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ވަނަ އަހަރުގެ  2016އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ 
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 މ ލީ  އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  ،މަޖިލީހަށ އި ރައްޔިތުންގެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ިއ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 
 ވެރިޔ އަށް  ޒިންމ ދ ރު 

ހ. ތަޢ ރަފު 

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

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދު ގެ ތެރޭގައިތޯ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ޤ ނޫނު  ،ބެލެހެއްޓުމުގައި މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ   ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެއ އި، 

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

އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު  ،ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި ގަވ އިދުތަކަށް ޢަމަލު
މ އްދ ގެ  ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3ންބަރު: އެ ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ)ހ( އ އި އެއްގޮތް ވ ގޮތުގެ މަތިން 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައި ވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި 213ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 

 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މި  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
  ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި  އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި 

ށ. މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ގެކައުންސިލް  ،ވަނަ މ އްދ ގައި 88އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  ކަޒީ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ 7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 
ދުތަކ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ގަވ އިގެ ޤ ނޫނ އި ގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމު އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތު 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ 3/2006 :ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރު
މ ލީ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން، ގަވ އިޓެރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 

 ގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް ،ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި، ބެލެހެއްޓުމ އި
ނޑައެޅުނު ހުދޫދު  ގެ ތެރޭގައި އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ންސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ މ ލީ ކައު ،ޚަރަދުކުރުމ އި
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ދ ގެ ވަނަ މ އް 46ނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ   3/2006ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  ދަށުން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަ ށް، ބަޖެޓުގައި އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި ، ބަޔ ންކުރުމ އި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ދ އި، ގަވ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ) 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  ބެލެހެއްޓުމުގައި، އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ  

އިދ ރ ގެ  ގެ)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް  7/2010ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 
މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ޢަދުތަކަށް ގަވ އިމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި 

 ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިސްލ ހުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. ފ 

ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް  ށްދެއްވިފ ސްކޮމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން 
ތެރޭގައި  ރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެހ ސިލުކު 

 ޤަވ ޢިދުތަކ   ތަކ އިޤ ނޫނު ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި، ގަވ އިދ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި
 ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ފ ސްކުރި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން   2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫމިގޮތުން 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަބަޖެޓ   ނޑައެޅުނު އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

 ންކަން ހިންގ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަ  ،ތޯ އ އިހުދޫދުގެ ތެރޭގައި
އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ  ގެ ދ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގަވ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ،ބެލެހެއްޓުމުގައި
ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ޢަޤ ނޫނުތަކ އި ޤަވ ޢިދުތަކަށް އެހެނިހެން 

 ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

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

ޑިސެންބަރު  D2/CIR/2016/14 (19-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު:  (1
ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބ ކީހުރި   31އެ މިނިސްޓްރީ އިން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ އިން  ،ގައި (2016

ދުވަހުގެ  30ފައިސ އިން ފ އިތުވީ އަހަރަށް ހޯދ ފައިވ  މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން 
ގެ ނިޔަލަށް( ފައިސ  ދެއްކުމަށްފަހު ބ ކީ ހުރި ފައިސ  ޖެހިގެން އަންނަ ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން ދުވަހުގައި  2017ފެބްރުއަރީ  12ތެރޭގައި )

ވަނަ  2016އަނބުރ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަށް 
ން ޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވ ފައި ހުރި ފައިސ ގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު ބ ކީގެ ގޮތުގައި ހުރިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިއުންތަކުއަހަރު އެ
)އެއް ލައްކަ ހަތްދިހަ ހ ސް ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  -/170,031ދައްކ  

ހަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ފަހުންކަމުގައި )އަށެއް( މަސް ދުވަ  8އެގޮތުން އެ ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފައިވަނީ މ ލީ އަހަރު ނިމުނުފަހުން  ވުން.ގ ފައި ނަ
 ވުން.

އެ  ،އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު ކަމަށް  ،ވަނަ މ އްދ ގައި 8.11(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (2
އޯޑަރުކުރި  ،ތަކެއްޗ  ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި

http://www.audit.gov.mv/
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ވަނަ އަހަރު ހޯދ ފައިވ    2016ޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ އިން ކޮޅުމަ  ،ސްފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެ
ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗައް ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ކުރިން، އެ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ( )ސ ޅީސް ދެ ހ ސް ތިރީސް ހަތެއް -/42,037ޖުމްލަ 

ނަތީޖ އެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ލިބިފައިނުވ  ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗައް  .ންފައިނުވުކައުންސިލަށް ލިބިފައިވ ކަން ލިޔެކިއުމުން ކަށަވަރު ކޮށް
 ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން.

