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ޑ ުުުއުތުރުބރު ުމިލުަދްނަމޑުލުު ުުޮކަމްނ ުއްނސިލްގެުިއާދާރގެ ުރގ2016ުުެަކ ުަވަނުައަހ
ުޮއިޑްޓުރިޕޯޓްުޮކމްޕަްލަޔްންސު
 

އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ  މިލަދުންމަޑުލު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި،، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

  ތަޢ ރަފު 

ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ިމލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޫޑ  )އޮޑިޓް ޤ ޫނުނ(4/2007 ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫުނ ަނންބަރ މި 
 ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅުނު  އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަްށ، ބަެޖޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
އެހެނިހެްނ ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ  އ އި އެއިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި ، ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމ އި

އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދަ
ޞްލ ޙު ކުރަން ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިްނވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަންކަމަށް ރައުޔެއްދީ އި

)ދައުަލތުގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަްނބަރު ޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެުވނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފި
މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން  ަވނަ 36މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުެނފައި  213ގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭ ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  އިދ ރ ގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. ައދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،ޅައިފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ހުށަހަ
 www.audit.gov.mv  .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަަހރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް،  2016ޑިސެމްބަރ  31ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ެގ  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު(ގެ  3/2006އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 

ގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ަފއި ދަށުން ކައުންސިލް
ސް ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަން 

 ގައެވެ.އޮޑިޓެއްގެ ގޮތު
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އިސްވެރިންނ   މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 މި ފުރުަޞތުގައި ޝުކުުރ އެ އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެްއވި

 ނަވަމެވެ.ދަން

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި  88)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  7/2010ނަންބަރު  ޤ ނޫނު
ގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ ިއ ފައިސ  ބެެލހެއްޓުމު މުދަލ އި އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ީނ ދައުލަތުގެ ގެކައުންސިލް

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   10( ގެ ބ ބު 2009އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
އުންސިލުގެ އިދ ރ ގައި ކައްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލި 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތަށް

މްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އ އެ އިދ ރ އަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދ ޒ ކޮށްަފއިވ   ،ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ކަންތައްތައް ކުރުމ އި
ނޭހެން އެ އިދ ރ  ހިންގަިއ އިސްރ ފުނުވ  ،ޑަކޮށްކުރުމ އި އިދ ރ ގެ ފައިސ އ އި މުދަލ އި ތަކެތި ރައްކ ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމ އި ޚަރަދުކު

ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގަ ،ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ،ބެލެހެއްޓުމ އި އި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޔަޤީންކުރުމ އި ،ކަންތައްތަކަށް ދ ރ ގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އިކައުންސިލްގެ  ،ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

އެކުލަވ ލައި މި އޮފީހަށް  އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް، އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްޓައި
މަޑުލު އުތުުރބުީރ ދ ގެ ދަށުން މިލަދުންވަނަ މ އް 46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  3/2006ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ 

ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.   ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އިްނ  2016ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  އޮޑިޓަރ
އި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަ

ނޑައެޅިފަ ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމުގެ އިތުރަށް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ ިއ ކަ އިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ދައުލަުތގެ ) 3/2006އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ޫނނު ނަންބަރު 

)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  7/2010ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދަުއަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  މ ލިއް
ކޭޮގްތ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ޤ ނޫނުތަކ އި އެއްގޮަތށްތޯ ބަލައި އެ ގ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަކަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ

ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެޭހ ބަޔ 
 ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.

ނުތަކ އި ގަވ އިުދތަކ ިއ  ޤ ނޫމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީކަންކަން ހިންގުމުގައި ކުރިން ބަޔ ންުކރެވުނު
ޖުރ އަތުތައް ފުރިހަމަކުުރން އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިްނވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކިތަްއ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އި

ޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުްނ ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރު ޚިލ ފަށް  ގަވ އިދުތަކ   ،ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި
 ހިމެނެއެވެ.
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 ގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އިއެ އިދ ރ ގެ ދަށުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޫޑ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އ އި ވަނަ އަހަރު  2016މިގޮތުން 
ދައުލަތުެގ އ އި ( ޤ ނޫނު ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ) 2006/3ންބަރު ޤ ޫނނު ނަ ފައިސ އ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގުމުގައި 

ައްށ ންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި ބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެދެކޭގޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު 

 އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް 

 
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު ، )ހ( ގައިވަނަ މ އްދ ގެ  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރު  (1)

ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ، އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުްނ ކަ
 ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ

ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ  2016ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއި ވިއަސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
،  މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްަދތުގައި ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިމަނައިެގން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ

ނޑ އި އެއް ގޮތަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ އިރު، އެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު އޮނިގަ
ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުެގ އަށް ނިމުުނ މ  2016ޑިސެންބަރު  31ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަެކއް ނޫންކަމުން އެއިދ ރ ގެ 

 އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތްނުވުން؛

އްކުމަށްޓަކައި ދެއ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  (2)
( 2009ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )މަށް ދައުަލުތގެ މ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަ

ބަލައިގަންނަ ފައިސ ،  ވަކި ޤ ނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދ ރ ތަކަށް ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު 2.01ގެ 
ޖުލައި  21) 10/2011ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

ރ ގައި ( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލ2012ަނޮވެންބަރު  08) 08/2012( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އ އި ނަންބަރު 2011
 2016ސިލްގެ އިދ ރ އިން އެކި އެކި ގ ނޫނުތަކުގެ ދަށުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުން ބަޔ ންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް
ޓަށް ޖަމ ކޮށްފަިއ ޕަބްލިކް ބޭންކް އް އެކައުންހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ( ރުފިޔ   )ސ ދަ 14,400ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވ  

 ؛ނުވުން

އިސ  ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ ަތންތަަނށް ލިބޭ ފަ 1.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (3)
ންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފިއ އުންޓަށް ޖަމ ކުރަވަގުތު އޮއްވ  ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސ އެއް ލިބޭދުވަހު އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކަ

ދ ރ ގެ އ މްދަނީގެ ވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލްގެ އި 2016ވިއަސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
 އ މްދަީނ ރީސް( ރުފިޔ )ފަންސ ސް އެއް ހ ސް ދުއިސައްތަ ތި 51,230ޖުމްލަ  ،ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން

ނު ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމްަލ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުމ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދ  ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ލިބު
މ ނުޮކްށ )ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ހ ސް އަށް ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަ 436,807

 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛
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ޚަރަދުތައް ހިމަނ ފައިވ   ަވނަ މ އްދަިއގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން ބަެޖޓުގައި 4.08( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (4)
ންވ ނެކަމަށ އި، އަދި މި ގޮތ އި ބަޖެޓުްނ ކުރ  ޚަރަދުތަކ އި ބަޖެޓު ބ ީކ "ބަޖެޓު ހިސ ބު" ފޮތުން އެނގެްނ އޮންނ ޭނ ގޮތަްށ ބަލަހައްޓަ 

ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވަނަ މ އްދ ގައި އެކި ކަންކަމަށް ލިބުނު ފައިސ  ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ބަަލަހއްޓަން ވ  1.01ގަވ އިދުގެ 
ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ ިއ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ އ އި ބަޖެޓު ޚަރަދުތައް އިސްވެ، ވިއަސް

 އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން؛

ރ ތަކުން ކޮންމެ ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ އިދ  6.25ވަނަ މ އްދ އ އި  1.12( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (5)
އްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ ބ ކީ އަކީ ރަނަގޅު އެއްޗެމަހެއް ނިމުމުން އެއިދ ރ އެއްގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި ޭބންކް އެކައުންޓް 

ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަހަކު އެއްފަހަރު ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔ ރުުކރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވިއަސް، މި
މަންޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްގެ ބޭންކް  2ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަންމަތީގައި ވ  އ މްދަނީ އެކައުންޓް 

މަންްޓތައް ތައްޔ ރުކޮށްަފއި ނުވ ކަމ އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަމުގައި ހުޅުވ ފައިވ  އެެހން ެއކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓް
ބުން، ކައުންސިްލެގ ވުން؛ މިެހންވުމުގެ ސަބަވިއަސް، އެ އެކައުންޓުތަކުގެ ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ކޮޕީަތއް ފައިލްކޮށްފައި ނު

 ން؛އިދ ރ އިން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންްޓތަުކގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭގޮތް  ނުވު

އި ހުިރ ތިޖޫރީގަ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ކޮންމެ ހަފްތ އެއްެގ ނިޔަލަށް 6.16( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (6)
ވައްތަރެއް ވަކީްނ  ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ އި، ޗެކުން ހުރި ވަރ އި، ބޭރު ފައިސ  ހުރިނަ، އޭގެ ކޮންމެ

ފައިސ  ގުނައި، ،  ޗެކްކޮށްހުރި އަދަދު( ބަލައި، ތިޖޫރީއ އި ޙަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސ ބް
ތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލު އުއަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެހިސ ބު ބަލަމުން ގެންދަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، 

 ވަނަ އަހަރު މި ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން؛ 2016އިދ ރ އިން 

ނުވަަތ ހަދިޔ ެގ  ަވނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ދައުލަތުގެ ތަންަތނަށް ގަްނނަ 7.01( ގެ 2009އްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލި (7)
މުދަލުގެ ފުރިަހމަ  ، ނަންބަރ އިމި ދަފްތަރުގައި މުދަލުގެ ކޯޑު، ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލެއްގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްަޓންވ ނެ ަކމަށ އި

ލުގައި ވެސް ޖަހަން ޖެހޭެނ ލިބުނު ތ ރީޚ އި އަގު ހިމަަނން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ކޯޑު ނަްނބަރު މުދަ ،ހުރި ތަނ އިމުދ   ،ނަމ އި ތަފްޞީލު
ބެލުމުގެ ދަށުން ހިްނގ   މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އ އި އެއިދ ރ ގެ ،ކަމަށް ބަޔ ން ކޮށްފައި ވިއަސް

ލަށް ދީފައިވ  ކޯޑު ނަންބަުރ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައިނުވުްނ؛ މުދައެކިއެކި ވިޔަފ ރިތަކުން މި
ފައިވ  ބައެއް މުދ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ގަނެ 2016ބައެއް މުދަލުގައި ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޖަހ ފައި ނުވުމ އި 

 އި ނުވުން؛ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނ ފަ 

ޒ މް ހިންގުން" ( ވަނަ މ އްދ ، "ފައިސ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ނ2ިވަނަ ބ ބުގެ ) 8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (8)
ރުމަށް ހުއްދަ  ދޭންވ ީނ ( ގައި "ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ހެދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( ގައި އެއްވެސް ފައިސ އެއް ޚަރަދު ކ3ުގެ )

އަސް، އެ ގަވ އިދުގައި  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއި ވިފައިސ 
 ބ ޔ ންކޮށްފައިވ  ލިޔެކިޔުންތައް ުފރިހަމަނުކޮށް މުދަލ  ޚިދުމަތަށް ަފއިސ  ދައްކ ފައިވުން؛

ަވނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ، އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަްށ ލިުބނު ކަަމްށ  8.11( ގެ 2009) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު (9)
ތަކެިތ ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ ، ތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން(
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)ސ ޅީސް ހަތަރު ހ ސް ހަތް ސަޭތކަ  44,727ދ ރ އިން  ޖުމްލަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އި، ވިއަސް
ހަތ ވީސް( ރުފިޔ ގެ ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް އެ އިދ ރ އަށް ލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެންނެތުން؛ އަދި 

ހ ސް ދުއިސައްތަ ފަހެއް( ރުފިޔ  ގެ ޚަރަދު  )ެއއް ސަތޭކަ ސައްބީސް 126,205ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުެގ ޚިދުމަތަށް ޖުމްލަ 
 އޯޑަރުކުރި މުދ  ލިބުނުކަން ކަށަވަރުވ ފަދަ ލިޔުމެްއ ފެންނަން ނެުތން؛ ،ކޮށްފައިވ އިރު

ކަތަށް ނުވަތަ ދެޭވ ވަނަ މ ްއދ ގައި ދައުލަތުގެ ަތންތަުނން ުކރ  މަސައް 1.05( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ ) (10)
 ކަމަށ އި،  އަދި އެ ފައިސ  ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދަންވ ނެޚިދުމަތަކަށް 

ވަނަ މ އްދ ެގ  1.07އިދުގެ ނުލިބޭނަަމ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ގަވ 
މުން ގެންދ  ެފނުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފޯރުކޮށްދެ ންކޮށްފައި ވިައސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ)ނ( ގައި ބަޔ 

އުންސިލްެގ )ތިްނ ސަތޭކަ ހަތ ިވސް ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔ  އ އި ކަ  327,125ޚިދުމަތަށް ލިބެންެޖހޭ ޖުމުލަ
ސް ދުއިސައްތަ )ަހތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ހ  433,210ންދަ ކުންފުނިްނ ލިެބންެޖހޭ އިދ ރ އިން ހިންގ  ބޭސްފިހ ރައަްށ އ ސަ

 ދިހައެއް( ރުފިޔ  ލިބިފައި ނުވުން؛

1,000އަގު  ވަނަ މ ްއދ ގެ )ނ( ގައި އެއްފަހަރ  ަގްނނަ ތަކެތީގެ 8.09( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ ) (11)

ގެން ތިން ފަރ ތަކުްނ އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެރުފިޔ  25,000ރުފިޔ އިން ފެށިގެން 
ޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެްނވ  ފަރ ތަކުން އެތަކެތި ހޯދިދ ނޭކަމަށް ބަ

 43,607 ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ގަތުަމށް 2016ގެ އިދ ރ އިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮަމްނޑޫ ކައުންސިލު
ގޮތަށް ތިން ފަރ ތަކުްނ )ސ ޅީސް ތިން ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު، އިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އި އެއް

 އަގު ހޯދ ފައި ނުވުން؛
 

ަވަނ  96 ގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު(  2010/07ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  (12)
 އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މ އްދ ގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އ މްދަނީ އ އި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީ އ އި ނަގ  ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގ 

