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 އަހަރުގެު ވަނަު 2017 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެު ގ ފަރުު އަތޮޅުު މ ލެު
 ރިޕޯޓްު ދޭު ޖެނެރަލްު އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށްު މ ލ ު

 

 މ ލެު ،އޮތޯރިޓ އަށ ިއ ގަވަރމަންޓްު ލޯކަލްު ،މަޖިލ ހަށ އި ރައްޔިތުންގެު، ހޫރިއްޔ އަށ އިރައ ސުލްޖުމްު ދިވެހިރ އްޖޭގެު
 ވެރިޔ އަށްު ޒިންމ ދ ރުު މ ލ ު އިދ ރ ގެު ކައުންސިލްގެު ގ ފަރުު އަތޮޅުު

  ތަޢ ރަފުު

 ކައުންސިލްގެު ރުގ ފަ އަތޮޅު މ ލެ ކުރެވުނު އޮޑިޓް ދަށުން ގެ(ޤ ނޫނުު އޮޑިޓް)4/2007  ނަންބަރު ޤ ނޫނު ބޭނުމަކ  ރިޕޯޓުގެ މި
 ،ކުރުމ އި ބަޔ ންު ދެކޭގޮތް ެޖނެރަލްު އޮޑިޓަރ މެދު ބަޔ ންތަކ  މ ލ  އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނުު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ

 ކައުންސިލުންު އެ އަހަރަށް އެު ކޮށްފައިވަނ  ޚަރަދު ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2017 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ
ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ އެ ،އެއްގޮތަށް ބަޖެޓ  ކޮށްދެއްވިފ ސް  ،ކަންތައްތަކަށް ކަ

ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި  ހިންގު  ކަންަކން އެހެނިހެން އަދި މ ލ  އިދ ރ ގެ ަކއުންސިލްގެ ،އ އި ތެރޭގައިތޯ ހުދޫދުގެ ކަ
 ދ އިރ ތައްު އިދ ރ ު ދިވެހިރ އްޖޭގެ ،ވ އިދ އިގަ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ނ އިޤ ނޫ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަލަހައްޓ ފައިަވނ 

 ޤ ނޫނުތަކ އިު އެހެނިހެން ހުރިުގުޅުން ކަންކަމ އި މ ލ  ކައުންސިލްގެ އަދިވެސް ،ނ އިޤ ނޫ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒ 
 އޮޑިޓުގައިު ޖެހޭކަމަށް ކުރަން އިޞްލ ޙު ،ބަޔ ންކުރުމ އި ދެކޭގޮތް ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ރ މެދުމިންވަ ކުރެވިފައިވ ޢަމަލު ވ އިދުތަކަށްގަ

 މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤ ނޫނު ކަންކަން އެ އެޅުމަށްޓަކައިު ފިޔަވަޅުު އިޞްލ ޙ  ކަންކަމ މެދު ފ ހަގަކުރެވުނު
 ޒިންމ ދ ރު މ ލ  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ންުމަތ  ގޮތުގެުވ  އެއްގޮތް އ އި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 36 ގެ(ޤ ނޫނު

 އެު ންަމތ  ބުނެފައިވ ގޮތުގެ މ އްދ ގައި ވަނަ 213 ގެޤ ނޫނުއަސ ސ  ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ،ހުށަހެޅުމ އެކު ވެރިޔ އަށް
 އޮފ ހުގެ މި ފެންނ ނެހެން ރައްޔިތުންނަށް ރިޕޯޓު މިު. ޅުމެވެހުށަހެ މަޖިލ ހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ކަންކަން

 .ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ ގައި www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް

 ސައްޙަކަމ މެދުު ންތަކުގެަބޔ  މ ލ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނ  ބައިގައި ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުގެ. މައްޗަށެވެ ބައެއްގެ ދެ އެކުލެވިގެންވަނ  ރިޕޯޓު މި
 މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނު  ބައިގައި ދެވަނަ. ދެކޭގޮތެވެ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ
 އެއްގޮތަށްު ތަކު ނިންމުން ކައުންސިލްގެ ،ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަޖެޓުން އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ،އިިމންަވރ  ކޮށްފައިވ ޢަމަލު ގަވ އިދަށް
 .ދެކޭގޮތެވެ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ މެދުމިންވަރ  ކޮށްފައިވ  ޢަމަލު

 2017 ބަރުޑިސެން 31 އިދ ރ ގެު ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަޮތޅު މ ލެ ހިމެނިފައިވ  އަށް 42 އިން 24 ސަފުޙ ު ރިޕޯޓ އެކު މި
 ފ ސްކުރެވުނުު ،ބަޔ ނ އި ގޮުތގެ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތ އި ނުލިބު ފައިސ  ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލ  އަހަރ  އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު ގައި

 ބަލައި އޮފ ހުން މި ވަނ  ނޯުޓތައް ތަފުޞ ލު ގުޅޭ ބަޔ ންަތކ  މި ،ބަޔ ނ އި ހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ބަެޖޓުން އެ ބަޖެޓ އި
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 މ ލ  ބަޔ ނ އި ގެޔ ތުިމލްކިއް ،ހިމެނިފައިވ  އަށް 47 އިން 43 ސަފުޙ  ރިޕޯޓ އެކު މި ،އިތުރުން މ ގެ. އޮޑިޓުކޮށްފައެވެ
 އޮޑިޓް ބަޔ ންތަކުގައި އެ. އޮޑިޓުޮކށްފަެއވެ ބަލައި އޮފ ހުން މި ވ ނ  ނޯޓުތައްވެސް ގުޅޭ ބަޔ ްނތަކ އި އެ ،ބަޔ ނ އި ޒިންމ ތަކުގެ

 ދުތަކ ގަވ އި ޤ ނޫނުތަކ އި" ބައި ދެވަނަ ރިޕޯޓްގެ މި ،ކުރެވިފައިވ ނަމަގަފ ހަ މައްސަލައެއް ވަރުގެ އަންނަންޖެހޭ ރިޕޯޓަށް
 .ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ ގައި" ރިޕޯޓް ބަޔ ންކުރ  ދެކޭގޮތް މިްނވަރ މެދު ކުރެވިފައިވ ޢަމަލު އެއްގޮތަށް

 މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންު އިސްވެރިންނ  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު ައތޮޅު މ ލެ ކަންތައްތައް ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ގައިރިޕޯޓު މި
 .ެމވެދަންނަވަ ޝުކުރު ފުރުޞަތުގައި މި ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ  އެހ ތެރިވެދެއްވި އިއޮޑިޓުގަ މި ،ފ ހަގަކޮށް

 ރިޕޯޓްު ބަޔ ންކުރ ު ދެކޭގޮތްު ކަމ އިމެދުުޙަުސައްު ބަޔ ންތަކުގެު މ ލ ު

 މަސްއޫލިއްޔަތުު ވެރިޔ ގެު ޒިންމ ދ ރުު މ ލ ު ހުށަހެޅުމުގައިު ތައްޔ ރުކޮށްު ބަޔ ންތައްު މ ލ ު

 ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވ  ގަވ އިދ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އ އި( ޤ ނޫނުު މ ލިއްޔަތުގެ ގެދަުއލަތު) 3/2006 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު
 ސައްޙަކަމ އިު އެއްގޮތަށް ޙަޤ ޤަތ  ހިސ ބުތައް އިދ ރ ގެ ،ބެލެހެއްޓުމ އި ކަންތައްތައް މ ލ  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ

 މ ލިއްޔަތ ބެހޭު ޓްރެޜަރ ގެ އެންޑްު ފިނޭންސް އޮފް ިމނިސްޓްރ  އަދި، އެއްގޮތަށް ބުތަކ ހިސ  އެ ،ތައްޔ ރުކޮށް ފުރިހަމަކަމ އެކު
 ިސޓު  އަދި ކަުއންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު ،އިން (D2/CIR/2016/9-13: ނަންބަރު) ސަރކިއުލަރ

ނޑައަޅ ފައިވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ހިސ ބުަތއް މ ލ  ކައުންސިލްތަކުގެ ނޑ އި ކަ  ބަޔ ންތައްު މ ލ  އަހަރ  މި ،އެއްގޮތަށް އޮނިގަ
 3/2006 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު، އަށްއިދ ރ  ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ހުށަހެޅުމަކ  އޮފ ހަށް މި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ،އެކުލަވ ލައި

 ދ އިރ ތައްު އިދ ރ ު ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 7/2010 ނަންބަރު ޤ ނޫނު އަދި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 46 ގެު(ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ)
ނޑައަޅ ފައިވ  ދަށުން ގެ(ޤ ނޫނު ގެހިންގުމު އުޞޫލުން ޒ ކަލ މަރު  ފައިސ . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔ ގެު ޒިންމ ދ ރު މ ލ  ކަ

 އިންޓަރނޭޝަނަލް"، ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު ،ބަޔ ނ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި
 އޮފްު ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސަސް) ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް

ނޑު މި ތައްޔ ރުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް އ އި" އެކައުންޓިންގ  .ލ ޒިމްކުރެއެވެ އޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައި ،ނަމަވެސް ސަބަބުން އްގެއޮޅުމެު ނުވަތަ ޚިޔ ނ ތެއް ،ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި އަދި  ސައްޙަނޫން މައިގަ
 ކޮންޓްރޯލްތައްު އިންޓަރނަލް ހަރުަދނ  އެކަށ ގެންވ ، ބޭނުންވ  ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ްނތަކެއް މ ލ  ނުހިމެނޭ މަޢުލޫމ ތު
 އެކުލަވ ލުމުގެ ބަޔ ންތައް މ ލ  ،ބެލެހެއްޓުމ އި ބުހިސ  މ ލ  އެކަށ ގެންވ  މުއައްސަސ އަށް ،ދެމެހެއްުޓމ އި ތަންފ ޒުކޮށް ފަރުމ ކޮށް

 ،އެކުލަވ ލުމ އި ބަޔ ންތައް މ ލ ު އަހަރ  ،ބެލެހެއްޓުމ އި ހިސ ބު މ ލ  އެއްގޮތަށް ސިޔ ސަތުތަކ އި އެ ،ޚިޔ ރުކޮށް ސިޔ ސަތުތައް
 އަންދ ޒ އެއް އެކަށ ގެންވ  ރިޢ ޔަތްކޮށް ޙ ލަތަށް ،ކުރ ނަމަ ބޭނުން އަންދ ޒ އެއް އެއްވެސްު އެކުލަވ ލުމުގައި ބަޔ ންތައް މ ލ  އަދި

 .ހިމެނެއެވެ ބޭނުންކުރުން

 މަސްއޫލިއްޔަތުު ޖެނެރަލްގެު އޮޑިޓަރ

 އެު ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ބަޔ ްނތައް މ ލ  އަހަރ  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރުު އަތޮޅު މ ލެ މަސްއޫލިއްޔަތަކ  ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
 އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނ  ބަޔ ންތައް މ ލ  އަހަރ ު މި އޮފ ހުން މި. ބަޔ ންކުރުމެވެ ދެކޭގޮތް ލްޖެނެރަ އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކ މެދު މ ލ 

ނޑ އި ސުޫލކ  އޮޑިޓަރުންގެ. އެއްގޮތަށެވެ އ އި އޮޑިޓިންގ އޮން ސްޭޓންޑަޑްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެއްގޮތަށް މިންގަ
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ނޑުގޮތެއްގައި ބަޔ ންތަކަކ  މ ލ  އަހަރ  މި ،ކުރުމ އިޢަމަލު  ބަޔ ންތަކެއްކަންު ނުވ  ހިމެިނފައި މަޢުލޫމ ތު އްޙަނޫންސަ މައިގަ
 .ލ ޒިމްކުރެއެވެ ސްޓޭންޑަޑްތައް މި ހިންގުމަށް ރ ވައި މަސައްކަތްަތއް އޮޑިޓުގެ ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ޔަޤ ންކަމ އެކު އެކަށ ގެންވ 

 ބޭނުންވު  ކުރުމަށްޓަކައި ކަށަަވރު ސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ޢަދަުދތަކ އި ހިމެނޭ ަބޔ ންތަކުގައި މ ލ  އެކުލެވިގެންވަނ  އޮޑިޓެއް
ނޑައަޅައި އިޖުރ ތުތަކެއް ނޑައަޅ  މިގޮތަށް. މައްޗަށެވެ ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިޖުރ ތުތައް އެ ކަ  ބިނ ވެގެންވަނު  އިޖުރ ތުތައް ކަ
ނޑުގޮތެއްގައި ،އ އި "ޖަޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް" އޮޑިޓަރުންގެ  އޮޅުންތަކުގެ ޮއޅުވ ލުންތަކ އި) މަޢުލޫމ ތުތައް ސައްޙަނޫން މައިގަ
 އޮތްު ފުރުޞަުތތައް މިފަދަ. މައްޗަށެވެ މިންވަރެއްގެ އޮތް ފުރުޞަތުު ހިމެނުމުގެ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލ ( ނަމަވެސް ސަބަބުން
 އޮޑިޓަުރންު ށްކޮންޓްރޯލްތަކަ އިންޓަރނަލް މުއައްސަސ ގެ ،ގުޅޭ ހުށަހެޅުމ އި ތައްޔ ރުކުރުމ އި ބަޔ ންަތއް މ ލ ، ބެލުމުގައި މިންވަރު

 ރަނގަޅުު ސިޔ ސަތުތަކަކ  ބޭނުންކޮށްފައިވު  ހުށަހެޅުމުގައި ތައްޔ ރުކޮށްު ބަޔ ންތައް މ ލ  އަދި. ހިމެނެއެވެ ރިޢ ޔަތްކުރުން
 އެު ،ބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ އަންދ ޒ އެއް އެއްވެސް މެނޭޖްމަންޓުން ތައްޔ ރުކުރުމުގައި ބަޔ ންތައް މ ލ  ،ބެލުމ އި ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ

 އޮޑިޓުގައިު ބެލުންވެސް ޮގތް ހުށަހަޅ ފައިވ  ގޮތެއްގައި ޖުމުލަ ބަޔ ންތައް މ ލު  އަދި ބެލުމ އި އަންދ ޒ އެްއތޯ އެކަށޭނެ ންދ ޒ އަކ އަ
 .ހިމެނެއެވެ

 ހެކިތައް ވ ގިދޭ ކުރުމަށް ކަށަވަރު ސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ޢަދަދުތަކ އި ހިމެނޭ ަބޔ ންތަކުގައި މ ލ ، އެކުލެވިގެންވަނ  އޮޑިޓެއް
 އެކުލެވިފައި ބަޔ ންތަކުގައި މ ލ  އޮޑިޓުކުރެވުނު ،އެހެންކަމަށްވުމ އެކު. މައްޗަށެވެ ދިރ ސ ކުރުމުގެ ބަލައި ބޭސިސްއަށް ޓެސްޓް
 ހ ނަރުު އެންމެހ  ހުރެދ ނެ ތެރޭގައި އްސަސ ގެމުއަ އޮޑިޓުކުރެވުނު ވ ލުންތަކ އިއޮޅު ،ޮއޅުންތަކ އި ެއންމެހ  އެކަށ ގެންވ  ހުރުން

 . ުނވ ނެއެވެ ބަލައިެގން ކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް ފ ހަގަ އޮޑިޓުގައި ންތައްތައްކަ

 މި ހޯދިފައިވ ކަމަށް ހެކި އެކަށ ގެްނވ  މިންވަރަށް ބޭނުންވ  ބަޔ ންކުރުމަށްު ދެކޭގޮތް ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލ 
  .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އޮފ ހުން

 ބުުސަބަު ދެވުނުު އޮޕިނިއަނެއްު އެޑްވަރސްު

 ގޮތ އިު ލިބުނު ފައިސ " އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ .1
 2,396,570 ގޮުތގައި ފައިސ ގެ ެއހ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން އަހަރު ވަނަ 2017 ،ގައިު "ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު

