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ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  ުކުޅުދްއފިުށިތލުަދްނމަތީ ެދުކުނުބީރ 

 ރިޕޯޓް ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ 

 ކުޅުދުއްފުށި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

ތަޢ ރަފު 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(4/2007 :ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރމި ރިޕޯޓުގެ 
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ،އެއްގޮތަށް އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ަބޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ އ އި،  މ ލީ އަދި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގ  ބަަލހައްޓ ފައިވަނީ ޤ ނޫުނ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެކަ

 7/2010ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ: )ދައު 3/2006ނަންބަރ: 
ރި )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހު 

ކުރަން  އިޞްލ ޙު ،ށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އިއެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަކަ
ދައުަލުތގެ ) 2006/3 :ކަންކަން ޤ ޫނނު ނަންބަރ އެފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް 

ތިލަދުންަމތީ ދެުކނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްެގ މަތިްނ  ގޮތުގެވ   އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތްމ ވަނަ  36ެގ (މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު
ެނފައި ވަނަ މ އްދ ގައި ބު 213އަސ ސީގެ  ދިވެހިރ އްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު ،އެކުޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ މ ލީ  އިދ ރ ގެ

ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން  މި ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީ އެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިވ 
  ގައި ޝ އިޢުުކރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް މި

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި  2016ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި 
)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  3/2006އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 

 އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ަވނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ 35ޤ ނޫނު(ގެ 
ުމން، ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަ

 ސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ ކޮމްޕްލަޔަން
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އިސްވެރިންނ   ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް މި
  ދަންނަވަމެވެ. ފުުރޞަތުގައި ޝުކުރު ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މިގައި އެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓު

ލިއްޔަތު އޫމަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

ވަނަ މ އްދ ަގއި  88ޤ ނޫނު(ގެ  ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  7/2010: ބަރން ޤ ނޫނު ނަ
އި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ ަފއިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ީނ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ެބެލހެއްޓުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިުދތަކ 

އިން ބ ރު ލިބިެގން  (ޤ ނޫނު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު) 3/2006 :ަބރންޤ ނޫނު ނަ އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ަބޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓެރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮްށފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަިތން،

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ  ، ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ބެލެހެްއޓުމ އިމ ލީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ސިލްގެ ހިސ ބުތައް ކައުން ،ކަ
ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮަތށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހަްއޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮަތށް ައހަރީ މ ލީ ބަޔ ްނތައް އެކުލަވ ަލއި 

ގެ ދަށުން ވަނަ މ އްދ  46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ   އިދ ރ އަށް ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އިްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ޅުދުއްފުށިވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ތިލަުދންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކު 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، އެ ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އ އި ބަޖެޓުގައި ކަ
ދައުލަތުގެ ) 3/2006ޫނނު ނަންބަރ: އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ 

)ދިެވހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  7/2010މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރ: 
ތަކ އި ގަވ އިދުތަަކށް އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ޫނނު

ށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ުހކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ަކންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަ
 ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެޭހ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުަތްއ  މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ތަކުގެ ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭުންނވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތު

ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ 
 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެެނއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް  2016ގެ އިދ ރ އިން އުންސިލްމިގޮތުން ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކަ
ނޑައެޅިފައިވ  އެ ކައުންސިލުން  ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫ ދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ
ެގ ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ަކންކަން ިހންގ ަފއިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
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މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،   
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ޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫުނތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގު 
ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ޯހދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫުލކުރަމެވެ.

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

ދައުަލތުގެ  ،ވަނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 35)ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( ެގ  2006/3ބަރ: ންޤ ނޫނު ނަ .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް  ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަީރ 

ވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަމަށެޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭރިޕޯޓެއް އޮ
އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު  (D2/CIR/2016/9-13ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރު 

ނޑ އި އެއްގޮތަކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކު ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ ކަން ށްގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ  2016 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކުޅުދުއްފުށިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،ނަމަވެސްބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓް ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ 
؛ށް ހުށަހަޅ ފައިނުުވންޖެނެރަލަ

 ފައިސ   ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، 2 ބައިގެ ދެަވނަ ބ ބުގެ ވަނަ 8 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ.2
ވައުޗަރު  އަދި ހިމެނޭކަމަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވައުޗަރ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ ޖެހޭ ބަލަހައްޓަން ނިޒ މުގައި ވައުޗަރު  ކުރުމުގެ  ޚަރަދު

