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ނޑ  ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބީރ  ުއނ   ޮކ ުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ސިލ ގ  ަކ  ަވަނ ައަހ
ސ  ޮކމ ޕ ަލޔަ   ޮއިޑޓ  ރިޕޯޓ   ނ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ނޑޭ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4 :ނަްނބަރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު   ކޮ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   ވަނަ 2015 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި،  ،ންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި

ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި 
 ތަކަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދު

އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފ ހަގަކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި އިޞްލ ޙު
ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި
 ށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަ ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

www.audit.gov.mv ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ. 

، މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ނުއަށް ނިމު 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ގެ  35ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނުނ() 3/2006ނަންބަރު: ޤ ނޫނު  ،މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީއޮޑިޓް ކުރުމަށް 
ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި . ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ )ހ(

ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ،ނުވުމުން
 ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޔަލަމި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕް ،އެހެންކަމުން

ކޮށް، ިމ ފ ހަގައިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ފ ހަގަމި ރިޕޯޓުގައި 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރު މަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިކަން ތުގެ މަތީޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ފައިވަނީ އެ ޚަރަދު ކޮށް ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި،ން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ މަތީ  ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމ ލިއްޔަތުގެ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންކުޤީތޯ ޔަ ކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46( ގެ ޔަތުގެ ޤ ނޫނު)ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑޭ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ  ކޮ ންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ޒިކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއ އި  ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 2006/3 :ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު

މަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫ

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ކުރެވުނު ކަންތަފ ހަގަ އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.، ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުއަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން  ށްގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަ

ށް އަމަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފައިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ކުރުން ހިމެނެއެވެ.ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންޞަވުމުގެ ފުރު

 
ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު ުއތުރުބުީރ މިގޮތުން  ވަަނ އަހަރުގެ ބަެޖުޓން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ެއ  2015އިން އިދ ރ ކައުންސިލްގެ  ކޮ

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި ކަ
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ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ުލން ހިންޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ
މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ކަމަށް މި އޮފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 
 

 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ ނ އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫ ރ. 
 

ކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން 35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
މެ މީލ ދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮން
ތައްތަކުގެ ނގި ކަންނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހި 
އަތޮޅު ހުވަދުަމވެސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަ

ނޑޭއުތުރުބުރީ   ކަންތައްތަކުެގ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި 2015ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ  ކޮ
ރުަމށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަ

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

ފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮ ވަނަ މ އްދ  އ އި  13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006 ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: (2)
ލްތަކުްނ ( "ކައުންސ2012ިނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 ނަންބަރ: މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރއެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

އެ ސަރކިއުލަރ  ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި
މްދަނީ ފައިސ  ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުެގ އ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން

ވަަނ  2.01ވ ިއދުގެ ގަދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށ އި ައދިވެިނއު އެދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެ
އަށް  ޓްރެޜަރީދައުލަތުގެ އ މްދަނީެގ ގޮތުގައި ބަލައިގަްނނަ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑްމ އްދ ގައި 

ރަމުން ގެންދިއުމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކު
 -/12,280އިވ  ބަލައިގެްނފަގޮތުގައި  އ މްދަނީގެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ  ވީނަމަވެސް،ބަޔ ންކޮށްފައި 

އުންޓަށް ކަގެ ނިޔަލަށްވެސް ޕަބްލިކް ޭބންކް އެ 2016ޑިސެމްބަރު  29ރުފިޔ  އްތަ އަށްޑިހަ( ހ ސް ދުއިސަ)ބ ރަ
 ން.ޖަމ ކޮށްފައި ނުވު

 
ކައުންސިލްެގ  ވަނީަވނަ މ އްދ ަގއި 87ނުގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫ (3)

އިދ ރ  އިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ ކައުންސިލުން ފ ސް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށ އި އަދި ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ 
ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގައި  99ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 

އްޖެނަމަ، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އިން ފ ސްކުރުމަށްފަހު ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމ ވެ
ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  2015ނަމަވެސް،  ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށެވެ. ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ

ނޑޭ އިން ބައިވެރިވި ޓީމަށްގެ މުނ ސަބ އ އި ދިމ ކޮށް ބޭއްވުނު ފުޓްބޯޅަ މުބ ރ ތު 50މިނިވަން   ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮ
ހ ސް(  )ހަށްޑިހަ  -/80,000 ލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށްކައުްނސި ބޭނުންވ  ތަކެތި ގަތުަމށް
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އް( އެހަސަތޭކަ ސްހ ސް ފަ)ސ ޅީސް -/40,506 ވުރެ އިތުރަށްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި އަދަދަށްއް ފ ސްބަޖެޓެ ރުފިޔ ގެ
 ކޮށްފައިވުން.ރަދުޚަ ރުފިޔ 

 
 ބަލައިގަތުމަށް ގައި ދައުލަތުގެ ަތްނތަނަށް އ މްދަނީގެ ޮގތުގައި ފަިއސ  1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ  (4)

މި ގަވ އިދ   ،ވީަނމަވެސް ބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ ޕްރީ ޕްރިންެޓޑް ޗ ޕް ކުރެވިފައިވ  ރަސީދު ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައި
ނޑޭލ ފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކ ނުލ ، ޚި އިސ  ބަލައިގަތުމަްށ އިން އ މްދަނީ ފަކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ކޮ

 .މަްށވުންކަ ކޮށްފައިވ  ނަމޫނ  ރަސީދަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެންތައްޔ ރު ޑުގައިވޯބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް 
 

" ޚަރަދު ދަތުރު)" 01/2012: ނަންބަރ ަސރކިއުލަރ ބެހޭ މ ލިއްޔަތ އި ގެ 5 ބ ބު ގަވ އިދުގެ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (5)
ތުރުގެ "ޚަރަދު ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުން ރ އްޖެއ އި، ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ކުރ  ދަ  5.16 ގެ ( އިސްލ ޙް ގެނެވޭ އަށް

ބަޔ ންކޮށްފައި  ންޅުތެރޭގައި އޮފީހަށް ުހށަހެ  ދުވަސް 3ރިޕޯޓު" ދަތުރު ނިންމ ފައި ައްނނަތ  ސަރުކ ރު ބަންދު ނޫން 
ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ވީނަމަވެސް މިނިވަްނ  އިވ  ގޮތަށްމި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފަހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ

ނޑޭ ޓީމަށް ބޭުނންވ  ތަކެތި ަގތުމަށް މ ެލ އަދި ިވލި 50   ށް ކުރި ނގިލިއަފުޓުބޯޅަ ުމބ ރ ތުގައި ބައިެވރިވުމަށް ކޮ

ޚަރަދު  ތަކުގެތުރުދަ  އެ ×××ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު)ފަންސ ސް ފަސްހ ސް( ރުފިޔ   -/55,000ދަތުރުތަކަށް ޖުމްލަ 
 ކޮށްފައިނުވުން.ރިޕޯޓު ތައްޔ ރު

 
ޑަރ ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ތަކެތިގަތުމަށް އޯ ،އޯޑަރ ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނުކަމަށް އެތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން (6)

 ހުވަދުއަތޮޅު ނަމަވެސް،ވީ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 8.11ސޮއިކުރަންވ ނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިއުތުރުބު ޔެކިޔުމުން ލިބުނުކަން ހަމަޔަށް ލިމުދ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް އިދ ރ އަށް  ންރީ ކޮ
 ވުން.ޚަރަދުކޮށްފައި ރުފިޔ  (ފަންސ ސް އަށެއްސަތޭކަ ފަސްހ ސް ތިން)ފަްސދޮޅަސް  -/63,558ނެތި އެނގެން

 
ިދޔ ގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ހަވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުަވތަ  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (7)

ދަލުގައި ރުމުހަބަެއއް ، ނަމަވެސްވީ ހެއްޓުަމށް ބަޔ ންކޮށްފައިބެލެ ހުރިހ  ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެްއ އެކުލަވ ލައި
 ށް ވައްދ ފައި ނެތުމ އި،ބައެއް ހަރުމުދ ތައް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަ ،ބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އިންއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަ

 ްނ.ވު ފައިނުބަލަހައްޓ  ތަން ލިޔެސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި އަދި މުދ  ހުރި ، މުދަލުގެ އަގު
 
 

ވަަނ  105 ގެ( 2010/7)ނަންބަރު: 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު'  (8)
 ގެ އިދ ރ އަށް ސިލްހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުން އ މްދަނީގެ އަ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭއިދ ރ ގެ ރަށުކައުންސިލްގެ  މ އްދ ގައި

ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ،ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސްފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް  ވަނަ  2015 ރ ގެއިދ  ކައުންސިލްގެ ކޮ
ހުަވދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބުނު އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، މިދެންނެވި ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން

 ވުން.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުވ ފައިނު
 

mailto:info@audit.gov.mv


 

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

ގެ  12 ސަފުޙ  5  

 124ގެ ( ނޫނުހިންގުމުގެ ޤ ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 7/2010ޤ ނޫން ނަްނބަރު:   (9)
މްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި މެ ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްަބރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެން މަތީ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ

ޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުްނ އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަމަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ 
 މެމްބަރަކު އެ އުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައި ވީަނމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ކަ

 ނުވުން.ސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިމަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުން
 

 
 އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤ ނޫނ  ބ. 

 

( އަށް 7( އިން )1)ަބރު ންގެ ނަގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ)ހ( ޤ ޫނނ އި 
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި ނޑޭހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ،މައިގަ  31ގެ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލް ކޮ

 ކައުންސިލުން އެމ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ އެ އަހަރަށް އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ  2015ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ޫނނު  އްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( )ދައުަލތުގެ މ ލި 2006/3 :ނަންބަރުބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
  މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ،އ އި

ނޑުގޮތެއްގައި  ،ފިޔަވައި ތައްށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައް( އ9ަ( އިްނ )8ބަރު )ން)ށ( އަދި ނަ   ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7 :މަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރޢަ

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

 
 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް  ކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް ފ ހަގަ ގައި ޓް އޮޑި ޅ. 

 

 ނުވުން އް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތަ  .1

އިވ  ގޮތުްނ، ބަޔ ންކޮށްފަ ގައި ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 35 ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު() 3/2006ނަްނބަރު: ޤ ނޫނު 
ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  މ އަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑަގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ދައުލަތު
ތަކުގެ ރިޕޯްޓ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައް ތިން

 ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. ށްރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ރީހިމަނައިގެން، އަހަ

ނޑޭއަތޮޅު އުތުރުުބރީ ހުވަދުމަވެސް، ނަ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި  2015އިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   ކޮ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ަތއްޔ ރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް  ރީހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަ

 ކުރަމެެވ.ފ ހަގަނުވ ކަން ހުށަހަޅ ފައި
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ނޑޭައތޮޅު އުުތރުބުރީ ހުވަދު ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ކައުންސިލްގެ  ކޮ

 މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ 2015 ބަރމްޑިސެ 31 ގެއިދ ރ 

 ލަފ  ދިންގޮތް ޞްލ ޙުކުރަން އި 

، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް 

( 2016ގަސްޓް އޯ 29)  D2/CIR/2016/9-13ެބހޭ ަންނބަރު: ރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އި
  މެޓް( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވ  ނަމޫނ  )ފޯގެ ސަރކިއުލަރ ގައި

 D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: )ށ( 
ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ' ގައި ގެ ސަރކިއުލަރ 'މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ އިގުޅޭ ގޮތުން  (2016 ޑިސެމްބަރ 19)

 ދަންނަވަމެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުިރހަމަކުރުމަށްވެސް 

 

 

އިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން އުލަތުގެ އ މްދަނީ ފަ ދަ  .2
 ގެންގޮސްފައިނުވުން 

ވަނަ މ އްދ  އ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ: 

ނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮ
ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިްލގެ އިދ ރ އިން ބަލައިަގންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުަލތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު 

ދަުއލަތުގެ އ މްދަނީގެ ޮގތުގައި އްދ ގަިއ ވަނަ މ  2.01އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށ އި އަިދ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިުދގެ 
ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގަިއ 