 ސަރުކ ރުން އަހަރު އެު ،ހިމަނ ފައިވ އިރު ރުފިޔ ( ހަތްދިހަ ފަސްސަތޭކަ ހ ސް ހަ ނުވަިދހަ ތިންސަތޭކަ މިލިއަން ދެ)
 ރުފިޔ ( ފަނަރަ ދުއިސައްތަ ހ ސް ނަވ ވ ސް ސަތޭކަ ިތންު މިލިއަން ދެ) 2,329,215 އަދަދަކ  ފައިސ ގެ އެހ ގެ ލިބުނު
 ސަރުކ ރުން އަހަރު ވަނަ 2017 ،އެހެންކަމުން. ދެއްކުން އިން( ޕ .އޭ.އެސް) ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ކަމަށް
 އަދަދ އިު ދައްކ  ސިސްޓަމުން އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ،އަދަދ އި ދައްކ ު ބަޔ ނުން މ ލ  ގޮތުގައިު ފައިސ ގެ އެހ ގެ ލިބުނު
 ؛ންހުރު ތަފ ތު ރުފިޔ ގެ( ފަހެއް ފަންސ ސް ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ހަތް ފަސްދޮޅަސް) 67,355 ދެމެދު

 ގޮތ އިު ލިބުނު ފައިސ " އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ލްގެކައުންސި ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ .2
 ތިން) 3,513,406 ގޮތުގައި ޖުމްލައިގެ ޚަރަދުގެ ކުރެވުނު އަހަރު ވަނަ 2017 ،ގައި"ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު
 ތެރޭގައިު އަހަރު ވަނަ 2017 ،އިރުހިމަނ ފައިވ  ރުފިޔ ( ހައެއް ސަތޭކަ ހަތަރު ހ ސް ތޭރަ ސަތޭކަު ފަސް މިލިއަން
 ސަތޭކަު ހަތަރު މިލިއަން ތިން) 3,493,115 ދައްކަނ  ރަޖިސްޓްރ ން ވައުޗަރުު ޚަރަދު ގޮތުގައި ޚަރަދުގެު ކުރެވުނު
 ހިނގިު ތެރޭގައި އަަހރުގެ ަވނަ 2017 ،އެހެންކަމުން. ކަމަށްުވން ރުފިޔ ( ފަނަރަ ސަޭތކަ އެއް ހ ސް ިތން ނުވަދިހަ
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 20,291 ދެމެދު އަދަދ އިު ދައްކ ު ރަޖިސްޓްރ ން ވައުޗަރު ޚަރަދުު ،އަދަދ އި ހިމަނ ފައިވ  ބަޔ ނުގައި މ ލ  ޚަރަދުކަމަށް
 ؛ންހުރު ތަފ ތު ރުފިޔ ގެ( އެކެއް ނުވަދިހަ ދުއިސައްތަ ހ ސް ވިހި)

 އެހ ގެ ލިބޭ ސަރުކ ރުން ،އަހަރު މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ .3
 ކޮށްފައިވު  ަފއިސ އިން ލިބިފައިވ  ސަރުކ ރުން ،ޚަރަުދތައް ބައެއް ކޮށްފައިވ  ފައިސ އިން އެހެނިހެން ފިޔަވ  ފައިސ 

 ،މިގޮތުން ؛ހިމަނ ފައިވުން ގައި" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަުކރެވުނު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" ގޮތުގައި ޚަރަދުތަކެއްގެ
 ފައިސ އިން ލިބުނު ސަރުކ ރުންު ގޮތުގައި އެހ ގެ ،ގައި" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެުޓން އެ ޖެޓ އިބަ ފ ސްކުރެވުނު"

 އަށްު ހ ސް ފަސް އައްޑިހަ ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ދެ) 2,485,868 ގޮތުގައި ޖުމްލައިގެ ޚަރަދުގެ ރިކަރަންޓް ކުރެވުނު
 ސަތޭކަ އެއްު ހ ސް ހަތްު ތިރ ސް) 37,144 ތެރެއިން މ ގެ ،ރުހިމަނ ފައިވ އި ރުފިޔ ( އަށެއް ފަސްދޮޅަސްު ސަތޭކަ
 ކޮށްފައިވ  ފައިސ އިން އެހެނިހެން ފިޔަވ ު ފައިސ  ލިބުނު ސަރުކ ރުން ތުގައިގޮ އެހ ގެ އަކ ު ރުފިޔ ( ހަތަރެއް ސ ޅ ސް

 ؛ވުން ޚަރަދުކަމަށް

 ބަޖެޓ އިު ފ ސްކުރެވުނު" އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ .4
 ގޮތުގައި ފައިސ ގެ ލިުބނު ސަރުކ ރުން ގޮތުގައި އެހ ގެ ބަޖެޓަށްު އަހަރުގެ އެ ،ގައި"ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ

 ،ވ އިރުހިމަނ ފައި ުރފިޔ ( ނުވައެއް ފަންސ ސް ުދއިސައްތަ ހ ސް ހަު ނުވަދިހަ ސަތޭކަ ހަަތރު މިލިއަންު ދެ) 2,496,259
 ފަސްދޮޅަސްު ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ދެ) 2,463,358 ލިބިފައިވަނ  ސަރުކ ރުން ގޮތުގައި އެހ ގެ ބަޖެޓަށް އަހަރުގެ އެ

. ދެއްކުން އިން( ޕ .އޭ.އެސް) ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ރުފިޔ ކަމަށްު( އަށެއް ފަންސ ސް ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ތިން
 ހޭދަކުރެުވނުު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަދަދުކަމަށް ފައިސ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން އިގޮތުގަ އެހ ގެ ،އެހެންކަމުން

 ތިރ ސް) 32,901 ދެމެދުު އަދަދ އި ދައްކ  ިސސްޓަމުން އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ،އަަދދ އި ދައްކ  އިން" ބަޔ ން ގޮތުގެ
 ؛ވުން ތަފ ތު ރުފިޔ ގެ( އެކެއް ސަތޭކަ ނުވަ ހ ސް ދެ

 ފައިސ ު" ކަމަށް ފައިސ  ހުރި ނިޔަލަށް ގެ 2017 ޑިސެންބަރުު 31 އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު ތޮޅުއަ މ ލެ .5
 ދައްކު  ސްޓޭޓްމަންޓުން ޭބންކް އ އި ބ ކ  ތިޖޫރ  ިއދ ރ ގެ ،އަދަދ އި ދައްކ  އިން" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ލިބުނުގޮތ އި

 ؛ހުރުން ފަރަޤު ރުފިޔ ގެ( ތިރ ސް ސަތޭކަ ނުވަ ހ ސް ހަ ޅަސްފަސްދޮ ސަތޭކަ އެއް) 166,930 ދެމެދު އަދަދ އި

 ރަށުު ގައި( 2016 އޯގަސްޓް 29) D2/CIR/2016/9-13 ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ބެހޭ މ ލިއްޔަތ  .6
 ތައްޔ ރުކުރަންވ ު ހިސ ބުތައް މ ލ  ތަކުގެ ކައުންސިލް ސިޓ  އަދި ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި

ނޑު ގޮތުގެ  މ ލ  ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްތަކ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ އި ރަށު. ބަޔ ންކޮށްދ ަފއިވެއެވެ އޮނިގަ
 ރިޕޯޓިްނގ ފަިއނޭންޝަލް: ސްޓޭންޓަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް" ތައްޔ ރުކުރުމުގައި ބަޔ ން

ނޑު މި ތައްޔ ރުކުރުން ބަޔ ންތައް މ ލ  އެއްގޮތަށް އ " ގއެކައުންޓިން އޮފްު ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ  ލ ޒިމުު އޮނިގަ
 މ ލ  އަހަރެއްގެ އެ، ތައްޔ ރުކުރުމަށްޓަކައި ބަޔ ން މ ލ  އެއްގޮަތށް އުޞޫލުތަކ  ސްޓޭންޓަޑުަގއިވ  މި އަދި. ކުރެއެވެ

 ،ނަމަވެސް. ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ ގައިސަރކިއުލަރ ދެންނެުވނު ،ހުަށހެޅުމަށް ލޫމ ތުމަޢު އަހަރުގެ ކުރ  އެކު ޔ ންތަކ ބަ
( އަހަރުގެ ވަނަ 2016) އަހަރުގެ ކުރ  ބަޔ ނ އެކު މ ލ  އަހަރުގެ ވަނަ 2017 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ

 ؛ނުުވން ހުށަހަޅ ފައި މަޢުލޫމ ތު

 192,873 އަދަދަށް ޖުމްލަ ުޓގެުބަޖެ ފ ސްކުރެވުނު އަހަަރށްު ވަނަ 2017 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ .7
 މ ލ ު ސަރުކ ރުގެ އިތުރުކުރެވިފައިވ ކަމަށް ރުފިޔ ( ތިނެއްު ހަތްދިހަ ސަތޭކަ އަށް ހ ސް ދެ ނުވަދިހަ އެއްސަތޭކަ)
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 ވަނަު 2017، އިރު ޮއތްު ފެންނަން އިން( ޕ .އޭ.އެސް) ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކްު ބަަލހައްޓ  މުޢ މަލ ތްތައް
 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ނުވ ކަމަށް އިތުރުކުރެވިފައި މިންަވރެއް އެއްވެސް އަދަދަށް ޖުމްލަ ބަެޖޓުގެ ރެވުނުފ ސްކު އަހަރަށް

" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުެރވުނު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31
 ؛ބަޔ ންކޮށްފައިވުން ގައި

 ގުޅޭު ބަޔ ންތަކ  މ ލ  އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނުު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ އުންސިލްގެުކަ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ .8
 ކައުންސިލަށް" ބަޔ ނުގައިވ  ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެު ިލުބނުގޮތ އި ފައިސ  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި 2.3 ަނންބަރު ނޯޓުތަކުގެ

 ކޮންޓްރޯލްގެު ކައުްނސިލްގެ ،ހިމަނ ފައިވ ނ  ކޮލަމްގައި(" އޮންނަު ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލުގެ) ޚަރަދު ހިނގި އ އި ފައިސ  ލިބޭ
 ކައުންސިލްގެ އަދި. ކަމަށެވެ ފައިސ  ޚަރަދުކުރި ކައުންސިލުން ސ ދ  އ އި ފައިސ  ިލބުނު ކައުންސިލަށް ،ދަށުން

 އެު ކައުންސިލުން ަޓކައިކުރުމަށް ޙ ޞިލް މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ ފައިސ އިން އެ ،ބެލެވޭނު  ކަމުގައި އޮތް ކޮންޓްރޯލް
 ،ވ ނަމަ ކަމުގައި ކުރެވޭ ބޭނުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަންފ އެއް ފައިސ އިން އެ ނުވަތަ ،ވ ނަމަ ކަމުގައި ކުރެވޭ ބޭނުން ފައިސ 
 އަތޮޅުު މ ލެ ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ވ ނަމަ ކަމުގައި ހުއްޓުވޭ ހޯދުން މަންފ އެއް ފަރ ތަކުން އެހެންު ފައިސ އިން އެ ނުވަތަ

 ހޭދަކުރެވުނު ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ  އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ފަރުގ 
 ބަޔ ންކުރުމުގައިު ފައިސ  ޚަރަދުކުރިު އިދ ރ އިން އެ އ އިު ފައިސ  ލިބުނު އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ،ބަޔ ނުގައި ގޮތުގެ

 ވަކިން ފައިސ ު ޚަރަދުކުރި ފަރ ތްތަކުން އެހެން މަންފ އަށް ކައުންސިލްގެު ފައިސ އ އި އޮތް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލްގެ
 .ުނވުން ބަޔ ންޮކށްފައި ގޮތަށް އެނގޭނެ

 އޮޕިނިއަންު އެޑްވ ރސްު

 ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެު ،ަސބަބުން ކަންކަމުގެ ފ ހަގަކޮށްފައިވ  ސަބަބުަގއި ދެވުނު އޮޕ ނިއަން އެޑްވ ރސް ،ގޮތުގައި ދެކޭ އޮފ ހުން މި
" ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ " އަހަރުގެ މ ލު  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ސިލްގެކައުން
ނޑު އަކ " ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަދި  ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ގޮތެއްގައި މައިގަ

 ކުރެވުނު ފައިސ އިން އެ ،އ އިު ފައިސ  ލިބުނު އިދ ރ އަށް އެު އަހަރު މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ
 ގޮތްު ޭހދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު އަަހރަށް އެ އަދި ފައިސ  ހުރި ބ ކ  ނިޔަލަށް އަހަރުގެ މ ލ  ،ޚަރަދ އި

(: އިޕްސަސް) ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަަނލް" ދައްކުވައިދޭ އެއްގޮތަށް ޙަޤ ޤަތ  ތެދުވެރިކަމ އެކު
 ބަޔ ންތަކެއްު ކޮށްފައިވ  ތައްޔ ރު އެއްގޮތަށް އ އި" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް ދަ ައންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް

 .ނޫނެވެ

 ރިޕޯޓްު ބަޔ ންކުރ ު ދެކޭގޮތްު ރ މެދުުމިންވަު ކުރެވިފައިވ ުޢަމަލުު އެއްގޮތަށްު ގަވ އިދުތަކ ު ޤ ނޫނުތަކ އިު

 މަސްއޫލިއްޔަތުު ވެރިޔ ގެު ޒިންމ ދ ރުު މ ލ ު އިދ ރ ގެު ކުރުމުގައިުޢަމަލުު އެއްގޮތަށްު ގަވ އިދުތަކ ު ޤ ނޫނުތަކ އިު

 މަތ ގައި ކަމަށް އަދ ކުރަންޖެހޭ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު މ ލ  އިދ ރ ގެ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމ އި ތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް މ ލ 
 ކައުންސިލްގެ ގަވ އިދ އި މ ލިއްަޔތުގެ ދައުލަތުގެ ،ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަުތގެ ދައުލަތުގެ ،އިތުރުން މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޔ ންކޮށްފައިވ ބަ

 ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވ  ގަވ އިދުތަކ އި ޤ ނޫނުތަކ އި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމ  މ ލ 
 ބަޖެޓ އިު ފ ސްކުރި ކައުްނސިލުން އެ އަހަރަށް އެ ުކރުމުގައި ޚަރަދުތައް ،ބެލެހެއްޓުމ އި ،ހިްނގ  ކަންތައްތައްު ލ މ  އިދ ރ ގެ
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ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުގައި ،ޮގތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް އެ ،އެއްގޮތަށް  ބަެޖޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަ
ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް  ޞައްޙަކަމ އިު އެއްގޮތަށް ހަޤ ޤަތ އި ހިސ ބުތައް ކައުންސިލްގެ ،ޚަރަދުކުރުމ އި ތެރޭގައި ހުދޫދުގެ ކަ
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔ ގެ ޒިންމ ދ ރު މ ލ  އިދ ރ ގެ ބެލެހެއްޓުމަކ ެވސް ފުރިހަމަކަމ އެކު

 އ އިު( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 3/2006 ނަންބަރު ޤ ނޫނުު ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގައި ކަންކަން މ ލ  އެހެނިހެން އަދި
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔ ގެ ޒިންމ ދ ރު މ ލ  ކައުންސިލްގެ ޢަމަލުކުރުމަކ ވެސް އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުު ގެުޖެނެރަލްު އޮޑިޓަރ

 ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،އިތުރުން ބަޔ ންކުރުމުގެ ތްދެކޭގޮ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ސައްޙަކަމ މެދު ބަޔ ންތަކުގެ މ ލ 
 މަޤުޞަދުތައްު އިދ ރ ގެ ،އެއްގޮތަށް ބަޖެޓ  ފ ސްކޮށްދެއްވި ކައުންސިލުން އަހަރަށް އެ ކޮށްފައިވަނ  ޚަރަދު ބަޖެޓުން އިދ ރ ގެ
ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  ނޑައެޅުނު ކުރުމަށްޚަރަދު ބަޖެުޓގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަ  ،އ އި ތެރޭގައިތޯ ހުދޫދުގެ ކަ
 އިުގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ ،ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަލަހައްޓ ފައިަވނ  ހިންގު  ކަންކަން މ ލ  އިދ ރ ގެ

 ކުރެވިފައިވ ޢަމަލު އެއަށް ،ލައިބަ އެއްގޮތަށްތޯ ގަވ އިދުތަކ އި ޤ ނޫނުތަކ އި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމ  މ ލ  ކައުންސިލްގެ
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ ކުރުމަކ ވެސް ބަޔ ން ދެކޭގޮތް މިންވަރ މެދު

 ބަޖެުޓގެު ފ ސްކޮށްދެއްވި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  ބަޖެޓުންު އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި
 ފުރިހަމަކުރުން އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ހޯދުމުގެ ހެކި ބޭނުންވ  ބެލުމަށް ތޯޙ ޞިލުކުރުމަށް މަޤުޞަދުތައް
 މ ލ  ކައުންސިލްގެ ގަވ އިދ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި އިޖުރ ތުތަކުގެ މި. ހިމެނެއެވެ
 ވަޒަންކުރުން މިންވަރު އޮތް ފުރުޞަތުު ކޮށްފައިވުމުގެޢަމަލު ޚިލ ފަށްު ގަވ އިދުތަކ އި އިޤ ނޫނުތަކ  އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމ 