 15ރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހުގެ ކުރިން ފ ސްކުރަންވ ނެކަމަށ އި އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުވަނަ ދުވަ 15ބަޖެޓް އެ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަުހގެ 
ކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް ވުރެ ރިކައުންސިލުން ފައިތުވި އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ ، ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފ ސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ
ށް ލިބިގެންވ ކަމަށ އި އަިދ  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކައުންސިލްގެ ރައީސައިތުރު ނުވ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް

ކުރެވޭނެކަމަށް ނުހިނގ  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކ އި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރ އެއް 
ރިން ފ ސްކޮށްަފއި ގެ ކު 2016ޖަނަވަީރ  15ަކއުންސިލްގެ ބަޖެޓް މިލަުދންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ   ،ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް

 ނުވުން؛

ވަނަ މ އްދ ގައި  97 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު  (13)
މެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓްގައި އި އ މްދަނީން ކުރ ނެ ޚަރަދު ކޮންކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފ ކުރ  އ މްދަނީ އ 

ތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގަިއ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަށް ދައުލަ ،ވެސް ހިމަނަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައި ވިއަސް
 2016ރ ނެ ޚަރަދުތައް ކުލަފ ކުރ  އަަދދ އި އެަފއިސ އިން ލިބޭ ފައިސ ގެ އިތުރުްނ ކައުްނސިލަށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިޭބނެ ކަމަށް 

  ؛ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނ ަފއި ނުވުން
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ވަަނ  115 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  (14)
ވަނަ  2016ކޮށްފައި ވިއަސް، ލްގެ އ ންމު ބަްއދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނެކަަމށް ަބޔ ންމ އްދ ގައި ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސި

 22އިން ބ އްވ ފައިވަނީ ބައްދަުލވުމުގެ ތެރެއިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  50އަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ 
 ބައްދަލުވުން ކަމުގައިވުން؛

ަވނަ  124 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު( ގެ 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  (15)
ރިގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ  ،މ އްދ ގައި ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު

ގެ އިދ ރ އަށް ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު )މ ލީ ބަޔ ން( ލިޔުަމކުން ކައުންސިލް އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ
ސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ވަނަ އަހަރު ިމލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮަމންޑޫ ކައުން 2016ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް، 

 ގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުްނ؛އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލް

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

( ައށް 11ން )( އ1ި)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެޭކގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންބަރު )
ންކަން ހިންަގއި މ ލީ ކަ ގެ އިދ ރ ގެއުތުުރބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަ މިލަދުންމަޑުލު، ކަންތަްއތައް ފިޔަވައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

 އި އެއްގޮަތްށ ގެ ގަވ އިދ އުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުދަ)ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި،  2006/3 ޤ ޫނނު ނަްނަބރުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ 
 ވެ.ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެ

 ( އަށް 15( ިއން )12ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންބަރު ) )ށ( އަދި
ނޑުގޮތެއްގައި ، ފިަޔވައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަްނތައްތައް  2010/7 ނީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރުލުކޮްށަފއިވަޢަމަ ލްގެ އިދ ރ އިންއެ ކައުންސިމައިގަ

 ހުން ދެކެމެވެ.ކަމަްށ މިއޮފީ ގެ ޤ ނޫނު( އ އި އެއްގޮތަށް)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޟޫލުން ހިންގުމު

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 ނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެ  ތައް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ްނ .1

 އޮފީހެއްގައި މި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ،ގައި( ހ) މ އްދ ގެ  ވަނަ 35 ގެ( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤ ނޫނު
ނޑައަޅ  ޒިްނމ ދ ރު ވެރިޔ   މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  ތެރޭގައި އެކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ިތން މަސްދުވަހުގެ  ،ޤ ނޫނުގެ ދަުށން ކަ

އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަަމށް މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ކައުންސިލްތަކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ  ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރަށު

( 2016އޮގަސްޓް  29) D2/CIR/2016/9-13ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ނޑައަޅ ފައެވެ.  މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ވަނީ ކަ
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 ހިނގި  އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި، މ ލީ  އަހަރުގެ ވަނަ 2016 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ކޮމަންޑޫ އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު ނަމަވެސް،
އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ  ،ށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުަގއިތައްޔ ރުކޮ ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިެގން ރިޕޯޓު ކަންތައްތަކުގެ

ނޑ އި އެއްގޮތަްށ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ވިއަސް، އެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ  ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު އޮނިގަ
އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުެގ  2016ޑިސެންބަރު  31ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަެކއް ނޫންކަމުން އެއިދ ރ ގެ 

 އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަނައިެގްނ،  35)ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( ގެ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ނޑ  އެއްގޮތަށް މ ލީ ބަޔ ންތައް  15.03ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު  ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އޮނިގަ

 ރުކޮށް، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތައްޔ 

 ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރުން  .2

އިސ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފަ
 2.01( ގެ 2009މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަްބލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުަރންވ ނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ އިދު )

 އިހުރި ދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސ  ޓްރ ންސްފަރއަތޮޅުތަކުގަ ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު
މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ( 2010މެއި  31) 2010/06ނަންބަރު  ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރ ނެގޮތް

ވަކި ޤ ނޫނުތަކެއްގެ ދަުށން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދ ރ ތަކަށް ބަލަިއގަންނަ ފައިސ ، ޕަބްލިކް ޭބންްކ އަދި  .ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ
( 2011ޖުލައި  21) 10/2011އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

( މ ިލއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ގައި 2012ނޮވެންބަުރ  08) 08/2012މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އ އި ނަންބަރު 
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިކް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ،އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގޮތަށް ،ނަމަވެސް
 ،ކައުންޓ އި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮްށ ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެ

 ވަނަ ައހަރު ބަަލއިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިްނ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަުތގެ އެކިއެކި މުއައްސަސ ތަކުގެ ފަރ ތުން 
 ކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައި ުނވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ( ރުފިޔ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެ )ސ ދަ 14,400ޖުމްލަ 

ދައުލަތުގެ އެހެނިެހން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުނުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓ ިއ 
ރަދުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދުނުކުރެވި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ނަމަ، އެ މުައއްސަސ ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ނުލިބި، އެ ފައިސ  ޚަ

 ވެ.އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ެއކިށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ދަތިވުން އެކަށީގެންވެއެ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އ ިއ 2017ޖުލައި  21) 10/2011)ހ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 
ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިްލގެ  ( މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ޤ ނޫނ2012ުނޮވެްނބަރު  08) 08/2012ނަންބަރު 
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ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   5.22ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ، އިދ ރ އަށް ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ 
 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ 

މުއައްަސސ ތަކަށް ރައްދުކޮށް އެ ފަރ ތަަކްށ )ށ( ދައުަލތުގެ މުއައްސަސ ތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަށް އެ 
 ލިއުމުން އެންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ށްފައި ނުވުން ޖަމ ކޮ   އެކައުންޓަށް ބޭންކް ލިބޭ ފައިސ  ގަވ އިދުން  .3