ނޑޭ ތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަނަމަވެސް، ވެއެވެ. ބަޔ ންކޮށްފައިއޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް   ކޮ
 -/12,280ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ އ މްދަީނގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފަިއސ ގެ ތެރެއިން  2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 

 ގެ ނިޔަލަށްވެސް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައި 2016ޑިސެމްބަރު  29އްތަ އަށްޑިހަ( ރުފިޔ  )ބ ރަ ހ ސް ދުއިސަ
 1ތަފުޞީލު ތ ވަލް  ޓަްށ ޖަމ ކޮށްފައިނުވ  އ މްދަނީ ފައިސ ގެއެގޮުތން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުން ކުރެވުނެވެ.ގަނުވ ކަން ފ ހަ

 ގައި އެވަނީއެވެ.
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ހުރި : ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް 1ތ ވަލް 

 ފައިސ ގެ ތަފްޞީލް 

 2015 އ މްދަނީ  ދައުލަތުގެ 
 7,185 ކުލި އިމްޕޯރޓް
 2,045 ފައިސ  ނީލަމުގެ

 3,050 ކ ޑް ފައިސ  .ޑި.އައި
 12,280 ޖުމުލަ 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  3/2006ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު: )ހ( 
ފައިސ  ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، ޤ ޫނނުގައިވ   ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ 13ގެ 

ހަކަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ހުރިހ  ފައިސ  އެއް ވީއެންމެ އަވަ

 ×އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ނޮވެްމބަުރ  08) 8/2012ިމނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ިއބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަްނބަރު: )ށ( 
ޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި ( "ކައުންސިލްތަކުން ބަަލއިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރ2012ި

ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން ެއސަރކިއުލަރގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކަުއންސިލުން ބަލައިގަްނނަ ދައުލަުތެގ 
 ދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އ މްދަނި ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަށް މީރ އަށް ފޮނުވަމުން ގެން

 

 

 ދުކޮށްފައިވުން ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަ ފުޓުބޯލަ މުބ ރ ތަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްފައިވ   50މިނިވަން  .3

އިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ނީ އިވަވަނަ މ އްދ ގަ 87ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 
ޚަރަދެއް ކުރަންވ ނީ ކައުންސިލުން ފ ސް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށ އި އަދި ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އެއްވެސް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ،  99އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 
 ތައްޔ ރުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އިން ފ ސްކުރުމަށްފަހު ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށެވެ.ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް 

 ފ ހަގަކުރުމަށް 50ފުރަތަމަ ިމނިވަން ނަ ބައްދަލުވުމުން ވަ 24ކައުންސިލްގެ  ގެ މުނ ސަބަތ އި ގުޅިގެން 50މިނިވަން  އެގޮތުން
 -/50,000ވަނަ ބައްދަލުވުމުން  31އަދި ކައުންސިލްގެ  އެވެ.)ތިރީސްހ ސް( ރުފިޔ  -/30,000 ފ ސްކޮށްފައިވަނީ

ށްޑިހަހ ސް( )ހަ -/80,000ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޖުމުލަ  50މިނިވަން  ށް ފ ސްކުރުމ އި ގުޅިގެން،)ފަންސ ސްހ ސް( ރުފިޔ  އިތުރަ
 50މަވެސް މިނިވަން އެހެްނނަ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ ފައިސ އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ފ ސްކޮށްފައިވެއެވެ. ރުފިޔ 

ފައިވ ތީ، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ރަދުކޮށްޚައް( ރުފިޔ  އެސަތޭކަ ހަސް )އެއްލައްކަ ވިހިހ ސް ފަ -/120,506ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް 

mailto:info@audit.gov.mv
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އް( އެސަތޭކަ ހަސް)ސ ޅީސްހ ސް ފަ -/40,506 ޚަރަދުކޮށްފައިވ  އިތުރަށް އ މްދަނީ ފައިސ އިން ކައުންސިލުން ފ ސްނުކޮށް

 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފ ސްނުކޮށް ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަކީރުފިޔ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ަގއިވ  ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަްށ  87ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤ ނޫނުގެ 
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ  ،ކުރ ނަމަ ޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ޚަރަދުދަންނަވަމެވެ. އަދި ބަޖެ
ްނ އްޔ ރުކޮށް ކައުންސިލުވަަނ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގތަށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ތަ 99ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނުގެ 

