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ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށާއި، ުރައްޔިތުންގެ ުއުތުރުބުރީ ުގެމަނަފުށީުހުވަދުއަތޮޅު
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީުުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްު

ުުތަޢާރަފުު

ުނަންބަ ުޤާނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤާނޫނު(4/2007 ުރުމި ުކުރެވުނުު)އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުުގެ ުއުތުރުބުރީ ުުގެމަނަފުށީުހުވަދުއަތޮޅު
އެއްގޮތަްށ،ުބަެޖޓުންުޚަރަދުުކޮްށފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންިސލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާުަވނަުއަހަރުގ2020ުުެކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއި ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާއިު، ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް،
ު ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާ ުވިޔަފާރިތަކާއި ުަދށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުބެލެހެްއޓުމުގައެ ުިހންގައި ުކަންކަން ދައުލަުތގެު އިއެހެނިެހން

ުބަޔާންކުރުމާއި،ދަށްުޢަމަލުކޮްށފައިވާުގޮތާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްތައްުވާއިގަމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުއިޞްލާޙުކުރަން ުނަންބަރުއެ ުޤާނޫނު ުކަންކަން

ުގެމަނަުފށީުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުމާއްދާގެު)ހ(ުއާުއެއްގޮތްވާުޮގތުގެމަތިންު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުގ2006/3ުުެ
ވަނަުމާއްދާގައ213ުުިގެުދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީު،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށްުހުށަހެޅުމާއެކުމާލީުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެ

ުމަ ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަްނކަން ުއެ ުގޮތުގެަމތިން ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމިބުނެފައިވާ ުއޮްފުުޖިލީހަށް ުމިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓު
ުހުަށހަޅައިފިނޭންސް ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރންމަންޓް ުލޯކަލް ުވެބްު،އަށާއި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ސައިޓްުރައްޔިތުންނަށް

www.audit.gov.mvު.ެުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ

، އަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންތަކާއިުއެުބަާޔންތަކާުގުޅޭުޯނޓުތައްުތައްޔާރުކޮށ2020ުްުބަރުންޑިސ31ުެުއިދާރާގެުކައުންސިލްގެ

ޤާނޫނުުނަންބަރ2021ުުުުޗުއޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިުމާރި )ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނ(3/2006ުުގެުނިޔަލަށްުމިުޮއފީހަށްުުހށަެހޅުމަކުީ،
ވަނަުމާއްދާެގު)ހ(ުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުާމލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުކައުންސިްލގ35ުުެުގެ

ނުުމުއްަދތުގައިުހުށަހަޅާަފއިުނުވުމުން،ުިމުއޮޑިޓްުކުރިއަްށުގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަްނސްުސްެވދެންނެވުއިއިދާރާގެުމާލީުބަޔާންތައްު
 އޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު
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 ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީު

ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިު، އިވާގޮތުންުބަޔާންކޮށްފަުވަަނުމާއްދާގައ2.03ުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުަކންކަމާިއ ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުުއިކައުންސިލްގެ ުޤާޫނުނތަކާއި ުއެހެނިހެްނ އެއްގޮތްާވުުއިވާއިދުތަކާގަގުޅޭ

ު ުއިދާރާގެުގެމަނަފުށީުއުުތރުބުރީުހުަވދުއަތޮޅުގޮތުގެމަތިން، ުބެލެުކައުންސިލްެގ ުހިންގައި ުކަންތައްތައް ޚަރަުދތައްުު،ހެއްޓުމާއިމާލީ
ުޚަ ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުަބޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުބަޖެޓުަގއިުކޮށްފައިވަނީ ރަދުކުރުމަށް

އްޙަކަމާއިުފުރިހަމަކަމާއެކުުތައްުހަޤީޤަތާުއެއްގޮަތށްުޞަކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުހިސާބުު،ކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމާއި
ުު،ބަލަހައްޓައި ުއޮފީހަށް ުމި ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުއެކުލަވާލައި ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއަހަރީ ުއެްއގޮތަށް ުހިސާބުތަކާ ުކައުންސިލްގެުހުއެ ށަހެޅުމަކީ

ުކެވެ.އިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުއިދާރާގެުގެމަނަފުށީުއުތުރުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުގެ ުޚަުކައުންސިލްގެ ުއެުބަޖެޓުން ުކޮށްފައިވަނީ ރަދު
ުބަޖެު ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބަެޖޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކުރުމަްށުއަހަރަށް ޓުގައި

ލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަުތގެުގެުމާބަލަހައްޓާފައިަވނީުދައުލަތުުުއިއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައެުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުދާުއެއްގޮތަށްޯތުބެލުމެވެ.މާލިއްޔަތުގެުގަވާއި

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ތުއަހޭުއިޖުރާބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުުފރިހަމަކުރަންޖެ

ުގޮތްުތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުއޮޑިޓުު

 ނުވުންުުހުށަހަޅާފައިުުކުރުމަށްުުއޮޑިޓްުުބަޔާންތައްުުމާލީުުކައުންސިލްގެު .1

ު ުަނންބަރު ުާޤނޫނު(ުެގ2006/3ުުޤާނޫނު ުމާލިއްޔަތުގެ 35ުު)ަދއުލަތުގެ ުމާއްދާގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮވަނަ ދައުލަުތެގުު،ުތން)ހ(ުގައި
ުއޮފީހެއްގައި ުމަސްއޫލު ުޒިންމާދާރުވެރިޔާު،ކޮންމެ ުކަނޑައަޅާ ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުނިމޭު،އެ ުއަހަރެއް ުމާލީ ުމަސްދުވަހުގެުކޮންމެ ުތިން ތާ