ވަގުުތ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުަލތުގެ ަތންތަަނށް ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކުރެވޭހ  1.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
  .ވެއޮއްވ  ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސ އެއް ލިބޭދުވަހު އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަްނވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެ

ނީގެ އެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަ، ވަނަ އަހަރު 2016ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
)ފަންސ ސް އެއް ހ ސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް( ރުފިޔ  އ މްދަނީ  51,230ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 

ދ ރ އިްނ އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އި
)ހަތަރު ސަތޭކަ ތިީރސް ހަ ހ ސް އަށް ސަތޭކަ ަހެތއް(  436,807ރުކޮށްދޭ ފެނުގެ ޚިދުމަަތށް ިލުބނު ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމްަލ ފޯ

 ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ޚަރަދުކޮށްަފއިވ ކަން ވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

ގެ ފައިސ  ެބހެއްޓުަމކީ ފައިސ  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުމަށް މަގުފަހިވ ނޭ ކަމެއްކަމ ިއ ބޭންކަށް ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގަިއ ިގނަ އަދަދެއް
 ރައްކ ތެރިކަމެއް ނޫންކަން ފ ހަަގކުރަމެވެ. 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަްށ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  5.15ގެ ( R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކުރެވޭހޭ ވަގުުތ އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފަިއސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް 

، އި، ދުވ ލަކު އެއްފަހަރު ޖަމ ނުކޮށް ބަހައްޓ ނަމަ ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވެފަ

 ޖަމ ނުކޮށް ބެހެއްޓޭ ފައިސ  އެކަށީގެންވ  ރައްކ ތެރި ގޮތެއްގައި ެބހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އައިޓަމް ބ ކީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .4

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަޖެުޓގައި ޚަރަދުތައް ހިމަނ ފައިވ  ގޮތ އި  4.08( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ބަޖެޓުން ކުރ  ޚަރަދުތަކ އި ބަޖެޓު ބ ކީ "ބަޖެޓު ހިސ ބު" ފޮތުން އެނގެން އޮންނ ނޭ ގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ. ހަމަ އެހެންެމ 

ރިކަރެްނޓް  ،ެމ ޚަރަދެއް އެ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ އައިޓަމަށ އި ކޯޑު ނަންބަރުށ އިހިސ ބުތައް ބެެލހެއްޓުމަްށޓަކައި ބަޖެޓުންކުރ  ކޮން
ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނަމަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަށ އި އަދި މުޅި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަށް  ،ޚަރަދެއްނަމަ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލައަށް

)ޅ( އަދި )ކ( ގަިއ ހިސ ބުތަްއ ބަލަހައްަޓންވ ނެ ގޮތ ިއ ފުރިަހަމ  ،)ބ( ،()ރ ،ވައްދަންވ ނެއެވެ. އަދި، ިމ މ އްދ ގެ )ށ(، )ނ(
ގައި އެކި ކަންކަމަށް ލިބުނު ފައިސ  ވަކިވަކިން  1.01ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތަފްސީލްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ގަވ އިދުގެ 

 ވެ.އެނގޭނެ ގޮތަށް ަބލަހައްޓަން ވ ެނކަމަށް ވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެ
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓް ހިސ ބުތައް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  2016  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރުބރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަމަވެސް،
ން ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ އައިޓަމް ބ ކީ އެނގޭެނގޮތަށް އެ އައިޓަމަކުން ކުރެވުުނ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނައިގެ 

ވެސް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު  އައިޓަމް ބ ކީ ބަލަހަްއޓ ފައި ނުެވއެވެ. އަދި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީއ އި ބަޖެޓު ޚަރަދުަތއް
 ގަވ އިދ އ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

އި ބަޖެޓުން ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ އަިއަޓމް ބ ކީ ަބލަހައްޓަމުްނ ނުދ ނަަމ، އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުްނޓުގައި ހުރީ ކޮންކޮން ފައިސ އެއް ކަމ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންކަން  ،މީެގ އިތުރުންހުންނަން ެޖހެނީ ކިހ  ފައިސ އެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެްނ ނޯންނ ނެއެވެ.  ަބޖެޓުގައި ކަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ކަންކަން ކުރުމަށް ފައިސ  ނެތި ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަުކގެ ނޫން އެހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވި، ބަޖެޓުގައި ކުރުމަށް ކަ
 ތަފްޞީލް އެނގެން ޯނންނ ނެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް އައިޓަމްބ ކީ ބަލަހައްޓަުމން  4.06ގެ ( (R-20/2017އިދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ 
 އުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެންދި

 ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން  .5

ލަތުގެ އިދ ރ ތަކުން ކޮންމެ މަހެއް ވަނަ މ އްދ ގައި ދައު  6.25ވަނަ މ އްދ އ އި  1.12( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ުކ ނިމުމުން އެއިދ ރ އެއްގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި ބޭންކް އެކައުންޓް ބ ކީ އަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަހަ

   އެއްފަހަރު ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔ ރުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ ޭބްނކް  2މިލަދުންމަޑުލު އުުތރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަންމަތީގައި ވ  އ މްދަނީ އެކައުންޓް  ،ނަމަވެސް
ްނ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަަގކުރަމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނަމުގައި ހުޅުވ ފައިވ  އެހެ

ަތކުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންްޓތަކުގެ އެކައުންޓްސިލިއޭަޝން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށްފައި ވިއަސް، އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮން
މިހެންވުމުގެ ސަބަުބން، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ތަްއޔ ރުކޮށްފައިވ  ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ވެ.މެކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަކޮޕީތައް ފައިލް

 ކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ޞައްޙަ

ފައިސ  އަށް ވ ނުވ  ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ފޮތުން ދައްކ  ބ ކީ އ އި އެކައުންޓް ބ ކީ ދިމ ކުރަމުން ނުގެންދ ނަމަ
 ނޭނގި ދައުލަތުގެ ފައިސ  ނަހަަމގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިެވގެންދ ނެއެވެ. 

 ލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، ވޭތުވެ ދިޔަ މަހުގެ  13.09 (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ވަނަ ދުވަހުެގ  15ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔ ރުކޮށް، ތައްޔ ރުކުރި ފަރ ތ އި މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ސޮއިކޮށް، ހިނގ  މަހުގެ 

 ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނު
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ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ ެގ  6.16( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ފައިސ  ގުނައި، އަދި ، ހިސ ބް ޗެކްކޮށް މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސ ބު ބަލައި، ތިޖޫރީއ އި ޙަވ ލުވެހުރި 

 އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެހިސ ބު ބަލަމުން ގެންދަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ.  އަދި މިގޮތުގެ މަތިން ތައްޔ ރުކުރ  ރިޕޯޓް، ކޮންމެ 
ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފުނުވަން ވ ނެކަމަށް އެމ އްދ ގެ  އ ދީއްތަ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދު ވުމުގެ

 އިވެއެވެ. )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ

ވަނަ  2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ހަފުތ ގެ ރިޕޯޓް،   ،ނަމަވެސް
ނުވ ފައި ނުވ ކަްނ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ފޮއަހަރު އިސްވެ 