 .ހިމެނެއެވެ

 އެ އަހަަރށް އެ ށްފައިވަނ ޚަރަދުކޮު ބަެޖޓުން ހަރުގެއަ ވަނަ 2017 އިދ ރ އިން ަކއުންސިލްގެ ގ ފަރު ައތޮޅު މ ލެ މިގޮތުން
ނޑައެޅިފައިވ ު ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ، އެއްގޮތަށް ބަޖެޓ  ފ ސްކޮށްދެއްވި ކައުންސިލުން  ކަ
ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި، ކަންތައްތަކަށް  ދަށުގައިވު  އިދ ރ ގެ އެ އިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ އަދި ،ތެޭރގައި ހުދޫދުގެ ކަ
 މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ޤ ޫނނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ިއވަނ ިހންގ ފަ ކަންކަން އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފައިސ އ  ވިޔަފ ރިތަކ އި
 ކުރެވިފައިވ ޢަމަލު ގަވ ިއދުތަކަށް ޤ ނޫނުތަކ އި އެހެނިހެން ގުޅޭު ކަންކަމ އި މ ލ  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް އަދިވެސް ،ގަވ އިދ އި

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އޮފ ހުން މި ހޯދިފައިވ ކަމަށް ހެކި އެކަށ ެގންވ  މިންވަަރށް ބޭނުންވ  ކުރުމަށް ބަޔ ން ދެކޭގޮތް މިންވަރ މެދު

 އަސ ސްު ބިނ ކުރެވުނުު ދެކޭގޮތްު މިންވަރ މެދުު ކުރެވިފައިވ ުޢަމަލުު ގަވ އިދުތަކަށްު ޤ ނޫނުތަކ އިު

 ވަނަު 87 ގެ( ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒ  ދ އިރ ތައް އިދ ރ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 7/2010 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު .1
. ކަމަށެވެ ފ ސްކޮށްގެން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަންވ ނ  ފައިސ އެއް އެއްވެސް ަކއުންސިލްގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  އިމ އްދ ގަ
 ވަނަުއަހަރ2016ުުުުކުރިން ފ ސްކުރުމުގެ ބަޖެޓު އަހަުރގެ ވަނަ 2017 ކައުންސިލުން ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް
 ؛ގ ފައިވުންނަ ފައިސ  ބަޖެޓުން ގެުއަހަރު އެ ހަދައިގެން ވައުޗަރު ޕޭމެންޓް އަހަރު ވަނަ 2017 ޚަރަދުތަކަކަށް ކޮށްފައިވ 
 ޚަރަދަށްު ރުފިޔ ގެ( ހައެއް އައްޑިހަ ދުއިސައްތަ ހ ސް އަށް ސ ޅ ސް) 48,286 ކޮށްފައިވ  އަހަރު ވަނަ 2016 ،މިގޮތުން
 ؛ނަގ ފައިވުން ފައިސ  ބަޖެޓުން ގެއަހަރު ވަނަ 2017
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 ،ޔ ންކޮށްފައިވަނ ބަ ގައިު( ޅ) މ އްދ ގެު ވަނަ 4.03 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .2
ނޑައެޅިފައި ބަެޖުޓގައި އެކަމަކަށް ،ކުރަންވ ނ  ޚަރަދުތައް ކުރަންެޖހޭ ބަޖެޓުން  އިތުރުނުވ ނެު އަދަދަށްވުރެ އޮތް ކަ

 އަތޮޅުު މ ލެ އަހަރު ވަނަ 2017 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެކޯޑުން ބަޖެޓް އެކަށޭނަ އެންމެ ކުރަންު ޚަރަދެއް އެ ގޮތެއްގެމަތިން
( އަށ ރަ ސަތޭކަ ހަތް ހ ސް ހަ ތިރ ސް) 36,718 ކުރަންޖެހޭ ކޯޑުން ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް ،އިދ ރ އިން ލްގެކައުންސި ގ ފަރު

 ؛ކޮށްފައިވުން ކޯޑުން ދުގެޚަރަ ކަރަންޓްރި މަސައްކަތް ރުފިޔ ގެ

 ހޯަދންު ،ނ ބަޔ ންކޮށްފައިވަ މ އްދ ގައި ވަނަ 10.58 ގެު( R-20/2017 ނަްނބަރު) ގަވ އިދުު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .3
 ފޯމުު ނުވަތަ ފޮތް ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި ހޯދަންވ ނ  ތަކެތި ބޭނުންވ  ގަންަނން ނުަވތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންވ 

 2017 އިދ ރ އިން ގެުކައުންސިލް ގ ފަރުު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ހުއްދަދިނުމުން ވެރިޔަކު އެކަމަށް ފުރިހަމަކޮށް
 ނުހޯދައިު ލިޔުމުން އްދަުހު ވެރިއެއްގެު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ނުވަތަ ފޮތް ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް އްޗ އިުތަކެ އަހަރު ވަނަ

 ؛ހޯދ ފައިވުން ޚިދުމަތް އްޗ އިތަކެ ރުފިޔ ގެ( ދޭއް ނުވަދިހަ ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ނުވަދިހަ) 90,392

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.24 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .4
 ކޯޓޭޝަންތައް އެ ،ހޯަދއި ކޯޓޭޝަން ފަރ ތަކުންު( ތިނެއް) 3 މަދުވެގެން ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި އަކ  ޝޮޕިންގ"

 އަދިު. ކަމަށެވެ ދުންހޯ ޚިދުމަތް ނުަވތަ ތަކެތި ަފރ ތަކުން ރަނގަޅު އެކަށ ގެންވ  އެންމެ ތެރެއިން އޭގެ ކިޔުމަށްފަހު އަޅ 
 ވަނަު 10.24 ގަވ އިދުގެ މި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ނަންބަުރގައި ވަނަ 1 ގެ 2 ޖަދުވަލު ބ ބުގެ ވަނަ 10 ގަވ އިދުގެ މި

 ނުވަތަ ގަނެވޭނ  ތަެކތި ހޯދައިގެން ކޯޓޭޝަން ފަރ ތްތަކުން އެކި ،ގޮތަށް ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ގައި( ނ) މ އްދ ގެ
 ،ރުފިޔ އ އި ދިވެހި( ހ ސް ދެ) 2,000 އަގު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އެު ،ހޯދޭނ  ިޚދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރެވޭނ  މަސައްކަތެއް
 ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ވ ނަމަ ދެމެދުގައި ރުފިޔ އ  ދިވެހި( ހ ސް ފަސް ތިރ ސް) 35,000
 ހ ސްު ސައްބ ސް) 26,669 ،ނުހޯދައި ކޯޓޭޝަން ރ ަތކުންފަ( ތިނެއް) 3 އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ އި ދެންނެވުނުު  އިދ ރ އިން

 ؛ހޯދ ފައިވުން ޚިދުމަތް މުދަލ އި ރުފިޔ ގެ( ނުވައެއް ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ ހަ

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.63 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .5
 ތައްޔ ރުކޮށް ކޮޕ ( ތިނެއް) 3 އަސްލ އި ފޯމުގެ އޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި ޗަށްތަކެއް ބޭނުންވ  ގަންނަން

 ފޮނުވަންވ ނެ ފަރ ތަށް ވިއްކ  ތަކެތި ،އަސްލު ފޯމުގެ އޯޑަރު ސޮއިކޮށް އިސްވެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިސަރު ޕްރޮކިއުމަންޓް
 ކުރުމަށް ަމސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ޅ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.52 ގަވ އިދުގެ މި އަދި. ކަމަށެވެ
 ޚިދުމަތެއް އެ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން ކުރުވުމ  މަސައްކަތެއް އެު ،ޙަވ ލުކުރަންވ ނ  ފަރ ތަކ  އެއްވެސް ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ
 ސޮއިކުރުމަށްފަހުު ފަރ ތުން ދެު އިއެއްބަސްވުމެއްގަ ވެވޭ ގޮތަށް ގައިވ ( އ) އަދި( ކ) މ އްދ ގެ މި ބެހޭގޮތުން ހޯދުމ 
 އ އިު ގަތުމުގައި ތަކެތި ބޭނުންވ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅުު މ ލެ އަހަރު ވަނަު 2017 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ
 ވޭުވެ ލިޔުމުން ނުވަތަ ތައްޔ ރުނުކޮށް ފޯމު އޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ އި ދެންނެވުނު ،ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް

 ޚިދުމަތް ކެއްޗ އިތަ ރުފިޔ ގެު( ފަހެއް ފަންސ ސް ސަތޭކަ ހަ ހ ސް ސަތ ރަ) 17,655 ސޮއިނުކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި
 ؛ހޯދ ފައިވުން

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.64 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .6
 ތަކެތިަގތުމަށްު( ަފރ ތުން ަބލަހައްޓ  ސްޓޮކް) ފަރ ތުން ހަވ ލުވ  ތަކެއްޗ  އެ ލިބުމުން ފ ހަށްއޮ ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު

 ،ނޯޓުޮކށް އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަން ،އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ އެއްވެސްު ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ފޯމުގައިވ ު އޯޑަރުކުރި
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 ހަމަވ ން މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަމަވެފައިވ  މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަލ ކުވެފައިވ  ނުވަތަ ތަކެތި ކަމުނުދ  ،ފެންވަރުދެރަ
 ސޮއިކުރަންވ ނެ ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަކެތިު، އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަންވެސް ހުރިނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވ 

 ނުވަތަު ތަކެތި ހަލ ުކވެފައިވ  ނުވަތަ ތަކެތި ކަމުނުދ  ފެންވަރުެދރަ ނުވަތަ ،ނެތްނަމަ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް އަދި. ކަމަށެވެ
 ތަކެތިު ލިބުނުކަމަށް ހަމައަށްު ތަކެތި ،ނެތްނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވ  ހަމަވ ން މުއްދަތު ނުވަތަ ހަމަވެފައިވ  މުއްދަތު
 ގާފަރު އަތޮޅު މާލެ، ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ސޮއިކުރަންވ ނެ ފަރ ތުން ހަވ ލުވ  ތަކެއްޗ  ލިޔެު ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް

 ލިބިފައިވާކަން  އިދާރާއަށް ކަުއންސިލްގެ ތަކެތި ބައެއް ތެރެިއން ތަކެތީގެ ހޯދާފައިވާ އޯޑަރުކޮށްގެން އިދާރާއިން އުންސިލުގެކަ
 ލިޔެ  ލިބުނުކަމަށް ހަމައަށް ތަކެތި އެ ފަރާތުން ޙަވާލުވާ  ތަކެއްޗާއި އެ ނުވަތަ ،އޮތްކަން ލިޔުން އަންގައިދޭ

 ހޯދާފައިވާ  އަހަރު ވަނަ 2017 ،މިގޮތުން ؛ދޫކޮށްފައިވުން ފައިސާ ކެއްޗަށް ތަ އެ ނުކޮށް ކަށަވަރު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން
 ކަށަވަރު ލިބުނުކަން އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެ ތިތަކެ ރުފިޔާގެ( ތިރީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް) 30,557

 ؛ދޫކޮށްފައިވުން ފައިސާ ތަކަށްަފރާތް ފޯރުކޮށްދިން ތިމި ތަކެ ނުކޮށް

 ތަންަތނުންު ދައުލަތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  މ އްދ ގައި ވަނަ 10.70 (ުގR-20ެ/2017މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ދައުލަތުގެު .7
 ގޮތުގެމަތިން އެގްރ މެްނޓުގައިވ  ،ބަލައިގަންނަންވ ނ  ތަކެތި ގަންނަ، ޚިދުމަތްތަކ އި ހޯދ  ،މަސައްކަތްތަކ އި ހަވ ލުކުރ 
 ޙަވ ލުކޮށްފައިވު  ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު ނަމަވެސް،. ކަަމށެވެ ނިންމުމުން ކޮށް އެކަންތައް

 އޮތްކަން ލިޔުން ައންަގއިދޭ ިނންމ ފައިވ ކަން ަމތިންކޮން ޮގތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވ  ޚިދުމަްތތައް މަސައްކަތްތަކ އި ބައެއް
 ފައިސު  ޓްތަކަށްކޮންޓްރެކް މި ނުކޮށް ކަށަވަރު ބަލައިގަނެފަިއވ ކަން ލިޔުމުން ޚިދުމަތްތައް މަސައްކަތްތަކ އި މި ނުވަތަ

 ރުފިޔ ގެު( ރ ސްުހަތަރުުހ ސްުދުއިސައްތަުސޯޅަތި) 34,216 ހޯދ ފައިވ  އަހަރު ވަނަ 2017 ،މިގޮތުން ؛ދޫކޮށްފައިވުން
ުޚިދުމަތް ުޚިދުމަތްތަކ އިު ނުކޮށްު ކަށަވަރު ލިޔުމުން ނިމުުނކަން އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމ އި ތައްމަސައްކަތްތަކ އި މި

 ؛ދޫކޮށްފައިވުން ފައިސ  ތަކަށްފަރ ތް ފޯރުކޮށްދިން ތައްމަސައްކަތް

، ބަޔ ންކޮށްފައިވަނު  ގައިު( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 6.22 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރުު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .8

 ފައިސ ގެ ހުރި ޗެކުން ،ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓު ަފއިސ ގެ ހުރި އޮފ ހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރ ގައި ނިޔަލަށް މަހެއްގެ ކޮންމެ
 ރިޕޯޓުގައި އެނގޭނެގޮތަށް އަދަދު ހުރި ނަގުދުފައިސ އިން އަދި ،ތ ރ ޚު ޗެކުގެ ،ނަންބަރުތަކ އި ޗެކު ،ތަފުސ ލު

 ގަވ އިދ އިު ދެންނެވުނު ،އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ނަމަވެސް. އޮންަނންވ ނެކަމަެށވެ އިބަޔ ންކޮށްފަ
 ރިޕޯޓު ފައިސ ގެ ުހރި އޮފ ހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރ ގައި ނިޔަލަށް މަހެއްގެ ކޮންމެ އަހަުރގެ ވަނަ 2016 އެއްގޮތަށް

 ؛ނުވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެު ވަނަ 6.21 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .9
 އެއްތަނުން ،ަފއިސ އ އި ހުްނނަ ހަވ ލުނުކުރެވި ތެރެއިން ފައިސ ގެ ނަގ  ޚަރަދަށް ،ފައިސ އ އި ލިބޭ އޮފ ސްތަކަށް ދައުލަތުގެ

 ފައިސު  ބަހައްޓަންޖެހޭު ހަވ ލުގައި ދައުލަތުގެ ންވެސްމިނޫ އަދި ،ފައިސ އ އި ހަދ  ގެނެސް ެގންގޮސް އަނެއްތަނަށް
 މިު އަދި. ކަމަށެވެ ރޫމެއްގައި ސްޓްރޯންގ ނުވަތަ ފޮށްޓެއްގައި ރައްކ ކުރ  ފައިސ  ނުވަތަ ތިޖޫރ އެއްގައި ބަހައްޓަންވ ނ 

 ދުވަހަށްު ދުވަހުން ޝ ޓެއްަގއި ނުވަތަ ފޮތެއްގައި ބ ކ ކުރ  ތިޖޫރ  ރެކޯޑު ފައިސ ގެ ނެގޭ ފައިސ އ އި ބެހެްއޓޭ ގޮތަށް
 ބެހެއްޓޭު ތިޖޫރ ގައި އިދ ރ ގެ އެ އިދ ރ އިން ކައުްނސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ނަަމވެސް. ކަމަށެވެ ވ ނެ ބަލަހައްޓަންު

 އިދ ރ އަށް އެ މިގޮތުން ؛ނުވުން ބަލަހައްޓ ފައި ހަމައަށްފުރި އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ އިު ރެކޯޑު ފައިސ ގެު ނެގޭ އ އިު ފައިސ 
 ފޮތުގައި ބ ކ  ތިޖޫރ  ފައިސ ު ނޭނގޭ ފައިސ އެއްކަން ކޮން ތެރެއިންު ފައިސ ގެ ބަހައްޓު  ތިޖޫރ ގައި ބަލައިގަނެ
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 ތިޖޫރ ގައި ނުހިމަނ  ފޮތުގައި ބ ކ  ތިޖޫރ  ވަންދެން ސ ފު ފައިސ އެއްކަން ކޮން ފައިސ އަކ  މި ،ހިމަނ ފައިނުވުމ އި
 ؛ހުރުން ބަހައްޓ ފައި

