު)ތިންުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްދޭއް(ުރުފިޔ ގެުފަރަގުުހުރުމ އިުއަދިުފޮތްތަކުންުދައްކ ުބ ކީއ 

ގެުު()ސ ޅީސްުދެުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުހަތްދިހަު-/42,870ުބ ކީއ  ސަބަބުުހ މަކޮށްފައިުުމިުތަފ ތުތައްުއައިނަމަވެސުް،ރިހުފަރަޤުުރުފިޔު 
ުުނުވުން.

ު
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ުކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުބަޔ ންތަކަށްުުމ ލީުސަބަބުންުމައްސަަލއިގެުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުސަބަބުގައިުދެވުނުުއޮޕީނިއަންުކޮލިފައިޑްު،ގޮތުގައިުދެކޭުއޮފީހުންުމި
ުމ ލީުނިުމނުުއަށ2019ުްުޑިސެމްބަރ31ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުގެމަނަުފށީުއުތުރުބުރީުހވަދުއަތޮޅުުު،ފިޔަވައިުފަރަގުތައްުއަންނ ނެ
ުއަކީ"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ

ުއެުުއަހަރުުުމ ލީުނިމުނުުުއަށ2019ުްުޑިސެމްބަރ31ުުއިދ ރ ގެުކައުންިސލްގެުގެމަނަުފށީުއުތުރުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑު
ުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުލިބުނުުއިދ ރ އަށް
ުސެކްޓަރުަޕބްލިކްުއިްނޓަރނޭޝަނަލް"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުގޮތްުހޭދަކުރެުވނުުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި

ުއެއްގޮތަށްުއ އި"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަޑްުއެކައުންޓިންގ
ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރު

ު

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
ގުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ންހުރިުޅުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު 

ުގ ނޫުނތަކ އި ުމަގަވ އިދުތަުއެހެނިހެން ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުތީކ އި ުން، ުމ ލީުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުގެމަނަފުށީުއުތުރުބުރީހުވަދުއަތޮޅު
އެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުުޚަރަދުތައްުކުރުމުގައިުު،ބެެލހެއްޓުމ އިު، ކަންތައްތައްުހިންގ 

ޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައް
ުއިދ ރ ގެުޚަރަދުކުރުމ އި،ުުތެރޭގައި ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އި ުހަޤީަޤތ އި ުހިސ ބުތައް ކައުންސިލްގެ

ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މ ލީުޒިންމ ދ ރުު

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

ުކައުންސިލްގެުގެމަނަފުށީުއުތުރުބުރީހުވަދުއަތޮޅުުު،ލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނކުރުމުގެުއިތުރުންމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަ
އެއްގޮތަްށ،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު އިދ ރ ގެު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުހުދޫ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުކަނޑައެޅިފަިއވ  ުއ އި،ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުތެރޭގައިތޯ ުމ ލީުުދުގެ އިދ ރ ގެ
ކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުު،އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،ކަންކަންުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި
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ުގަވ އިދުތަކ އި ުޤ ނޫނުަތކ އި ުއެހެނިހެން ުޢަމަލުކުރެުގުޅުންހުރި ުއެއަށް ުބަލައި، ުބަޔ ްނުއެއްގޮތަށްތޯ ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ވިފައިވ 
ުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެ
ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުުހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަދައުލަތުގެ ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ ުއެހެނިހެންުއި ުގުޅުންހުރި މ 
ުވެ.ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެޚިލ ުނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިޤ 

އަދިވެސްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅޭު، އިުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ މިގޮތުންުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަ
ުކިުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެއިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުޢަމަލުކުރެވިފަުއެހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކަށް

ުލުކުރަމެވެ.ުބޫުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަ

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްުުގަވ އިދުތަކަށްުުޤ ނޫނުތަކ އިު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

އެުމުދ ތަުކެގުު،ގައިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަންެޖހޭުމުދ ތަކ އިމ އްދ ުވަނ11.03ުަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގުދައުލަ (1)
ުހިމެނު ުމަޢުލޫމ ުތތައް ުލ ޒިމްކުރ  ުހަރުމުދަލުގެުު،ނަމަވެސްވީުުބަޔ ންކޮށްފައިމަށް ުތަްއޔ ރުކޮށްފައިވ  ުއިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ

ު ުގަވ އިދު ުއަގ އި ުމުދަލުގެ ުބައެއް ުބައެއްުރަޖިސްޓްރީގައި ުހިމަނ ފައިނުވުމ އި ުފުރިހަމަަޔށް ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުއެހެނިހެން ލ ޒިމްކުރ 
ުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އިގެުނިޔަލަށްު"2019ޑިސެމްބަރ31ުުމުދ ތައްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނ ފައިުނުވުމުންު
ު ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުު-/4,378,216ބަޔ ން"ގައި ުލައްކަ ުތިްނ ުމިލިއަން ުހ ްސުހަތް)ހަތަރު ުއަށް ދިހަ

 ކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވުން.ުުޞައްޙަރުފިޔ ގެ(ުސޯޅަދުއިސައްތަު

ުގަވ އިދުެގު (2) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެކައުންޓެްއ13.09ުުދައުލަތުގެ ުބޭންކް ުވަކިން ުއެކައުްނޓ  ުބޭންކް ު)ޕަބްލިކް ު)ނ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ޙަވ ލުވެހުރިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ (ުމަދުވެގެންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުއެކައުންު،ހިންގޭނަމަ ކަމަށްުުޓްުރިކޮންސައިލްުކުރަންވ ނެއެކަމު 

ކޮންސިލިއޭޝަންުރިުއެކައުންޓުގ4ުެއިުހުޅުވ ފައިވު ބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގަ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު،ނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައިުވީ
 .ރުކޮށްފައިުުނވުންސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ 
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުދުތަކަށްުގަވ އިުުނުތަކ އިުޤ ނޫު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުގޮތެއްގައި ުު،)ހ(ުމައިގަނޑު ުއިދ ުގެމަނަފުށީުއުތުރުބުރީހުވަދުއަތޮޅު ުކައުންސިލްގެ 31ުުރ ގެ ުމ ލ2019ުުީޑިސެމްބަރު ުނިމުނު އަށް
ުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮަތށް،ުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުަތއް

ުގޮތަށް ުދައުލަތުގެ، ޙ ޞިލްވ  ުމިންވަރަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގަިއ ުމ ލިއްޔަުތގެުއެ
ުޤ ނޫނ އި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށެވެ.

ު ު)ށ( ުމިންވަރ މެދުއަދި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިަދށް ުއަސ ސްޤ ނޫނ އި ުބިނ ކުރެވުނު ުުދެކޭގޮތް ުމައްސަލަތަްއުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ބަލަހަްއޓ ފައިުވަނީުލްގެުއިދ ރ ގެުކައުންސިު،ފިޔަވައި ުމ ލިއްޔަުތގެުދައުލަތުގެއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަްނ،ުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައި،ުހިންގު 
ުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ުއެއްގޮތަށްގަވ އިދ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އި

ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އަދަދުގެުސައްޙަކަންުމަލީ .1 ބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ނ އިުގުޅޭުނޯޓުތަކުގައިުއިދ ރ ގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 
 ކަށަވަރުުނުކުރެވުންު

އަދަދުތަކ އިުގުޅޭގޮތުންުމ ލީު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިުގެނެސްފައިވު  ބަޔ ންުބޭނުންކުރ ުމ ލީުބަޔ ނުގެު"ފައިސު 
ުނިޔަލަށްު ުއަހަރުގެ ުގެނެސްދެެވއެވެ.ުއެގޮތުން ުނޯުޓތަކުގައި ުަތފުޞީލު ުގުޅޭ ުބަޔ ނ އި ުމ ލީ ުަމޢުލޫމ ތު، ުއިތުރު ުބޭނުންވ  ފަރ ތްތަކަށް