މީގެ އިތުރުން، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަްނޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހަފުތ އަކު އެއްފަހަރު ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ވެ.މެފ ހަގަކުރަ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިޖޫރީ ބ ކީގެ  2016ޖޫރީގެ އައިޓަމްބ ކީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ތި ،ތައްޔ ރުކޮށް

)އައްޑިހަ ތިން ހ ސް ހަތަުރ ސަތޭކަ އައްޑިހަ އަށް( ރުފިޔ  ގެ ތަފްޞީްލ އެނގެން ނެތްަކން  83,488ގޮތުގައި ފޮތުްނ ދައްކ  
 ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން، އެހެން މުވައްޒަފަކުވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސ  މިރިޕޯޓްގެ 
ގުނުމ އި، ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ  ަފއިސ ގެ ހިސ ބުތައް އޮފީހުގެ ިއސްވެރިންނަށް ވެސް އެނގިފައި އޮތުން ކަމަށްވ އިރު، ކަުއންސިލްެގ 

ޕޯޓް ގަވ އިދުން ތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވ ތީ، ގަވ ިއދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މިކޮންްޓރޯލް އެންމެ އެކަށީގެންވ  ގޮތުަގއި އިދ ރ އިން މި ރި
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ތަންފީޛު ކުރެވިފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ލްތައް އެކަށީެގންވ  ގޮތުގައި ތަންފީޛު ނުކުރެޭވނަަމ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ  ފައިސ އ ގުޅޭގޮތުން ޤ އިމުކުރަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯ
ތިޖޫރީން ފައިސ  މަދުވިޔަސް އެކަން ފ ހަގަނުކުރެވި ގިަނ ، އަމިއްލަ މަންފ އަށް ފައިސ  ޭބނުންކުރުމުގެ މަގުފަހިވުމުގެ އިުތރަށް

 ވ ކަމެކެވެ. ދުވަސްތަކެއް ފ އިތުވެ، ކައުންސިލަށް މ ލީ ގެއްލުމަކ  ކުރިމަތިލ ްނޖެހުމަކީ އެކަށީގެން

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ތިޖޫރީގައި ބަހަްއޓ ަފއި ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ ަބޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ގައި  6.22( ގެ R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ހުރިނަ، އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަީކން  )ނަގުދު ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ އި، ޗެކުން ހުރި ވަރ އި، ބޭރު ފައިސ ހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު 

ފައިސ  ގުނައި، ، ހުރި އަދަދު( ބަލަިއ، ތިޖޫރީއ ިއ ޙަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސ ބް ޗެކްކޮށް
ގެ އަދި މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  އެހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށ އި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހަފުތ  

 ދަންނަަވމެވެ.ރިޕޯޓ އި މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަ  .7

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި  7.01( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
. އަދި މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަޢުލޫމ ުތ ލިބޭ ހުރިހ  މުަދލެއްގެ ދަފްތަުރ ލިޔެ ބަލަހައްަޓންވ ނެ ކަމަްށ ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ
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ިލބުުނ ތ ރީޚ އި އަގު އަދި މުދަލ އި ެބހޭ  ،މުދ  ހުރި ތަނ އި ،މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި ތަްފޞީލު ،ތަކަކީ މުދަލުގެ ކޯޑު ަނންބަރ އި
ތަކެއްޗަށް އަންަނ އުނިއިތުރު އެނގޭނެގޮަތށް ލިެޔ އިތުރު މައުލޫމ ތެވެ. އަދި ދައުލަުތގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބަިއބަިއ ވަކިވަކިން އެ 

 ބަލަހައްޓަންވ ނެ ކަމަށްވެސް އެ މައްދ ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އ އި އެއިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ހިންގޭ އެކިއެކި ވިޔަފ ރިތަުކން  ،ނަމަވެސް
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައިނުވ ކަމ އި މިގޮތުން ފ ހަގަކުރެުވނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް 

ވިއަސް އިސްވެ  )ހ( މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް ތއްޔ ރުކޮށްފައި
މުދަލަށް ދީފައިވ   ،ތަށް އެ ދަފްތަރު ފުރިހަމަކޮށް ބަލަަހއްޓަމުން ނުގެންދ ކަން ފ ހަގަކުަރމެވެ. މިގޮތުންބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮ

ވަނަ އަހަރު ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ގަނެފައިވ   2016ކޯޑު ނަންބަރު ބައެއް މުަދލުގަިއ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޖަހ ފައި ުނވ ކަމ އި 
ރުގައި ހިމަނ ފައިނުވ ކަން ވެސް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ބައެއް މުދ  ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަ

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހުްނނަ އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމިހުންނަ މުދަލުގެ ހިސ ބު  7.11( ގެ 2009)
 ،ށް އަންނަ ުއނި އިތުރު އެނޭގނޭ ގޮތަށް ލިޔެ ަބލަހައްޓަންވ ނެ ކަަމށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްއެކިބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަ 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެކިބައިބައި ވަކިނުކޮށް 
 ކުރެވުނެވެ. އެއްލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައިކަން ފ ހަގަ

)ށ(  މިލަދުންމަޑުލު ުއތުރުބުީރ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންގި ރައްޔިތުންެގ ސްިލޕްވޭގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް 
މިހ ުރ ވެ. ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ހިންގ ، މެއްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރައެކުލަވ ލައި ބަލަހަ

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ހަރުމުދ ތަކުގެ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ނުވަތަ ދަފްތަރެއް  ،ހުއްޓިފައިވ  މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް
 ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ަކން ފ ހަގަކުަރމެވެ.

ންޓް އ އި ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހ ރައިެގ )ނ( މިލަުދންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންގަމުންގެންދ  ފެންޕްލ 
 ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ަލއި ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަަގކުރަމެވެ.

 ހަރުމުދަލުގެ ރިކޯޑްތައް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުޞޫލުން ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ،
އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ ކޮބައިކަމ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހުރިހ  ހަރުމުދަލެއް އެ ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދައުަލތުެގ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 11.02ގެ  (R-20/2017)ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދު )ހ( ދައުލަތުގެ މ 
ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ މުދ  އަދި ކެޕިޓަލް  ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނ އި އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދ  އަދި އެނޫން

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަންވ ނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަިދ  ތް ދައުލަތުގެޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަ 
ހުރިހ  މުދަލެއް ދައުލަތުެގ  ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްަޓންވ ނެަކމަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރ އަންގ  ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ

 ހިމަނައިގެން ބަލަހަްއޓަންވ ނެ ކަމުަގއިވެސް ދަންނަވަމެވެ. ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
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ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހ   11.03ގެ  (R-20/2017))ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ނަންބަރު ޖެހުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ހަރުމުދަލެއްގައިވެސް އިންވެންޓްރީ ކޯޑް

ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަިތން ދައުަލުތގެ  11.04ގެ  (R-20/2017)ަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ނ( ދައު
ނޑައަޅ   އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން ައހަރަކު އެއްފަހަރު، އެ އޮފީހެއްގެ މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ކަ