 ދައުލަތުގެު ،ވަނ  ބަޔ ންކޮްށަފއި ގައި( ހ) ގެ 11.03 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .10
 ،މަސައްކަތްތަކ އި ،ތަކެއްޗ އިު އެންމެހައި ހޯދ  ޚަރަދުކޮށްގެންު އައިޓަމްތަކުން ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުގެ

 ރަޖިސްޓަރ ގައިު ހަރުުމދަލުގެ އުލަތުގެދަ ތަކެތި އެ ވ ނަމަ ގިނަ އެއްއަހަރަށްވުރެ މުއްދަތު ަލފ ކުރ  ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް
 ގައި( ށ) މ އްދ ގެ މި އަދި. ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ އެގޮތަށް ނަމޫނ އ  ހިމެނިފައިވ  ގައިު MG/PR01 ހިމަނައިގެން

 ލިބޭު ދައުލަތަށް ގޮތްގޮތުން އެނޫން އަދި ހަރުމުދ  ލިބޭ އެހ ގެގޮތުގައި ފަރ ތްތަކުން އެކި އޮފ ހަކަށް ދައުލަތުގެ ،ވަނ 
 ގައިު( ބ) މ އްދ ގެ މި އަދި. ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓްރ ގައި ހަރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދ 

، ނަންބަރ އި ކޯޑު އިންެވންްޓރ  މުދަލެއްގެ ކޮންމެ ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރ ގައި ަހރުމުދަލުގެ ދައުަލތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ 

 އިތުރުު ،(ވަކިވަކިން) އަގ އި މުދަލުގެ ،ތ ރ ޚ އި ލިބުނު މުދ  ،ތަނ އި ހުރި މުދ  ،ތަުފޞ ލ އި ،އިނަމ  ފުރިހަމަ މުދަލުގެ
 ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ބަލަހައްަޓންވ ނެ ފުރިހަމަކޮށް މައުލޫމ ތު
 ބައެއްު ހުރި ިއދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ މިގޮތުންު ؛ނުވުން ބަަލހައްޓ ފައި މަކޮށްުފުރިހަ ގޮތަށް ދެންނެވުނު އިސްވެ ރަޖިސްޓްރ 

 އެއްވެސްު ގެ ޖިމް ހިންގަމުންދ  އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ،ނުވ އިރު ވައްދ ފައި ރަޖިސްޓްރ އަށް ހަރުމުދަލުގެ މުދ  ހަރު
 މުދ ު ބައެއް ރަޖިސްޓްރ ގައި ރުމުދަލުގެހަ އިތުރުން މ ގެ ؛ނުވުން ހިމަނ ފައި ޓްރ ގައިރަޖިސްު ހަރުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލެއް

 ދަލުގެުހަރުމު ހުރިތަން ހަރުމުދ  ކުރެވޭ ބަދަލު ތަނަށް އަެނއް އެއްތަނުން ،ނުވުމ އި ބަޔ ންކޮށްފައި އަގު ދިއަ ،ތ ރ ޚު ލިބުނު
 ؛ވުންނު ކޮށްފައިއަދ ހަމަ ރަޖިސްޓްރ އިން

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެު ވަނަ 5.04 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .11
 އޮފ ހަކުންވެސް ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ދަފުތަރެއް ފައިސ ގެ ލިބޭ އޮފ ހަކަށް އެ ތެރެއިން ކަންތަްއަތކުގެ ލިބޭ ފައިސ  ދައުލަތަށް

 ނުވަތަ ގަވ އިދު ަވތަނު ޤ ނޫނު ހަމަޖެހުނު ނަގަން ފައިސ އެއް އެ ދަފުތަރުގައި މި އަދި. ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ
 މ ލެ ،ނަމަވެސް .ކަމަެށވެ އޮންނަންވ ނެ އެނގެން ތ ރ ޚު ނަންބަރ އި ރިފަރެންސް ތަފުސ ލ އި ގޮތުގެ ހަމަޖެހުނު އެކަމެއް
 ގަވ އިދ އިު ެދންނެވުނު ދަފުތަރު ކަންތަްއތަކުގެ ލިބޭ ފައިސ  ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު
 ގޮތުގެ ހަމަޖެހުނު އެކަމެއް ނުވަތަ ޤ ނޫނު ހަމަޖެހުނު ނަގަންު ފައިސ  ބައެއް މިގޮތުން ؛ނުވުންު އަދ ހަމަކޮށްފައި ށްއެއްގޮތަ

 ؛ނެތުން އެނގެން ދަފްަތރުން މި ތަފްޞ ލު ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ފައިސ  އަދިު ،ތ ރ ޚު ނަންބަރ އި ރިފަރެންސް ތަފުސ ލ އި

 އެކިު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 5.15 ގެު( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .12
 5.16 ގަވާއިދުގެ މި އަދި .ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ ހިސ ބު އެނގޭގޮތަށް ވަކިވަކިން ލިބުނުަވރު ،ފައިސ  ލިބޭ ކަންކަމަށް

 ފައިސާ ބޭންކަކަށް އެހެންވެސް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ
 ލިޔެގެން  ފޮތުގައި ާބކީ އެކައުންޓު ،ބަލަހައްޓައި ހިސާބު ފައިސާގެ  އެ އޮފީހަކުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އެ ،ޖަމާކޮށްފިނަމަ

 މަިތން  ގޮތުގެ ގައިވާ MG/RV05 ހިސާބުތައް އެ  ،ހިަމނައިގެން ހިސާބުތައް ޝީޓުގައި  ކޮމްޕިއުޓަރ ނުވަތަ
އެކި ކަންކަމަްށ  އިދ ރ އަށް އެ ،އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު މ ލެއަތޮޅު ނަމަވެސް .ކަމަެށވެ ގެންދަންާވނެ ބަލަހައްޓަމުން 

ުއެނގޭގޮތަށްފައިސ  ލިބުނު ުވަިކވަކިން  ،މިގޮތުން ؛ނުވުން ބަލަހައްޓ ފައިުއެންމެ ރަނގަޅަށް  އްތަހިސ ބު ،ުލިބުނުވަރު
 އަދ ހަމަކުރަމުން އައިޓަމްބ ކ  އިސ ގެފަ ލިބޭ ގޮތުގައި އ މްދަނ ގެ ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ

ުއަދިގެންގޮސްފައިނުވު  ކޮންފައިސ އެއްކަންު އެއ  ފައިސ  ބައެއް ބަލަިއގަނެފައިވ  ގޮތުގައި އ މްދަނ ގެ ދައުަލތުގެ ން؛
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 އަދި ؛ރެޯކޑުކޮށްފައިވުން ގޮތުގައި ގެފައިސ  އެހެނިހެން ބަދަލުގައި ރެކޯޑުކުރުމުގެ އައިޓަމެްއގައި ވަކި ގޮތަށް އެނގޭނޭ
 ޖަމ ކުރުމަށްު، ނުވުމ އި ލިޔެފައި ބ ކ ގައި އައިޓަމް އަދަދުތައް ފައިސ ގެ ބައެއް ބަލައިގަނެފައިވ  އިދ ރ އަށް އުންސިލްގެކަ

 ؛ނުވުން ބ ކ ކޮށްަފއި ލިޔެ ބ ކ ގައި އައިޓަމް ވެސްއަދަދުތައް ފައިސ ގެ ބައެއް ނަގ ފައިވ  ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެު ވަނަ 5.15 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .13
 އެފައިސ އެއްު ލިބޭދުވަހު ފައިސ އެއް އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ އޮއްވ ު ވަގުތު ޖަމ ކުރެވޭހ ު ފައިސ  ލިބޭ އޮފ ސްތަކަށް ދައުލަތުގެ

 ފައިސ ު ދުވަހަކު ކޮންމެ ،ވަނ  ގައިު( ނ) ގެމ އްދ  މިު އަދި. ކަމަށެވެ ޖަމ ކުރަންވ ނެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ
 ދުވ ލަކުު ،ބެހެއްޓޭނަމަ ގޮތެއްގައި ރައްކ ތެރި އެކަށ ގެންވ  ފައިސ  ބެހެއްޓޭ ޖަމ ނުކޮށް އަދި ،ދަތިކަމަކަށްވެފައި ޖަމ ކުރުމަކ 
 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ންލިބިގެ ހުއްދަު އެގްޒެކެޓިވްގެ ފައިނޭންސް އެއޮފ ހެއްގެ ބެހެއްޓޭނ  ޖަމ ނުކޮށްު ފައިސ  އެއްފަހަރު

 ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ދުވަހު ލިބުނު ފައިސ  އެ ފައިސ  ބައެއް ބަލައިގަނެފައިވ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ
 ؛ބަހައްޓ ފައިވުންު ތިޖޫރ ަގއި ންވަންދެ ދުވަސްތަކެއް ގިނަު ޖަމ ނުކޮށް ފައިސ  ބައެއް ،ނުވުމ އި ޖަމ ކޮށްފައި އެކައުންޓަށް

 ޖަމ ނުކޮށްު ެއއްފަހަރު ދުވ ލަކު ފައިސ  ބަލައިގަންނަ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ އިު ދެންނެވުނު ދިއަ
 ؛ނުވުން ކަނޑައަޅ ފައި ވެރިޔ  ރުޒިންމ ދ  މ ލ  އުޫޞލެއް ބެހޭ ބެހެއްޓުމ  އޮފ ހުގައި

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ނ) މ އްދ ގެ ނަވަ 13.09 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .14
 މަދުވެގެންު( މ ލ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ހަވ ލުވެހުރި އެކަމ  ،ހިންގޭނަމަ އެކައުންޓެއް ބޭންކް ވަކިންު އެކައުންޓ  ބޭންކް ޕަބްލިކް)

 އިދ ރ އިން އުންސިލްގެކަ ގ ފަރުު އަތޮޅު މ ލެު ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ކުރަންވ ނެ ރިކޮންސައިލް އެކައުންޓް އެއްފަހަރު މަހަކު
 އަޅ ު ފޮތްތަކ އި އިދ ރ ގެ ގަވ އިދުން ބ ކ  އެކައުންޓްގެ ބޭންކް އިދ ރ ގެު އެ ހުޅުވ ފައިވ  މޯލްޑިވްސްގައިު އޮފް ބޭންކް
 ؛ނުވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ންޓްސްޓޭޓްމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ،ކިޔައި

 ގައިު( ށ) މ އްދ ގެ އެ އަދި މ އްދ ގައި ވަނަ 5.17 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ .15
 ކޮންމެު އޮފ ހަކުންވެސް ކޮންމެ ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  އ މްދަނ ު ފަންޑަށް ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ 

 ،އަދަދ އި ގެފައިސ  ިލބުނު މަހު ވޭތުވެދިޔަ ތެރޭގައި ދުަވހުގެ( ދިހައެއް) 10 ނޫން ބަންދުު ސަރުކ ރު މަހެއްގެ މ ލ ދ 
 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ހުށަހަޅަންވ ނެ ފިނޭންސްއަށް އޮފް މިނިސްޓްރ  ސްޓޭޓްމަންޓް އެންމެފަހުގެ އ މްދަނ ގެ ލަފ ކުރ 
 ތައްޔ ރުކޮށްު ރިޕޯޓު ފައިސ ގެ ލިބުނު މަހު ޭވތުވެދިޔަ ގޮތަށް ދެންނެވުނު އިސްވެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު

 ލިބުނު އިދ ރ އަށް އެ އިދ ރ އިންު ކައުންސިލްގެ ރުއަހަ ވަނަ 2017 ،މިގޮތުން ؛ނުވުން އިހުށަހަޅ ފަ މިނިސްޓްރ އަށް
 ؛ނުވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ރިޕޯޓުތައް މަސްދުވަހުގެ ހިމަނައިގެންު ތަފުޞ ލު ފައިސ ގެ

 ދެކޭގޮތްު މިންވަރ މެދުު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ު ގަވ އިދުތަކަށްު ޤ ނޫނުތަކ އިު

  ،އިގޮތުގަ ދެކޭ އޮފ ހުން މި

 ބަޔ ންކޮށްފައިވު  ައށްު( 7) ިއންު( 1) އަސ ސްގެ ބިނ ކުރެވުނު ދެކޭގޮތް މިންވަރ މެދު ޢަމަލުުކރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށްު ޤ ނޫނ އި( ހ)
 އެު ކޮށްފައިވަނ  ޚަރަދު ބަޖެުޓން އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ގެއިދ ރ  ގެއުންސިލްކަ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ފިޔަވައި މައްސަލަތައް

ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި އެ ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި ސިލުންކައުން އަހަރަށް  ،ކަންތައްތަކަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި  މ ލ  ކައުންސިލްގެ ަގވ އިދ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،މިންަވރަށް ކަ
 .އެއްގޮތަެށވެ ގަވ އިދުތަކ އި ޤ ނޫނ އި ނިހެންއެހެ ގުޅުންހުރި ކަންކަމ 
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( 15) އިން( 8) ގެ"އަސ ސް ބިނ ކުރެވުނު ދެކޭގޮތް މިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދުތަކަށް ތަކ އި ޤ ނޫނު" އަދި( ށ)
ނޑު ،ކަންކަން މ ލ  ންއެހެނިހެ އިދ ރ ގެ ގެއުންސިލްކަ ގ ފަރު އަތޮޅުު މ ލެ ،ފިޔަވައި ތައްމައްސަލަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އަށް  މައިގަ

 މ ލ  ކައުންސިލްގެ ގަވ އިދ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ވަނ  ބަލަހައްޓ ފައި ހިންގ  ،ގޮތެއްގައި
 .އެއްގޮަތށެވެ ގަވ އިދުތަކ  ޤ ނޫނުތަކ އި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމ 

 ގޮތްު ލަފ ދިންު އިޞްލ ޙުކުރަންު ސަލަތަކ އިުމައްު ފ ހަގަކުރެވުނުު އޮޑިޓްގައިު

 ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުރިކޯޑުތަކ އިުދިމ ނުވުންު އަދަދުތަކ އިު ހިމަނ ފައިވ ު ބަޔ ނުގައިު މ ލ ު.1

ލިބުނުގޮތ ު (ހ) އަދަދ އިުތަފ ތުވްުނުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންުުއަދަދ އިުުގައިވ ުގޮތުގެުބަޔ ނުުއިުހޭދަކުރެވުނުުފައިސު   ސިސްޓަމުންުދައްކު 

 ތ އިގޮ ލިބުނު ފައިސ " އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ
 މިލިއަން ދެ) 2,396,570 ގޮތުގައި ފައިސ ގެ އެހ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން އަހަރު ވަނަ 2017 ،ގައި"ބަޔ ން ގޮތުގެ ދަކުރެވުނުހޭ

( ޕ .އޭ.އެސް) ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ،ހިމަނ ފައިވ އިރު ރުފިޔ ( ހަތްދިހަ ަފސްސަތޭކަ ހ ސް ހަ ނުވަދިހަ ތިންސަތޭކަ
 ބަޖެޓުންު އަހަރުގެ ވަނަ 2016) ގޮތުގައި ފައިސ ގެު އެހ ގެ ންުސަރުކ ރު ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ގޮތުގައި ދައްކ  އިން

 ނަވ ވ ސްު ސަތޭކަ ތިން މިލިއަން ދެ) 2,329,215 އަދަދަކ  ލިބިފައިވ  (ހިމަނައިގެން ފައިސ  ލިބުނު އަހަރުު ވަނަ 2017
 މ ލ ު ގޮތުގައި ފައިސ ގެ އެހ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން އަހަރު ވަނަ 2017 ،އެހެންކަމުން. ރުފިޔ އެވެ( ފަނަރަ ދުއިސައްތަ ހ ސް

 ހ ސްު ހަތް ފަސްދޮޅަސް) 67,355 ދެމެދު އަދަދ އި ދައްކ  ސިސްޓަމުން އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ،އަދަދ އި ދައްކ  ބަޔ ނުން
 .ފ ހަގަުކރަމެވެ ހުރިކަން ތަފ ތު ރުފިޔ ގެ( ހެއްފަ ފަންސ ސް ސަތޭކަ ތިން

