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  ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ  މުލަަކޮތޅު މީުލ
 ރިޕޯޓް  ޮއިޑޓް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ މުލަކަތޮޅު މުލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

 ހ. ތަޢ ރަފު 

 31 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމުލަކަތޮޅު މުލީ ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ()އޮޑިޓް ޤ ނޫނު 4/2007  މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ެއ  ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށްމ ލީ އަހަރުގެ  އަށް ނިމުނު 2016 ޑިސެންބަރު

ނޑައެޅުނު ހުދޫދު  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ގެ ތެރޭގައިތޯ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ޤ ނޫނު އްޓ ފައިވަނީ، ހަލަކަންކަން ހިންގައި ބަނިހެން އެހެގެ މ ލީ އަދި ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުިއދ ރ ގެ  އ އި އެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި، 

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ،  ،އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  2006/3ނަންބަރު 
 އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލުގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(

ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު  ޞްލ ޙުއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި، ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ 
މ އްދ ގެ )ހ( އ ިއ  ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރު މަށްޓަކައި އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅު
ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމުލަކަތޮޅު މުލީ އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު  ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި 213އަސ ސީގެ 
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމުލަކަތޮޅު މުލީ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މުވައްޒަފު ހުރިހ   އެއިދ ރ ގެ އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސްމ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ށ. 

 ގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް  88ޤ ނޫނު(ގެ  ގެ އުޞޫލުން ހިންގުމު ކަޒީ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ 7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ވ  ގޮތުގެ މަތިން އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުމުގެ ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތް 

ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިގެން މިނިސްޓް 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، 
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ މުލަކަތޮޅު މުލީ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުން މަތިން،  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  

އެ ކައުންސިލުގެ  ،ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ރިފ ސްކު  ކައުންސިލުން  އެ އަހަރަށް އެ ހިންގުމ އި، ބެލެހެއްޓުމ އި، ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ  ކަންތައްތައް
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 ތެރޭގައި  ހުދޫދުގެ  ކަނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށްބަޖެޓުގައި  ،ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައިއިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ  ގޮތަށް، 
އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ، ޓ ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް  ކައުންސިލްގެޚަރަދުކުރުމ އި، 

ވަނަ މ އްދ ގެ  46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006 ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެ އިމުލަކަތޮޅު މުލީ ދަށުން   ދ ރ އަށް ކަ

 ލިއްޔަތު އޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް ނ. 

އިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ މުލަކަތޮޅު މުލީ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް،އެ  ބަޖެޓުގައި  ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ސ އ  ގުޅުންހުރި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިއ އި،  ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޤ ނޫނު ، އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ) 3/2006އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 7/2010ނަންބަރު 
ވުނު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެ ގަވ އިދުތަކަށް ޤ ނޫނުތަކ އި  ގުޅޭ އެހެނިހެން

 ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލުކުރުމަށްތޯ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
ދައުލަތުގެ ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ އަތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަށް ބެލު

ޚިލ ފަށް  އިއިދުތަކ ގަވ ނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ކައުންސިލިގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ޤ ނޫ  މ ލިއްޔަތުގެ 
 ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ވަނަ އަހަރު 2016 ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން މުލަކަތޮޅު މުލީ  މިގޮތުން
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކު ނޑައެޅުުނ ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލުވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ރުމަށް ކަ

ފައިވަނީ ހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  ގުޅުން ފައިސ އ  އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އިއ ލްގެ އިދ ރ ކައުންސިހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އަދި 
ތަކ އި ޤ ނޫނުއަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން  ،އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، 

ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން  ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންޢަމަލު  ގަވ އިދުތަކަށް
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ގަވ އި ރ. ޤ ނޫނ އި 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް  ގެ )ށ( ގައި ވަނަ ނަންބަރު  1ވަނަ ބައިގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ (1
އެސްޓް އިރު، ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް )ޕ ޗޭސް ރިކުފައި ވ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ 

 ން. ޚަރަދުކޮށްފައިވުރުފިޔ  ( އެއްލައްކަ ތިރީސް އެއް ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ) 131,900 ޖުމްލަ މަކ ނުލައި ކުރުފޯމް( ތައްޔ ރު 