، ތަކެްއޗ އި ޙަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފަކ އި، ބެލުމަށ އި އަދި މި މ އްދ ގެ )ޅ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ކޮށްޗެކުއުޞޫލެއްގެ މަތިން 

ތް ޗެކުކުރި ބަޔަކު ހަރުމުދ  ޗެކުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށ އި އަދި ޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮ
 ބަޔ ންކޮށް އެ އޮފީހެއްގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ދުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯ  .8

( 3( ވަނަ މ އްދ ، "ފައިސ  ޚަރަދު ވައުޗަރ ނިޒ މް ހިންގުން" ގެ )2ވަނަ ބ ބުގެ ) 8( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ގައި އެއްވެސް ފައިސ އެއް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ  ދޭންވ ނީ ިމ ގައި "ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ ހެދުން" މިމ އްދ ގެ )ހ( 

އިންވޮއިސް/ބިލް، ، ގަވ އިދުގައި ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ "މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް، މުަދލަށް ޯއޑަރު ކުރ  ފޯމް
ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރ އިއެކު އެ އަދި ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ެބލުންތަކ އި ެބހޭ 

 ލިޔުންތައް ވ ނަމަކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

)ސ ޅީސް ހަތް ހ ސް  47,106ޖުމްލަ  ،ވަނަ އަހަރު 2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ، ނަމަވެސް
)ނަވ ަރ  19,366ގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވ އިރު، މުދ  ގަންނަްނ އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވ ކަމ އި، ޖުމްލަ އެއް ސަތޭކަ ހަ( ރުފިޔ  

ވެ. މެ ފ ހަގަކުރަހ ސް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވ ކަންވެސް
)އެއް  148,258އިން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓްގައި ބެލުނު ޖުމްލަ އަދި ކައުންސިލުގެ އިދ ރ 

ކޮށްފައި ސަތޭކަ ސ ޅިސް އަށް ހ ސް ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް އަށެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވ އިރު، މުދ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ
  ވެ.މެނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަ

ނޑައަޅ ފައިވ  އުޞޫލުތަކ އި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުުވމު ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ކަ
 ސަބަބުން ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ަފއިވަނީ ބޭނުންވ  އަދަދަށް ބޭނުްނވ  ކަންކަމަށްކަން ޔަޤީންކުރެވެްނ ނޯންނ ނެއެވެ.

 ފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަ

ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތަށް މުދ  ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރ އިރު އޯޑަރުކުރ   10.61( R-20/2017)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )
އޮވެގެން ކަމ އި ފޯމެއް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ފޯމް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވ  މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމެއް 

އަދި ގަންނަން އެދިފައިވ  އެއްޗަކީ އެ ތަނަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެްއޗެކަމަށް އެކަމަށް އެދުނު ޑިޕ ރޓްމެންޓެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި އޮތް 
 ލިޔުމެއްވެސް އޮންނަންވ ނެކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ހޯަދން ބޭުނންވ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މ އްދ  10.58ގެ   (R-20/2017))ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަްނނަން ބޭުނންވ  ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ަތކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްަދދޭ ފޮތް ނުަވތަ ފޯމު ފުރިހަމަޮކްށ 

 އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

 ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވުން އޯޑަރު ކުރި ތަކެތި ތަނަށް ހަމައަށް  .9

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިުބނު ކަމަށް އެތަކެއްޗ ިއ  8.11( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
މައަށްހުރިތޯ ބަލަިއ، އެއްވެްސ ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަަލހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތިގަތުމަްށ އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަ

ގޮަތްށ އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، އެކަން އެނޭގނޭ ގޮތަށް ނޯޓުކޮްށ، ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދ  ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަެކތި ނުވަތަ މުއްދަތު އެނގޭނެ
 ތެކެތިގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

)ސ ޅީސް ހަތަރު ހ ސް  44,727މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  އޮޑިޓުގައި ބެލުނު ޖުމްލަ ، ނަމަވެސް
ބަިއ ހަތް ސަތޭކަ ަހތ ވީސް( ރުފިޔ ގެ މުއ މަލ ތަށް މުދަަލށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމުގައި ހުންަނ މުދ  ަބލައިގަތުަމށް ފަހު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ށް ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގެ ޚިދުަމތް ދިނުމަށް ކޮްށފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ ފުރިހަމަނުކޮ
)އެއް ސަތޭކަ ސައްބީސް ހ ސް ދުއިސައްތަ ފަހެއް( ރުފިޔ  ގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވ އިރު  126,205ތެރެއިން  އޮޑިޓުގައި ބެލުނު ޖުމްލަ 

 ލިބުނުކަން ކަށަވަރުވ ފަދަ ލިޔުމެއް ފެންނަން ނެްތކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ. އޯޑަރުކުރި މުދ 

ހުރިޯތ އޯޑަރުކުރި ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުުނކަމަށް، އެ ތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަށް
ނެ ގޮތަށް ނޯޓުކޮށް، ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެިތ ބަލައި، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، އެކަން އެނގޭ

، އެނގޭނެގޮތަށް ތަެކތި ގަތުމަށް ޯއޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އޯޑަރު ކުރި ޢަދަދަށް ތަކެތި ލިބުނުކަމ އި 
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ލިބުނުކަ  ން ޔަޤީްނނުުކރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.ކަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮަތށް އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީަހށް  10.64ގެ   (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ތޯ ލިބުމުން އެ ތަކެއްޗ  ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތިަގތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރި

ށް ޯނޓުކޮށް، ފެންވަރުދެރަ، ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ ތަކެިތ ބަލައި، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، އެކަން އެނގޭނޭގޮތަ
ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ަތކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނޭގޮތަށް، ތަެކތި 

އްވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދ ތަެކިތ ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި އެ 
ޔަށް ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެިތ ނުަވތަ މުއްދަތު ހަމަެވފައިވ  ނުަވތަ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ެނތްނަމަ، ތަކެތި ހަމަ

 ރ ތުން ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ލިބުނުކަމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަ
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 ނުވުން  ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވ  ގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި .10

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަުނން ކުރ  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް  1.05( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދަންވ ނެ ކަމަށ އި،  އަދި އެ ފައިސ  ނުލިބޭނަމަ،  ލިބެންޖެހޭ ފައިސ 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި  1.07އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ގަވ އިދުގެ 
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދ  ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ލިބެންެޖޭހ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ،ނަމަވެސް
ވެ. އަދި ެއ މެ ނުލިބި ހުރިކަން ފ ހަގަކުރަ)ތިން ސަޭތކަ ހަތ ވިސް ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔ   327,125ޖުމުލަ

 18ވަނަ އަހަރު ފޮނުވި  2016ވަނަ އަހަރ އި  2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންގ  ބޭސްފިހ ރަ އިން އ ސަންދަ ކުްނފުންޏަށް 
ވެ. މެ ނުލިބި ހުރިކަން ފ ހަގަކުރަ)ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ހ ސް ދުއިސައްތަ ދިހައެއް( ރުފިޔ   433,210ބިލަކަށް ލިެބންޖެހޭ 

