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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގ  ފަުވްއުމލުަކ ަދޑިަމގު 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު ހ. 

 ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަުގ  )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ަދށުން އޮޑިޓް ކުރެުވނު 2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ޫނނު ނަންބަރު
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   2015 ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

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

ވ އިދ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ ،ންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި
މ ލީ ކަންކަމ އި  އިދ ރ ގެ ގެޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

 މަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދު
ގެ އެ ކަންކަން ކައުންސިލްއިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށްޓްރެޜަރީއަށ 
www.audit.gov.mv .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް  2015ޑިސެންބަރު  31 އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ
ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ުހށަހަޅ ފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ   ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު( 2013/1ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
މި މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަަނލް  ،ގައިވ  ފޯމެޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް )މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމ ގުޅޭ

ގ ްފރޭމްވަރކްއަކ  އެއްގޮތަްށ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިން ،ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ލ ޒިމްކުރ ގޮތަށް
މި އޮޑިޓް  ،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންަތކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މ ލީ ަބޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތުމ  ގުޅިގެން

 ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފަ އިދ ރ  އަށް ގެމ އްދ ގައި ކައުންސިލް

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :މަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ، އްތައް ހިންގުމ އިމ ލީ ކަންތަ އިދ ރ ގެ ގެގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއް
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ލްޙ ޞި މަޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ ގެސިލްއަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ނޑަ ކަ ކުރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަޤީކުރުމަށް ކަ
ށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެ

 46( ގެ ޔަތުގެ ޤ ނޫނު)ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓް
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ  ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގުވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ރު ވެރިޔ ގެ ކައުންސިލްގެ 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

ރ ގެ ދަށުގައިވ  އިދ އ އި އެ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ،އ އި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ )ދަ 2006/3 :ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގ ަފއިވަނީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު

 އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީދ ރީ ދ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އި 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ގަވ އިދ އި
 ޤ ނޫނުތަކ ިއ ހެންމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނި އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ(އުޞޫ

ކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ ކަމަށް ފ ހަގަ ދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްގަވ އިދުތަކަށް އަ
 މެވެ.އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަުކގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައު، ދިނުމ އެކު އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ 

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ވުނު ކުރިން ަބޔ ންކުރެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން މަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ އަ ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

މަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފަށް އަކ އި ގަވ އިުދތައެ ޤ ނޫނުތަ ތުތަކުގެ ތެޭރގައިއަރ ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖް ތައްތުޖްރ އައި
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ެއ  2015އިދ ރ އިން ަކއުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު މިގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވ   އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައިތޯ ދައުލަތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ޤ ނޫނ ިއ، ދައުލަތުެގ  ،އ އި ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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ގެ  9 ސަފުޙ  3  

 ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަދި ކައުންސިލް އިދ ރ ގެލުން ހިންމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ
މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް މަލު ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް 
 ޤަބޫލުކުރަެމވެ. ކަމަށް މި އޮފީހުން ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންަވރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ  

 

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ރ. 
 

ވ  ގޮތުްނ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައި 35ެގ  (2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  އަހަރެއް ނިމޭތ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮީފހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ކަ
ތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކން

ކައުންސިލްގެ ޑިމަގު ދަ ފުވައްމުލަކު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. ނަމަވެސް، 
އިގެން، އަހަީރ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނަ 2015އިދ ރ ގެ 

ލަށް ހުށަހަޅ ފައި ކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިްޓ ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރު
އެކަށީގެންވ  ޔ ންތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް 
 ްނ.ނުވު ޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކަށްށް ތައްރކްއަކ  އެއްގޮތަގ ފްރޭްމވަފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން

 

ބެންޖެހޭ ފައިސ  ލިވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެކިފަރ ތް ފަރ ތުން  1.07ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (2)
ކުްނ ހޯުދމަށް އެ އޮފީހަ އަޅަންވ ނެ ކަަމށ އި ލިެބންޖެހޭ ފައިސ އެއް ފަރ ތުްނ އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްހޯދުމަށް ކަމ ބެޭހ 

ވީނަމަވެސް،  ންކޮށްފައިއެނގޭ ގޮތަށް ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފަިއ އޮންނަންވ ނެ ކަމުގައި ބަޔ  އަޅ ފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތައް
ޔުމުން ބަލަހައްޓަމުްނ  ރަނގަޅަށް ލިޔެކިދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  އެ އިދ ރ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތަފުޞީލު

ސ  ހޯދަން އެކަށީގެންވ  ޖެހޭ ައދަދު ޔަޤީން ނުކުރެވުމ އި ފައިގޮސްފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުގައި ލިެބންގެން
 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވުން.