 ފައިސ ގެ ،ފަރ ތަކ އި ލިބެންވީ ފައިސ  ،ބައިތަކ އި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ  ސަބްކޯޑުތަކުން ތަކ އިކޯޑު އެވައުޗަރެއްގައިވ   ރަޖިސްޓްރީގައި
 ކުޅުދުއްފުށި ތިލަުދްނމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،ނަމަވެސް. އޮްނނަންވ ނެކަމަށެވެ އެނގެން ނަންބަރުވެސްޗެކު  އަދި ،ތ ރީޚ އި އަދަދ އި

ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް  ގެވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  2016އިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 
؛ބަލަހައްޓ ފަިއނުވުން

ފައިސ ގެ ބަހަްއޓ  އޮފީހުގައި ވަީނ،ބަޔ ންކޮށްފައި މ އްދ ގައި ަވނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު  ގެމ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ.3
ހަފްތ ގެ އަދި ވ ނޭކަމަށެވެ.ފޮނުވަން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ ރިޕޯޓު ތިޖޫރީ

 މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ބުހިސ  އިސ ގެފަ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް
ވަނަ  2016 ،ނަމަވެސް ގެންދަންވ ނޭކަަމެށވެ. ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީއަހަރު 
؛ފޮނުވ ފައިނުވުން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭްނސް އޮފް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓް ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ

ތަންަތނުގައި  ދައުލަތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ގެ )ހ( ގައި  7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ.4
ގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ ތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ިހސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެހުންނަ

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި  ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަެވސް
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ މީގެ އިުތރުން،  ދަްފތަރު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން.ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  މުޅިން އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ 
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ހޭ ހުރިހ  ދައުލަތުގެ ަތންަތނުގައި ހުންނަންޖެ ،ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 7.11( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ގަވ އިދު )
)އެކެއް( ފަހަރު ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ  1ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު 

ނަގައި އޭގައި ހުރި މުދަލ އި ތަުނގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ   ބެލުމުގެ ގޮތުްނ ދައުލަތުގެ މުަދލުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް
ވަނަ  2016 ،ރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަމ ބެހޭ އިސްވެރިއެއް ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސްއުނިއިތު
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަހަރު 

؛ސް ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ހަރު މުދ  ޗެކްކޮށްފައިނުވުންއިދ ރ ގައި އަދި އެނޫންވެ

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަކެތި ގަތުމުގައި އަގު ބަލ އިުރ  8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)އިދު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ .5
ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ( ފަންސަވީސް ހ ސް) -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000ގަންނަ އެއްޗެއްގެ އަގު 

 ވ  ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ްތތަކުގެ ތެރެިއން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ިލޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަުހ، އެފަރ ްތތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީެގން
އުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށި ކަ ދެކުުނބުރީ ތިލަދުންަމތީ ަވަނ އަހަރު 2016ފަރ ތަކުން އެތަކެތި ހޯދިދ ނޭކަަމށެވެ. ނަމަވެސް، 

؛ތިންފަރ ުތން އަގު ބަލ ފަިއނުވުން ގަނެފައިވ  ބައެއް ތަެކއްޗ އި ހޯދ ފައިވ  ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށްއިދ ރ އިން 

ވަަނ  110ެގ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ޤ ނޫނު ަނންބަރ: .6
މެއް މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، ަރއްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްަޓކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުޮކށް ުހޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އްވަންޖެހޭނޭަކމަށެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުވި 
ހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އި މ ލީ ރިޕޯޓ އި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުަށހަޅަންވ ނެ ކަމަށ ިއ ޖުލައި މަހު ބ އްވ  ޢ ންމު އަ

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތ ވަލ އި ބަެޖޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޙިޔ ލު 
ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މި ދެންނެވި ބައްދަލުވުން ޤ ނޫނުގައިވ  ގޮތުގެ  2016 ،. ނަމަވެސްހޯދަންވ ނެކަމަށެވެ

؛ނުވުންބ އްވ ފައިގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލް ުކޅުދުއްފުށިމަތީން ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ 

 ވަނަ 124 ގެ(ޤ ނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ ޢިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަްނބަރ ޤ ނޫނު.7
ވިޔަފ ރީގެ  ފައިސ އ އި މެމްަބރެއްގެ އެ އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު މެްމބަރަކު ކޮންމެ ހޮވޭ ކައުންސިލަށް މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،

އިދ ރ އަށް  ކައުންސިލްގެ ލިޔުަމކުން މ ތުމަޢުލޫ ގުޅުންތަކ އިބެހޭ ވިޔަފ ރީގެ ގޮތްތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީ އ މްދަނީއ އި އަދި މަޢުލޫމ ތު
ވަނަ އަހަރު އިންތިޚ ބުވި  2014އަށް ގެ އިދ ރ ކައުންސިލް ކުޅުދުްއފުށިތިލަދުންމަތީ ދެުކނުބުރީ  ،ނަމަވެސްހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ. 

.ވުންއެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނު

ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( ައށް 5( އިްނ )1ބިނ  ކުރެވުނު އަސ ސް' ގެ ނަންބަރު ) ޭކ ރައުޔުޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެ')ހ( 
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ކަންަކން ފިޔަަވއި ޑިސެންަބރު  31ގެ އިދ ރ  ގެކަުއންސިލް ކުޅުދުއްުފށިތިލަދުްނމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،މައިގަ

ކައުންިސލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮަތށް އެ އަށް ނިމޭ މ ލީ ައހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ިހންގ  ބަަލހައްޓ ަފއިވަނީ އެ އަހަރަށް  2016
ނ ނޑައެޅުނު  ،ޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށްކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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 އަދި  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި 2006/3ޤ ނޫނު ނަްނބަރ:  ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި
 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނތަކ ިއ ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައ7ި( އިްނ )6)ށ( އަދި ނަްނބަރު ) ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނުބރީ  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަމއްސަލަތައް ފިޔަވައި، މައިގަ
އަށް ނިޭމ މ ލީ އަހަރުގެ ކަންކަްނ ިހންގ   2016ިޑސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ  ،ގެ އިދ ރ އިންއުންސިލުކަ ކުޅުދުއްފުށި

( އ އި ކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤ ޫނނު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު 2010/7ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ޤ ޫނނޫ ަނންަބރ: 
 އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެެކމެވެ.

އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ހުށަހަޅ ފައިނުވުން  އޮޑިޓްކުރުމަށް  ބަޔ ންތައް  މ ލީ  އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ .1

 ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ހ) މ އްދ ގެ  ވަނަ 35 ގެ( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3: ނަންބަރ ޤ ނޫނު
ނޑައަޅ  ދަށުން ޤ ނޫުނގެ މި އޮފީހެއްގައި މަސްއޫލު  ތެރޭަގއި  ދުވަހުގެ  މަސް ތިން ިނމޭތ  އަހަރެއް މ ލީ ކޮންމެ ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު  ކަ

 ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓްއެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ ބަޔ ންކުރ   މ އްދ ގައި އެ
ސަރކިއުލަރ  މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ރިޕޯޓް މި އަދި. ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ

 ކައުންސިލްތަުކގެ  ސިޓީ އަދި ކައުންސިލްތަކުްނނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަުކންނ އި ރަށު އިން (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: 
ނޑައަޅ ފައިވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ހިސ ބުތައް މ ލީ ނޑ އި ކަ  ކުޅުދުއްުފށި ދެކުުނބުރީ ިތލަދުންމަތީ ،ނަމަވެސް އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ. އޮނިގަ

 އަހަރީ  ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓް ކަންތައްަތކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ
 31އެހެންަކމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ. ޖެނެރަލްއަށް އޮޑިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓެއް

 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 2016ޑިސެމްބަރ 

 ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙްކުރަން 

 ،ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގތަށް 35( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ ހ)
ޅުމަްށ ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެ ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު

-13 :)ނަންބަރދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެޭހ ސަރކިއުލަރ 

D2/CIR/2016/9)  އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ަކއުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަްއ
ނޑ އި އެއްގޮތަށް ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  .ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ

ހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ  ންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލީއެ ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ( ށ)
 ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.D2/CIR/2016/14ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ: 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ތައްޔ ރުކޮށްފައިނެތުން އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ  ރަޖިސްޓްރީ ވައުޗަރު  ރަދު ޚަ .2