 .ފ ސްކުރުމަށްފަހު ޚަރަދު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 
 

 ރަސީދު ޕްރިންޓުކުރ  ސިސްޓަމްގެ ސަލ މަތީ ފިޔަވަޅުތައް ދަށްވުން  .4

ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ފައިސ  ބަލައިގަތުމަްށ  1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
މި ގަވ އިދ   ،ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ ޕްރީ ޕްރިންޓެޑް ޗ ޕް ކުރެވިފައިވ  ރަސީދު ފޮތްތަކެއް ކަމަށް 

ނޑޭ ޚި އ މްދަނީ ފައިސ  ބަލައިގަތުމަްށ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންލ ފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކ ނުލ ، ކޮ
ގޮތަށް ބަދަލުގެންނައިުރ ތައްޔ ރު ކޮށްފައިވ  ނަމޫނ  ރަސީދަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެންނެވެ. މި ވޯޑްގައިބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ކީ ޕްރޮޓެކްޓް ކުރެވި ވަކި އަ ޑް ފައިލް ވޯ ސީރިއަލް ނަންބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހ  ތަފްޞީލެއްވެސް ބަދަލުކުރެވެއެވެ. މި 
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ފައިސ  އިލަކަށްފަކުރެވިފައިވ  ނުންކުރެވޭ އުޞޫލަކަށް ަތއްޔ ރުމުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ބޭ
ވެފައިވ ކަްނ ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ނިޒ މެއް ކަށަވަރު ސްކޮންޓްރޯލް  ަނލްދަނ  އިންޓަރބަލައިގަތުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެޭހ ހަރު

 ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޕްރިންޓްކޮށްގެން -ނަންބަރުތަކ  އެއްގޮތަށް އ މްދަނީގެ ފައިސ އަށް ރަސީދުފޮތްތަކެއް ޕްރީ 1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ސީރިއަލް ނަންބަރު ތަރުީތބުން ަރސީދުތައް ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެެވ. އެނޫން ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރ ނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

 ގައި ެމނުވީ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ަދންނަަވމެވެ.ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު

 

 

 ދަތުރު ޚަރަދު  ފުޓުބޯޅަ މުބ ރ ތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮނޑޭ ޓީމަށް ބޭނުންވ  ތަކެތި ގަތުމަށް ކުރި ދަތުރުގެ  50މިނިވަން  .5
 ނުވުން ރިޕޯޓު ތައްޔ ރުކޮށްފައި

 
)"ދަތުރު ޚަރަދު" އަށް  01/2012ގެ މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ:  5ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ބ ބު 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުން ރ އްޖެއ އި، ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ކުރ  ދަތުުރގެ "ޚަރަދު ރިޕޯޓު" ދަތުރު   5.16ގެނެވޭ އިސްލ ޙް( ގެ 
ހުވަދުއަތޮޅު  ،ދުވަސް ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ބަޔ ންޮކށްފައި ވީނަމަވެސް 3ރު ަބންދު ނޫން ނިންމ ފައި އަންނަތ  ސަރުކ 
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ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ފުޓުބޯޅަ މުބ ރ ތުގަިއ  50މިނިަވން  މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށްއުތުރުބުރީ ކޮ
ނޑޭ ޓީމަށް ޭބނުންވ  ތަކެތި ގަތުމަ   -/55,000ށް މ ލެ ައދި ވިލިނގިލިއަށް ކުރި ދަތުރުަތކަށް ޖުމްލަ ބައިވެރިވުމަށް ކޮ

ތައްޔ ރުކޮށް ކައުންސިލްގެ  ޚަރަދު ރިޕޯޓު ތަކުގެދަތުރު އެ ×××ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު)ފަންސ ސް ފަސްހ ސް( ރުފިޔ  
 2ތިރީގައި ހިމެނޭ ތ ވަލް  ތަފްޞީލްދަތުރުގެ  2ކުރެވުނު ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ފ ހަގަ ށް ހުށަހަޅ ފައިއިދ ރ އަ

 ގައި އެވަނީ އެވެ. 