 
ރުގަޑީގައި ވަނަ ނަްނބަރު ގައިވ  ގޮުތން އިތު 2ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  163ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ  (3)

ނޑައަޅ  އު ޞޫލެއްގެ މަީތްނ ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އޮފީހުެގ ޒިންމ ދ ރު އިސްވެރިޔ  ކަ
ރ ގެ ބައެއް ސިލްގެ އިދ ހުއްދަ ލިބިގެން، ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ވ ންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު ދަޑިމަގު ކައުން

  ލިޔެކިއުމުން އެނގެންދީފައިވ ކަން ތަނުގެ އިސްވެރިއަކު ހުއްދަ ގެ ކުރިންއިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުމުމުވައްޒަފުންގެ 
 ނެތުން.

 
ޚިދުމަތްތައް  ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފައިވ  ަބއެއް ތަކެއްޗ އި ހޯދ ފައިވ  ަބއެއް (4)

 އެނގެން ެނތި އެއްބަސްވުމުގައިވ  މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ތަނަށް ލިިބފައިވ ކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ލިޔެކިޔުންތަކުން
 ( ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން.)އަށްޑިހަ ދެހ ސް ތިންސަތޭކަ ހަތެއް -/82,327
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ިދޔ ގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ހަވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުަވތަ  7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (5)
ގެ ުކރުމަށް ސ މްޕަލް ހުރިހ  ހަރުމުދަލުގެ ދަްފތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެްއޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އޮޑިޓް

ގެ އަގު ހަރުމުދަލުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނބަރ ޖަހ ފައިނުވ ކަމ އި މުދަލު ގޮތުގައި ނެގުނު ބައެއް އައިޓަމްަތކުގައި
ދ  ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖަހ ފައި ނުވ ކަމ އި މުދ  ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މު

 ހޯދ ފައި ނުވުން. އަނބުރ  ތަކެތި އެ އިދ ރ އަށް ލިބިފައި ނުވި ނަމަެވސް
 
 

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

 

އަށް ( 5ން )އި( 1)ބަރު ގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ފިޔަވައި  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން  2015ޑިސެމްބަރު  31ރ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު  ،މައިގަ

ސްކުރި ބަޖެޓ  ފ އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ަފއިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަބަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގަިއ ޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި  ،ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  2006/3 :ޤ ނޫނު ނަންަބރު، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ  2010/7: އަދި ޤ ނޫނު ނަްނބަރުކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ަގވ އިދުތަކ  

 ވެ.އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ ިއ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ެދކެމެ

 

 ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 
 

 ތައްޔ ރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވ  ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއެއް ނެތުން ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް  .1
 

ތުގެ ކޮންެމ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބުނ  ގޮތުން ދައުލަ 35ގެ  (2006/3ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު: ދައު
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  އް ނިމޭތ  ިތން އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ޫނނުގެ ދަށުން ކަ

ހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ އައެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ުބތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނިގ ވަނަ  2015ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަުގ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި

ުމަލކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައިީވ ނަމަވެސް، ޤ ނޫނުގައި ބުނ  ުމއްދަތުގައި، މި އޮފީހަށް ފުވައް
 އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންަޝލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކްއަކ  އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  
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ޑިސެންބަރ  31 މ ލީ ބަޔ ންތަކެއް ނޫންކަން ފ ަހގަ ކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން، ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ

 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ. 2015

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުެގ ދައު

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

( 2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13 އިރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ަނންބަރު:ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ
 ގޮތަށް ކައުްނސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެއް އިގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް( އ 

 

ން ޖޫރީމަނ ގެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބު ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތަފުޞީލު ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުމުން  .2
 ޖެހޭ އަދަދު ޔަޤީން ނުކުރެވުމ އި ފައިސ  ހޯދަން އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވުން ގޮތުގައި ލިބެން

 

ތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެކިފަރ ތް ފަރ  1.07ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ހުރި އަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ އެއް ހޯދުމަށް އެ އޮފީހަކުން އަޅ ފައި  ފަރ ތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްކަމ ބެހޭ 

