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1 ގެ  8 ސަފުހާ   
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 ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ ޭނުކެރްނޫދ ިތލުަދްނމީަތ ެދުކުނުބީރ 

 ރިޕޯޓް ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ 
 

ންދޫ ނޭކުރެ ރީ ކުނުބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ތިލަދުންމަތީ ދެ ، އިދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ  
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

  ތަޢ ރަފު 

ދޫ ކައުންސިލްގެ ނޭކުރެން  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނ4/2007ު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ބަޖެޓ   ކުރިކައުންސިލުން ފ ސް ދޫ ނޭކުރެން ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ވަނަ އަހަރުގެ  2016އިދ ރ ގެ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ކައުންސިލްގެ ،އެއްގޮތަށް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެކަ
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  7/2010 :ތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަ 3/2006

އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލި ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ ިއ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، 
އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު  ،ގަވ އިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި

މ އްދ ގެ  ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރ: ކައި ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަ
 ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު މ ލީ  ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެނޭކުރެންތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ )ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި 213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 
ގައި  www.audit.gov.mv ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

 ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ 2016ޑިސެންބަރު  31 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެދޫ ނޭކުރެން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
ވަނަ  35ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ  3/2006ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

ނުވުމުން، މ ލީ  ށަހަޅ ފައިތައް ހުޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ން މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
ގެންގޮސްފައިވ ނީ  ޓް ކުރިއަށް  އޮޑިބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ނުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި

 އްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެ

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެނޭކުރެން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި
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2 ގެ  8 ސަފުހާ   

 ލިއްޔަތު އޫމަސް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ 

ނަ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް ވަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުހެ ޤ ނޫނު( 7/2010 :ބަރންޤ ނޫނު ނަ
ގޮތްވ  ގޮތުގެ ތަކ އި އެއްވ އިދު އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަ

ގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިން ބ ރު ލިބި  (ނުޤ ނޫ  ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު) 3/2006 :ބަރންޤ ނޫނު ނަމަތިން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
ނޭކުރެންދޫ ބުރީ މަތީ ދެކުނުލަދުންތި ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން، ރުފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ޝ އި 

ސްކުރި ބަޖެޓ އި ންސިލުން ފ  ކައުޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ، ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ދުކުރުމަށް ޓުގައި ޚަރަ ، ބަޖެއެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ލަހައްޓ ، އެ ކަމ އެކު ބަރިހަމަ ފުސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ކައުން ،ކަ
އުލަތުގެ )ދަ 3/2006: ންބަރނަހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު 

 ލީ ޒިންމ ދ ރުނޑައަޅ ފައިވ  މ  ކައިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ނޭކުރެންދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ގެ ދަށުން ވަނަ މ އްދ  46މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ރަދު ޚަލްގެ އިދ ރ  އިން ކައުންސި ނޭކުރެންދޫ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ޖެޓުގައި ކަބަތަށް، ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ  އިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ރ ގެ ދަށުގަ އިދ އި، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ) 3/2006ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 

ސް ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެ  ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ  7/2010މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ޔ ން ކުރުމ އި، ދެކޭގޮތް ބަ ރ މެދުކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަ

މ ލުކަމަށް ތްތަކުގެ ސަހޭ ފަރ   އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 ގެނައުމެވެ. 

ދުތައް ޓުގެ މަޤުޞަ ބަޖެމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި
ރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެ. މި އިޖުމެނެއެވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުން
ނ އި ގަވ އިދުތަކ އި ނިހެން ޤ ނޫރި އެހެކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހު ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި

 ލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޚި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  2016ގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލް ނޭކުރެންދޫ މިގޮތުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލުން  އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ   ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައި 

ބޭނުންވ  ވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް މިންއިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ  
 ކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެ 
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3 ގެ  8 ސަފުހާ   

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

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ  ،ނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  .1
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން  ގައި އެ ވަހުގެ ތެރޭ ދުމަސް  މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
ނެރަލަށް ޑިޓަރ ޖެއޮ ޕޯޓެއްމ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރި

ރކިއުލަރ ޔަތ ބެހޭ ސަ މ ލިއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަން ވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުށަހަޅަންވ ނެ
ގެ މ ލީ ކުއުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަ އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކަ (D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރު: 

ނޑ އި އެއްގޮތައްކަން ބަޔ ންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެ ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  ކުނުބުރީ ދުންމަތީ ދެތިލަ  ސްހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ
ގެން ގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކު  2016ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނޭކުރެ

 ؛އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން

 ޕޯޓު ރި ރީތިޖޫ ފައިސ ގެ ބަހައްޓ  ހުގައިއޮފީ ވަނީ،ބަޔ ންކޮށްފައި  މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު ގެމ ލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ .2

 ހުރި  ތިޖޫރީގައި ށް ނިޔަލަ ހަފްތ ގެ އަދި ވ ނޭކަމަށެވެ.ފޮނުވަން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް  ހަފްތ އަކު  ކޮންމެ

 ،ގުނައި އިސ ފަ ،ޗެކްކޮށް ބުއެހިސ  މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ  އިތުރަށް  މުވައްޒަފުގެ  ހަވ ލުވެހުރި ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ބުހިސ  ފައިސ ގެ
 ނޭކުރެންދޫ  ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް ކަމަށެވެ.ގެންދަންވ ނޭ  ބަލަމުން އެހިސ ބު ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި

 އޮފް  ރީކޮށް މިނިސްޓް ތައްޔ ރު  ޓްރިޕޯ ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް ގެ އިދ ރ އިން މި ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ އެއްގޮތަށްކައުންސިލް 
 ؛ވުންފައިނު ފޮނުވ  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް

ނީ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ 1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) .3
 ވަނަ  2016 ،މަވެސްނަށެވެ. ންނަންވ ނޭކަމަ ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮ

ކުރެވުނު ސްވެ ބަޔ ންރީއެއް އިފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓް ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ނޭކުރެތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަހަރު 
 ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން؛

އަށް  5އިދުގެ ބ ބު ( އިން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ 2012/01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސ ކިއުލަރ )ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ:  .4
ރު ތަކުގެ "ދަތުށް ކުރ  ދަތުރުވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ރ އްޖޭގައި ކުރ  ދަތުރ އި، ރ އްޖޭން ބޭރަ 5.16ގެނެވުނު އިސްލ ހު ގެ 

ޅަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. ހަ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށަ  3" ދަތުރު ނިންމ ފައި އަންނަތ  ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން ރިޕޯޓް
ދަތުރު ރިޕޯޓް  ތަކުގެރު ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  ދަތު 2016ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނޭކުރެތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،ނަމަވެސް

 ؛ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނެތުން

ދައުލަތުގެ  ތަންތަނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ގެ )ހ(ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، 7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ އުލަތުގެދަ .5
 ،ގޮތަކަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ 

 ،މީގެ އިތުރުން  އަގު ޖަހ ފައިނުވުން؛ މުދަލުގެ ބައެއް ދަފްތަރުގައި ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ  ނޭކުރެންދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ
 ތަންތަނުގައި  ދައުލަތުގެ ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގައި( ރ) ގެ 7.11 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ހަމައަށް  ތަކެތި ހުރިހ  އަދި. ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ  ފަހަރު( އެކެއް) 1 އަހަރަކު  ލަސްވެގެން ހުރިތޯ ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުރިހ  ހުންނަންޖެހޭ
 އަޅ ކިޔ   މުދަލ އި ހުރި ތަނުގައި މުދަލ އި ހުރި އިއޭގަ ކޮޕީއެއްނަގައި ރަޖިސްޓްރީގެ މުދަލުގެ ދައުލަތުގެ  ގޮތުން ބެލުމުގެ ހުރިތޯ

 އަހަރު  ވަނަ  2016 ،ނަމަވެސް. ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ އިސްވެރިއެއް ކަމ ބެހޭ  ބަޔ ންކޮށް  ގޮތެއް ނިންމި  އެކަމ މެދު  ނިއިތުރެއްވ ނަމައު

http://www.audit.gov.mv/
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4 ގެ  8 ސަފުހާ   