ންނެވި ފައިސ  އ ސަންދައިން ދެއްކުމަށް އިންކ ރުކޮށްފައިވަނީ ބިލު ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވ ފައި ނުވ ތީ ކަމަްށ އަދި މިދެ
 އ ސަންދަ ކުންފުނިން އަންގ ފައިވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ތަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސ  ނުލިބި ގެއްލިގެން ދިއުމުެގ ދައުލަ ، ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވ  މަސައްކަތްކުރަމުން ނުގެނދ ނަމަ
 ފުރުޞަތު އޮންނ ނެއެވެ. 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުްނ  5.19( R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )
ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފައިވ  ތަނެއްގެ ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ  ކުރ  މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދެވޭ 

 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 1ފައިސ  އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން 

 ކެތި ގަތުމުގައި ތިން ފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައި ނުވުން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް، ތަ .11

ރުފިޔ އިްނ  1,000ވަަނ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި އެއްަފހަރ  ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު  8.09( ގެ 2009ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަުގ  ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން 25,000ފެށިގެން 

 ހޯދުމަށްފަހު އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެިއން އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން އެތަެކތި ހޯދިދ ނެކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިެވއެވެ. 

 ތިން ހ ސް )ސ ޅީސް 43,607ވަނަ އަހަރު ޖުްމލަ  2016ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ހަ ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔ  ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ އިރު، އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް އަގު ބަލައި، ވަކި 

 މެވެ.ފަރ ތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔ ންކޮށް އިސްވެރިއަކު ސޮއިކޮށްފައިވ ކަން ލިޔެކިއުމުން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަ

 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް ތިން ފަރ ތުން އަގުނުބަލައި ތަކެތި ހޯދ ނަމަ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ވ ދަވެރިކަން ގެއްލި 
ށް އެންެމ އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގަިއ ތަކެތި ހޯދުމަްށ މަގުފައިވެގެންިދއުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތ އި ތަކެިތ ހޯދ ފައިވަނީ ދައުލަތަ 

 ފައިދ ހުރި ގޮތަށްކަން ޔަޤީންކުރެެވން ނޯންނ ނެއެވެ.
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 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ގޮތަށް އެއްފަހަރ  ގަންނަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ  10.24( R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ގަވ އިދުގެ )
ފަރ ތަކުން އަގު ހޯދައިގެން، އެ ކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިއުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވ ނަމަ ތިން  35,000އަގު 

 އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ހިދުމަތް ހޯދަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  ނުވުން ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފ ސްކޮށްފައި  15ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް، އެ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  12.2016

ވަނަ މ އްދ ގައި  96)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/07ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ށް ބަލައިެގން ހިނގ  އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ެއ ލޯނަ  ނަގ  އ އި އެހީ  ލިބޭ ގޮތްގޮތުންކައުންސިލަށް ލިބޭ އ މްަދނީ އ ިއ އެކި 

ވަނަ ދުވަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފ ސްކުރަންވ ނެކަމަށ އި އެއްވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  15ރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އަހަ
އިތުވި އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް ވުރެ އިތުރު ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފ ސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފ 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވ ކަމަށ އި އަދި ހިނގ   ނުވ ގޮތަށް
އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކުރެވެްނދެން ކައުންސިލްގައި އެނޫްނ މައްސަލައަކ އި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްވަރ އެއް ނުކުރެވޭނެކަަމށް 

 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ ކުރިން ފ ސްކޮށްފައި ނުވ ކަން  2016ޖަނަވަރީ  15މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  ،ވެސްނަމަ
 ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސ އަކުން އެ އަހަރެއްގެ މ ލިއްޔަތު ބަޖެޓް ފ ސްނުކުރ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސ  ބޭނުންކުރެވެނީ ރަށުގެ ދިގު 
 މުއްދަތުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނ އި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި  96ގެ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ކައުންސިަލށް ލިބޭ އ މްދަނީއ އި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއ އި ނަގ  ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގ  އަހަރުގެ 

 ރިން ފ ސްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވަނަ ދުވަހުގެ ކު 15ޓް ޖަނަވަރީ މަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެ

ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދ ޒ ކުރ  ފައިސ ގެ ޢަދަދ އި އެފައިސ އިން ކުރ ނެ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓްގައި .13
 ހިމަނ ފައި ނުވުން 

ވަނަ މ އްދ ގައި  97ގެ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
 ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ކައުންިސލަށް ލިޭބނެ ކަމަްށ ލަފ ކުރ  އ ްމދަނީ އ އި އ މްދަނީްނ ކުރ ނެ ޚަރަދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަެޖޓްގައި 

 ންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިވެއެވެ.ވެސް ހިމަނަ
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަށް ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ އިތުރުން ކައުންސިލަށް  ،ނަމަވެސް
ހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނ ަފއި ވަނަ އަ 2016އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަަމށް ލަފ ކުރ  އަދަދ އި އެފައިސ އިން ކުރ ނެ ޚަރަދުތައް 

 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ހަރަކ ތްތަކަށް އ މްދަނީ ކޯޑުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  2016 ،ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. އެހެންަކމުން
 ވަނަ އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓްގެ ބޭރުންކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ވަަނ މ އްދ ގައިވ   97ެގ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ގަތަށް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފ ކުރ  އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީން ކުރ ނެ ޚަރަދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

  ކަްނކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނ ނެއެވެ. ކައުްނސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ،ބަޖެޓްގައި ނުހިމަނ ނަމަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި  97ގެ )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ސިލްގެ އ މްދަނީ ހިމަނައިގެން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔ ރުކޮށް ފ ސްކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ދައުަލތުން ލިބޭ އެހީއ އި ކައުން

 ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުންތައް ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ބ އްވ ފައި ނުވުން .14

ވަނަ މ އްދ ގައި  115ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ވަނަ  2016ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

 22ބައްދަުލވުމުގެ ތެރެއިން މިލަުދންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދ ރ އިން ބ އްވ ފައިވަީނ  50ވަންޖެހޭ އަހަރު ބ އް
 ބައްދަލުވުންކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

އްދ ގައި ވަނަ މ  115ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
، ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ކޮންމެ ަހފްތ އަކު އެއްފަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ނުގެންދ ަނމަ

 ކައުންސިލުން ހިންގޭ ހަރަކ ތްތަކ އި ބެހޭގޮތުން މެްނބަރުންގެ މެދުަގއި މަޝްވަރ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   115)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
މިއްޔ  ގޮތަށް ކޮންމެ ހަފުތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތ ވަލްކުރެވިފައިވ  ޢ ންމު ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވ  އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައު

 .ށް ދަންނަވަެމވެވ އިދުން ލިޔެ ފ ސްކޮށް ފައިލްކުރަމުން ގެންދިއުމަގަ

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމަތު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށައަޅ ފައި ނުވުން .15