އަހަރީުރިޕޯޓެއްުު،މަނައިގެންހިކުގެުިރޕޯޓްުއެުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމާލީުހިސާބުތަކާއިުއެުޮއފީހަކުންުހިންގިުކަްނތައްތަު،ތެރޭގައި
ުމިޮގތުން ުހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުކައުންސި، ތައްޔާރުކޮށް ުައތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނާއި ުިސޓީުރަށު ލްތަކުންނާއި

ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތް ުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ުހިސާބު ުމާލީ ުނަންބަރުުުގެުކައުންސިލްތަކުން
13-D2/CIR/2016/9ު(29ުުް2016ުއޮގަސްޓ)ެުއާންމުކޮށްފައެވ ުކަނޑައަޅައި ނަމަވެސް،ުު.މާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރގައިުވަނީ

ގައިުހިނގިުކަންތަްއތަކުގެުވަނަުއަހަރުގެުމާލީުހިސާުބތަކާއިުއިދާރ2020ުާހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުގެމަނަުފށީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު
ުފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެެވ.އޮޑިޓްުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުުހށަހަޅާު،އަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްު،ރިޕޯޓުުހިމަނައިގެން

ުދިންގޮތްުުލަފާުުއިޞްލާޙުކުރަންު

ު،ންއިގެުނަމަހިުތުމާލޫމަޢުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންޮކށްފައިވ35ުުާު(ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު)2006/3ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު
ުފިނޭންސްމިނިސްޓް ުއޮފް ުރީ 2016ުުއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9 ު(29ުް-13ނަންބަރުގެ ުސަރކިއުލަ( ުރގައިމާލިއްޔަތާބެހޭ
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ުއޮނިގަނޑާ ުތެރޭގައިުމަސްދުވަހުގެުތިންުނިމޭތާުއަހަރެއްުމީލާދީުކޮންމެު،ތައްޔާރުކޮށްުބަޔާްނތައްުމާލީުއެއްގޮތަށްުކަނޑައަޅާފައިވާ
 .ދަންނަވަމެވެުހުށަހެޅުމަށްުށްޖެނެރަލަުއޮޑިޓަރ

ުއުު .2 ުސޫުޝޮޕިންގ ުބަލާުުތަކެތިުލުން ުއަގު ުތެރެއިން ުމާޙައުލެއްގެ ުވާދަވަރި ުބައިބަޔަށްުހޯދުމުގައި ުނުކޮށް ުއިޢުލާން ުނުވުމާއި ފައި
ުބަހާލައިގެންުތަކެތިުހޯދާފައިވުންު

ު)ހ(ު ުަގވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ު)ށ(ުގައ10.24ުިދައުލަތުގެ ުމާއްދާގެ ުޚިދުމަތްުުމަޤުޞަދަކީ،ުތަކެތިުނުޝޮޕިންގ"ުގެ"ު،ވަނަ ަވތަ
ުނުލިބިދާނެ ުތަރުޙީބެއް ުއެކަށީގެންވާ ުއިޢުލާނުުކރުމުން ުއާންމުކޮށް ުކުރުވުމަށް ުމަސައްކަތެއް ުނުވަތަ ުހެޔޮއަގެއްެވސްުުހޯދުމަށް އަދި

ންުވާދަވެރިުމާޙައުލެއްގައި،ުއްގެމަތިނުލިބިދާނެކަަމށްުފެންނަުހާލަްތަތކުގައިުއިޤުތިޞާދީގޮތުންުފައިދާުހރިުއަދިުއެންމެުއެކަށީގެންވާުގޮތެު
ުކުރު ުއެކަމެއް ުއަގެއްގައި ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ހެޔޮ ުއ2020ުިުއެގޮތުންުންކަމުގައި ުކައުންސިލްގެ ުއަހަރު ުމަގުބައްިތުވަނަ ދާރާއިން

ު ުހޯދުމަށް ުތަކެތި ުބޭނުންާވ ުރ58,758ުުުޖުމުލަހަރުކުރުމަށް ުއަށެއް( ުފަންސާސް ުަސތޭކަ ުހަތް ުހާސް ުއަށް ުފިޔާު)ަފންސާސް
ޓޭޝަންުހޯދާފައިވާަކންުކޯއަތުންުުޓޭޝަންުހޯދުމުގައިުގުޅިފައިވާުބައެއްގެކޯޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރުުމިތަކެތިުގަތުމަށްުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު

ުކުރެވުނެވެ. ު މިގޮތުންުފާހަގަ ުަނންބަކޯޭޓޝަން ުއެކައުންޓު ުސޮއިކޮތަކުގައިވާ ުަނންބަުރުއަދި ުފޯން ުފަރާތްތަކުެގުރު،ުމޯބަިއލް ށްފައިވާ
އުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުމިތަކެިތުކޯޭޓޝަންުހޯާދފައިވުމުންުކަުތްތަކުންފައިވާުފަރާގުޅިއެހެންކަމުންުުފާހަގަކުރެުވނެވެ.ނަންތައްުއެއްގޮތްކަންު

ުުބެލެވޭކަންުެނތެވެ.ުތެރެއިންކަންުމާޙައުލެއްގެވާދަވެރިުފައިދާހުރިުެއންމެުއިޤުތިޞާދީޮގތުންުުހޯދާފައިވަނީ