ދަދ އިުޭބންކްުނުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގެުތެރެއިންުނަގުދުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހުރިުއައިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުމ ލީުބަޔ 
ުއަދަދު ުހުރި ުު،އެކައުންޓުތަކުގައި ުނަންބަރު ުނޯޓު ުގުޅޭ ުބަޔ ނ އި އިންުު(ތަކެތިުބެލެވޭުގޮތުގައިުފައިސ ގެުފައިސ އ އި)19ުމ ލީ

އައިޓަމްު)ސަބްު،ތަފުޞީލުކޮށްދޭއިރު ެލޖަރ(ުތަކުގެުތަފުޞީލުުމ ލީުބަޔ ނ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުނޯުޓތަކުގައިު-މިުފައިސ ަތއްުނިސްބަތްވު 
ުއަށް(ުގެެނސްދެވެއެވެ.11ުއިނ5ުުް)ނޯޓުު

ގައ2019ުުިކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުނަމަވެސް،ު ލިބުނުޮގތ އިުހޭދަުުކރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ންު' ގެުއަހަރުވަނަުއަހަރުގެުމ ީލބަޔ ުނގެު'ފައިސު 
ު)އެއްުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުފަސްދޮޅަސްުހަތްުހ ސްުދުއިސައްތަުހަތ ވީސް(ުރުފިޔ ު-/1,567,227ުޮގތުގައިހުރިުފައިސ ގެުުނިޔަލަށް
ުނަންބަރު ،ވ އިރުހިމަނ ފައި ުނޯޓު ުބަޔ ނުގެ ުހުރ19ުުިުމ ލީ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުތަކެތި(ުގައި ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ )ފައިސ އ އި

ުހިމަނ ފައިވަީނު ުގޮތުގައި ުފަހެއް(ުު-/1,470,865ފައިސ ގެ ުފަސްދޮޅަސް ުއަށްސަތޭކަ ުހ ސް ުހަތްިދހަ ުލައްކަ ުމިލިއަްނުހަތަރު )އެއް
ުުރުފިޔ  ުއަދި ުކައެވެ. ުހަތަރު ުައންނަ ުބޭނުންކުރަމުން ުއިދ ރ އިން ުއުންސިލްގެ ުޚަރަދުކުރު އެކައުންޓަުބޭންކް ުފައިސ އ އި ުޖަމ ކުރ  ްށ

ުސަބް ުބަލަހައްޓ  ުތަފްސީލް ުގޮތުގައި-ފައިސ ގެ ުފައިސ ގެ ުހުރި ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުބ ކީ(ުތަކުން ު)އައިޓަމް ު-/1,461,902ުލެޖަރސް
ލެޖަރސްު)އައިޓަމްުބ ީކ(ު-ދެއްކިުނަމަވެސް،ުސަބް (ުރުފިޔ ކަުދޭއްސްުއެއްުހ ސްުނުވަުސަތޭ)އެއްުމިލިއަންުހަތަރުުލައްކަުަފސްދޮޅަ

)އެއްުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުހަތަރުުހ ސްުު-/1,504,772(ުގައިުހިމަނ ފައިވަނ11ުީއިނ5ުުްޔ ނުގެުނޯޓުުނަންބަރުު)އ އިުގުޅޭުމ ލީބަ
އެވެ.ުއެހެންކަމުން ލެޖަރްސ(ު-ބޭންކްުއެކައުންުޓގެުއައިޓަމްުބ ކީު)ސަބ4ުްކައުންސިލްުއިދ ރ ގެު،ުހަތްުސަތޭކަުހަތްދިހަުދޭްއ(ުރުިފޔު 

ށްުއަދ ހަމަކޮށްުއެކައުންޓްުބ ކީު)ކޭޝްުބުކް(ުއ ުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިނުވުމުގެުސަބަބުންުމ ލީުބަޔ ނުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުކަމަު



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

 
 7 ގ41ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

 

 

 

)ނުވަދިހަހަުހ ސްުު-/96,362ުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުގެުތަފ ތުގެުގޮތުގައިުގައ19ުިުމ ލީުބަޔ ނުގެުނޯޓުުނަންބަރުުބަޔ ންކުރ ުއަދަދ އި
(ުއަށްުދައްކ 11ުއިނ5ުުްތިންުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްދޭއް(ުރުފިޔ ގެުފަރަގުުހުރުމ އިުއަދިުފޮތްތަކުންުދައްކ ުބ ކީއ އިުނޯޓުުނަންބަރުު)