ަވނަ މ އްދ ގަިއ  124)ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙ ބުވުމ އެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ ރިގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އ ިއ 
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ގޮތްތަކ އި ިވޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުޫލމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަަމށް  އ މްދަނީ ލިބޭ
 ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުްނ 
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ެބހޭ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ފަިއސ  އ އި ވިޔަފ ރިގެ މަޢުލޫމ ތު ައދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަީނ ލިޭބ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ 
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  2010/7ގެ ސަބަބުން ޤ ނޫނު ނަންބަރު މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމު 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  މެންބަރުްނގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރ  ހ ލަތްތަށް  126ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 
 ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫވ ނެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/7ބަރު ޤ ނޫނު ނަން
ގޮތުގަ މަތީން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙ ބު ވުމ އެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި 

 ތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުން ތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ުތ ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އ މްދަނީއ އި ލިބޭ ގޮތް

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައް 

 ށްފައި ނުވުން ބަޖެޓް އެޑްވ ންސްގެ ތެރެއިން ބ ކީވެފައިވ  ފައިސ  ދައުލަތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮ  ވަނަ އަހަރު  16.2016

ޑިސެންބަުރ  D2/CIR/2016/14 (19-13އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ 
( ގައި، އެ މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން އަހަރުނިމޭއިރު ޚަރަދުނުކުރެވި ބ ކީގެ 2016

ުތގެ ކައުންސިލްގެ ރިޒ ވަށް ޖަމ ކުރުމަށްފަހު ބ ކީ ައނބުރ  ދައުލަ  %5ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސ އެއް ހުރިނަމަ އެ ފައިސ އެއްގެ 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަޖެޓް  ،މަށް އަންގ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްބޭންކްއެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރު

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބ ކީގެ ގޮތުގައި ހުރިކަމަށް އެ އިދ ރ ގެ  2016އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ  ގެ ތެރެއިން 
ހ ސް ހަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ ދޭއް( ރުފިޔ ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އެ  )ފަންސ ސް އަށް 58,682ޑްތަކުން ދައްކ  ޖުމްލަ ރެކޯ

 ވެ.ރަމެކޮށްފަިއުނވ ކަން ފ ހަގަކުއިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ ބޭންކް އެަކއުންޓަށް އަނބުރ  ޖަމ 

ޖަމ ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ  ފައިސ ގެ ބ ކީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔ އަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  
 ޖަމ ނުކޮށް ހުރުމުންއެ ފައިސ  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފުުރޞަތު ހުޅުވިގެންދެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގައި ވ ގޮތުގެ މަތިްނ  ( 2016ޑިސެންބަރު  19) D2/CIR/2016/14-13ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު މި
އެ މިނިސްޓްރީން ބަެޖޓް އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވ  ަފއިސ ގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމޭިއރު ޚަރަދު ނުކުރެވި ބ ކީގެ ގޮުތގައި 
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ޔ ރުކުރުމަށ އި އަދި އެފަދަ ބ ކީ ފައިސ އެއް ހުރި ނަމަ ެއ އެއްވެސް ފައިސ އެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ތައްޔ ރު ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްަތއް ތައް
 ދައުލަތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ވީހ ވެސް ައވަހަކަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެެވ.ފައިސ އެއް އަނބުރ  

 އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް ނެތި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދީފައިވުން .17

ވަނަ މ އްދ ގައި ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތަކުން  8ވަނަ މ އްދ  އ އި  3 ބެހޭ ޤ ޫނުނ(ގެ )އ ންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތ  96/4ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
 ،ނީނުވަތަ ސަރުކ ރު ބައިވެރިވ  ފަރ ތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރ ތަކުން ވިއަސް ދިވެހިރ އްޖޭގައި އ ންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް ޭދންވ 

ނޑައަޅ  ގަވ އިދުތަކ   ،ރ ތް ރަޖިސްޓަރީކޮށްސަރުކ ރުގެ ކަމ ބެހޭ ފަރ ތުގައި އެ ޚިދުމަތެއް ދޭ ފަ އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން ފަރ ތުން ކަ
އ ންމު ޭބނުންތަކުގެ ޚިދުމަްތ ދޭ ފަރ ތުން ެއ ޚިދުމަތުގެ އަުގ ނަގަންވ ީނ ސަރުކ ރުގެ ކަމ ބެހޭ  ،އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިްނ ކަމަށ އި

 ،އެފަރ ތުން އެ ހުށަހެޅި އަގުތައް ޤަބޫލުކުރުމުން ކަމަށ އި ،ލު ހުަށހަޅައިފަރ ތަށް ޚިދުމަތުގެ އަގު ނަގަންބޭނުންވ  ގޮތުގެ ތަުފޞީ
 ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންަނންވ ނީވެސް ހަމަ މިގޮތުގެ މަތިްނ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮށްދެމުންދ  ފެނުގެ ޚިދުމަްތ މިލަދުންމަޑުލު އުުތރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން އެ ރަށުގެ ގޭގެއަށް ފޯރު ،ނަމަވެސް
ްތ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ޤ ނޫނުގެ ދަށުން އެންވަަޔރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީއިން ހޯދަންޖެހޭ ފެނުގެ ޚިދުމަ

ޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދިނުމުގެ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް ހޯދ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެެވ. އަދި ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެންވަ
 އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅައި އެ އަގު އެފަރ ތުން ޤަބޫލުކުރިކަން އެނޭގކަށްނެތެވެ. 

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއިން ހޯދަންޖެހޭ ެފނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް ހޯދ ފައި ނުވ ަނމަ، 
 ގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެފނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެއެވެ.ދައުލަތުން އަސ ސީ ޚިދުމަތެއް

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އ ންުމ ބޭނުްނތަކުގެ ޚިދުމަތ  ެބހޭ ޤ ނޫނު( މިލަުދންމަޑުލު އުތުރުބުީރ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިްނ ( 4/96ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަަމ  8ވަނަ މ އްދ  އ އި  3ގެ  ،ފޯރުކޮށްދެމުންދ  ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

 ދަދެއްގެ ބޭސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކ ލަން ޖެހުން ޢަ ނަ ގި .18

ގެ ބޭސްފިހ ރަ ހިްނގަމުން ގެންދިޔައީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ޚ އްސަ ހުއްދައެއްެގ ކޮމަްނޑޫ ރައްޔިތުންމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 
ެގ ދަށުން ކަމަށްވެފައި ސަރުކ ރުން ހުރިހ  ރަށެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯ. ގެ ފ މަސީ ހިންގުމަށް ިނނި ނިންމުމ އި ގުޅިގެން ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުން

ރަްށ ނެރެންޖެިހފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަިދ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް ބޭސް ފިހ ރަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިމ ރ ތުން ބޭ
އ ސަންދަ ކުންފުިންނ  ،ވަނަ އަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ބ ތިލްވުމ އި 2015އޮތޯރިޓީން ހޯދ ފައިވ  ޑޮކްޓަރީ ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 
ނޑ ލުމުގެ ސަބަބުން ބޭސްވިއް ކުމަށް ހުަރސް އެޅުނުކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އ ސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ކަ

ބޭސް އިދ ރ ގެ ފަރ ތުން މަޢުލޫމ ތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންގ  
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