ުަގވާއިދުގެ)ށ(ު ުމާލިއްޔަތުގެ 10.31ުުުދައުަލތުގެ ުގޮތުގައި ުޚިދުމަތްތައްުރުވުމާއިކުުަމސައްކަތްތައްުގަތުމާއިުތަކެތިބަޔާންކޮށްފަިއވާ
35,000ުުުއަގުުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުހޯދުމުގެ ުހާސް(ުރުފިޔާއަށްވުރެ ުފަސް ުއަދިުޖެހެއެވެ.ރަންއިޢުލާނުކުުންމުކޮށްއާުބޮޑުވާނަމަ)ތިރީސް

ުކުރިއަށްުގެުކަންތައްތައްުޕްރޮކިއުމަންޓުުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުަގއ10.29ުުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ުުރޭވުމުގައި ުކަްނތައްތައް ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުވާުކުރިއަށްުވަކިގޮތަކަށް ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުގޮތުްނ ުގެްއލޭގޮަތށްުގެންދިޔުމުގެ ދަވެރިކަން

މަގުބައްތިުސިލްގެުއިދާރާއިންުކައުންުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުވެސްމަށްކަންތައްތައްުވަކިވަކިނުކުރުުލެވޭއެއްކަމެއްގެުގޮތުގައިުބެ
)ތިރީސްުދ32,523ުުެއިންުހޯދާފައިވPV-1465/J-GOM/2020/0062ުުާނަންބަރުުުވައުޗަރުޖެހުމަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުހޯދުމަްށު

ރުފިޔާގެުތަކެތިުއަދިު 26,235ުފައިވާުއިންުހޯދPV-1465/J-GOM/2020/0063ުާނަންބަރުުުވައުޗަރުހާސްުފަސްުސަތޭކަުތޭވީސްު(
ޔާރުުކޮށްފައިވުމުންުއިުތައްގ2020ުައެޕްރީލ04ުުްޕީއޯތައްުހޯދުމާގުޅޭު)ސައްބީސްުހާސްުދުއިސައްތަުތިރީސްުފަހެއް(ުރުފިޔާގެުތަކެތިު

ު.ުށްކަންުފާހަގަކުރަމެވެގެްނދިޔުމަުލާނުކުރަންުނުޖެހޭެނހެންުޕްރޮކިއުމަންޓުގެުކަންތައްތައްޢުއިތަކެތިުހޯދާފައިަވނީުުމިުދެުފަރާތުން

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ު)ށ(ުގައ10.24ުި)ހ(ުދައުލަތުގެ ުމާއްދާގެ ުގޮތަށްުވަނަ ތައްުުމަޤުޞަދުުޝޮޕިންގ"ުގެ"ުބަޔާންކޮށްފައިވާ
ުއަށްުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހާސިލުވާުގޮތަށްުޕްރޮކިއުމަންޓުގެުކަންތައްުރާވައިުކުރި

ުހޯދުުމގެުުޚިދުމަތްތައްުވުމާއިކުރުުމަސައްކަްތތައްުަގތުމާއިުތަކެތިުގޮތަށްުބަޔާންކޮށްފައިވ10.31ުާުގަާވއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެ)ށު(
ުދަންނަވަމެވެ.ުއިޢުލާުނުކުރުމަށްުއާންމުކޮށްުބޮޑުވާނަމަުރުފިޔާއަށްވުރެ(ުހާސްުފަސްުތިރީސް)35,000ުުއަގުުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

ު ުހ)ުމާއްދާގެުވަނ10.29ުަުގަވާއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)ނ( ުފީސްތަުކންުއޮުދައުލަތުގެުބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަށްުގައި(
ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެުުގޮތުންުންދިޔުމުގެކުރިއަށްގެުކަންތައްތައްުުޕްރޮކިއުމަންޓުގެުވަކިގޮތަކަށްުރޭވުމުގައިުކުިރއަށްުކަންތައްތައްުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކިވަކިނުކުރުވަުކަންތައްތައްުުބެލެވޭުގޮތުގައިުކަމެއްގެއެއްުގެއްލޭގޮތަށްުވާދަވެރިކަން
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ުކިއުުއާއިުއެއްގޮތަށްުނިންމާފައިުނުވިނަމަވެސްުއެއްބަސްވިުއަދަދަށްުފައިސާުދައްކާފައިވުންު.އޯު.މަސައްކަތްުބީުހިނަވާގޭގެު .3

ތަކެއްޗާއިުދައްކާނަމަ،ުުގައިުއެއްވެސްުއެކައުންޓަކުންުފައިސާއެއ6ުްވަނަުމާއްދާގެު)ނ(ުގ6.01ުުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ުުވެ.ންވާނެކަަމށްުބަޔާންކޮށްފަިއވެއެލަމަސައްކަތްތައްުނިމިފައިވޭތޯުބަުއަދިފައިވޭޯތުޚިދުމަތްުފުރިހަމައަށްުލިބި

ުއަމިއް ުއިމަރާތްކުރުމަށް ުހިނަވާގެއެއް ުގެމަަނފުީށގައި ުއިޢުލާނުކޮށްގެން ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުހަވާލުކުރުމަށްުނަމަވެސް، ލަފަރާތަކާއި
ފައިސާުގެުޖުމުލަުއަގަށްވާުމަސައްކަތުުއެފަރާތަށްުނުވަނީސްއްކަންކަންުފުރިހަމަކޮށްފައިުވެފައިވާުމަސައްކަތުގެުއެއްބަސްވުމުގައިވާުބައެ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުމަު،އެގޮތުންުދޫކޮށްފައިވާކަން ުދީފައިވާ ުޢުކައުންސިލުން ުއެއްގޮތަށް ުމަސައްކަތ2019ުްުބަރުންނޮވ5ުެލޫމާތާއި ގައި
އަގުުކަމަށްވާުުޖުމުލައްކަތުގެުއްކަތްުނިންމިކަމުގެުލިޔުންުތައްޔާރުކޮށްުއެފަރާތަށްުމަސަމަސަކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުނިންމާފައިވާކަމަށްު

ުބަރުއޮކްޓ22ުޫރީޚުު)ތާލައްކަުއަށްޑިހަުދެުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުހަތްދިހަ(ުރުފިޔާުދޫކޮށްފައިވާއިރުުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުު)ހަތ782,470ުް
ުގައ2022ި ުކޮށްފައިުއޮޑިޓަރުންު( ުމަސައްކަތް ުބައެއް ުހިމެނޭ ުބީއޯކިއުގައި ުފާހަގަކުރެވުނެވެނުވާބެލިއިރު ުބީއޯކިއުގެުކަން ުއެގޮތުން، .