ުނަމަވެސް،ުމިތަފ ުތުއަންނަުޮގތްުސ ފުޮކްށު(ުރުފިޔ ުގެުތަފ ތުު)ސ ޅީސްުދެުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުހަްތދިހަު-/42,870ބ ކީއ ު ހުރި
ގައިުނުދެވުމުގެުސަބަބުންު ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަުކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ންު' މ ލީުބަޔ ންގައިުގޮތުގައިުހުރިުފައިސ ގެުުގެުނިޔަލަށްއަހަރު'ފައިސު 

ުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުކުރެވިފައިުނުވ ހިމަނ ފައިވ ުއަދަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުސައްޚަުމަޢުުމ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއިދ ރ ގަިއުހުރިުފައިސ އ އިުފައިސ ގެުގޮތު
ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

2. ު ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުދަފްތަރު ުނުވުުހަރުމުދަލުގެ ުގެންގޮސްފައި ުގޮތުގައިުބަލަހައްޓަމުން ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ މ އި
އަދަދުުސައްޙަުނުވުންު ުހިމަނ ފައިވު 

ގައިުު)ހވަނަުމ އްދ ގ11.03ުެތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައުލަ  ދައުލަތުގެުބަޖެޓުގެުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުކޮށްގެންު(
ުލަފ ކުރ ުމުއްދަތުުއެއްއަހަރަށްވުރެުގިނަުވ ނަމަުއެުތަކެތިުދައުަލުތގެުކ އެންމެހައިުތަކެއްޗ އި،ުަމސައްކަތްތަހޯދ ު އި،ުބޭނުންކުރުމަށް

ު ުހިމަނައިގެން ުރަޖިސްޓްރީގައި ުނަމޫނ އ MG/PR01ުހަރުމުދަލުގެ ުހިމެނިފައިވ  ުކަަމށްުުގައި ުބަލަހަްއޓަންވ ނެ ެއއްގޮތަށް
ލޫމ ތުުުމދ ތަކުގެުބަލަހަްއޓަންޖެހޭުަމޢުމ ްއދ ގެު)ބ(ުގައިުދައުލަތުގެުހަރުުމދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުުއަދިުއެުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުފުރިހަ ުުމދަލުގެ ުޖަހަންވ ނެއެވެ(، ުމުަދލުގައިވެސް ުނަްނބަރު ު)މި ުނަންބަރު ުޯކޑު ުއިންވެންޓްރީ ުތެރޭގައި ުތަފުީޞލުުުމަތަކުގެ ނަމ އި
އަލްުަނންބަރު،ުމިންުނުަވތަުބަރުދަްނ،ުމުދަލުގެުހ ލަތު،ުމަރ މ ތެއްުކުެރވިފައިވ ނަމަުއެކަމެއްގެުތަފުޞީލުު)ބްރޭންޑް،ުމޮޑެލް،ުސީރި

)ފަހުންުއަންނަުުމުދ ުހުރިުތަން،ުމުދ ުލިުބނުުތ ރީޚު،ުމުދަލުގެުއަގުުއަދިުއިތުރުުމަޢުލޫމ ތު، (ންމުުމަޢުލޫމ ތުއަދިުމިނޫންވެސްުމުހި
ހަރުމުދަލުގެުަދފްތަރުގައިުހަރުމުދަލުގެުމަޢުލޫމ ުތު  ވެ.ހިމެނެއެުބަދަލުުއެނގޭގޮަތށް( އެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލަހައްޓަމުންދު 

ބައެއްުހަރުމުދ ތަކުގައިުިއންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުުޖަހ ަފއިުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިުނެގުނުުު،ބަލަހައްޓ ފައިުީވނަމަވެސް
ހަރުމުދަ ސީރިއަލްުނަންބަރުުއަދިުމޮޑެލްުނަންބަރުުދަފްތަރުގައިުލިޔެފައިުނުނުވ ކަމ އުި، މުދަުލގެުުވމ އިުބައެއްުހަރުމުދ ތައްުހަރުލުގެުއަގުު،