 އަދި  އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ އެއްގޮތަށް ގަވ އިދ  ބަޔ ންކުރެވުނު މި އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ދޫ ނޭކުރެން  ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
 .ޗެކްކޮށްފައިނުވުން މުދ  ހަރު ހުރި ބެހެއްޓިފައި ތަންތަނުގައި އެނޫންވެސް

އި އަގު ބަލ އިރު ގަންނަ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ތަކެތި ގަތުމުގަ 8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު  .6
ފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ރު( ފަންސަވީސް ހ ސް)  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000 އަގު އެއްޗެއްގެ

ކުން އެތަކެތި ންވ  ފަރ ތަ ކަށީގެއެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ބައެއް ގަނެފައިވ  ގެ އިދ ރ އިންކައުންސިލް  ންދޫނޭކުރެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016ހޯދިދ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 

ޔ  ޚަރަދުކުރުމުގައި ތިންފަރ ތުން ރުފި  )ައށ ރަ ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ(  -/18,900ޖުމުލަ  ހިދުމަތްތަކަށްބައެއް ތަކެއްޗަށ އި ހޯދައިފައިވ  
 އަގު ބަލ ފައި ނުވުން؛

 ވަނަ މ އްދ ގައި  115ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް  2010/7: ނަންބަރޤ ނޫނު  .7
 ތިލަދުންމަތީ ،. ނަމަވެސްމަށެވެބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަފްތ އަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްގެ އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަންޖެހޭނެކަ

އެގޮތުން  އިނުވެއެވެ.ގޮސްފަސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބ އްވަމުން ގެން އިދ ރ އިން ގަވ އިދުން ކައުން ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުން ބ އްވަންޖެހޭ  )ފަންސ ސް ދޭއް( 52އިދ ރ އިން އ ންމު  ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ 2016

 .ވުންމުގައި ބައްދަލުވުންކަ)ސަތ ރަ(  17އިރު އެ އަހަރު ބ އްވ ފައިވަނީ 

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

( އަށް ބަޔ ން 6 )( އިނ1ް)ހ( ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ  މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ  ކުރެވުނު އަސ ސް' ގެ ނަންބަރު )
ނޑުގޮތެއްގައި ،ކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި އަށް ނިމޭ މ ލީ  2016ންބަރު ޑިސެ 31ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،މައިގަ

ޞަދުތްައ ސިލްގެ މަޤު ކައުންއެ  ،އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް
 ނަންބަރ: ޤ ނޫނު ،ގައި ތެރޭ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ  ،ވ  ކަންތައްތަކަށްޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައި

ހެނިހެން ންހުރި އެމ  ގުޅު)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަ 2006/3
 ތަކށްކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮ

ނޑުގޮތެއްގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކ7ޮ))ށ( އަދި ނަންބަރު  ރ: ނޫނޫ ނަންބަށްފައިވަނީ ޤ ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ފިޔަވައި، މައިގަ
 . ދެކެމެވެއޮފީހުންގޮތަށް ކަމަށް މި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނޫ( އ އި އެއް 2010/7

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 
 

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

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު  ،)ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީވަނަ މ އްދ ގެ  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރ: 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ  ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މ އްދ   ގިައ އޮފީހެއްގައި މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނޭކަމަށެވެ.  ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓްއެއް
-13އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ: 

D2/CIR/2016/9)  ަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް އިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތ
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ނޑ އި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ.  ނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނޭކުރެންދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،ނަމަވެސްތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަ
ޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  2016

އަށް ނިމުނު މ ލީ  2016ޑިސެމްބަރ  31އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެ.
 އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އިޞްލ ޙްކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ސިލްގެ ކައުން ، ބަޔ ންތައްކައުންސިލްގެ މ ލީ ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

. އަދި ވަމެވެމަށް ދަންނަށަހެޅުހުކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ،އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު
އިން ރަށު  (D2/CIR/2016/9-13 :)ނަންބަރމި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

ވ  އޮނިގަނޑ އި ނޑައަޅ ފައިށް ކަކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމަ
 .ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ އެއްގޮތަށް