ފަރ ތުން މަދުވެގެން ތިން ގޮތަށް ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   8.09ގެ (2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދުގެ ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު  (2
 ހޯދ ފައިވުން. ޚިދުމަތ އި މުދ ރުފިޔ ގެ ( އަށެއް  ނުވަދިހަ ނުވަ ސަތޭކަ އެކ ވީސް ހ ސް އެއްލައްކަ) 121,998ޖުމްލަ  އަގު ހޯދުމަކ ނުލައި

 ފޯމް ޑަރުކުރ އޯ މުދަލަށް  ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ވަނަ މ އްދ ގެ ) 8.10 ގެ(2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (3
 ސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވުން.  ހ ސް ދުއި )ފަންސ ސް ދެ  52,265 ޖުމްލަކުރުމަކ ނުލައި، ތައްޔ ރު
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ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ވ ގޮތަށް، ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 8.11 ގެ (2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  (4
ރުފިޔ ގެ ( އެލައްކަ ސ ޅީސް ހ ސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް) 140,386 ޖުމްލަކުރި ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަކ ނުލައި، ބަލައިގަތުމުގައި އޯޑަރު
  ހޯދ ފައިވުން. ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

ކައުންސިލްގެ މުލީ  މުލަކައަތޮޅުވ ގޮތަށް، މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވަނަ 7.01 (ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ (5
ނުވުމުގެ އިތުރުން، ގަނެފައިވ   ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބައެއް މުދަލުގައި ކޯޑު ނަންބަރު ޖަހ ފައިތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދ  އިދ ރ އިން 

 ގައި ހިމަނ ފައިނުވުން. ރީ ބައެއް މުދ  ރަޖިސްޓް

ވ ގޮތަށް ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 2ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދު )ގަވ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  (6
މުން، ފައި ނުވު ގެންގޮސް ބަލަހައްޓަމުންސްޓޮކް ގަވ އިދުން  ،ފައިވީނަމަވެސްތައްޔ ރުކޮށް  ސްޓޮކް ބ ކީ އިންއިދ ރ   ގެކައުންސިލް  މުލީ މުލަކަތޮޅު

ބަލަހައްޓަމުން ސްޓޮކްބ ކީ އ އި ދިމ ނުވުމ އި ސްޓޮކަށް ހޯދ  ތަކެތި ރައްކ ތެރި ތަނެއްގައި ސްޓޮކުގައިވ  ބައެއް ތަކެތި ގުނިއިރު 
  ގެންގޮސްފައިނުވުން. 

 ކައުންސިލުގެ މުލީ މުލަކަތޮޅުވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް  2.04 (ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (7
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  7/2010 ޤ ނޫނު ނަންބަރު ހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުމ އި، ހުށަހަޅަންޖެ އ މްދަނީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް އިދ ރ އިން

އިވ  ރިޕޯޓުތައްވެސް އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   105ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
   ފަރ ތްތަކަށް ފޮނުވ ފައިނުވުން. 

ވަނަ މ އްދ ގައި  124ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު 2010/7 ޤ ނޫނު ނަންބަރު (8
އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ  ،ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކުމުލަކަތޮޅު މުލީ ވ ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައި

 ނުވުން.  ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު

 ވަނަ މ އްދ ގައި 110)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2010/7 ނަންބަރު ޤ ނޫނު (9
މުލީ ކައުންސިލުން ބ އްވ ފައި  މުލަކަތޮޅުބައްދަލުވުން  ބ އްވަންޖެހޭވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު  2016ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 

 ން.ނުވު

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބ. 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

، ކަންކަންފިޔަވައިށްފައިވ  އަށް ބަޔ ންކޮ( 7( އިން )1)ހ( ޤަނޫނ އި ގަވ އިދަށް އަމަލުކޮށްފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ )

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ މުލަކަތޮޅު މުލީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަން ،މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ  ނޑައެޅިފައިވ  މިންވަރަށް ،ތައްތަކަށްއެ ބަޖެޓުގައި ކަ ޤ ނޫނު  ،ބަޖެޓުގައި ކަ

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  3/2006ނަންބަރު 
 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  9) ( އިނ7ްނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ))ށ( އަދި ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބި
ނޑު ގޮތެއްގައި، ކަންކަންފިޔަވައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެހެނިހެން މ ލީ ކަންކަން، ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައި ވަނީ ޤ ނޫނު މުލަކަތޮޅު މުލީ  މައިގަ

އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ނަންބަރު 
 . ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށެވެ
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ 
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 4   ގެ  8ސަފުހ   

 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް ޅ. 