ު ުކުރެވުނެވެ. ުފ ހަގަ ުނުވ ކަން ުހިމަނ ފައި ުހިމަނ ފައިުރަޖިސްޓްރީގައި ުއަގު ުހަރުމުދ ތަކެއްގެ ުގިނަ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ އަދި
"ުގައިުހިމަނ ފައިވ ުހަރުމުދަލުގެުބަޔ ންުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުމިލްކިއްޔ ތ އިގެުނިޔަލަށްު"2019ުޑިސެމްބަރ31ުުުނުވުމުގެުސަބަބުން

ު ުކަމުގައިވ  ުއަގު ުު-/4,378,216ޖުމުލަ ުލައްކަ ުިތން ުމިލިއަން ުހަތް)ހަތަރު ުދުިއސައްތަ ުހ ސް ުއަށް ސައްޚަުުރުފިޔ އަކީ(ުސޯޅަދިހަ
 އަދަދެއްކަންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ޮގތަށްުަދއުލަތުގެުބަޖެޓުގެުކެޕިަޓލްުޚަރަދުގެުމ އްދ ގެވަނ11.03ުުަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދައުލަ)ހ(ު ު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުގިު ުއަހަރަށްވުރެ ުއެއް ުމުއްދަތު ުލަފ ކުރ  ުބޭނުންކުރުމަށް ުމަސައްކަތ އި، ުތަކެއްޗ އި، ުއެންމެހައި ުހޯދ  ުޚަރަދުކޮށްގެން ނަުއައިޓަމްތަކުން

ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުތަކެތި ުއެ ުުވ ނަމަ ުއެއްޮގތަްށMG/PR01ުުހިމަނައިގެން ުނަޫމނ އ  ުހިމެނިފައިވ  ގައި
ުބެލެހެއްޓުމަށްުަދންނަވަމެވެ.
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ވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުމުދ ތަކުގ11.03ުުެ)ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
މުދަުލގެުބަލަހައްޓަންެޖހޭުމަޢުލޫމ ތުުތަކުގެުތެރޭގައި ުހިމެނޭުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުު)މިުނަންބަރުުމުދަުލގައިވެސްުޖަހަންވ ނެއެވެ(ު،

މަރ މ ތެއްުކުރެވިފައިވ  މުދަލުގެުހ ލަތުު، މިންުނުވަތަުބަރުދަްނު، ސީރިއަލްުނަންބަރުު، މޮޑެލުް، ނަމަުފުރިހަމަުނަމ އިުތަފުޞީލުު)ބްރޭްނޑުް،
މުދަލުގެުއަގުުއަދިުއިތުރުުމަޢުލޫމ ތުު، މުހިންމުުމަޢުލޫމ ތު(އެކަމެއްގެުތަފުޞީލުުއަދިުމިނޫންވެސްު ލިބުނުުތ ރީޚުު، މުދު  ހުރިުތަނުް، މުދު 

ު)ފަހުންުއަންނަުބަދަލުުއެނގޭގޮަތށް(ުހިމެނޭުގޮތަށްުހަރުމުަދލުގެުރަޖިސްޓްރީުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ު

 ނުވުންުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުސްޓޭޓްމަންޓްުުރިކޮންސިލިއޭޝަންުުއެކައުންޓުތަކުގެުުބޭންކްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުބޭނުންކުރު  .3

ުގަވ އިދުގެު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގ13.09ުުެދައުލަތުގެ ުުގައި(ުނ)ވަނަ ުގޮތުގައި ުވަކިްނު)ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއެކައުންޓ  ުބޭންކް ޕަބްލިކް
ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުމ ލީ ުޙަވ ލުވެހުރި ުހިންގޭނަމަ،ުއެކަމ  ުއެކައުންޓެއް ުރިކޮންސައިލްުމަ(ުބޭންކް ުއެކައުންޓް ުމަހަކުުއެއްފަހަރު ދުވެގެން