 : ދަތުރު ޚަރަދު ރިޕޯޓު ތައްޔ ރުނުކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ތަފުޞީލ2ު ތ ވަލް

 އަދަދު ދަތުރުގެ ބޭނުން ވައުޗަރ ނަންބަރު ޚުތ ރީ
27.08.2015 125 

ފުޓްބޯޅަ މުބ ރ ތުަގއި  50މިނިވަން 
ނޑޭ ޓީމަށް  ބައިވެރިވުމަށް ކޮ

 ބޭނުންވ  ތަެކތި ގަތުމަށް 

25,000 
17.08.2015 124 20,000 

03.09.2015 137 10,000 

 55,000 ޖުމުލަ
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

)"ދަތުރު ޚަރަދު" އަށް  01/2012ގެ މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސަރކިއުލ  ނަންބަރ:  5ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ބ ބު 
 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގޮތަށް ދަތުރު ރިޕޯޓު ތައްޔ ރުވަނަ މ އްދ ގައިވ  5.16ގެ ގެނެވޭ އިސްލ ޙް( 

 
 
 

 ން ޔަޤީންނުކޮށް ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ލިބުނުކަ .6

ފޯމުގައި ލިޔެ ގަތުމަށް ޯއޑަރ ކުރި  ތަކެތި ،އޯޑަރ ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނުކަމަށް އެތަކެއްޗ އި ހަވ ުލވ  ފަރ ތުން
ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ޭބނުމަކީ ފައިސ  ދެއްކުމުގެ  8.11ސޮއިކުރަންވ ނެ ކަމަށް ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ކުރިން، ހޯދި މުދ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހަމައަށް ލިބުނުކަން ކަށަަވރުކުރެވޭނެ ނިޒ މެއް އޮތުމ އެކު ނުލިބޭ މުދަލަކަށް ނުވަަތ 
 .ގ އިމްކުރުމެވެ އި ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ތަކަށް ފައިސ  ނުދައްކަޚިދުމަ

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހޯދ ފައިވ  ބައެއް މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސ   ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ
ކުރެވުނެވެ. ކިޔުމުން އެނގެންނެތިކަން ފ ހަގަހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ލިޔެ އިދ ރ އަށްދ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދައްކ ފައިވަނީ އެ މު

ސަތޭކަ ފަސްހ ސް ތިން)ފަސްދޮޅަސް  -/63,558ވައުޗަރަކުން ހޯދ ފައިވ   5މިގޮތުން އޮޑިޓް ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި 
ތް މުދަލ އި ޚިދުމައެ ، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފައިސ  ދައްކ ފައި ވީނަމަވެސް ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތަށްރުފިޔ  (ފަންސ ސް އަށެއް

ކުރެވުނު  ފ ހަގަކުރަެމވެ. އެގޮތުންކިޔުމުން އެނގެންނެތްކަން ފ ހަގަލިބިފައިވ ކަން ލިޔެ ގެ އިދ ރ އަށްހަޤީޤަތުގައިވެސް ކައުންސިލް
 ގައި ެއވަނީއެވެ. 3 ތ ވަލް މުޢ މަލ ތްތައް
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 މުޢ މަލ ތްތައް ތް ދުމަތް ލިބުނުކަން ލިޔުމުން އެނގެންނެޚި : މުދަލ އި 3ތ ވަލް  

 ފައިސ ގެ އަދަދު  ތަފުޞީލު  ޕީވީ ނަންބަރު  ތ ރީޙު  #
 2,304 ލިޔެކިޔުމ އި ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަެކތި 39 05.04.2015 1
 5,300 ޓޯނ  އަދި ޑްރަމް ޔުނިޓް 22 01.03.2015 2
 13,560 ޖިދުއް ނަޖ ޙު މިސްކިތުގައި ކުލަލުން ސްމަ 140 17.09.2015 3
 42,394 ޖިދުއް ނަޖ ޙު މިސްކިތުގެ ފ ޚ ނ ބަރި މަރ މ ތުކުރުން ސްމަ 139 17.09.2015 4