ފައިސ   ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، 2 ބައިގެ ދެވަނަ ބ ބުގެ ވަނަ 8 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ވައުޗަރު  އަދި ހިމެނޭކަމަށ އި، ރަޖިސްޓްރީ ވައުޗަރ ތެރޭގައި ލިޔުންަތކުގެ ޖެހޭ ބަލަހައްަޓން ނިޒ މުގައި ވައުޗަރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 ފައިސ ގެ ،ފަރ ތަކ އި ލިބެންވީ ފައިސ  ،ބައިތަކ އި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ ސަބް ކޯޑުތަކުން ތަކ އިކޯޑު އެވައުޗަރެއްގައިވ   ރަޖިސްޓްރީގައި
ވަނައަހަރު ތިލަދުންަމތީ ދެކުުނުބރީ  2016 ،ނަމަވެސްއޮްނނަންވ ނެކަމަށެވެ.  އެނގެން ނަންބަރުވެސް ޗެކް އަދި ،ތ ރީޚ އި އަދަދ އި

 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވެއެވެ. އިންކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ކުޅުދުއްފުށި

 އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޕޭމަންްޓ  ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް 3އަދި  2)ހ( ގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ 6.04ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ކޮށްފައި ނުވުން ތައްޔ ރު  ރިޕޯޓް  ތިޖޫރީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް .3

ތިޫޖރީ  ފައިސ ގެ ބަހައްޓ   ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، އޮފީހުގައި މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11)  ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ހަފްތ ގެ ފޮނުވަންވ ނޭކަމަެށވެ. އަދި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ ރިޕޯޓު
 ،ގުަނއި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު  އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި ތިޫޖރީއ އި ،ބަލައި ހިސ ބު ފައިސ ގެ ހުރި
 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ަނމަވެސް. ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު  އޮފީހުގެ އަދި

 ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓް ިތޖޫރީ ުގނ   ތިޖޫރީ ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް  ،ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު 
 ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ. ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތަށް، ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުްނ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  6.22ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ ިއ،  ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ިތޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަަހއްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު

ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ  ،ލައިޗެކުން ހުރިވަރ އި، ބޭރުފައިސ  ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަ
މުވައްޒަފަކު އެ ހިސ ބު ޗެކުކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  އެ ހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ  އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް

 ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން ހަ .4

 ދައުަލުތގެ  ،މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ވަނަ 7.11ެގ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ށް ިލޔެ ތަކެއްޗަށް އަންަނ އުނިއިތުރު އެގޭނެ ގޮތަ ދައުަލތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބަިއބަިއ ވަކިވަކިން އެތަންތަނުގައި ހުންނަ

 ހުންނަންެޖހޭ  ތަްނތަނުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ، ަދއުލަތުގެ ގައި( ރ) ގެ 7.11 ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. މީެގ ިއތުރުން، މި މ އްދ ގެ 
ހެއްޓުަމށްޓަކައި ބެލެއަދި އެތަކެތި ނޭކަމަށެވެ. ޗެކްކުރަންވ  ފަހަރު( އެކެއް) 1 އަހަރަކު ލަސްވެގެން ހުރިތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ހުރިހ 

ގެ އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ ަބލަންވ ނޭކަަމށ އި އަދި ހުރިހ  ތަެކތި ހަމައަްށ ހުރިތޯ ބެލުމުެގ ގޮތުން ުމދަލު 
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ނި އިތުރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ްނކޮށް ދަފްތަރުގެ ކޮޕީއެއްނަގައި އޭގައި ހުރި މުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އު
ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ރިއެއް ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ.ކަމ ބެހޭ އިސްވެ

މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  މުީޅން އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ުނވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިޮގތުން  އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު،
ހިމަނ ފައިނުވެއެވެ.  އެއް މުދަލުގަިއ މުދ  ގަތް ތ ރީޚްޖަހ ފައިނުވެެއވެ. އަދި، ބަ އަގު މުދަލުގެ ދަފްތަރުގައި ހުރި ަބއެއް ހަރުމުދަލުގެ

)ރ( އ އި އެއްގޮތަށް  7.11ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުުނބުރީ ތިލަދުންމަތީރު ވަނަ ައހަ 2016 މީގެ އިތުރުން،
ޗެކްކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުެނވެ.ހަމައަށް ހުރިތޯ މުދ   ހުރި ބެހެއްޓިަފއި ތަންތަނުގައި އެނޫންވެސް އަދި އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ދެކުުނބުރީ  ތިަލދުންމަތީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގޮތަށް،  11.03ގެ  (R-202017/)ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ތަްއޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީެގ ދަފްތަރެއް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ

ގައި  5ގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި، އެ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ ދަފްތަރުތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެތި ހަރުމުދަުލގެ 
 11.04ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދު އަދި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް، މުަދލުެގ އަގު ހިމެނުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. 