 ޕޯޓ އިބެހޭ ޖެހޭ ރިހިސ ބު ނިންމުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަން )ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލީ
 .( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވD2/CIR/2016/14ެ: ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ

 ނުކުރުން  ތައްޔ ރު  ރިޕޯޓްތައް  ތިޖޫރީ  .2

ޓު ރިޕޯ ތިޖޫރީ  ފައިސ ގެ  ބަހައްޓ   އިބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، އޮފީހުގަ މ އްދ ގައި ވަނަ 6.16 ގެ( 2009 ފެބްރުއަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
ފައިސ ގެ ރިހު ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ތ ގެހަފް  ފޮނުވަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ހަފްތ އަކު ކޮންމެ
 ވެރިޔަކު  އޮފީހުގެ ދިއަ ،ގުނައި ފައިސ  ،ޗެކްކޮށް އެހިސ ބު މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހަވ ލުވެހުރި  ތިޖޫރީއ އި ،ބަލައި ހިސ ބު

މި ންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކައު ނޭކުރެންދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވެސް. ގެންދަންވ ނޭކަމަށެވެ ބަލަމުން  އެހިސ ބު
 ޜަރީއަށް ޓްރެ  އެންޑް ފިނޭންސް ފްއޮ ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓް  ތިޖޫރީ ގުނ  ތިޖޫރީ  ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް  ،ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް

 ފޮނުވ ފައިނުވެއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

މެ ށް، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޮން ގޮތަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވަނަ  6.22ގެ  (R-202017/) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
 ހުރިވަރ އި، ދ އި، ޗެކުންރި އަދަ ފައިސ އިން ހު ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓ ފައިހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު

މުވައްޒަފަކު  އިސް ށް އޮފީހުގެ އިތުރަ ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ  ،ން ހުރި އަދަދު( ބަލައި ބޭރުފައިސ  ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީ
ދަންނަވަމެވެ. ންދިއުމަށްގެ މުން އެ ހިސ ބު ޗެކުކޮށް، ފައިސ  ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  އެ ހިސ ބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަ

ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ނެތުން ފައިސ  ލިބޭ .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ  1.10( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ
ވަނައަހަރު  2016  ، އޮންނަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސްތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލު އެގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް
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ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް  ،ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށްނޭކުރެން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
 ބަލަހައްޓ ފައި ނުވެއެވެ.

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ދައުލަތަށް ފައިސ  ލިބޭ  ،ތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮ 5.04ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ނަގަން އް އެ ފައިސ އެ ރުގައިދަފުތަރެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ދަފުތަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ 

ށް ކަތަ ނޭ ފަދަ ގޮޚު އެނގެ ގޮތުގެ ތަފުސީލ އި ރިފަރެންސް ނަންބަރ އި ތ ރީ ހަމަޖެހުނު ޤ ނޫނު ނުވަތަ ގަވ އިދު ނުވަތަ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު 
 ހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ލެބެ

ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރެވިފައި ނެތުން .4

 އަށް ގެނެވުނު  5ދުގެ ބ ބު ( އިން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އ2012/01ިލަރ ނަންބަރ: ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތ އި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ސަރކިއު
" ދަތުރު ތުރު ރިޕޯޓް ތަކުގެ "ދަރ އްޖޭން ބޭރަށް ކުރ  ދަތުރު ،ރ އްޖޭގައި ކުރ  ދަތުރ އި ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 5.16އިސްލ ހު ގެ 

ންމަތީ ތިލަދު ،ނަމަވެސްވެ. )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށައަޅަންޖެހޭނޭކަމަށެ 3ންމ ފައި އަންނަތ  ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން ނި
 ފައި ނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް 2016ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިން ދެކުނުބުރީ 

 ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ 

ށް ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ގެ )ހ( ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަ 8.14ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ދަންނަވަމެވެ.

ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން  ދަފްތަރު ރުމުދަލުގެ ހަ .5

 ތަންތަނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ،މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ވަނަ  7.11ގެ ( 2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ

،ވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނޭކަމަށެ 

 ،. އަދި މީގެ އިތުރުންއަގު ޖަހ ފައިނުވެއެވެ މުދަލުގެ ބައެއް ދަފްތަރުގައި ހަރުމުދަލުގެ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނޭކުރެން ދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ތިލަ
ހުންނަންޖެހޭ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި  7.11( ގެ 2009ފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )

)އެކެއް( ފަހަރު ޗެކްކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. އަދި އެތަކެތި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވ   1ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު 
ން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ދަފްތަރުގެ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންވ ނޭކަމަށ އި އަދި ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތު

މ ބެހޭ ކޮޕީއެއްނަގައި އޭގައި ހުރި މުދަލ އި ތަނުގައި ހުރި މުދަލ އި އަޅ ކިޔ  އުނި އިތުރެއްވ ނަމަ އެކަމ މެދު ނިންމި ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށް ކަ
ވަނަ އަހަރު  2016ސިލްގެ އިދ ރ އިން ކައުން ނޭކުރެންދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ،އިސްވެރިއެއް ސޮއިކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

 ނެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރިމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ ޗެކް ކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ނޭކުރެންދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް،  11.03ގެ (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ދަލުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު ތައްޔ ރުކޮށް، ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމު 

މުދަލުގެ އަގު  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް، 5މުދަލުގެ ދަފްތަރުގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށ އި، އެ މ އްދ ގެ )ބ( ގެ ބެލެވޭ އެންމެހ  ތަކެތި ހަރު
ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( އަދި )ޅ( އ އި އެއްގޮތަށް  11.04ގެ ( R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު އަދި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 )އެކެއް( ފަހަރު ބަލައި ޗެކު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 1ހަރުމުދ  ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު ކައުންސިލްގައި ހުންނަ 

ނެތުން  ބަލ ފަިއ އަގު މުއ މަލ ތްތަކުންބަލަންޖެހޭ  މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން އަގު .6

ގެ ގު ބަލ އިރު ގަންނަ އެއްޗެއްއަތަކެތި ގަތުމުގައި  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީގައި  8.09ގެ ( 2009ފެބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ތެރެއިން  ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ ރުފިޔ ގެ ދެމެދުގައި ވ ( ފަންސަވީސް ހ ސް )  -/25,000ރުފިޔ  އ އި( އެއް ހ ސް) -/1,000އަގު 

ނަމަވެސް،  މަށެވެ.ހޯދިދ ނޭކަ ތަކެތިއެފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން އެ  ،މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު
ށްފައިވ  ތްތަކަށް ކޮވ  ހިދުމަކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ތަކެއްޗ އި ހޯދ ފައި ނޭކުރެންދޫ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2016

ބަލ ކަން ވަނީ ތިން ފަރ ތުން އަގު ނުހަރަދުކޮށް ތަކެތި ހޯދިފައި )އަށ ރަ ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ( ރުފިޔ   -/18,900ޖުމުލަ  ޚަރަދު ބެލިބެލުމުގައި،
 ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.

: މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން އަގު ނުބެލިހުރި މުއ މަލ ތްތައް 1ތ ވަލް 

ވައުޗަރު އަދަދު  ޕޭމަންޓް   ވައުޗަރު ތ ރީހް ޕޭމަންޓް  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ނަންބަރު 

1,000.00 1306/2016/63 4/28/2016 

4,000.00 1306/2016/191 10-Nov-16 

3,000.00 1306/2016/62 28-Apr-16 

3,100.00 1306/2016/61 28-Apr-16 

7,800.00 1306/2016/81 30-May-16 

18,900.00 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަތަ ނު ގަންނަން ބޭނުންވ  ތަކެތި  ،ތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮ 10.24ގެ  (R-202017/)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ތިނެއް( ) 3ކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރު ،)ތިރީސް ފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ މަދުނަމަ -/35,000ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ދުމަށް ހޯ  ޚިދުމަތް ނުވަތަ ފަރ ތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެކޯޓޭޝަންތައް އަޅ ކިޔުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު ފަރ ތަކުން އެތަކެތި 
 ދަންނަވަމެވެ.

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