ުު.ކުރަންވ ނެއެވެ ުބޭނުންކުރ  ުއެއިދ ރ ގައި ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައ4ުުިއެގޮތުން ުބ ކީއެއް ުއެކައުންޓު އެކައުންޓުގެ
ު ުތަކުއެކައުންޓުވީނަމަވެސް، ުގެ ުބޭންކް ުއ އި ުބ ކީ ުުސްޓޭޓްމަންޓުންއެކައުންޓް ުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުދައްކ  ުފަރަގު ުހުރި ބ ކީގަިއ

4ުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރު،2019ުުއެގޮތުންު.ުނުވ ކަންުފ ަހގަުކުރެވިފައިވެއެވެ ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންެޓއްުތައްޔ ރުކޮށްފައި
ު.އެވަނީއެވެުގައ1ުިތައްުތ ވަލްުއިުބޭންކްުސްޓޭޓްމަްނޓުގެުފަރަގުއެކައުންޓުގެުއެކައުންޓުުފޮތުންުަދއްކ ުބ ކީއ 

ު:ުފޮތުންުދައްކ ބ ކީުއ އިުބޭންކްުއެކައުންޓްުބ ކީގެުތަފ ތ1ުުުތ ވަލްު
ުފަރަގުުުބ ކީުުސްޓޭޓްމަންޓްުބޭންކްުުއަދަދުުުއެކައުންޓްުބ ކީުފޮތުގެުުއެކައުންޓްު

 87,050.20 1ު74,585.62ު161,635.82އ ްމދަނީުއެަކއުންޓްު

2ު13,802.00ު208,841.59ު195,039.59ުއ ްމދަނީުއެަކއުންޓްު

1ު165,472.41ު204,442.97ު38,970.56ުޚަަރދުުއެކަުއންޓްު

2ު1,215,246.93ު1,229,282.38ު14,035.45ުޚަަރދުުއެކަުއންޓްު

335,095.80ު 1,469,106.96ު1,804,202.76ުޖުމުލަު

 އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 13.09ުުދައުލަތުގެ ު)ނ( ުމ އްދ ގެ ުގޮަތށްވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ ީލުުގެކައުންސިލް، ގައި އިދ ރ ގެ
ގެުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގައިުހުޅުވ ފައިވ ުއެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓްގެުބ ކީުއިދ ރ ު

ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްަމންޓްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ުގަވ އިދުންުފޮތްތަކ އިުއަޅ ުކިޔައި،

ު

ު

ު

ު



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

9 ގ41ުުެ ސަފުޙ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ނުވުންުުލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުހަފްތ އަކުުއެއްފަހަރުުބ އްވ ފައިުސިުކައުންު .1

ވ ުވަނަުމައްދ ގައ115ުުިގެު(ލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނުރ ތައްުއިދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ )7/2010ުޤ ނޫންުނަްނބަރުު
ުބ އްވަންވ ނެމަތީުގޮތުގެ ުބައްދަލުވުމެއް ުޢ ންމު ުތ ވަލްކުރެވިފައިވ  ުކައުންސިލްގެ ުފަހަރު ުއެއް ުހަފްތ އަކު ުކޮންމެ ކަމަށްުުން،

ބައްވ ފަިއުުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިނ52ުްޖެހޭުންުބ އްވަންތ ވަލުކޮށްގެުވަނަުއަހަރ2019ުުުކައުންސިލުންުު،ނަމަވެސްު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ
ުބައްދަލުވުންކަންުފ ހަަގުކުރެވުނެވެ.30ުވަނީު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުަނންބަރު ު)2010/7ުުޤ ނޫނު ުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ުއިްޞލ ޙު((ުގ8ުެ)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުވަނަ
ުއްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށްުކައުންސިލްގެުބަްއދަލުވުންުހަފުތ އަކުުއެއްފަހަރުުޭބއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުމ 112ު

ު

ު

1443ުުޞަފަރ22ުު
2021ުސެޕްޓެމްބަރ29ުު

ު
ު
ު
ު
ު

ުޙުސައިންުނިޔ ޒީުުު
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުު     ުުު     ު      ުުުުުުުުު



  

 

 

 

 

 

 

ކައުްނސިލްގެުއާިދރާުުެގމަަނފުށީުުއުތުުރުބރީުހުވުަދއަޮތޅުު  

ުު 
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