)އެކެއް( ފަަހރު  1ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( އަދި )ޅ( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގައި ހުްނނަ ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުިރތޯ މަުދވެގެން އަހަރަކު 
 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ބަލައި ޗެކް

ބަލަންޖެހޭ މުއ މަލ ތްތަކުން އަގު ބަލ ފައި ނެތުން. އަގު  ފަރ ތަކުން  ތިން  މަދުވެގެން .5

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަކެތި ގަތުމުގައި އަގު ބަލ އިރު ގަންނަ  8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)އްޔަތުގެ ގަވ އިދު މ ލި ދައުލަތުގެ
ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެިތ ( ފަންސަވީސް ހ ސް)  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000އެއްޗެއްގެ އަގު 

ދުމަށްފަހު، އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުްނ ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަުދވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯ
އްފުށީ ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ކުޅުދު ތިލަުދންމަތީ ދެކުނުބުރީވަނަ އަހަރު  2016ނަމަެވސް، އެތަކެތި ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ. 

)ސައްބީސް -/26,789ޖުމުލަ  މިގޮތުން، ތިންފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައި ނުވެއެވެ.ދުމަތްތަކަށް ޚިބައެއް ތަކެއްޗަށ އި ހޯދ ފައިވ  ބައެއް 
 ނުވ ަކން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ރަދުކުރުމުގައި ތިންފަރ ތުން އަގު ބަލ ފައިކަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔ  ޚަހ ސް ހަތް ސަތޭ

ތިން ތަނުން އަގު ހޯދ ފައިނުވ  މުއ މަލ ތްތައް :  1ތ ވަލް 

އަދަދު   ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ނަންބަރު  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތ ރީހް 

1,680.00 28-Mar-16 1304/2016/003/064 

9,840.00 4-Feb-16 1304/2016/003/008 

3,890.00 20-Dec-16 1304/2016/003/307 

9,643.00 29-Aug-16 1304/2016/003/190 

1,736.00 23-Jun-16 1304/2016/003/63 

ޖުމުލަ   00. 26,789
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އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގަންނަން ބޭނުްނވ   ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 10.24ގެ  (R-202017/) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ،)ތިރީސް ފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ މަދުނަމަ -/35,000ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 )ތިނެއް( ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތްތަކުން  3މަދުވެގެން 
 އެތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަށް ހޯދުމަްށ ދަންނަވަމެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައިނުވުން .6

ވަނަ މ އްދ ގައި  110 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނަްނބަރ:  ޤ ނޫނު
އަހަރެއްގެ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފަިއވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ

ތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އ އި ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ ްއވަންވ ނޭކަމަށ އި އަދި ެފބްރުއަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އި
ދ ރ ގެ މ ލީ ރިޕޯޓ އި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  ޢ ންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އި

ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ކަަމށެެވ.ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތް ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުްނނަށް ހުށަހަޅ  ހިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ
ގެ ކައުންސިލްކުޅުދުއްފުށި ތިލަދުންމަތީ ެދކުނުބުރީ  ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މި ދެންނެވި ބައްދަލުވުން ޤ ނޫނުގަިއވ  ގޮތުގެ މަތީން

ކުރެވި އެކިއެކި ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ ރައްޔިތުންނ އި ހިއްސ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ހިއްޞ  ނު އިދ ރ އިން
  ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯދ ފައިނުވެއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  110ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7ނޫނު ނަްނބަރ: ޤ 
ންމެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށ، ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ންމުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮ 

ފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުެގ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ީމގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސި
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޢ ންމުކުރަމުން ގެންދިއުަމްށ  ކުޅުދުއްފުށިތިލަދުންމަީތ ދެކުުނބުރީ މަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެްނ ދެމަހުން އެއްމަހު 

 ވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

މަޢުލޫމ ތު ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ  ބެހޭ .7

ވަނަ މ އްދ ގައިވ   124ގެ  (ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް  އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7: ނަންބަރ ޤ ނޫނު
ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަިދ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލަްށ ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި 

ކަމަެށވެ. އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްަތކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭ
އިންތިޚ ބުވި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ ށް ގެ އިދ ރ އަކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށިތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ވަނަ އަހަރު  2014 ،ނަމަވެސް

 ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 2016މަޢުލޫމ ތު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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