އުޞޫލ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   2ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދުދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  (3
އަދަދ އި ފޮތުން ދައްކ   ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ،ސްޓޮކް ގުނިއިރު އެގޮތުން ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން.ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގޮތަށް އެއް
 ނަތީޖ އެއްގެ ގޮތުން، ސްޓޮކްގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން. ހުރުން.ފަރަގު  އ  ދެމެދުބ ކީ

ވަނަ މ އްދ ގައި  2.04 ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚަރަދު ރިޕޯޓ އި 4.09(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ (4
ރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަ ،އިދ ރ އިން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އ މްދަނީ ރިޕޯޓް 

 ވުން.ހުށަހަޅ ފައި ނު 

ވަނަ މ އްދ ގައި  124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2010/7 :ނަންބަރު ޤ ނޫނު (5
ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަށް އިންތިޚ ބުވެފައިވ  އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަދައިން، 

 ލިޔެކިޔުމުން ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް
އަރ  ވިޔަފ ރީގެ ގެ މަޞްލަޙަތ  ފުށުމަޤ މުއަދ ކުރުމުގައި އެ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމަޤ މު  ންގެއުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުން، ނެތު ހުށަހަޅ ފައި

 .މުޢ މަލ ތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވ ކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެންނެތުން

 މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ޢަ  ގަވ އިދަށް ބ. ޤ ނޫނ އި 

 ން ދެކޭ ގޮތުގައި، މި އޮފީހު

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އަށް ( 4( އިން )1) ނަންބަރު ގެމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ޢަދަށް ގަވ އި ޤ ނޫނ އި )ހ( 
ނޑުގޮތެއްގައި،  ،ކަންފިޔަވައިކަން ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް އަށް  2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫމައިގަ

ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ    ،މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ ރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް،ރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުއަހަ ކޮށްފައިވަނީ އެ
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ އ އި  ނު(ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫ) 3/2006: ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  މިންވަރަށް ،ކަންތައްތަކަށް

 ތަށެވެ. ތަކ  އެއްގޮގަވ އިދުއި ނުތަކ  ދ އި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫ ގަވ އި 

ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ގައި( 5) ނަންބަރު ދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެގަވ އި ޤ ނޫނ އިއަދި، )ށ( 
ނޑު ގޮތެއްގައި،، ފިޔަވައިތައްކަން ޤ ނޫނު އެހެނިހެން މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ މައިގަ

ރި އެހެނިހެން ދ އި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުއި ވ ގަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ނު( އ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫ) 3/2006: ނަންބަރު
 ވެ. ތަކ އި އެއްގޮތަށެގަވ އިދުއި ނުތަކ ޤ ނޫ

 ކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް ޞްލ ޙުޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބ ކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނަގ ފައިވުން  2016 .1

 (2016ޑިސެންބަރު  19) D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބ ކީހުރި  ފައިސ އިން ފ އިތުވީ  31އެ މިނިސްޓްރީ އިން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ އިން  ،ގައި
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ފެބްރުއަރީ  12ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 30އަހަރަށް ހޯދ ފައިވ  މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް މ ލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން 
ގެ ނިޔަލަށް( ފައިސ  ދެއްކުމަށްފަހު ބ ކީ ހުރި ފައިސ  ޖެހިގެން އަންނަ ސަރުކ ރު ބަންދުނޫން ދުވަހުގައި އަނބުރ  ޕަބްލިކް ބޭންކް  2017

ޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު އެ 2016އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އަށް 
)އެއް ލައްކަ  -/170,031ފޮނުވ ފައި ހުރި ފައިސ ގެ ތެރެއިން އަހަރު ނިމުނުއިރު ބ ކީގެ ގޮތުގައި ހުރިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކ  

ގ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެ ހަތްދިހަ ހ ސް ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަ
 ދުވަސް ފަހުންކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. )އަށެއް( މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ 8ފައިސ  ޖަމ ކޮށްފައިވަނީ މ ލީ އަހަރު ނިމުނުފަހުން 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ބަޖެޓުން ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ އިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބ ކީވެއްޖެނަމަ، ބ ކީވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި
(ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ޕަބްލިކް 2016ޑިސެންބަރު  19) D2/CIR/2016/14-13ފައިސ  މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 

 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  ލިޔެކިއުމުން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ކުރިން  .2

 ޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނުނީ  އޯ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަ  8.11 ގެ (2009ފެބުރުވަރީ  11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
އެއްވެސް  ،ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަށްހުރިތޯ ބަލައި ވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން( ތަކެތިހަ ޗ އި ކަމަށް އެތަކެއް

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

( ތިރީސް ހަތެއް )ސ ޅީސް ދެ ހ ސް  -/42,037ވަނަ އަހަރު ހޯދ ފައިވ   ޖުމްލަ  2016ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ އިން  ،ނަމަވެސް
ށަވަރު ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗައް ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ކުރިން، އެ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވ ކަން ލިޔެކިއުމުން ކަ

 ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފައިސ ނަތީޖ އެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ލިބިފައިނުވ  ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗައް  ކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 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 
 ހުރިތޯ ބަލައި ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތަކެތި ހަމައަށް  ފޯމުގައިވ   އޯޑަރުކުރި