 ނުވުން.  ތައްޔ ރުކޮށްފައި  ފޯމް  އެދޭ  މުދ ގަންނަން  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  މުދަލ އި  .1

 ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ގެ )ށ( ގައިވަނަ ނަންބަރު 1ވަނަ ބައިގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ
ސްޓް ފޯމް( އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ އިރު، ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް )ޕ ޗޭސް ރިކުއެ

މުދ   ންގޮތު މިފަހަރު ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ބައެއްކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފޯމެއް ތައްޔ ރުކުރުމަކ އި ނުލައި ތައްޔ ރު
ކަން ޚަރަދުކޮށްފައިވ ރުފިޔ  ( އެއްލައްކަ ތިރީސް އެއް ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ) 131,900 ޖުމްލަގަންނަން އެދޭ ފޯމް ތައްޔ ރު ކުރުމަކ  ނުލައި 

 ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

 ޚިދުމަތަކީ  ނުވަތަ ތަކެއްޗަކީ އެ ،ހޯދުމުން ޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި ފުރިހަމަނުކޮށް އިޖްރ ތުތައް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކުރިން އޯޑަރުކުރުމުގެ  މުދަލަށް 
ވެރިއެއްގެ ހޯދ ފައިވަނީ ނުކުރެވުމ އި ތަކެތި  ޔަޤީން ޚިދުމަތެއްކަން ހޯދ ފައިވ  ނުވަތަ ހޯދ ފައިވ  އެއްޗެއްކަމެއް ކީއްކުރަން ކޮންބޭނުމެއްގައި

  ކުރެވިފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.  އިއެކުގައިކަން ޔަޤީންހުއްދައ 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

ގެ )ނ( ގައި އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ އިރު، ތަކެއްޗ އި މ އްދ  11.17(ގެ R20-2017މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) ދައުލަތުގެ 
ގެ ނަމޫނ އ އި އެއްގޮތަށް MG/PC03ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ މުދ  ގަންނަން އެދޭ ފޯމް )ޕ ޗޭސް ރިކުއެސްޓް ފޯމް( 

 ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުން. އަގުބަލ ފައި  އެއްގޮތަށް  ގަވ އިދ   ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  މުދަލ އި  .2

 އެއްފަހަރ  ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު ނީވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ  8.09ގެ (2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދުގެ ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވ ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ )ފަންސަވީސް ހ ސް(   -/25,000 )އެއްހ ސް( ރުފިޔ އިން ފެށިގެން -/1,000

 ކަމަށެވެ.ށީގެންވ  ފަރ ތަކުން، އެތަކެތި ހޯދިދ ނެ ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން
 މަދުވެގެންއެންމެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  އްޗ އިފަންސަވީސްހ ސް( ރުފިޔ  ހަމަނުވ  ތަކެ)-/25,000  ނީވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ 8.14 އަދި
ވަކި ފަރ ތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔ ންކޮށް  ،ފަރ ތުން އަގު ހޯދައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަ ފަރ ތަކ އި ހަވ ލުކުރުމަށްފަހު، ތިން ތަފ ތު

 ވ ނެކަމަށެވެ.އިސްވެރިއަކު ސޮއި ކުރަން 

 ނުވަދިހަ  ނުވަ ސަތޭކަ އެކ ވީސް ހ ސް އެއްލައްކަ ) 121,998ޖުމްލަ  ،ހަރު ވަނަ އަ 2016ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން  މުލަކަތޮޅު މުލީނަމަވެސް، 
   .ފ ހަގަކުރެވުނެވެތިން ފަރ ތުން އަގު ހޯދ ފައި ނުވ ކަން  ،ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތ އި މުދ  ރުފިޔ ގެ ( އަށެއް

 ކުރެވިފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު  ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދ ހުރިހޯދުމަށް ތަކެތި އެހެންކަމުން، 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް  

 35,000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  ،މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށްވަނަ  10.24ގެ (R20-2017ގެ ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 
އެ  ،ހޯދައި ކޯޓޭޝަންމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ނުވަތަ ޚިދުތަކެތި  ،ނުވ ނަމައިތުރު)ތިރީސްފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ 

 ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނުވަތަ ޚިދުމަތް ކުން، އެތަކެތި ފަރ ތަ  ރަނގަޅު ށީގެންވ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަ
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 ނުވުން  ތައްޔ ރުކޮށްފައި  ފޯމް  އޯޑަރުކުރ   މުދަލަށް  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  މުދަލ އި  .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ގަންނަން ބޭނުންވ  ތަކެއްޗަށް  8.10 ގެ(2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
ކޮޕީ ތައްޔ ރުކޮށް ކަމ ބެހޭ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރުފޯމުގެ އަސްލު ތަކެތި ވިއްކ   3އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމުގެ އަސްލ އި 

 ފަރ ތަށް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ.