ލިު( ށ) އަދަދުތައްުތަފ ތުވުންުުކ އިުދަދުތަުއަުުގައިވ ުޔ ނުުގޮތުގެުބަުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުބުނުުފައިސު   ވައުޗަރުުރަޖިސްޓްރ ންުދައްކު 

 ތ އިގޮ ލިބުނު ފައިސ " އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ
 ިމލިއަން ތިން) 3,513,406 ގޮތުގައި ޖުމްލައިގެ ޚަރަދުގެ ކުރެވުނުު އަހަރު ވަނަ 2017 ،ގައި"ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު

 ޚަރަދުގެު ކުރެވުނުު ތެރޭގައި އަހަރުު ވަނަ 2017 ،ހިމަނ ފައިވ އިރު ފިޔ ުރު( ހައެއް ކަސަތޭ ހަތަރު ހ ސްު ތޭރަ ސަތޭކަު ފަސް
 އެއްު ހ ސް ތިންު ނުވަދިހަ ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިައން ތިން) 3,493,115 ދައްކަނ  ރަޖިސްޓްރ ން ވައުޗަރު ޚަރަދު ގޮތުގައި
 ހިމަނ ފައިވ  ބަޔ ނުގައި މ ލ  ދުކަމަށްޚަރަ ހިނގި ތެރޭގައި އަހަރުގެު ވަނަ 2017 ،އެހެންކަމުން. ރުފިޔ އެވެ( ފަނަރަ ސަތޭކަ
 ރުފިޔ ގެ( އެކެއް ނުވަދިހަ ދުއިސައްތަ ހ ސް ހިވި) 20,291 ދެމެދު އަދަދ އި ދައްކ  ރަޖިސްޓްރ ން ވައުޗަރު ޚަރަދު ،އަދަދ އި
 .ފ ހަގަކުރަމެވެ ހުރިކަން ތަފ ތު

 އެހެނިހެންުފައިސ އިންުކޮށްފައިވ ުބައެއްުޚަރަދުތައްުސަރުކ ރުގެުބަޖެޓުންުކުރެވުނުުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވުންު( ނ)

 ސަރުކ ރުން ،ޚަރަދުތައް ބައެއް ކޮށްފައިވ ވަނަ އަހަރު  2017 ފައިސ އިން އެހެނިހެން ފިޔަވ  ފައިސ  އެހ ގެ ނުލިބު ސަރުކ ރުން
ުފައިސ އިންއެހ  ނުލިބު ުުގޮތުގައި ޚަރަދުތަކެއްގެ ކޮށްފައިވ  ގެ  އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެގ ފަރު

 ،މިގޮތުން. ހިމަނ ފައިވެއެވެ ގައި" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭަދކުރެވުނު ބަޖެުޓން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުެރވުނު" އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު
 ފައިސ އިންު ލިބުނު ސަރުކ ރުން ގޮތުގައި އެހ ގެ ،ގައި" ބަޔ ންު ތުގެގޮު ހޭދަކުރެވުނު ބަެޖޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު"
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 ސަތޭކަ އަށް ހ ސް ފަސް އައްޑިހަު ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ދެު) 2,485,868 ގޮތުގައި ޖުމްލައިގެ ޚަރަދުގެ ރިކަރަންޓް ކުރެވުނު
( ހަތަރެއް ސ ޅ ސް ސަތޭކަ އެއް ހ ސް ހަތް ތިރ ސް) 37,144 ތެރެއިން މ ގެ ،ހިމަނ ފައިވ އިރު ރުފިޔ ( އްއަށެ ފަސްދޮޅަސް

 އޭގެު. ފ ހަގަކުރެވެއެވެ ނޫންކަން ޚަރަދު ރިކަރަންޓް ކުރެވުނު ފައިސ އިން ލިބުނު ސަރުކ ރުން ގޮތުގައި އެހ ގެު އަކ  ރުފިޔ 
 ކައުންސިލްގެު ކުރިން ލިބުމުގެ ފައިސ ު ،ކޮށް އަންދ ޒ  ކަމަށް ލިބޭނެ ރުކ ރުންުސަ ގޮތުގައި އެހ ގެު ފައިސ އަކ  މި ބަދަލުގައި
 އެހ ގެ ނުލިބު ސަރުކ ރުން ފައިސ  ވ  ޚަރަދުތަކަށް މި އަދި .ޚަރަދުތަކެކެވެ ކޮށްފައިވ  ނަގަިއގެން ފައިސ  ތިޖޫރ ން އިދ ރ ގެ
  .ނުވެއެވެ ލިބިފައި އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން ފައިސ ގެ

ުބަޖެޓ އިު( ރ) ުުފ ސްކުރެވުނު ުއަދަދ އި ުހިމަނ ފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެކައުންޓިންގުއެ ޕަބްލިކް
އަދަދ އިުތަފ ތުވުންު  ސިސްޓަމުންުދައްކު 

 އެު ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަހަރުގެ މ ލ ު ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެު ގ ފަރުު އަތޮޅު މ ލެ
 ގޮތުގައިު ފައިސ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން ގޮތުގައި އެހ ގެ ބަޖެޓަށް އަހަރުގެ އެު ،ގައި"ަބޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން

 ،ހިމަނ ފައިވ އިރު ރުފިޔ ( ނުވައެއް ފަންސ ސް ދުއިސައްތަ ހ ސްު ހަ ނުވަދިހަ ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ދެ) 2,496,259
 ސަރުކ ރުންު ތުގައިގޮ އެހ ގެ ބަޖެޓަށް އަހަރުގެ އެ ގޮތުގައި ދައްކ  އިންު( ޕ .އޭ.އެސް) ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް

. ރުފިޔ އެވެ( އަށެއް ފަންސ ސް ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ތިން ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ ހަތަރު މިލިއަން ދެ) 2,463,358 ލިބިފައިވަނ 
 ހޭދަކުރެވުނުު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަދަދުކަމަށް ފައިސ ގެު ލިބުނު ސަރުކ ރުން ގޮތުގައި އެހ ގެ ،އެހެންކަމުން

 ދެ ތިރ ސް) 32,901 ދެމެދު އަދަދ އި ދައްކ  ސިސްޓަމުން އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ،އަދަދ އި ދައްކ  އިން" ބަޔ ން ގޮތުގެ
 .ދަންނަަވމެވެ ހުރިކަމުގައި ތަފ ތު ރުފިޔ ގެ( އެކެއް ސަތޭކަ ނުވަ ހ ސް

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

ންސިލްގެުކައު ،އަދަދުތަކ އި ހިމަނ ފައިވ  ބަޔ ނުގައި މ ލ  ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ހިނގި އ އި ފައިސ  ލިބުނު އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ
 .ދަންނަވަމެވެ އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ބަޔ ންު މ ލ  ދިމ ވ ނޭހެން އަދަދުތަކ އި ދައްކ  ރިޕޯޓުތަކުން އިދ ރ ގެ

 އިދ ރ ގެު ކައުންސިލްގެު އަދަދ އިު ހިމަނ ފައިވ ު ބަޔ ނުގިައ މ ލ ު ގޮތުގައިު ފައިސ ގެު ހުރިު ނިމުނުއިރުު އަހަރުު.2
 ދިމ ނުވުންު އަދަދ އި ދައްކ ު ލިޔެކިޔުންތަކުންު

 ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ " އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ
 ފައިސ ގެު ހުރިު އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެު ނިޔަލަށް ގެ 2017 ޑިސެންބަރު 31 ގޮތުން ދައްކ  އިން" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު

 ،ނަމަވެސްު. ރުފިޔ އެވެ( ހައެއް ނުވަދިހަ ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ދެ ސްުސ ޅ  ނުވަސަތޭކަ މިލިއަން ހަތަރު) 4,942,396 އަދަދަކ 
 ނިޔަލަށްު ގެ 2017 ޑިސެންބަރު 31 ގޮތުގައި ދައްކ  ބ ކ އިންު ތިޖޫރ  އިސްޓޭޓްމަންޓ  ބޭންކް އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
 ސަތޭކަ ހަތަރު ފަސްހ ސް ތްދިހަުހަ ހަތްސަތޭކަ މިލިއަން ހަތަރު) 4,775,465 އަދަދަކ  ފައިސ ގެ ހުރި އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ
 ހޭދަކުރެވުނު ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ " ކަމަށް ފައިސ ު ހުރި ނިމުނުއިރު އަހަރު ،އެހެންކަމުން. ރުފިޔ އެވެ( ފަހެއް ފަސްދޮޅަސް

 166,930 ދެމެދު އަދަދ އި ދައްކ  ސްޓޭޓްމަންުޓން ބޭންކް އ އި ބ ކ  ތިޖޫރ  އިދ ރ ގެ ،އަދަދ އި ދައްކ  އިން" ބަޔ ން ގޮތުގެ
 .ފ ހަގަކުރަމެވެ ހުރިކަން ތަފ ތު ރުފިޔ ގެ( ތިރ ސް ސަތޭކަ ނުވަ ހ ސް ހަ ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ އެއް)



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ފޯން: . ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ،ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ބިލްޑިންގ ) ޣާޒީ

ގެ 47ސަފުހާ  13  
 

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ،އަދަދ އި ދައްކ  ބަޔ ނުން މ ލ  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ކަމަށް ފައިސ  ހުރި އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ ނިމުނުއިރު އަހަރު
 .ދަންނަވަމެވެ އިޞްލ ހުކުރުމަށް ހިސ ބުތައް މ ލ  ،ބަޔ ންތަކ އިު މ ލ  ދިމ ވ ނޭހެން އަދަދ އި ފައިސ ގެ ރިހު އިދ ރ ގައި

 ނުވުންު ހުށަހަޅ ފައިު މަޢުލޫމ ތުު އަހަރުގެު ކުރ ު ބަޔ ނ އެކުު މ ލ ު.3

 ކުންނ އިކައުންސިލްތަ ރަށު ގައި( 2016 އޯގަސްޓް 29) D2/CIR/2016/9-13 ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ބެހޭ މ ލިއްޔަތ 
ނޑު ގޮތުގެ ތައްޔ ރުކުރަންވ  ހިސ ބުތައް މ ލ  ތަކުގެު ކައުންސިލްު ސިޓ  އަދި ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު  އޮނިގަ

 ތައްޔ ރުކުރުމުގައިު ބަޔ ން މ ލ  ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްތަކ އި އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަކ އި ރަށު. ބަޔ ންކޮށްދ ފައިވެއެވެ
 ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް: ސްޓޭންަޓޑް އެކައުންޓިންގ ެސކްޓަރ ބްލިކްޕަ އިންޓަރނޭޝަނަލް"

ނޑުު މި ތައްޔ ރުކުރުންު ބަޔ ންތައް މ ލ  އެއްގޮތަށް އ " އެކައުންޓިންގ އޮފް  ސްޓޭންޓަޑުގައިވ  މިު އަދި. ކުރެއެވެ ލ ޒިމު އޮނިގަ
 ލޫމ ތުމަޢު އަހަރުގެ ކުރ  އެކު ޔ ންތަކ ބަ މ ލ  އަހަރެއްގެ އެ، ށްޓަކައިތައްޔ ރުކުރުމަ ަބޔ ން މ ލ  އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކ 
 2017 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް .ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ ސަރކިއުލަރގައި ދެންނެވުނު ،ހުށަހެޅުމަށް

 .ނުެވއެވެ ހުށަހަޅ ފައި ލޫމ ތުމަޢު( އަހަރުގެ ވަނަ 2016) އަހަރުގެ ކުރ  ބަޔ ނ އެކު މ ލ  އަހަރުގެ ވަނަ

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ،ފަދައިން ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައިު( 2016 އޯގަސްޓް 29) D2/CIR/2016/9-13 ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ބެހޭ މ ލިއްޔަތ 
 ބަޔ ން މ ލ  ނައިގެންހިމަ މަޢުލޫމ ތު މ ލ  އަހަރުގެ ކުރ  އެކު މަޢުލޫމ ތ އި އަހަރުގެ މ ލ  ތައްޔ ރުކުރެވޭ ބަޔ ން މ ލ 

 .ދަންނަވަމެވެ ތައްޔ ރުކުރުމަށް

 ބަޔ ނުންު މ ލ ު އަދަދުތަކ އިު ދައްކ ު ސިސްޓަމުންު އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ކަމަށްު ފައިސ  އިތުރުކުރެވިފައިވ  ބަޖެޓަށްު.4
 ތަފ ތުވުންު އަދަދުތަކ އިު ދައްކ ު

 އެއްސަތޭކަު) 192,873 އަދަދަށް ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ ސްކުރެވުނުފ  އަހަރަށްު ވަނަ 2017 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ
 ބަލަހައްޓު  މުޢ މަލ ތްތައް މ ލ  ސަރުކ ރުގެ އިތުރުކުރެވިފައިވ ކަމަށް ރުފިޔ ( ިތނެއް ހަތްދިހަ ސަތޭކަ އަށް ހ ސް ދެ ނުވަދިހަ
 ނިމުނުު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 ގެއިދ ރ  ކައުންސިލްގެ ،ދައްކ އިރު އިން( ޕ .އޭ.އެސް) މްސިސްޓަ އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް
 އަހަރަށްު ވަނަ 2017 ގޮތުގައި ދައްކ  އިން" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނުު" އަހަރުގެ މ ލ 

 . އިތުރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ މިންވަރެއް އެއްވެސް އަދަދަށް ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ ފ ސްކުރެވުނު

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ފ ސްކުރެވުނުު ސަބަބުން އަދަދުތަުކގެ އުނިކުރެވޭ ބަޖެޓުން އެ އަދަދުތަކ އި އިތުރުކުރެވޭ ބަޖެޓަށް ފ ސްކުރެވުނު އަހަރަށް މ ލ 
 ކައުންސިލްގެ ހިމަނައިގެން މަޢުލޫމ ތު ޞައްޙަ ގެ"( ބަޖެޓް ކުރިު ރިވައިޒް)" ބަޖެޓް އޮންނަ ެފންަނން ބަަދލުތައް އަްނނަ ބަޖެޓަށް
" ބަޔ ން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަހަރުގެ މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 ރ ގެއިދ 

 .ދަންނަވަމެވެ އިޞްލ ޙުކުރުމަށް
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 ފައިސ ު ޚަރަދުކުރިު ކައުންސިލުންު ސ ދ ު އ އިު ފައިސ ު ލިބުނުު ކައުންސިލަށްު ،ދަށުން ކޮންޓްރޯލްގެު ކައުންސިލްގެު.5
 ނުވުންު ހިމަނ ފައިު ބަޔ ނުގައިު މ ލ ު ތަފުޞ ލުު ފައިސ ގެު މިު ގޮތަށްު ގޭނެުއެނ ވަކިންު

 ނޯޓުތަކުގެު ގުޅޭ ބަޔ ންތަކ  މ ލ  އަހަރުގެު މ ލ  ނިމުނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގ ފަރުު އަތޮޅު މ ލެ
 އ އިު ފައިސ  ލިބޭ ކައުންސިލަށް" ބަޔ ނުގައިވ  ތުގެހޭދަކުރެވުނުގޮ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި 2.3 ނަންބަރު
 ކައުންސިލަށް ،ދަށުން ކޮންްޓރޯލްގެ ކައުންސިލްގެ ،ހިމަނ ފައިވ ނ  ކޮލަމްގައި(" އޮންނަ ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލުގެ) ޚަރަދު ހިނގި
 ،ބެލެވޭނު  ކަމުގައި އޮތް ްޓރޯލްކޮން ކައުންސިލްގެ އަދި. ފައިސ ކަމަށެވެ ޚަރަދުކުރި ކައުންސިލުން ސ ދ  އ އި ފައިސ  ލިބުނު

 ،ވ ނަމަ ކަމުގައި ކުރެވޭ ބޭނުން ފައިސ  އެ ކައުންސިލުން ކުރުމަށްޓަކައި ޙ ޞިލް މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ ފައިސ އިން އެ
 ރ ތަކުންފަ އެހެން ފަިއސ އިން އެ ނުވަތަ ،ވ ނަމަ ކަމުގައި ކުރެވޭ ޭބނުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަންފ އެއްު ފައިސ އިން އެ ނުވަތަ

 .ކަމަށެވެވ ނަމަ ކަމުަގއި ހުއްޓުވޭ ހޯދުން މަންފ އެއް

 ލިބުނުގޮތ އިު ފައިސ  ައހަރުގެ މ ލ  ނިުމނު އަށް 2017 ޑިސެންބަރު 31 އިދ ރ ގެ ަކއުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް
 ތިންު މިލިއަން ދެ) 2,396,570 ނ ފައިވ ހިމަ ގޮތުގައި ފައިސ ގެ އެހ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން ،ބަޔ ނުގައި ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު

 ދޭ މަންފ އަށް ކައުންސިލުގެ ފަރ ތަކުން ތިންވަނަ" ހިމަނ ފައިވަނ  ރުފިޔ ( ހަތްދިހަ ފަސްސަތޭކަ ހ ސްު ހަ ނުވަދިހަ ސަތޭކަ
 ފައިސ ގެު ނަގުދު ތެރެއިން ފައިސ ގެު އެހ ގެ ލިބުނު ސަރުކ ރުން އަދި. ކޮލަމްގައެވެ(" ޓްރެޜަރ ) ޚަރަދު ހިނގި އ އި ފައިސ 
 ކޮންޓްރޯލްު ކައުންސިލުގެ) ޚަރަދުު ހިނގި އ އިު ފައިސ  ލިބޭ ކައުންސިލަށް" އަދަދު ލިބުނު އިދ ރ އަށްު ކައުންސިލްގެ ގޮތުގައި
 .ނުވެއެވެ ބަޔ ންކޮށްފައި ވަކިން ކޮލަމްގައި(" އޮންނަ

 އަހަރުު ވަނަ 2017 ފައިސ އިން ހ ގެއެ ދެއްވި ސަރުކ ރުން ،ގައި 4 ނަންބަރު ނޯޓު ގުޅޭ ބަޔ ންތަކ  މ ލ  ،އިތުރުން މ ގެ
 ހ ސް ހަ ފަންސ ސް ދުއިަސއްތަ މިލިއަން ދެ) 2,256,055 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި ޖުމުލައިގެ ޚަރަދުގެ ކުރެވުނު ތެރޭގައި

 އެހ ގެު ދެއްވިު ސަރުކ ރުން ތެރެއިން އަދަދުގެ މިު އަދި. ކޮލަމްގައެވެ" ރެޜަރ ޓް" ،ހިމަނ ފައިވަނ  ރުފިޔ ު( ފަހެއް ފަންސ ސް
 .ނުވެއެވެ ހިމަނ ފައި ކޮލަމްގައި ބަޔ ންކުރަންޖެހޭ އަދަދު އެ ވަކިކޮށް ޚަރަދުތައް ކުރެވުނު ފައިސ ިއން ނަގުދު ލިބުނު ގޮތުގައި

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ކުރެވުނުު އިސ އިންފަ މި އ އި ފައިސ  ލިބުނު އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ގޮތުގައި ފައިސ ގެ އޮންނަު ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލްގެ
 .ދަންނަވަެމވެ އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ބަޔ ން މ ލ  އެނގޭނޭހެން ޚަރަދުތައް

 ނަގ ފައިވުންު ފައިސ ު ބަޖެޓުންު އަހަރުގެު މ ލ ު އައިު ވިދިގެންު ބިލުތަކަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވ ު އަހަރުު މ ލ ު ދިޔަު ވޭތުވެު.6

 މ އްދ ގައިު ވަނަ 87 ގެ( ޤ ޫނނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ރުކަޒ ލ މަ ދ އިރ ތައް އިދ ރ  ދިެވހިރ އްޖޭގެ) 7/2010 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު
 މ ލެު ،ނަމަވެސް .ކަމަށެވެ ފ ސްކޮށްެގން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަންވ ނ  ފައިސ އެއް އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ 

 ދައްކ ފައިވ ު ފައިސ  އަހަރު ވަނަ 2016 ކުރިން ފ ސްކުރުމުގެ ބަޖެޓު އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ކައުންސިލުން ގ ފަރު އަތޮޅު
 ކޮށްފައިވ ު ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ޚަރަދުތަކަކ  މި ނެގުމަށްޓަކައި ފައިސ  ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ބިލުތަކަކަށް

 ަވނަ 2017 ކަށްބިލުތަ ުގޅޭ ޚަރަދުތަކ  މި އަދި. ހިމަނ ފައެވެ ވަނ  ރަޖިސްޓްރ ގައި ވައުޗަރު ޕޭމެންޓް ގޮތުގައި ޚަރަދުތަކެއްގެ
 ކޮށްފައިވު  އަހަރު ވަނަ 2016 ،މިގޮތުން. ނަގ ފައިވެއެވެ ފައިސ  ބަޖެޓުންު އަހަރުގެ އެ ހަދައިގެން ވައުޗަރު ޕޭމެންޓް އަހަރު

 ފައިސ  ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަު 2017 ޚަރަދަށް ރުފިޔ ގެ( ހައެއް އައްޑިހަ ދުއިސައްތަ ހ ސްު އަށް ސ ޅ ސް) 48,286
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 ކަންކަމަށްު އެކި ހުރި ތިޖޫރ ގައި ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު ދައްކ ފައިވަނ  ފައިސ  ބިލުތަކަށް މި އަހަރު ވަނަ 2016. ނަގ ފައިވެއެވެ
 ދެއްކުން ފައިސ  ބިލުތަކަށް ލިބިފައިވ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ މަލުކޮށްފައިވަނ ޢަ މަތިން މިގޮތުގެ. ފައިސ އިންނެވެ ލިބިފައިވ 
 ،ލިބުމުން ފައިސ  ބަޖެޓުން އަހަރުގެު ވަނަ 2017 ފަހުން ހުރ ު ވިސްނުން އިދ ރ ގެ އުންސިލްގެކަ ،ކަމަށ އި ކުރުމަށްު އަވަސް

 . ދ ފައިވެއެވެ މައުލޫމ ތު އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިސ ބުތައް ފައިސ ގެ ލައިގެން ތިޖޫރ އަށް ފައިސ  މި

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 މ އްދ ގައިު ވަނަ 87 ގެ( ޤ ޫނނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒ  ދ އިރ ތައް އިދ ރ  ދިެވހިރ އްޖޭގެ) 7/2010 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު
 .ދަންނަވަމެވެ ނުކުރުމަށް ޚަރަދެއް އެއްވެސް އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ މެނުވ  ފ ސްކޮށްގެން ކައުންސިލުން ،ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

 ވުންުޚަރަދުކޮށްފަިއ ލްުކެޕިޓަު ކޯޑުންު ޚަރަދުގެު ރިކަރަންޓްު.7

 ބަެޖޓުން ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ޅ) މ އްދ ގެ ވަނަ 4.03 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ނޑައެޅިފައި ބަޖެޓުގައި އެކަމަކަށް ،ކުރަންވ ނ  ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ  އެ ގޮތެއްގެމަތިން އިތުރުނުވ ނެ އަދަދަށްވުރެ އޮތް ކަ

 އިދ ރ އިންު ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަހަރުު ވަނަ 2017 ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ބަޖެޓްކޯޑުން އެކަށޭނަ އެންމެ ކުރަން ރަދެއްޚަ
 ރިކަރަންޓް މަސައްކަތަކަށް ރުފިޔ ގެ (އަށ ރަ ސަތޭކަ ހަތް ހ ސް ހަު ތިރ ސް) 36,718 ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކޯޑުން ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް
 .ފ ހަގަކުރަމެވެ ފައިވ ކަންޚަރަދުކޮށް ކޯޑުން ގެޚަރަދު

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ކުރަންޖެހޭު ބަޖެޓުން ،ގޮތަށް ގައިވ ު( ޅ) މ އްދ ގެ ވަނަ 4.03 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ނޑައެޅިފައި ބަޖެޓުގައި އެކަމަކަށް ،ކުރުމުގައި ޚަރަދުތައް  ކުރަންު ޚަރަދެއް އެ މަތިން ގޮތެއްގެ ވ ނެއިތުރުނު އަދަދަށްވުރެ އޮތް ކަ
 .ދަންނަވަމެވެ ޚަރަދުކުރުމަށް ކޯޑަކުން ބަޖެޓް އެކަށޭނަ އެންމެ

 ނުވުންު ޢަމަލުކޮށްފައިު އެއްގޮތަށްު ގަވ އިދ ު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު ހޯދުމުގައިު ޚިދުމަތްު މުދަލ އިު.8

 ނުވުންު ތައްޔ ރުކޮށްފައިު ފޯމުު އެދޭު ތަކެއްޗަށްު ޚިދުމަތ އިު( ހ)

 ބޭނުންވު  ހޯދަން ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  މ އްދ ގައި ވަނަ 10.58 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ނުވަތަ ފޮތް ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި ހޯދަންވ ނ  ތަކެތި ބޭނުްނވ  ގަންނަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް
 .ކަމަށެވެ އްދަދިނުމުންހު ވެރިޔަކު އެކަމަށް

 މެދުވެރިކޮށްު ފޯމު ނުވަތަ ޮފތްު ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި އިދ ރ އިން ކައުންސިލުގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް
 ހުއްދަދޭު މަށްހޯދު ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި ،މިގޮތުން. ހޯދ ފައިވެއެވެ ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި ބައެއް ނުހޯަދއި ލިޔުމުން ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ

 ރުފިޔ ގެ( ދޭއް ނުވަދިހަ ސަތޭކަު ތިން ހ ސް ނުވަދިހަ) 90,392 އަހަރު ވަނަ 2017 ފުރިހަަމނުކޮށްު ފޯމު ނުވަތަ ފޮތް
 .ހޯދ ފައިވެއެވެ ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި
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 ނުވުންު ހޯދ ފައިު ކޯޓޭޝަންު ފަރ ތުންު ތިންު( ށ)

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.24 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ކޯޓޭޝަންތައްު އެ ،ހޯދައި ކޯޓޭޝަންު ފަރ ތަުކން( ތިނެއް) 3 މަދުވެގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި އަކ  "ޝޮޕިންގ"

 މިު އަދިު. ކަމަށެވެ ހޯދުން ތްޚިދުމަ ނުވަތަ ތަކެތި ފަރ ތަކުން ރަނގަޅު އެކަށ ގެންވ  އެންމެ ތެރެއިން އޭގެ ކިޔުމަށްފަހު އަޅ 
 މ އްދ ގެު ވަނަ 10.24 ގަވ އިދުގެ މި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ނަންބަރުގައިު ވަނަ 1 ގެ 2 ޖަދުވަލު ބ ބުގެ ވަނަ 10 ގަވ އިދުގެ

 ވޭނު ކުރެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ގަނެވޭނ  ތަެކތި ހޯދައިގެން ޯކޓޭަޝން ފަރ ތްތަކުން އެކި ،ޮގތަށް ބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ގައި( ނ)
( ހ ސް ފަސް ތިރ ސް) 35,000 ،ރުފިޔ އ އި ދިވެހި( ހ ސް ދެ) 2,000 އަގު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އެ ،ހޯދޭނ  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ
 . ކަމަށެވެ ވ ނަމަ ދެމެދުގައި ރުފިޔ އ  ދިވެހި

( ހ ސް ފަސްު ސްތިރ ) 35,000 އ އި ރުފިޔ ު( ހ ސް ދެ) 2,000 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅުު މ ލެ ،ނަމަވެސް
 ،މިގޮތުން. ނުވެއެވެ ހޯދ ފައި ކޯޭޓޝަން ފަރ ތަކުން( ިތނެއް) 3 މަދުވެގެން ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ބައެއް ދެމެދުގެ ރުފިޔ އ 
 ސަތޭކަު ހަ ހ ސް ސައްބ ސް) 26,669 ،ނުހޯދައި ކޯޭޓޝަން ފަރ ތަުކން( ތިނެއް) 3 މަދުވެގެންު ،އަހަރު ވަނަ 2017

 .ފ ހަގަކުރަމެވެ ހޯދ ފައިވ ކަން ޚިދުމަތް ދަލ އިމު ރުފިޔ ގެ( ނުވައެއް ފަސްދޮޅަސް

 ހޯދ ފައިވުންު ތަކެތިު ތައްޔ ރުނުކޮށްު ފޯމުު އޯޑަރުު ޕ ރޗޭސްު( ނ)

 ގަންަނން ،ަބޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.63 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ޕްރޮކިއުމަންޓްު ތައްޔ ރުކޮށް ކޮޕ ( ތިނެއް) 3 އަސްލ އި ފޯމުގެ އޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް ރުކުރުމަށްޓަކައިއޯޑަ ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވ 
 ގަވ އިދުގެު މިު އަދި. ކަމަށެވެ ފޮނުވަންވ ނެ ފަރ ތަށް ވިއްކ  ތަކެތި ،އަސްލު އޯޑަރުފޯމުގެު ސޮއިކޮށް އިސްވެރިޔަކުު ނުވަތަ އޮފިސަރު
 އެއްވެސް ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ ،ކޮށްފައިވަނ ބަޔ ން ގައިު( ޅ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.52
 އަދިު( ކ) މ އްދ ގެ މި ބެހޭގޮތުން ހޯދުމ  ޚިދުމަތެއްު އެ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން ކުރުވުމ ު މަސައްކަތެއް އެު ،ޙަވ ލުކުރަންވ ނ  ފަރ ތަކ 

 .ކަމަށެވެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ންފަރ ތު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެވޭ ގޮތަށް ގައިވ ( އ)

 ނުކޮށް ފުރިހަމަ ފޯމު އޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް ގަތުމުގައި ތަކެތި ބޭނުންވ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް
 ލިޔުމުންު ދެމެދު ރ އ އިދ  ކައުންސިލްގެ ފަރ ތ އި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތްތައް އަދި. ހޯދ ފައިވެއެވެ ތަކެތި ބައެއް
 ގ ފަރު އަހަރު ވަނަ 2017 ،މިގޮތުން. ޙަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ސޮއިނުކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެވޭ

 ސަތ ރަ) 17,655 ސޮއިނުކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެވޭ ލިުޔމުން ނުވަތަ ތައްޔ ރުނުކޮށް ފޯމު އޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް ކައުންސިލުން
 .ހޯދ ފައިވެއެވެ ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި ރުފިޔ ގެ( ފަހެއް ފަންސ ސް ސަތޭކަ ހަ ހ ސް

 ފައިސ ު ނުކޮށްު ކަށަވަރުު ލިޔުމުންު ލިބިފައިވ ކަމަށްު ތަކެތިު ޚިދުމަތްތަކ އިު ބައެއްު ހޯދ ފައިވ ު އިދ ރ އަށްު ކައުންސިލްގެު( ރ)
 ދައްކ ފައިވުންު

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.64 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 އޯޑަރުކުރި ތަކެތިގަތުަމށް( ފަރ ތުންު ަބލަހައްޓ  ސްޓޮކް) ފަރ ތުން ހަވ ލުވ  ތަކެއްޗ  އެ ިލބުމުން އޮފ ހަށް ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު

 ކަމުނުދު  ،ފެންވަރުދެރަ ،ޯނޓުޮކށް އެނގޭނޭގޮަތށް އެކަން ،އުނިއިތުރެއްވ ަނމަ އެއްވެސް ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމަައށް ތަކެތި ފޯމުގައިވ 
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 ހުރިނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވ  ހަމަވ ން މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަމަވެފައިވ  މުއްދަތު ނުވަތަ ތަެކތި ހަލ ކުވެފައިވ  ނުވަތަ ތަކެތި
 އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް އަދި. ކަމަށެވެ ރަންވ ނެސޮއިކު ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަެކތި ،އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަންވެސް
 މުއްދަތު ނުވަތަ ހަމަވެފައިވ  މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަލ ކުެވފައިވ  ނުވަތަ ތަކެތި ކަމުނުދ  ފެންވަރުދެރަ ނުވަތަ ،ނެތްނަމަ
 ތަކެއްޗ ު ލިޔެ ފޯމުގައި ރުކުރިއޯޑަ ގަތުމަށް ތަކެތި ލިުބނުކަމަށް ހަމައަށް ތަކެތި ،ނެތްނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވ  ހަމަވ ން
 ތަންަތނުން ދައުލަތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފަިއވަނ  މ އްދ ގައި ވަނަ 10.70 ގަވ އިދުގެ މި އަދި. ކަމަށެވެސޮއިކުރަންވ ނެު ފަރ ތުން ހަވ ލުވ 

 އެކަންތައް ގޮތުގެމަތިން އެގްރ މެންޓުަގއިވ  ،ބަލައިގަންނަންވ ނ  ތަކެތި ގަންނަ ،ޚިދުމަތްތަކ އި ހޯދ ު ،މަސައްކަތްތަކ އި ހަވ ލުކުރ 
 .ކަމަށެވެ ނިންމުމުން ކޮށް