ު ުތެރެއިން ުޚިދުމަތުގެ ުތަކެއްާޗއި ުފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ުތަކެއ19,300ުްދަށުން ުރުފިޔާގެ ުސަތޭަކ( ުިތން ުހާސް ުޚިދުމަތްު)ނަވާރަ ޗާއި
ށްވެފައިުބީއޯކިއުއަށްުބަަލއިުނެވެ.ުއަދިުމިުމަސައްކަތްތަކަކީުކޮމްޕްލީޝަންުސްޓޭޖުގެުމަސައްކަތްތަކަފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަންުފާހަގަކުެރވު

ުފާހަގަުއިންސްޕެކްޓް ުފަސޭހަކަމާއިއެކު ުވާއިރުުކުރެވޭނޭކުރުމުން ުފުރިހަމަކޮށްު،ކަންތައްތަކަކަށް ުމަސައްކަތްުމިކަންތައް ުނުވަނީސް ފައި
ުމަސައްކަތް ުރިޕޯޓުގައި ުއިންސްޕެކްޓްުނިންމާފައިވާކަމަށްުހިަމނާފައިވުމުންުއެކަށީގެންވާުމިންަވރަށްުމިުމަސަނިންމިގޮތުގެ ުއްކަތް

ުކުރެވިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު،ދައްކާނަމަުއިސާއެއްފަުއެކައުންޓަކުންުއެއްވެސްވާުގޮތަށްުގައ6ުިުގެ(ުނ)ުމާއްދާގެުވަނ6.01ުަުގަވާއިދުގެުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
އަދިުމިުކުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމަްށފަހުުފައިސާުދެއްބެލުުނިމިފައިވޭތޯުމަސައްކަތްތައްުއަދިުލިބިފައިވޭތޯުފުރިހަމައަށްުޚިދުމަތްުތަކެއްޗާއި

ުުުުުހޯދުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ުންތަކެއްޗަށްވާުފައިސާުކޮންޓްރެކްޓަރަށްުދޫކުރެވިފައިވާތީުއެުތަކެތިުނުވަތަުއެުތަކެއްޗަށްވާުފައިސާުއެފަރާތު

ުކިއުމަންޓުގެުކަންކަމުގައިުހުއްދަދީފައިވުންުރޮުޕްުުނުލައިުޑްުކޮމިޓިއެއްުއެކުލަވާބިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްު .4

ގައިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގ10.13ުުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިންުވަނަުމާއްދާގެު)ހު(
ުމަސައްކަތްތަކަށްު ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުހުއްދަދޭންޖެޭހ ުކޮމިޓީތަކުން ުިބޑް ުއޮފީސްތަކުގެ ުދައުލަތުގެ ުމަިތން ުގޮތުގެ ުގަވާއިދުގައިވާ އެ

ުއުފައްދަންވާނެކަމަ ުބިޑްުކޮމިޓީއެއް ުއޮފީހެއްގައިވެސް ުކޮންމެ ުދައުލަތުގެ ުމާއްދާގެުހުއްދަދިނުމަށްޓަކައި ުއެ ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި ށް
ގައިުދައުަލތުގެުއޮފީސްތަކުަގއިުބިޑްކޮމިޓީުއުފައްދައި އެުއޮފީހެއްގެުއެންމެުއިސްވެރިޔާގެުު،ކުރާނީއައްޔަންއެުކޮމިޓީއަށްުމެންބަުރންުު،)ށު(
ުލަފާގެުމަތިންުމިނިސްޓަރުުކަމަްށުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ުއިދާ ުނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގެ 2020ުުރާއިން ުތެރެއިން ުޚިދުމަތްތަކުގެ ުތަކެއްޗާއި ުހޯދާަފއިވާ ުއަހަރު ުލައްަކު)579,847ުވަނަ ފަސް
ޒަންކޮށްުހުއްދަދީފައިަވނީުތައްުވަބިޑުުފައިވާޅާހަޚިދުމަތްތައްުހޯދުމުގައިުހުށަގެު(ުރުފިޔާހަތްދިހަުނުވަުހާސްުއަށްސަތޭކަުސާޅީސްުހަތެއް

ކައުންސިލްގެުންުމީގެުއިތުރުުގޮތަށްުއެކުލަވާލާފައިވާުބިޑްުޮކމިޓީއަކުންުނޫންކަންުާފހަގަކުރެވުނެވެ.އިސްވެދެންނެވުނުުމާއްދާތަކާއިުެއއް
ުގެލުވުންތަކުގައިުކައުންސިލްމިކޮމިޓީގެުގިނަުބައްދަ، ހޯދާފައިުނުވާކަމާއިހުއްދަުުގެުބިޑްުކޮމިޓީއަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެއިދާރާ

ު.ވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެރައީސްުއަދިުޕްރޮކިއުމަންޓުގެުމަސައްކަތްކުރާުމުވައްޒަފުންވެސްުބައިވެރިވެފައިުނައިބުުގެރައީސް،ުކައުންސިލް