)ފަންސ ސް  52,265ވަނަ އަހަރު، މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމް ތައްޔ ރުނުކޮށް ޖުމްލަ،  2016ން ގެ އިދ ރ އިކައުންސިލު މުލަކަތޮޅު މުލީ ،ނަމަވެސް
 ދެހ ސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

ށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމް ތައްޔ ރު ކުރަމުން ނުދ ނަމަ، ފައިސ  ދެއްކިފައިވަނީ ހަގީގަތުގައިވެސް ކައުންސިލުން އެދިގެން ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގައި މުދަލަ
  ކުރެވެން ނޯންނ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ފޯރުކޮށްދީފައިވ  މުދަލަކަށް/ޚިދުމަތަކަށްކަން ޔަގީން 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ގަންނަން ބޭނުންވ  ތަކެއްޗަށް  10.63 ގެ(R20-2017ގެ ގަވ އިދު )މ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ 
 މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމު ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ، އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި

 ނެތުން. އެނގެން  ލިބުނުކަން  ކައުންސިލަށް  ޚިދުމަތް  މުދަލ އި  .4

ޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު ނީ  އޯ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ 8.11 ގެ(2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
އެއްވެސް  ،ހަމައަށްހުރިތޯ ބަލައިގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި  ކަމަށް އެތަކެއްޗ އި ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތި

ދެރަ ކަމުނުދ  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ   ފެންވަރު ،އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ނޯޓުކޮށް ،އުނި އިތުރެއްވ ނަމަ
 ކަމަށެވެ. އެނގޭނެގޮތަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކައިރިވެފައިވ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް 

 140,386 ވަނަ އަހަރު ހޯދ ފައިވ  ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  މުލަކަތޮޅު މުލީ  ،ނަމަވެސް
 8.11ކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ރުފިޔ ގެ ތަ ( އެލައްކަ ސ ޅީސް ހ ސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް)

 ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

ށް ލިބިފައިވ  ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗައްކަން ދެއްކިފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަފައިސ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ލިބުނުކަން/ބަލައިގަތްކަން އެނގެންނެތުމުން، 
 ކުރެވިފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ޔަގީން 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

 ލިބުމުން އޮފީހަށް ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 10.64 ގެ(R20-2017ގެ ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
 ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފޯމުގައިވ   އޯޑަރުކުރި

  ނުވުން ބަލަހައްޓ ފައި  އެއްގޮތަށް  ގަވ އިދ   މ ލިއްޔަތު  ކަންކަން  ގުޅޭ  ހަރުމުދަލ   .5

ނުވަތަ  ގަންނަ ތަންތަނަށް ދައުލަތުގެ ވަނީ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވަނަ 7.01 (ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11ގަވ އިދު ) މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
މަށް އި ހިމެނުހަދިޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މ އްދ ގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގަ

މިން  ،ސީރިއަލް ނަންބަރު ،މޮޑެލް ،މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި ތަފްސީލު )ބްރޭންޑް ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަޢުލޫމ ތުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ކޯޑު ނަންބަރު
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ 
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 6   ގެ  8ސަފުހ   

 އިތުރު މަޢުލޫމ ތު )ފަހުން އަގު އަދި ،ލިބުނު ތ ރީޚް ،މުދ  ހުރިތަން، މު މަޢުލޫމ ތު(ންއަދި މީނުންވެސް މުހި ،މުދަލުގެ ޙ ލަތު ،ނުވަތަ ބަރުދަން
 އަންނަ ބަދަލު( ހިމެނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް،  މުލަކަތޮޅު މުލީ ނަމަވެސް،
ވުމުގެ އިތުރުން، ގަނެފައިވ  ބައެއް މުދ  ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބައެއް މުދަލުގައި ކޯޑު ނަންބަރު ޖަހ ފައި 

 ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

 އެކަން ކަމުގައިވިޔަސް ގެއްލުނު ބޮޑުވެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުގެ އެތަކެތި ،ނުބެލެހެއްޓޭނަމަ  ހަރުމުދ  ވ ގޮތަށް  ގަވ އިދުގައި  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
 ،ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަވެފައި ނުވުމުން ކައުންސިލުގެ މިލްކިއްޔ ތުގެ ހިސ ބު ދެނެނުގަނެވުމ އިއަދި  .ދަތިވުން ދެނެގަންނަން  ފަސޭހައިން

  ނުހުންނ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު އެނގެން  ވ  ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

 ތް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮ 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް،  11.03(ގެ R20-2017ގަވ އިދު ) ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެންމެހައި މައުލޫމ ތު ފުރިހަމައަށް ހިމަނައި، ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  މުދަލުގެ ތެރެއިން ހަ

ވ ގޮތަށް  މި މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ދ ހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ން އަގަވ އިދު ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދައި ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެންމެހައި ތަކެތި 
 ނަންބަރު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރުން މުދަލުގައިވެސް  ކޯޑް އިންވެންޓްރީ މުދަލެއްގެ ކޮންމެ ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީގައި ހަރުމުދަލުގެ
 ރު ޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކޯޑު ނަންބަ 

 މ ލިޔަތު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓައިފައި ނުވުން. .6

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، އެ ތަނެއްގައި  2ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދު )ގަވ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް، ނޫންނަމަ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގިައ ތި ވިޔަފ ރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެތަކެ، ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި

  ވެ. ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައްޓ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަވެސް، ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޓޮކަށް ވ ނުވ  ބަލަހައްޓަންވ ނެ ކަމަށެ

ފައި  ގެންގޮސް ބަލަހައްޓަމުންސްޓޮކް ގަވ އިދުން  ،ފައިވީނަމަވެސްތައްޔ ރުކޮށް  ސްޓޮކް ބ ކީ އިންއިދ ރ  ގެކައުންސިލް މުލީ ކަތޮޅުނަމަވެސް، މުލަ
ސްކޮޓް ގުނުމުން ބައެއް ތަކެތި ސްޓޮކްބ ކީ އ އި ދިމ ނުވުމ އި ސްޓޮކަށް ހޯދ  ތަކެތި ބަލަހައްޓަމުން  ،މިގޮތުން  ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 ންގޮސްފައިވަނީ ރައްކ ތެރި ތަނެއްގައި ނޫންކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ. ގެ

ތަކެތި  ،ސްޓޮކް ބ ކީ ބަލަހައްޓ  ފޮތްތައް އަދ ހަމަ ކުރެވެމުން ނުދ ނަމަ ،ސްޓޮކަށް ތަކެތި ލިބުމަށްފަހު އަދި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށްފަހު
 ނޯންނ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ގޮތެއް ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމ އި ތަކެތި މަދުވިޔަސް އެކަން 

  އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ނުވަތަ އެ  ،އެ އޮފީހެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް)ހ(  ވަނަ މ އްދ ގެ 11.16(ގެ -2017R20ވ އިދު )ގަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 
  ،ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައްޓ  ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި ،ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެށް އުފެއްދުމަށް
ނގޭގޮތަށް ސްޓޮކްބ ކީގެ ހިސ ބު ސްޓޮކްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބ ކީ ވަކިން އެ ،ސްޓޮކް ބ ކީކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވުމަށ އި

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ މުދ   1ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  11.14ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 
 މެވެ.ގުދަނެއްގައި ނުވަތަ ތަޅުލެވޭގޮތަކަށް ހުންނަ ރައްކ ތެރި ތަނެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް ދަންނަވަ
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 7   ގެ  8ސަފުހ   

  . ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .7

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު،  2.04 (ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ވަނަ ދުވަހުގެ  15ކޮންމެ އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ވަކިން ތައްޔ ރުކޮށް ކޮންމެ މަހަކު، ވޭތުވެދިޔަ މީލ ދީ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ  މީލ ދީ މަހުގެ 

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު ރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށެވެ. އަދި ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެ
ރަށު ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ  ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ މ އްދ ގައި 105ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 

 ވެ. އުންސިލުގެ ރައީސް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކަ

ފ ހަގަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ކަން  އ މްދަނީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް ނަމަވެސް، މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން 
ވަނަ މ އްދ ގައި  105)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  7/2010އަދި، ޤ ނޫނު ނަންބަރު:   .ކުރެވުނެވެ 

 ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.   ރިޕޯޓުތައްވެސް އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް ފޮނުވ ފައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