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، އެ ތަނެއްގައި  2ގެ  IIވަނަ ބ ބުގެ  8ގެ (2009ފެބުރުވަރީ  11) ގެ ގަވ އިދުދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު
ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް، ނޫންނަމަ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ތިބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، ވިޔަފ ރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެތަކެ

މަވެސް، ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޓޮކަށް ވ ނުވ ގޮތް ބަލަހައްޓަންވ ނެ ކަމަށ އި، ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދ ފައި ބަހައްޓ ކަމުގައި ވަނީ ނަ
 ވ ލުވުރެވިފައިކަމަށެވެ. ހަނަން ޖެހޭނީ ވަކިމުވައްޒަފަކ  ހުންނަ ތަކެތި ހުން

ރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކު ޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަލ އި އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބަލަހައްސޫއު އިދ ރ އިން މި ކައުންސިލްގެ  ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  ނަމަވެސް،
 ،މިގޮތަށް ދިމ ވެފައި ވަނީދަދ އި ފޮތުން ދައްކ  ބ ކީގައި ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އައިރު، ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޗެކުކުރި ސްޓޮކް 
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5 ގެ 6ސަފުޙ  

                                                         

ކެތި ދޫކުރުމަށްފަހު، ސްޓޮކް ބ ކީ ބަލަހައްޓ  ފޮތްތައް އަދ ހަމަ ކުރެވެމުން ސްޓޮކަށް ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު އަދި ސްޓޮކުން ތަ ބައެއްފަހަރު
 ށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.ނަތީޖ އެއްގެ ގޮތުން، ސްޓޮކްގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަ .މެވެފ ހަގަކުރަނުދ ތީކަން 

އިޞްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ،ހިމެނޭ ތެރޭގައި މުދަލުގެ  ގަންނަ ބޭނުމަށް  ދައުލަތުގެ  ގޮތަށް މ އްދ ގައިވ  ވަނަ  11.15 (ގެ R20-2017) ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ،ގޮތަށްގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 11.16 ގެ އަދި އެ ގަވ އިދު .ދަންނަވަމެވެ  ވެއްދުމަށް ބ ކީއަށް ސްޓޮކް ،ތަކެތި ވައްދަންޖެހޭ ސްޓޮކަށް 
ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ ސްޓޮކް މި ގޮތުން  ،ބެލެހެއްޓުމަށ އި ބ ކީކޮށް ސްޓޮކް ،ވައްދައި ސްޓޮކަށް ތަކެތި  ހޯދ  ސްޓޮކަށް ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުގައި

 .އައިޓަމެއްގެ ބ ކީ ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ސްޓޮކް ބ ކީގެ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ 

ވ ކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައި  ޚަރަދު ރިޕޯޓު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ވ ގޮތަށް އ މްދަނީ ރިޕޯޓ އި .4
އެނގެންނެތުން 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު،  2.04(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  15ކޮންމެ އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ވަކިން ތައްޔ ރުކޮށް ކޮންމެ މަހަކު، ވޭތުވެދިޔަ މީލ ދީ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ  މީލ ދީ މަހުގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި  4.09އަދި މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ   ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް
ތު ހުގެ ދައުލަ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކު ކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ ހިސ ބު އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމައި، ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސ ބު ހިނގ  މަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށެވެ. 5ބަންދުނޫން 

ވަނަ މ އްދ ގައި  4.09 (ގ2009ެފެބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ގަވ އިދު ) ގެ އިދ ރ އިން،ކައުންސިލުކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ނަމަވެސް، 
 ފައި ވީނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓްތައް އ މްދަނީ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް  މަސްދުވަހުގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  2.04ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚަރަދު ރިޕޯޓ އި 

 ވ ކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެންނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައި

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކޮންމެ މަހަކު  4.07ގެ (R20-2017)އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ދަ)ހ( 
މްލަ ޖުކުރ  ޚަރަދުތަކުގެ ހިސ ބު )އެ މަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލައ އި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ހިނގ ފައިވ  ޚަރަދުގެ 

ގެ )ރ( ގައިވ  ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މި މ އްދ ، އެނގޭނެގޮތަށް( އެކި އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށް
 ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމަވެ.

 ވަކިވަކިން  ލިބުނުވަރު ،ފައިސ  ލިބޭ ކަންކަމަށް  އެކި ށްވ ގޮތަ( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 5.15 ގެ(R20-2017)ގަވ އިދު  މ ލިއްޔަތުގެ )ށ( ދައުލަތުގެ
 .ދަންނަވަމެވެ ބެލެހެއްޓުމަށް ހިސ ބު  އެނގޭގޮތަށް

 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން..5

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: 
އ އި އ މްދަނީ  ވަނީ، ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އ މްދަނީ

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