 63,558 ޖުމުލަ 
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަަނ  8.11އެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ހޯދޭ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ތަނަްށ ބަލަިއގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ އިދުގެ 
 ބަަލއިގަތްކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ގައި ނޫނީ ފައިސ  ނުދެއްކުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތަށް ޚިދުމަތް ވ  ގައިމ އްދ 
 
 
 
 

 ހަރުމުދަލަގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން  .7
 

ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ހަިދޔ ގެ  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ކުރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި 

ޓްރީއަށް ބައެއް ހަރުމުދ ތައް ަހރުމުދަލުގެ ރަޖިސް ،ބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އިން ދަލުގައި އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން ނަނެގުނު ބައެއް ހަރުމު

ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި ައދި މުދ  ހުރި ތަން ލިޔެ ، ުމަދުލެގ ައގު ، ޚްމުދ  ލިުބުނ ތ ރީ ވައްދ ފައި ނެތުމ އި،
 ގައި އެވަނީއެވެ. 4ކުރެވުނު ަތކެތީގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ަވލް ގަކުރެުވނެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަބަލަހައްޓަފަިއނުވ ކަން ފ ހަ

 : ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަ އަށް ލިޔެފައި ނުވ  ތަކެތީގެ ތަފުޞީލްތައް  4ތ ވަލް 

 ކުރެވުނު މައްސަލަ ފ ހަގަ  ރު ބަ ންރަޖިސްޓްރީ ނަ  މުދަލުގެ ނަން  #
މުދަލުގެ އަގު އަދި  މުދ  ހުރިތަން ރަޖިސްޓްރީގައި  01-34-02-2015-412 އޮފީސް މޭޒު  1

 ނުތުން.ލިޔެފައި 
 05-09-04-2015-412 އެއަރ ކޮންޑިޝަން 2

 
މުދަލުގެ އަގު އަދި  މުދ  ހުރިތަން  ،ބަރުންސީރިއަލް ނަ

 ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔެފައި ނުތުން.

މުދަލުގެ އަގު އަދި  މުދ  ހުރިތަން  ،ބަރުންސީރިއަލް ނަ 04-03-04-2013-412 ޕްރިންޓަރ 3
 ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔެފައި ނުތުން.

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދ ފައި ނުވުން. - ކެމެރ   4

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދ ފައި ނުވުން. - ފައިލިންގް ކަބަޑު  5
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 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އ އި ހަރުމުދ  ބެލެހެއްޓުމަށް  މަތީންގޮތުގެ  ވ  ވަނަ މ އްދ ގައި 7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމ ތ އި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން  .8

 ވަނަ 105 ގެ( 2010/7: ޤ ނޫްނ ނަްނބަރު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތަްއ ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤ ނޫން '
 ގެ އިދ ރ އަށްހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްޚަރަދުތަކ އި ލިބޭއ މްަދނީގެ އަ އިދ ރ ގެ މ އްދ ގައި ރަށުކައުންސިލްގެ

ނޑޭނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ . ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ ވަނަ އަހަރުގެ  2015 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ  ކޮ
ޚަރަދުތަކ އި ލިބުނު އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، މިދެންނެވި ޤ ޫނނުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީްނ ހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 

 ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވ ކައުންސިލް

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ  105 ގެ( 2010/7: ޤ ނޫނު ަނންބަރު)މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫން ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ '
ފޮނުވަން ޖެހޭކަމަށް  ގެ އިދ ރ އަށްހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްއ މްދަނީގެ އަ މ އްދ ގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ

ވަމުްނ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ފޮނުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މިެދންނެވި ޤ ނޫނު ގެ ދަށުން ޮފނުވަންޖެހޭ ުހރިހ  ރިޕޯޓެއް އަތޮޅު
 .ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ނުވުން ހުށަހަޅ ފައި ބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް މްކައުންސިލް މެ  .9

ވަނަ  124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ   7/2010ޤ ނޫން ނަންބަރު:
މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ   މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެމ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތީން ކައުްނސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ

 މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަުކން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް 
ސިލްގެ ބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންމްކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންޮކށްަފއި ވީނަމަވެސް، 

 ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި

mailto:info@audit.gov.mv
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