 ކައުންސިލްގެ ތަކެތި ބައެއް ތެރެއިންު ތަކެތ ގެ ހޯދ ފައިވ  އޯޑަރުކޮށްގެން އިދ ރ އިން ކައުންސިލުގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް
 ލިުބނުކަމަށް ހަމައަށް ތަކެތި އެ ފަރ ތުން ވ ޙަވ ލު ތަކެއްޗ އި އެ ނުވަތަ ،އޮތްކަން ލިޔުން އަންގަިއދޭ ލިބިފައިވ ކަން އިދ ރ އަށް

 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަދި. ދޫކޮށްފައިވެއެވެ ފަިއސ  ތަކެއްޗަށް އެ ނުކޮށް ކަށަވަރު ސޮއިކޮށްފައިވ ކަން ލިޔެ
 ނިންމ ފައިވ ަކންު ކޮން ަމތިން ތުގެގޮ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވު  ޚިދުމަތްތައް މަސައްކަތްތަކ އި ބައެއް ޙަވ ލުކޮްށފައިވ  ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން

 މިު ނުކޮށް ކަށަވަރު ބަލައިގަނެފަިއވ ކަން ލިޔުމުން ޚިދުމަތްތައް މަސައްކަތްތަކ އި މި ނުވަތަ އޮތްކަން ލިޔުން އަންގައިދޭ
 ހ ސްު ހަތަރު ފަސްދޮޅަސް) 64,773 ހޯދ ފައިވ  އަހަރު ވަނަ 2017 ،މިގޮތުން. ދޫކޮށްފައިވެއެވެ ފައިސ  ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް

 އިދ ރ އަށްު ކައުންސިލްގެ ތަެކތިު އެ ދޫކޮށްފައިވަނ  ފައިސ  ޚިދުމަތްތަކަށް ތަކެއްޗ އި ުރފިޔ ގެ( ތިނެއް ހަތްދިހަު ހަތްސަތޭކަ
 .ނުކޮށެވެ ކަށަވަރު ލިޔުުމން ނިމުނުކަން އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމ އި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ޙަވ ލުކުރެވުނު ނުަވތަ ،ލިބުނުކަން

 ދިންގޮތްު ލަފ ު ންުއިޞްލ ޙުކުރަު

 ބޭނުންވު  ހޯދަން ،ގޮތަށް މ އްދ ގައިވު  ވަނަ 10.58 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( ހ)
 ފުރިހަމަކޮށްު ފޯމު ނުވަތަ ފޮތް ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ތަކެްއޗ އި ކުރިން ހޯދުމުގެ ތަކެތި ބޭނުްނވ  ގަންނަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް
 .ދަންނަވަމެވެ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ މަށްއެކަ

 ދެ) 2,000 އަގު މަސަްއކަތުގެ/ޚިދުމަތް ބޭނުންވ  ހޯދަން ނުަވތަ ތަކެތި ޭބނުންވ  ގަންނަން އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ( ށ)
 ދައުލަތުގެު ންޓްތައްްޕރޮކިއުމަ ފަދަ މި ،ވ ނަމަ ދެމެދުގައި ރުފިޔ އ ( ހ ސް ފަސް ތިރ ސް) 35,000 ފެށިގެން ރުފިޔ އިން( ހ ސް

ނޑަށްު ނަންބަރުގައިވ  ވަނަ 1 ގެ 2 ޖަދުވަލު ބ ބުގެ ވަނަ 10 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ  މިންގަ
ނޑައެޅުމަށް ފަރ ތެއް ޙަވ ލުކުރ ނެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި، ފެތޭތ  ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.24 ގަވ އިދުގެު މި ކަ
 ތެރެިއންު އޭގެ ކިޔުމަށްފަހު އަޅައި ކޯޓޭޝަްނތައް އެ ،ހޯދައި ޯކޓޭޝަން( ތިނެއް) 3 މަުދވެގެން ޮގތަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި

 .ދަންނަވަމެވެ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފަރ ތަކުން ރަނގަޅު އެކަށ ގެންވ  އެންމެ

، ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެު ވަނަ 10.63 ގެ (R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( ނ)

 ތައްޔ ރުކޮށްު ކޮޕ ( ތިނެއް) 3 އަސްލ އި ފޯމުގެ އޯޑަރުކުރ  މުދަލަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވ  ގަންނަން
. ދަންނަވަމެވެ ފޮނުވުމަށް ފަރ ތަށް އްކ ުވި ތަކެތި ،އަސްލު އޯޑަރުފޯމުގެ ސޮއިކޮށް އިސްވެރިޔަކު ނުވަތަ އޮފިސަރު ޕްރޮކިއުމަންޓް

 ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތެއްު ދައުލަތުގެ، ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގައި( ޅ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.52 ގަވ އިދުގެ މި އަދި
 މި ބެހޭގޮތުންު ހޯދުމ  ަމތެއްޚިދު އެ ނުަވތަ ބެހޭގޮުތން ކުރުވުމ  މަސައްކަތެއް އެ، ޙަވ ލުކުރ ނަމަ ފަރ ތަކ  އެއްވެސް ހޯދުމަށް
 .ދަންނަވަމެވެ ސޮއިކުރުމަށް ފަރ ތުން ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެވޭ ގޮތަށް ގައިވ ( އ) އަދި( ކ) މ އްދ ގެ
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 ،ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 10.64 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( ރ)
 އޯޑަރުކުރި ތަކެތިގަތުމަށް( ފަރ ތުން ބަލަހައްޓ  ސްޓޮކް)  ފަރ ތުން ހަވ ލުވ  ތަކެއްޗ  އެ ލިބުމުން އޮފ ހަށް ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު

 ކަމުނުދު  ،ފެންވަރުދެރަ ،ޯނޓުޮކށް އެނގޭނޭގޮަތށް އެކަން ،އުނިއިތުރެއްވ ަނމަ އެއްވެސް ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމަައށް ތަކެތި ފޯމުގައިވ 
 ހުރިނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވ  ހަމަވ ން މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަމަވެފައިވ  މުއްދަތު ނުވަތަ ތަެކތި ވެފައިވ ހަލ ކު ނުވަތަ ތަކެތި

 އުނިއިތުރެއްު އެއްވެސް އަދި. ދަންނަވަމެވެ ސޮއިކުރުމަށް ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަކެތި ،އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަންވެސް
 މުއްދަތު ނުވަތަ ހަމަވެފައިވ  މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަލ ކުެވފައިވ  ނުވަތަ ތަކެތި ކަމުނުދ  ރަފެންވަރުދެ ނުވަތަ ،ނެތްނަމަ
 ތަކެއްޗ ު ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަކެތި ލިުބނުކަމަށް ހަމައަށް ތަކެތި ،ނެތްނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވ  ހަމަވ ން
 .ދަންނަވަމެވެ ސޮއިކުރުމަށް ފަރ ތުން ހަވ ލުވ 

 ނުވުންު ބަލަހައްޓ ފައިު އެއްގޮތަށްު ގަވ އިދ ު ހިސ ބުު ފައިސ ގެު ބަހައްޓ ު ތިޖޫރ ގައިު.9

 ކޮންމެު، ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ަގއި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 6.22 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( ހ)
 ޗެކު ،ތަފުސ ލު ފައިސ ގެ ހުރި ޗެކުން ،ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓު ފައިސ ގެ ހުރި އޮފ ހުގައި ުނވަތަ ތިޖޫރ ގައި ނިޔަލަށް މަހެއްގެ

 ބަޔ ންކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި އެނގޭނެގޮތަށްު އަދަދު ހުރި ނަގުދުފައިސ އިން އަދި ،ތ ރ ޚު ޗެކުގެ ،ނަންބަރުތަކ އި
 ނިޔަލަށްު މަހެއްގެ ކޮންމެ އަހަރުގެު ވަނަ 2016 ،އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ނަމަވެސް .އޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ

 .ނުވެއެވެ ތައްޔ ރުކޮށްފައި ރިޕޯޓު ފައިސ ގެ ހުރި އޮފ ހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރ ގައި

 ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެު ވަނަ 6.21 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( ށ)
 އެއްތަނުން ،ފައިސ އ އި ހުންނަ ހަވ ލުނުކުރެވި ތެރެއިން ފައިސ ގެ ނަގ  ރަދަށްޚަ ،ަފއިސ އ އި ލިބޭ އޮފ ސްތަކަށް ދައުލަތުގެ

 ބަހަްއޓަންވ ނު  ފައިސ  ބަހައްަޓންޖެހޭ ހަވ ލުގައި ދައުލަތުގެ މިނޫންެވސް އަދި ،ފައިސ އ އި ހަދ  ގެނެސް ެގންގޮސް އަނެއްތަނަށް
 ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް މިު އަދި. ކަމަށެވެ ރޫމެއްގައި ސްޓްރޯންގ ނުވަތަ ފޮށްޓެއްގައި ރައްކ ކުރ  ފައިސ ު ނުވަތަ ތިޖޫރ އެއްގައި
 .ކަމަށެވެ ވ ނެ ބަލަހައްޓަން ދުވަހަށް ދުވަހުން ޝ ޓެއްގައި ނުވަތަ ފޮތެއްގައި ބ ކ ކުރ ު ތިޖޫރ  ރެކޯޑުު ފައިސ ގެ ނެގޭ ފައިސ އ އި

 ޑުުރެކޯ ފައިސ ގެ ނެގޭ އ އި ފައިސ  އްޓޭބެހެ ތިޖޫރ ގައި އިދ ރ ގެ އެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ނަމަވެސް
 ކޮންު ތެރެއިން ފައިސ ގެ ބަހައްޓު  ތިޖޫރ ގައި ބަލައިގަނެ އިދ ރ އަށްު އެ މިގޮތުން. ނުވެެއވެބަަލހައްޓ ފައި ފުރިހަމައަށް

 ފަދަު މި ގޮތުގައިދިން މައުލޫމ ތު ކައުންސިލުން ގ ފަރު. ހިމަނ ފައިނުެވއެވެ ފޮތުގައި ބ ކ  ތިޖޫރ  ފައިސ  ނޭނގޭ ފައިސ އެއްކަން
 .އެނގުމުންނެވެ ތަފުޞ ލު ފައިސ ގެ އެ ކަމ އި ފައިސ އެއް ކޮން އެއ  ހިމަނަނ  ފޮތުގައި ބ ކ  ތިޖޫރ  ފައިސ 

 ފޮތުގައި ބ ކ  ތިޖޫރ  ިއދ ރ ގެ އެ ފައިސ  ނޭނގޭ ފަިއސ އެއްކަން ޮކން ތެރެއިން ފައިސ ގެ ލިބޭ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު
 ފައިސ ު ހުރި ތިޖޫރ ގައި އޮޑިޓަރުން ޙ ޟިރުގައިު މުވައްޒަފުގެ ބަލަހައްޓ  ތިޖޫރ  ގައިު 2018 އޯގަސްޓް 5 ނުވުމުން ހިމަނ ފައި
( ބ ރަ ސަތޭކަ އެއް ހ ސް ހަު ސ ޅ ސް ދުއިސައްތަ) 246,112 އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ދައްކ  ފޮތުން ބ ކ  ތިޖޫރ  ގުނިއިރު
 .ހުއްޓެވެ ތިޖޫރ ގައި ރުފިޔ 

 ދިންގޮތްު ލަފ ު ންުއިޞްލ ޙުކުރަު

 ،ގޮަތށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަގއި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 6.22 ގެ( R-20/2017 ނަްނބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ( ހ)
  ،ތަފުސ ލު ފައިސ ގެ ހުރި ޗެކުން އ އި ފައިސ  ނަގުދުު ހުރި އޮފ ހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރ ގައި ނިޔަލަށް މަހެއްގެ ކޮންމެ
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 .ދަންނަވަމެވެ ތައްޔ ރުކުރުމަށް ރިޕޯޓު ތިޖޫރ  ހިމަނައިގެން، ތ ރ ޚު ޗެކުގެ ،އިނަންބަރުތަކ  ޗެކު

 ތިޖޫރ ގައި، ގޮތަށް ގައިވ ( ހ) މ އްދ ގެ ަވނަު 6.21 ގެ( R-20/2017 ނަްނބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެު ދަުއލަތުގެ އަދި( ށ)
 ދުވަަހށްު ދުަވހުން ޝ ޓު ނުަވތަ ޮފތް ބ ކ ކުރ  ތިޖޫރ  އިގެންހިމަނަު ފުރިހަމައަށް އަދަދުތައް ފައިސ ގެ ނެގޭ ފައިސ އ އި ބެހެއްޓޭ

 .ދަްނނަވަމެވެ ެގންދިޔުމަށް ބަލަހައްޓަމުން

 ނުވުންު ފުރިހަމަކޮށްފައިު ރަޖިސްޓްރ ު ހަރުމުދަލުގެު އެއްގޮތަށްު ގަވ އިދ ު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު.10

 ބަެޖޓުގެު ދައުލަތުގެ ،ވަނ  ބަޔ ންކޮށްފައިު ގައި( ހ) ގެ 11.03 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ލަފ ކުރު  ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް، މަސައްކަތްތަކ އި ،ތަކެއްޗ އި އެންމެހައިު ހޯދ  ޚަރަދުކޮށްގެން އައިޓަމްތަކުން ޚަރަދުގެު ކެޕިޓަލް
 ގައިު MG/PR01 ހިމަނައިގެން ރ ގައިރަޖިސްޓަ ަހރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ ތަކެތި އެ ވ ނަމަ ގިނަ އެއްއަހަރަށްވުރެ މުއްދަތު

 އެކިު އޮފ ހަކަށް ދައުލަތުގެ ،ވަނ  ގައިު( ށ) މ އްދ ގެ މި އަދި. ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ އެގޮތަށް ނަމޫނ އ  ހިމެނިފައިވ 
 ރަޖިސްޓްރ ގައި މުދަލުގެހަރު ދައުލަތުގެ ހަރުމުދ  ިލބޭ ަދއުލަތަށް ޮގތްގޮތުންު އެނޫން އަދި ަހރުމުދ  ިލބޭ އެހ ގެޮގތުގައި ފަރ ތްތަކުން
 ރަޖިސްޓްރ ގައި ަހރުމުދަލުގެ ދަުއލަތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައިު( ބ) މ އްދ ގެ މި އަދި. ކަަމށެވެ ަބލަހައްޓަންވ ނެ ހިމަނައިގެން

 ލިުބނުު މުދ  ،އިތަނ  ހުރި މުދު  ،ތަފުޞ ލ އި ،ނަމ އި ފުރިހަމަ މުދަލުގެ، ނަންބަރ އި ކޯޑު އިންވެްނޓްރ  މުދަލެއްގެ ކޮންމެ ހިމެނޭ
 ގ ފަރުު އަތޮޅުު މ ލެ ަނމަވެސް .ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ ފުރިހަމަކޮށް މައުލޫމ ތު އިތުރު ،(ވަކިވަކިން) އަގ އިު މުދަލުގެ ،ތ ރ ޚ އި

. ނުވެއެވެ ބަލަހައްޓ ފައި ފުރިހަަމކޮށް ގޮތަށްއެއް ގަވ އިދ އި ދެންނެވުނު އިސްވެ ރަޖިސްޓްރ  ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
 ކައުންސިލްގެ ،ނުވ އިރު ވައްދ ފައިު ރަޖިސްޓްރ އަށް ހަރުމުދަލުގެ މުދ  ހަރު ބައެއް ހުރި އިދ ރ ގައިު ކައުންސިލްގެ މިގޮތުން

 އިތުރުން މ ގެ. ނުވެއެވެ ހިމަނ ފައި ރަޖިސްޓްރ ގައި ހަރުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލެއް އެއްވެސް ގެ ޖިމް ހިންގަމުންދ  އިދ ރ އިން
 ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން އަދިު. ނުވެއެވެ ބަޔ ންކޮށްފައި އަގު އަދި ،ތ ރ ޚު ލިބުނު މުދ  ބައެއް ރަޖިސްޓްރ ގައި ހަރުމުދަލުގެ

 .ނުވެއެވެ ކޮށްފައި އަދ ހަމަ ރަޖިސްޓްރ އިން ހަރުމުދަލުގެ ހުރިތަން ހަރުމުދ  ކުރެވޭ ބަދަލު