މަސްދުވަހުގެ އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުވީގޮތުގެ  ،ށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅަމުން ނުދ ނަމަބުނެވިދިޔަ ލިޔުންތަކ އި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮ
  ދަތިވ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ލު އެގެން ނެތުމ އި އަހަރީ ރިޕޯޓ އި މ ލީ ބަޔ ން ތައްޔ ރުކުރުމަށް ޞީ ތަފު

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ ބ ބުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަދައިން، މަހުންމަހަށް ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ އ މްދަނީ  15(ގެ R20-2017ވ އިދު ))ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ
 .ރިޕޯޓުތަކ އި ޚަރަދު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ގަވ އިދުން ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ވަނަ މ އްދ ގައި  105ދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އި  7/2010)ށ( ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
އ މްދަނީ އ އި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ފޮނުވުމަށް އިދ ރ ގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ، ރަށު ކައުންސިލުގެ 

 ދަންނަވަމެވެ. 

  ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން. .8

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި  124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 
 ލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީވަނީ، ކައުންސި 

 ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށެވެ.

ވ ކަން ފ ހަގަ ނު  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިޅު މުލީ މުލަކަތޮނަމަވެސް، 
 ކުރަމެވެ. 

ހަތު ހިމެނޭ ލަދެފުށް ފެންނަ އުސޫލަކުން ކައުންސިލްގެ ހަރަކ ތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ކަން ޔަގީން ނުކުރެވި، ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ މަސް
 ދަތިވ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މަލ ތްތައް ދެނެގަންނަން ޢ ކައުންސިލްގެ މު

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ   124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ ޢުކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙ ބުވުމ އިއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ  އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަ ގޮތަށް، 

ން މިހ ރު ކައުންސިލުގައި ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތު
 ނަވަމެވެ.ތިބި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މި ދެންނެވި މަޢުލޫމ ތު ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަން

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


-aoa . rr, c. ? . .aD oxroa ,arr. .,.rt, ..Jt.r- ztrrt"- 2aJ 2rrt., zv2r4 .,yer-2r, a2212 r.?2.?2r,r, -9

.r?2 5?t ,rrra2 /-t I lV rl.r-ri 323r./ ,2*4 5vr22 ,."/ 1J 2.Ja rCar./ul l/zulo .' or-r- ,r-j
o, 4 . .AD orr o? ., o , o, ,?>tt. o. o , o,/2 

"C 
,rr' .ra/-) 3..r/4 2.Fv 42trrro tr, t2ttl ..y2r4 ,2./-r-?4r., ., y er.22J .?2242 '.r..r.?r42.

aar?d
e z, .aej.,z 22 ueJ., .,./a r..ua tt aJ a3 2trrra- t-o /2 ,ar-Jt Jta .t4taJ-y,,,-r- z2y .,,-- cr/-t a o

?vaP2 t.//, ?., ..r.,.v 32tr) 'rP.-, r222rro 2r, tao /2 ,2e

1440 i3:' 3

2ot9 "3."j5 8

ar2 y tF2.-t/2./ .-?ra., eJ/

f . r r,..t ,2r/t4o 2r-/1r2 ..2 .r2c ,, ./

.tataj -v.Fre -2v 2-22-r/ )tr2 t/r'/ /,-,-!.ra2.

tza .zz l9lb ./'-2-r-'v t2 t?v22 .-22,rP? 2 r?t 2rtr're

/2 '2E,.' .r

.t2//yt.J ,yt, ,j ta,

v Pa4 ,.Pa-.?ra., Z ,..,t a v e22.-, ?2142 ,2...r.ra)1

.t2rrytrJ ./.y7c2r- 2r2 t/p?.r,tt ,'rt 2t-ry yrya 14 a2,.ryr. pa.,.?2242

a. .-,rlo
.?t,J j, .F' v,.)rh,,

I lU 3l.r'2i 32r,,', 2r'i2, Cv/22 ,.?/4, ,r4 tcrr-2,) / lUlU :, o...- .,,-2-j
.rx ? ,404,-

5!.3 243!ta2 
'-2

2,-v a222Jaa 2ar222r/ 2-v2r4 ...t-."?rr./ -ve-2+ ?2242 -r-rt 2'u'

,2r, 2/22t '-Jt t2 .2242 3?3 
'r.2"P"Pa 

) P 
'24 

...-,F2J .2222-,-r r2tro

, 22.-a-rr r2r,r,-3,-2' v 2,-4 .-.r.rJ'

-+*"44



 