ު
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 5ގ9ުުެސަފުހާު

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުލާޒިމުކު)ހ(ު ުގަވާއިދުތަކުން ުޤާނޫންތަކާއި ުގުޅޭުއެންމެހާ ުޚިދުމަތްތަކާ ުފޯރުކޮށްދޭ ުއިދާރާއިން ުކަންތައްތައްކައުންސިލްގެ ުއެންމެހާ ، ރާ

ު.އޭގައިުބަޔާންކުރާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުފުރިހަމަުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ

(ުގައިވާުބިޑ2022ުްރިޗުުމ01ުާ)P/CIR/2022/9ު-13)ށ(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުމާލިއްޔަތާއިބެހޭުސާކިއުލަރުނަންބަރުު
ފައިވާުފަާރތްތައްުިބޑްުކުގައާއިުއިންތިހާބުވެގެންުހޮވިަވަނުމާއްދާގެު)ވ(ުގައިާވުގޮތަށްުސިޔާސީުމަގާމުތ3ުަކޮމިޓީުހިންގާުއުސޫލުގެު

 ކޮމިޓީއަށްުއައްޔަނުނުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުންުުޖަމާކޮށްފައިުުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުފައިސާުުބަލައިގެންފައިވާުުގޮތުގައިުުފައިސާގެުުއާމްދަނީުުދައުލަތުގެު .5

ވަނ13ުުަ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުގ3/2006ުުެއިސާއަކީުޤާނޫނުުނަންބަރުުދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުަބލައިގަންނަުފަ
ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއަދި ުަފއިސާއެކެވެ. ުޖަމާކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންްކ ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ވަނ5.37ުުަމާއްދާގެ

ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުއެންމެހައިުފަިއސ1ުުާުމާއްދާގެު)ހ(ުގައި،ުދައުލަަތށްުިލބޭުޓެކުހަށްުނުވާުފައިސާގެުތެރެިއން،ުމިުބާބުގެުޖަދުަވލު
ުބަލައިގަްނާނނީ،ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެެވނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީާރ(ުއިންކަމަާށއިުއަދިުމީރާގެުއޮފީހެއްުނުުހްނނަ ުދައުލަތުގެުނަމުގައި

ވަނ5.22ުުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުރަށެއްގައިނަމަ،ުމީރާއިންުކަނޑައަޅާުފަރާތަކުންކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުމީގެއިތުރުންު
ުދެއްކުމަށްޓަކަިއު ުފިނޭންސްއަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިސާ ުލިބޭ ުއޮފީސްތަކަްށ ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުއާމްދަނީގެ ުގައި ު)ހ( މާއްދާގެ

ުުސްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމާކުރަންވާނެުކަމަށްވެ

ލަށްުބަލައިގެްނފައިވާުވަނަުއަހަރުގެުނިޔ2020ުަދައުލަތުގެުއެކިއެކިުމުއައްސަސާތަކުގެުނަމުގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު، ނަމަވެސް
ު ުތެރެއިން ުޕ106,651ުަފައިސާތަކުގެ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުރުފިޔާ ުއެކެއް( ުފަންސާސް ުހަސަތޭކަ ުހަހާސް ުލައްކަ ުބޭްނކްުބް)އެއް ލިކް

ުއިުއެވަނީއެވެ.ުުގ1ުަޞީލުުާތވަލުުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުފާހަަގކުރެވުނުުފައިސާގެުތަފު

ުގެުފައިސާުށްުޖަމާނުކޮށްުހުރިުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަު ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވާުފައިސާގެުު:1ުތާވަލުު
ުޞީލުުތަފުު

ުއަދަދުުުތަފުޞީލުު
 2,700ުޖޫރިަމނާުފަިއސާު

 36,000ު މަްސވެރިަކމުގެުލަިއސަްނސްުހެުދމަށްުލިބޭުފައިސާ
 51,061ުމުދަލުުޒަކާތަށްުލިބޭުފަިއސާު
 4,000ުއޮޑީުނަްނބަރަށްުލިބޭުަފއިސާު

 3,250ުޑީުކާޑަށްުލިބޭުަފއިސާުއައި
 1,000ުަފއިސާުޓްުހެްއދުމަށްުލިބޭުސަލާމަތީުސެޓްފިކެ

 2,150ުކަނޑުުއުަޅންދުުަސރވޭުކުރުމަށްުލިބޭުފައިސާު
5,000ުުކުރުުމގެުފީަރޖިސްަޓރީުއަިމއްލަުފަރުުދންގެުވިޔަފާރިު

500ުުކުުރމަށްުލިބޭުފައިސާުރަިޖސްޓަރީވިޔަފާރިުނަންު
390ުު ޓްުކުލިއިމްޕޯ

100ުުޓްރާންްސމިޓިންގުލަިއސަްނސްުފީ
 500ުގޭުފަިއސާުނޞީލުުނޭތަފު

106,651ުުޖުމުލަު

ު
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ުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ު ުނަްނބަރު ުޤާޫނނު 3/2006ުު)ހ( ުގެ ުާޤޫނނު( ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުަލުތގ13ުުެ)ދައުލަތުގެ ުގޮަތށް، ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ވަނަ
 އާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސާުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ލައިގަންނަުދައުލަތުގެުގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުބަުގައިވާ(ުހ)ވަނަުމާއްދާގ5.37ުުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު)ށ(ު
 އާމްދަނީުފައިސާުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 5.22ުު)ނ( ުއާމްދަނީގެ ުގޮތަށް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުދައުލަތުގެުތުގަގޮވަނަ އި
ޭބްނކްުުއޮންނަުަޕބްލިކްުއޮފީސްތަކަށްުލިޭބުފައިސާުމިިނސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައި

 އެކައުންޓަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

 ނުވުންުުތައްޔާރުކޮށްފައިުުސްޓޭޓްމަންޓްުުއޭޝަންުބޭންކްުރިކޮންސިލިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގައިުބޭނުންކުރާުއެއްވެސްުއެކައުންޓެއްގެު .6

ު،އިވާުގޮތުގެމަިތންުވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފ4.07ުަވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުާއއ5.16ުުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުެގު
ުހިސާބުތަކުންުދައްކާުާބކީުއާއިުއޮފީހުގެދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުންުއެއޮފީސްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކުންުދައްކާުބާކީ

ުތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެ ުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުޓަކައި ުދެނެގަތުމަށް ުހިސާބުތަކެއްކަން ުރަނގަޅު ުދައުލަތުެގުއަކީ ުއަދި ވެ.
ުބޭްނކ13.09ުުްމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ާމލީުު،އްުހިންގޭނަމައެކައުންޓެވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުޕަބްލިްކުބޭންކްުއެކައުންާޓުވަކިން

ުބަ ުބަލަހައްޓަންާވނެަކމަށް ުވަކިން ުލިޔުންތައް ުހިސާބުތަކާއި ުއެކައުންޓެއްގެ ުބޭންކް ުކޮންމެ ުމިުޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި
ުހިންގޭނަމަ ުއެކައުންޓެއް ުބޭންކް ުވަކިން ުއެކައުންޓާ ުޭބންކް ުޕަްބލިކް ުގައި ު)ނ( ުޒިންމާދާރުވެރިު،މާއްދާގެ ުމަހަކުުމާީލ ުމަދުވެގެން ޔާ

ު އެއްފަހަރުުއެކައުންޓްުރިކޮންސައިލްުކުރަންވާނެކަމަށްވެސްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުވީނަމަވެސް،ުފައިތައްޔާރުކޮށްުބާކީއެއްުއެކައުންޓުުއެކައުންޓުގ4ުެުބޭނުންކުރާުއެއިދާރާގައިުއިދާރާއިންުކައުންސިލްގެުއެގޮތުން
ުކޮންސިލިއޭަޝންުރިުޓަކައިދެނެގަތުމަށްުފަރަގުުހުރިުބާކީގައިުދައްކާުއެކައުންޓުތަކުންުބޭންކްުއާއިުބާކީުުއެކައުންޓުުއެކައުންޓުތަކުގެ
4ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2020ުްއެގޮތުން،ު.ުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެުނުވާކަންުތައްޔާރުކޮށްފައިުސްޓޭޓްމަންޓެއް

ުއެކައު ުހުރިއެކައުންޓުގެ ުބާކީގައި ުދައްކާ ުސްޓޭޓްަމންޓުން ުބޭންކް ުބާކީއާއި ުދައްކާ ުޮފތުން ުުަފރަގުތައްުތިންޓު ުތާވަލު ަގއ2ުުިރީގައިވާ
 ުއެވަނީއެވެ.

ުބާކީގެުތަފާތުުުއެކައުންޓުުފޮތުންުދައްކާބާކީުއާއިުބޭންކްުު:2ުލުުތާވަ
ުފަރަގުުުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުބާކީުުބާކީުފޮތުގެުއަދަދުުުއެކައުންޓުުުއެކައުންޓުު

  16,600  119,374ު 1ު102,774އާްމދަނީުއެަކއުންޓުު

ު -ު 106,651ު 2ު106,651އާްމދަނީުއެަކއުންޓުު

ު 220,041ު 295,654ު 1ު75,613ޚަަރދުުއެކަުއންޓުު

ު 15,223ު 248,618ު 2ު233,395ޚަަރދުުއެކަުއންޓުު

ު 251,864  770,297ު 518,433ުޖުމުލަު

 ދިންގޮތްުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާު

ު ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަންތައްތައް ުއެކައުންޓުަތކުގެ ުބަލަހައްޓާ ުހިންގައި ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުގަ)ހ( ވަނ13.09ުުަވާއިދުގެ
ުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުެގމަތިންުބެލެހެްއޓުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ު
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ކޮންމެުމަހެއްުނިމުުމންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއެކަ ުދައްކާުބާކީުއަކީުރަނގަުޅުއުންޓުތަުކންުދައްކާުބާކީއާއިުއިދާރާގެުހިސާބުތަކުން)ށު(
ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(4.07ުުވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުއާއ5.16ުުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ހިސާބުތަކެއްކަންުދެނެގަތުމަށްުަޓކައި

ުސްޓޭ ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުގޮތުގެމަިތން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާުުްޓމަންޓެއްުތައްޔާރުކޮށް،ުތައްޔާރުކުރިުފަރާތާއިގައި
އިވާުގޮތުގެމަތިންުހިނގާުވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިުަބޔާންކޮށްފ13.09ުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ސޮއިކޮށްުފައިލުކުރުމަށާއި

ުުއޮފްުފިނޭންސަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުއެުސްޓޭޓްމަންޓުތައްުމިނިސްްޓރ15ުީމަހުގެު

  ނުވުންު ލިބެންޖެހޭުފައިސާގެުރެކޯޑުުބަލަހައްޓާފައިު .7

ޔަށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްެގުދައުލަތުގެުއޮފީހަކުންުކުރާުމަސައްކަތަކަށްުނުވަތަުދޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުކުއްޔަށްުދީފައިވާުތަނެއްގެުކުއް
ުފައިސާ ުލިބެންޖެހޭ ުއެކަު،އަގަށް ުަލސްވެގެން ުެފށިގެން ުދުވަހުން ުހޯދަނ1ުްމެއްުނިމުނު ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ުދައުލަުތގެުމަސް ވާނެކަމަށް
ށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުަތއްުަވނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.ުއަދިުލިެބންޖެހޭުފަިއސާުހޯދުމ5.19ުަމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު

ު)ހ(ުގައިުތަފުސީލުކޮށްދީފަިއވެއެވެ.ުވަނަުމާއްދާގ5.21ުެއެުގަވާއިދުގެު

ތުުއެުއިދާރާއިންުއެކަށީގެްނވާުގެމަނަފުށީުކައުންސިލްގެުއިދާާރއަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާއާުގުޅޭުމައުލޫމާުއުތުރުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު،ނަމަވެސް
ުބަލަހައްާޓފައިނުވާތީ ުތެރެއިންު،ގޮތެއްގައި ުފައިސާގެ ުލިބެންޖެޭހ ުއިދާރާއަށް ުނިޔަލަށ2020ުްުއެ ުއަަހރުގެ ުކިާހުވަނަ ުވަނީ ުނުިލބި

ުނުލިބި ުބަލަހައްޓާފައިނުވުމުން ުރިކޯޑު ުފައިސާގެ ުނުލިބިހުރި ުއަދި ުނެތެވެ. ުޔަޤީންކުރެވޭކަން ުކަން ުހޯދުމަށްުފައިސާއެއް ުފައިސާ ހުރި
ުުއެއްވެސްުމަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަމެއްުއެނގޭކަންނެތެވެ.ު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮަތށ5.19ުުްދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިެބންެޖހޭުފައިސާކައުން
އިސާުކަނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުނުލިބިުހންނަުފައިސާގެުހިސާބުތައްުލިޔެުބަލަހައްޓައި،ުއެފަދަުފަ

ުހޯ ުގަވާއިދުގެ ުއެ ުކަންތައްތައް ުކުރިޔަށްގެންދިއުމަށ5.21ުުްދުމުގެ ުގޮތުގެމަތިން ުއެއްގޮތްވާ ުއުސޫލުތަކާ ުބުނެފައިވާ ުމާއްދާގައި ވަނަ
ހިމަނާުއަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުުމާލީުބަޔާނުގައިުލިބެންެޖހޭުަފއިސާގެުގޮތުގައިުމާލީުބަޔާނުގައިުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިު

 އަދަދުުހިމެނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުު

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުު

ުނުވުންު ރައްޔިތުންނަށްުއާންމުކޮށްުހުޅުވާލާފައިވާުބައްދަލުވުންތައްުބާއްވާފައިު .8

ހުޅުވާަލއިފައިވާުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުައހަރަކުުފެބްރުއަރީމަހާއިުޖުލައިމަހުުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންނާއިުރަުށުރައްޔިތުންނަށްުޢާންމުކޮށްު
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގ2010/7ުުކައުންސިލްތަކުންުބާއްވަންާވނެުަކމަށްުޤާނޫނުުނަންބަރުު

ދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިގޮުތންުފެބްރުއަރީމަހުުބާއްވާުބައްދަުލވުމުގައިުފާއިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުވަނަުމާއ107ުްޤާނޫނު(ުގެު
ކުރިއަށްުރިޕޯޓާއި،ުމާލީުރިޕޯޓާއި،ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއިުޖުލައިމަހުުބާއްވާުބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްގެު

ސައްކަތުުތާވަލާއިުބަޖެޓުުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅައިުޚިޔާލުުހޯދަންވާނެކަމަށްުއެުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުއޮތްުއަހަރުގެުމަ
)ހަތެއް(ުދުވަސްުކުރިންުއެުރިޕޯޓްތަކާއިުޕްލޭނާއިުބަޖެޓުގެުމަޢުޫލމާތުުއާންމުކޮށްުހާމަކުރަންވާނެކަަމށ7ުުްރައްޔިތުންނާުބައްދަލުކުރުމުގެު

ުުޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ވެސްުބަ
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ުބައްދަލުވުމެއްު، ނަމަވެސް ުއެއްވެސް ުތެރެއިން ުމީގެ ުކައުންސިލުން ުއުތުރުބުީރުގެމަނަފުށި ުބާއްވާފައ2020ުުިހުވަދުއަތޮޅު ުއަހަރު ވަނަ
ުުނުވެއެވެ.

ުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކާުމަކީރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމާުތުޢާންމުނުކުރުމާއިުކަނޑައެޅިފައިވާުގޮތަށްުރައްޔިތުންނާުބައްދަުލނުކުރު
ުދާނެކަމެކެވެ.ގުޅޭގޮތުންުރައްޔިތުންނާުމަޝްަވރާކޮށްގެންުނިންމަންޖެހޭުކަްނތަްއތައްުނިންމުމުގައިުހުރަސްތަކާުކުރިމަތިުވެ

ުދިންގޮތްުުކުރަންުލަފާުއިޞްލާޙުު

ގެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގ2010/7ުުޤާނޫނުުނަްނބަރުު ުވާގޮތަށްުވަނަުމާއްދާގައ107ުިމުގެުޤާޫނނުު(
ު ުހުޅުވާލައާރައްޔިތުންނަށް ުފެބުއިންމުކޮށް ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުބެރީުއާއިުޖުލައިުމަހުުވަރުފައިވާ ުމިގޮތަށްއްވުމަށާއި ުއަދި