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ކައުންސިލްގެު އެއްގޮތަށް އ އި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 11.03 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ހަރުމުދަލުގެު ތެރެއިން ތަކެތ ގެ ހިމެނޭ މިލްކިއްޔ ތުގައި އިދ ރ ގެ ކައުންސިލް ،ތައްޔ ރުކޮށް ރަޖިސްޓްރ  ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ ގެ
 މަތ ންު ގޮތުގެ ގައިވ ( ށ) މ އްދ ގެ އެު، ކުރުމަށ އި ރެކޯޑް ގައިރަޖިސްޓްރ  ހަރުމުދަލުގެ ތަކެތިު އެންމެހ  ބެލެވޭ ގޮތުގައި

 ރަޖިސްޓްރ ގައިު ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމ ތެއް ހުރިހ  ގައިވ ( ބ) މ އްދ ގެ މި ،ބެލެހެއްޓުމަށ އި ފުރިހަމައަށް ހިސ ބުތައް ހަރުމުދަލުގެ
 .ދަންނަވަމެވެ ހިމެނުމަށް

 ނުވުންު ކޮށްފައިުއަދ ހަމަު ދަފްތަރުު ތަކުގެުކަންތައްު ލިބޭު ފައިސ ު.11

 ދައުލަތަށްު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެު ވަނަ 5.04 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ބަލަހައްޓަންވ ނެު އޮފ ހަކުންވެސް ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ދަފުތަރެއް ފައިސ ގެ ލިބޭ އޮފ ހަކަށް އެ ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ފައިސ 
 ގޮތުގެު ހަމަޖެހުނު އެކަމެއް ނުަވތަު ގަވ އިދު ނުަވތަ ޤ ނޫނު ހަމަޖެހުނުު ނަގަން ފައިސ އެއް އެ ދަފުތަރުގައި މި އަދި. ކަމަށެވެ

 ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެއޮންަންނވ ނެ އެނގެން ތ ރ ޚު ނަްނަބރ އި ރިފަރެންސް ތަފުސ ލ އި
. ނުވެއެވެ އަދ ހަމަކޮށްފައި އެއްގޮަތށް ގަވ އިދ އި ދެންނެވުނު ދަފުތަރު ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ފައިސ  ފައިވ ތައްޔ ރުކޮށް އިދ ރ އިން
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 ނަންބަރ އިު ރިފަރެންސްު ތަފުސ ލ އި ގޮތުގެ ހަމަޖެހުނު އެކަމެއް ނުވަތަ ޤ ނޫނު ހަމަޖެހުނު ނަގަންު ފައިސ  ބައެއް ،މިގޮތުން
 ދޫކޮށްފައިވ  ކައުންސިލުން ،ތެރޭގައި އޭގެ. ނެތެވެ އެނގެން ދަފްތަރުން މި ތަފުޞ ލު ގެކަންތައްތަކު ލިބޭ ފައިސ  އަދި ،ތ ރ ޚު

 ބަލައިގަްނނަގޮތުގެު ިރޕޭމަންޓް ލޯނުގެ ަނފ  ދޫކޮށްފައިވ  ކައުންސިލުން އަތޮޅު ،ތަފުސ ލ އި ފައިސ ބަލައިގަންނަގޮުތގެ ކަޅުހަމަށް
 ގޮތުގައި ކުނިފ ގެ ،ތަފުޞ ލ އި ދައްކަންޖެހޭގޮތުގެ ޑިޕޮސިޓް ދައްކަންޖެހޭ ކުރިމަތިލުމަށް ކޮމިޓ އަށް އަންހެުނންގެ ،ތަފުޞ ލ އި

 .ނުވެއެވެބަޔ ންކޮށްފައި ދަފުަތރުގައި ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ަފއިސ  ތަފުޞ ލު އެނގޭނޭ ރޭޓް ނަގ 

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ގ ފަރުު އަތޮޅު މ ލެ ،ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އިގަ 5.04 ގެު( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 .ދަންނަަވމެވެ ގެންދިޔުމަށް ބަަލހައްޓަމުން ދަުފތަރު ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ފައިސ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ

 ނުވުންު ބަލަހައްޓ ފައިު ހިސ ބުު ގޮތަށްު އެނގޭު ވަކިވަކިންު ވަރުު ލިބުނުު ،ފައިސ  ލިބޭު ކަންކަމަށްު އެކިު.12

 އެކިު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ށ) މ އްދ ގެު ވަނަ 5.15 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު ލިއްޔަތުގެމ  ދައުލަތުގެ
 ވަނަު 5.16 ގަވ އިދުގެ މި އަދިު. ކަމަށެވެ ބަލަހަްއޓަންވ ނެ ހިސ ބު އެނގޭގޮތަށް ވަކިވަކިން ލިބުނުަވރު ،ފައިސ  ލިބޭ ކަންކަމަށް
 ،ޖަމ ކޮށްފިނަމަ ފައިސ  ބޭންަކކަށް އެހެންވެސް ނުވަތަ އޮތޯރިޓ އަށް މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައި( ހ) މ އްދ ގެ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ނުވަތަ ިލޔެގެން ފޮތުގައި ބ ކ  އެކައުންޓު ،ބަލަހައްަޓއި ހިސ ބު ފައިސ ގެ އެ އޮފ ހަކުން ޖަމ ކުރި ފައިސ  އެ
 .ކަމަށެވެ ގެންދަންވ ނެ ބަލަހައްޓަމުން މަތިން ގޮތުގެ ގައިވ  MG/RV05 ހިސ ބުތައް އެ ،ހިމަނައިެގން ހިސ ބުތައް ޝ ޓުގައި
،ުލިބުނުވަރުުވަކިވަކިންުފައިސ ުލިބުނުއެކިުކަންކަމަށްުުއިދ ރ އަށްުއެ ،އިދ ރ އިންުކައުންސިލްގެުގ ފަރުުމ ލެއަތޮޅުުނަމަވެސް

ުުއްތަހިސ ބުުއެނގޭގޮތަށް ުރަނގަޅަށް  ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ު އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ،މިގޮތުން އެވެ.ނުވެުުބަލަހައްޓ ފައިއެންެމ
ު އަދ ހަމަކުރަމުން އައިޓަމްބ ކ  ފަިއސ ގެ ލިބޭ ގޮތުގައި ނ ގެއ މްދަ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ އަދިގެންގޮސްފައިނުވެއެވެ.

 ނަގ ފައިވ  ޚަރަދުކުރުމަށްު ނުވަތަ ޖަމ ކުރުމަށްު ،ނުވ އިރު ހިމަނ ފައި ބ ކ ގައި އައިޓަމް އަދަދުތައް ފައިސ ގެ ބައެއް ބަލައިގަނެފައިވ 
 .ނުވެއެވެ ބ ކ ކޮށްފައިު ހިމަނައި ބ ކ ގައި އައިޓަމް އްއަދަދުތަ ފައިސ ގެ ބައެއް

 ކޮންފައިސ އެއްކަންު އެއ  ަފއިސ  ބައެއް ބަލައިގަނެފައިވ  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުގޮތުގައި އ މްަދނ ގެ ދައުލަތުގެ މ ގެުއިތުރުން،
 މިގޮތުން، .ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ ގޮތުގައި ގެފައިސ  އެހެނިހެން ބަދަލުގައި ރެކޯޑުކުރުމުގެ އައިޓަމެްއގައި ވަކި ގޮތަށް އެނގޭނޭ

 ދޯނިފަހަރުގެ) ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ފޮނުވަންޖެހޭ އެގްރިކަލްޗާރއަށް އެންޑް ފިޝަރީސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ބާކީގައި އައިޓަމް( ފީ ފަދަ ފީ ސެޓްފިކެޓް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ،ފީ ސެޓްފިކެޓްގެ ސަލާމަތާބެހޭ ،ފީ ލައިސަންސް  މަސްވެރިކަމުގެ

 އެހެނިހެން ފައިސާއެއް ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ ބާކީކޮށް ގޮތުގައި އައިޓަމެއްގެ ވަކި ރެކޯޑްކޮށްފައިވުމުން ގޮތުގައި ފައިސާގެ އެހެނިހެން
 މުން ނިޔަލަށްކަ އަހަރުގެ ވަނަ 2014 އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވަނީ ރެކޯޑްތައް އެއައިޓަމްގެ އަދި. އެކުވެފައިވެއެވެ ފައިސާއާއެކު
 ކިހާފައިސާއެއްކަން ނުފޮނުވާވަނީ ތެރެއިން ފައިސާގެ ފޮނުވަންޖެހޭ އެގްރިކަލްޗަރއަށް އެންޑް ފިޝަރީސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ެނތެވެ ގޮތެއް ބެލޭނެ

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ފައިސ ގެ ލިބޭ ،ފަދައިންުވ ުގައި( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 5.15 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 .ދަންނަވަމެވެ ބެލެހެއްޓުމަށްު ހިސ ބު އެނގޭގޮތަށް ވަކިވަކިން ލިުބނުވަރު ،ފައިސ  ލިބޭ ކަްނކަމަށް އެކި ބެލެހެްއޓުމުގައި ހިސ ބު
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 އިސ ފަ ފޮނުވަންޖެހޭު ފަރ ތްތަކަށްު އެހެނިހެންު އ ިއ ފައިސ  ބަލައިގަންނަ ގޮތުގިައ އ މްދަނ ގެު ދައުލަތުގެ.13
 ހުރުންު ބަހައްޓ ފައިު ތިޖޫރ ގައިު ވަންދެންު ދުވަސްތަކެއްު ގިނަު ޖަމ ނުކޮށްު އެކައުންޓަށްު ޖަމ ކުރަންޖެހޭު

 ދައުލަތުގެު ،ަބޔ ންކޮށްފައިވަނ  ގައިު( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 5.15 ގެ( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދުު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ޖަމ ކުރަންވ ނެު އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެއް އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ އޮއްވ  ވަގުތު ޖަމ ުކރެވޭހ  ފައިސ  ލިބޭ އޮފ ސްތަކަށް

 ބެހެްއޓޭު ޖަމ ނުކޮށް އަދި ،ދަތިކަމަކަށްވެފައި ޖަމ ކުރުމަކ  ފަިއސ  ދުވަހަކު ކޮންމެ ،ވަނ  ގައި( ނ) މ އްދ ގެ މި އަދި. ކަމަށެވެ
 އެއޮފ ހެއްގެު ބެހެއްޭޓނ  ޖަމ ނުކޮށް ފައިސ  އެއްފަހަރު ދުވ ލަކު ،އްޭޓނަމަބެހެ ގޮތެއްގައި ރައްކ ތެރި އެކަށ ގެންވ  ފައިސ 

 ބަލައިގަނެފައިވ  އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެު ގ ފަރު އަތޮޅު މ ލެ ،ނަމަވެސް .ކަމަށެވެ ލިބިގެން ހުއްދަު އެގްޒެކެޓިވްގެ ފައިނޭންސް
 ގިނަު ޖަމ ނުކޮށް ފައިސ  ބަެއއް ،ނުވ އިރު ޖަމ ކޮށްފައިު ށްއެކަުއްނޓަ ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ދުވަހު ިލބުނުު ފައިސ  އެ ފައިސ  ބައެއް

 އެއްފަހަރު ދުވ ލަކު ފައިސ  ބަލައިގަްނނަ އިދ ރ އަށް ކައުްނސިލްގެ އަދިު. ބަހައްޓ ފައިވެއެވެ ތިޖޫރ ގައިު ވަންދެން ދުވަސްތަކެއް
ނޑައަ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު މ ލ  އުޞޫލެއް ބެހޭ ބެހެއްޓުމ  އޮފ ހުގައި ޖަމ ނުކޮށް  . ނުވެއެވެ ޅ ފައިކަ

ުފައިސ  ބަލައިގަންނަ ޮގތުގައި ފައިސ ގެ ފޮނުވަންޖެހޭ އެގްރިކަލްޗ ރއަށް އެންޑް ިފޝަރ ސް އޮފް މިނިސްޓްރ  މިގޮތުން،
 (ފީ ފަދަ ފީ ސެޓްފިކެޓް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ،ފީ ސެޓްފިކެޓްގެ ސަލާމަތާބެހޭ ،ފީ ލައިސަންސް މަސްވެރިކަމުގެ ދޯނިފަހަރުގެ)

އެންމެުރަނގަޅަށްުުބ ކ  އައިޓަމް ގެުމިފައިސ އަދި  ވެއެވެ. ބަހައްޓ ަފއި ނުފޮނުވ  އެފައިސ  ބަލައިގަނެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ
 ނުފޮނުވ ވަނު  ތެރެއިން ފަިއސ ގެ ފޮނުވަންޖެހޭ އެގްރިކަލްޗަރއަށް އެންޑް ފިޝަރ ސްބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުންުމިނިސްްޓރ ުއޮފްު

 ވިޔަފ ރި) ފައިސ  ފޮުނވަންޖެހޭ އޮތޯރިޓ އަށް ރެވެނިއު އިންަލންޑް މޯލްޑިވްސް އަދި ިއނުވެއެވެ.ދެނެގަނެވިފަ ކިހ ފައިސ އެއްކަން
 ހ ސް ނުވަ) 9,470 ވަނަުއަހަރ2017ުުުގޮތުގައި ގެ (ފ  ވިއްކުމުގެު މުދ  އިމްޕޯޓް ،ފ  ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރ  ވިޔަފ ރި ،ކުލި

 ވަނަު 2017 ުނވެއެވެ.ުއަދި ޖަމ ކޮށްފައި ފައިސ އެއް އެްއވެސް މިއިން ،ބަލައިގަނެފައިވ އިރު ރުފިޔ ( ހަތްިދހަ ސަތޭކަ ހަތަރު
 ފައިސ ގެ ބަލައިގަނެފައިވ  އައިޓަމަށް މި ރުފިޔ ( އައްޑިހަ ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ބ ރަ) 12,380 ޖުމްލަ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ
  .ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ ވަނ  ހުރިކަމަށް ކައުންސިލްގައި ގޮތުގައި

 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގ ފަރު ފައިސ  ރ ޕޭމެންޓް ލޯނުގެ ނަފ  ދޫކޮށްފައިވ  ކައުންސިލުން އަތޮޅު މ ލެ ،އިތުރުން މ ގެ
 ފައިސ ު މި ،އަްނގ ފައިވ އިރު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ޖަމ ކުރުމަށް ކުރިން ގެ 25 ަމހެއްގެ ކޮންމެ އެފައިސ  ބަލައިގަނެ

 82,517 އަހަރު ވަނަ 2017 އިދ ރ އިން އެ ،މިގޮތުން. ނުގެްނދެއެވެ ޖަމ ކުރަމުން ގަވ އިދުން އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ
 ލުގައިުބަދަ ޖަމ ކުރުމުގެ މަހުންމަހަށްު ފައިސ  މި ،ބަލައިގަނެފަިއވ އިރު ރުފިޔ ( ސަތ ރަ ފަސްސަތޭކަ ހ ސް ދެ އައްޑިހަ)

 .ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ މަތިންކަން ފަހަރެއްގެ ދެ ޖަމ ކޮށްފައިވަނ 

 ދިންގޮތްު ލަފ ު އިޞްލ ޙުކުރަންު

 ކައުންސިލްގެ ،ގޮތަށް ަގއިވ ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 5.15 ގެު( R-20/2017 ނަންބަރު) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެއް އެު ދުވަހު ލިބޭ ފައިސ އެއް އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ އޮއްވ  ވަގުތު ޖަމ ކުރެވޭހ  ފައިސ  ލިބޭ އިދ ރ އަށް

 ފައިސ  ދުވަހަކު ކޮންމެ ،ގޮަތށް ގައިވ ( ނ) މ އްދ ގެ ވަނަ 5.15 ގަވ އިދުގެ މި އަދި. ދަންަނވަމެވެ ޖަމ ކުރުމަށް އެކައުންޓަކަށް
 ދުވ ލަކުު ،ބެހެއްޓޭނަމަ ގޮތެްއގައި ރައްކ ތެރި އެކަށ ގެންވ  ފައިސ  ބެހެއްޓޭ ޖަމ ނުކޮށް އަދި ،ދަތިކަމަކަށްވެފައި ޖަމ ކުރުމަކ 
 .ދަންނަވަމެވެ ހޯދުމަށް ހުއްދަ އެގްޒެކެޓިވްގެ ފައިނޭންސް އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ބެހެއްޓުމ މެދު ށްޖަމ ނުކޮ ފައިސ  އެއްފަހަރު
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