އްދަލުވުންުބާއްވާުތާރީޚުންުބަބާއްވާުބައްދަލުވުންތަކުގައިުރައްޔިތުންގެުމަޝްވަރާުހޯދުމަށްފަހު،ުއެުބައްދަލުވުމުގެުޔައުމިއްޔާުލިޔެ،ުއެު
ު.ންމުކޮށްުާޝއިޢުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެއާ)ަހތެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައ7ުުިފެށިގެންުގިނަވެގެންު

ުނުވުންުުހުށަހަޅާފައިުުފަރާތްތަކަށްުުފޮނުވަންޖެހޭުުތައްުރިޕޯޓުުމަޢުލޫމާތުު .9

ންގުމުގެުޤާނޫނުުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހ7/2010ުި)ޤާނޫނުުނަންބަރ24/2019ުުުޤާނޫނުުނަންބަރުު
ުފަހަަތށްުގެވަނަުމާއްދ106ުާގ7/2010ުުެަވނަުމާއްާދއިންުޤާނޫނުުަނންބަރ66ުުުވަނަުއިޞްލާޙުުގެނައުުމގެުޤާނޫނު(ުގ8ުުެއަށްު

ު ުނަންބަުރ ުމާއްދާ ުގ106ުަ-1އިތުރުކޮށްފައިވާ ު)ހ( ުކައުންސިލަކުންުގެ ުއެ ުކައުްނސިލަކުންވެސް ުކޮންމެ ުގޮތުން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ އި
ުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީައށްުުހިންގާފައިވާުޙަރަކާތްތަކާއި،ުކައުންސިލަށްުލިބުނުުއާމްަދނީއާއި،ުޚަރަދުގެުތަފުޞީލުުއެނގޭނެުރިޕޯޓުުލޯކަލް

ުުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

ުހުށަ، އެގޮތުން ުއޮތޯރިީޓއަށް ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުއިދާރާއިން ުހަކައުންސިލްގެ ުހުވ2020ުަ"ޅާފައިވާ ުއަހަރު ުއުތުރުބުރީުވަނަ ދުއަތޮޅު
ުއަހަރު ުއެ ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުރިޕޯޓު"ގައި ުގޮތުގެ ުހިންގި ުއިދާރާ ުކައުންސިލްގެ ުުގެމަނަފުށީ ުހިމަނާފައިުޚަކޮށްފައިވާ ުރަދުތައް

ނެުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުއަހަރުެތރޭގައިުލިބުނުުއާމްދަނީގެުތަފުީޞލުުއެނގޭއާމްދަނީގެުމަޢުލޫމާތުުހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،ުު،ވީނަމަވެސް
ުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަޅާފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެެވ.ު

ުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާު

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުނ7/2010ުުް)ޤާނޫނުުނަްނބަރ24/2019ުުުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުފަހަަތށްުއްދާވަނަުމ106ުާގ7/2010ުުެަވނަުމާއްާދއިންުޤާނޫނުުަނންބަރ66ުުުވަނަުއިޞްލާޙުުގެނައުުމގެުޤާނޫނު(ުގ8ުުެއަށްު

ުުއިވާއިތުރުކޮށްފަ ުގައިމާއްދ106ުާ-1ނަްނބަރު ު)ހ( ުުގެ ުގޮތަްށ ުކައުްނސިލަކުންވެސްބަޔާންޮކށްފައިވާ ުކައުންސިލަކުްނުުކޮންމެ އެ
ގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީައްށުުޞީލުުއެނގޭނެުރިޕޯޓުުލޯކަލްހިންގާފައިވާުޙަރަކާތްތަކާއި،ުކައުންސިލަށްުލިބުނުުއާމްަދނީއާއި،ުޚަރަދުގެުތަފު

ުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުު

 ނުވުންުުލުންުވަޒީފާުއަދާކުރާުމުވައްޒަފުންުދިވެހިރާއްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިވެރިކޮށްފައިުސޫުވޭޖްުއުު .10

ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ގައިވާުގޮތުންުމުވައްޒަފުންނާއިުވަޒީާފ12ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުޕެންޝަނާއިބެހޭުޤާނޫނު(ގ8/2009ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުު
ުރަޖިސްޓަރީ ުއޮފީހުގައި ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުޕެންޝަން ުމޯލްޑިވްސް ުފަރާތް ުރިޓަޔަރމަންޓްުދޭ ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުދޭ ުވަޒީފާ ކޮށް

2020ުު،ކަމެކެވެ.ުނަމަވެސްުކުރާގެުމައްޗަށްުމިުދެންނެވިުޤާނޫނުންުލާޒިމުުޒީފާުދޭުފަރާތުކުރުމަކީުވަޕެންޝަންުސްކީމްގައިުބައިވެރި
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ުއުު ުވޭޖް ުއިދާރާގައި ުކައުންސިލްގެ ުގެމަނަފުށީ ުއުތުރުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުއަހަރު ުމުވައްޒަފުންުސޫވަނަ ުމިސްކިތު ުވަގުތީ ުނަގާފައިވާ ލުން
 ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުދިވެހިރާއްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްކީމްގައި

އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުުޤާނޫނު ުާޤނޫނު)8/2009ުނަްނބަރު ުޕެންޝަނާއިބެހޭ ުިދވެހިރާއްޖޭގެ ުގޮތުގ12ުުެ(ގެ ު)ށ(ގައިވާ ުމާއްދާގެ ކައުންސިްލގެުުމަތިންވަނަ
ކީމްގައިުބައިވެރިކުރުމަށްުހިރާއްޖޭގެުރިޓަޔަރމަންޓްުޕެންޝަންުސްލުންުވަޒީފާުއަދާކުރާުމުވައްޒަފުންުދިވެސޫއުުއިދާރާގައިުކޮންޓްރެކްޓު

ުދަންނަވަމެވެ.
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