އަމިއްަލ  ،ސްއެނގޭ ގޮތަށް ރިޯކޑުތައް ބެލެހެއްޓިފަިއ އޮންނަންވ ނެ ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެ ފިޔަވަޅުތައް
ނޑު ކުރިމަތިން(  ފަރ ތަކަށް އަކަ ފޫޓު ގެ ބިމުގެ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގަިއ  4200ދޫކޮށްފައިވ  )ފުވައްމުަލކު ދަޑިމަގު އަވަށު ބޯޅަދަ

އަކަ ފޫޓަށް މަހަކު ދައްކަންޖެޭހ  4200)ވިހި( ލ ރީގެ ރޭޓުން  20އަހަރު ކޮންމެ މަހެއްގައި  4އެގްރީމެންޓް ކޮށްފައިވ  ފަހު 
ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ގަވ އިދުން ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ  5)އަށްސަތޭކަ ސ ޅީސް( ރުފިޔ  އެގްރީމެންޓުގެ  -/840

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ކުލި ނުދައްކ  ފ އިތުވ  މަހަކަށް ޖޫރީމަނ ގެ  5އިދ ރ  އަށް ދައްކ ފައި ނުވ އިރު، އެގްރީމެންޓުގެ 
މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ  6ންސ ސް( ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނަގ ފައި ނުވެއެވެ. އަދި އެގްރީމެންޓުގެ )ފަ -/50ގޮތުގައި 

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވީނަމަވެސް، އެއްބަސްވުން ބ ތިލް ކޮށްފައި ނުވ  ކަމ އި އެއްވެސް  60މަތިން ފައިސ  ނުދައްކ  
 ކުރެވުނެވެ.ފިޔަވަޅެއް އަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ 

އެހެންނަމަވެސް ވަކި އަހަރަކުން ފެށިގެން ނުދައްކ  ހުރި މަހު ކުލިއަށް ޖޫރީމަނ  ނުނެގޭ ގޮތަްށ ނިންމައި، ކައުންސިލުްނ 
މިފަރ ތ އެކު ކުރިން ވެފައިވ  އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފައިސ  ނުދައްކ  މަސް 

ގޮތަށ އި އަދި ޖޫރީމަނ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓ ފައި ނެތުމުެގ  ވަކިން އެނގޭނޭ
ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބެން ޖެހެނީ ިކހ  އަދަދެއްގެ ަފއިސ އެއް ކަމ އި އަދި ޖޫރީމަނ  ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެެހނީ 

 ން ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ. ކިހ  ފައިސ  އެއްކަން އެނގެ
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 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ވ ގޮތަްށ ކުލި ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކ އި މެދު ފިޔަވަޅު  1.07)ހ( ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
މަށ އި އަދި  މި މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ވ ގޮތަށް ިމ އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްަތކަށް ހުށަހަޅައި އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވު

 ފައިސ  ހޯދުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭނޭހެން ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ. 

އެއްގެ ކުރިން ފައިސ  ނުދައްކ ނަމަ،  10ަވނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަިތން ކޮންމެ މަހެއްގެ  5)ށ( އެގްރީމެންޓުގެ 
ނޑައަޅ ފައިވ  ރޭޓުން ފައިސ  ނެގުމަށ އި އަދި   ނ ގެ ގޮތުގައި މަހަކަށްޖޫރީމަ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން  6ނަގަން ކަ

ދުވަސް ފ އިތުވެއްޖެނަމަ، އެފަރ ތަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ދެއްވުމަށްފަހު އެގްރީމެންޓް ބ ތިލް  60ފައިސ  ނުދައްކ  
 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ  ދީފައިވ އިރު އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތި އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރިކަން ޔަޤީންނުކޮށް ފައިސ   .3
  ދީފައިވުން 

 

ވަނަ ނަންބަރު ގައިވ  ގޮތުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ  2ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  163ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ 
ންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ޒިންމ ދ ރު އިސްވެރިޔ  ކަނޑައަޅ  އުޞޫލެއްގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެން، މަސައްކަތަކީ ޕަރމަނަ

އިތުރުގަޑީެގ ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ވ ންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު ދަޑިަމގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ 
ުނގެ އިސްވެރިއަކު ހުއްދަދީފައިވ ކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެްނނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެޮގތުްނ ތަ ގެ ކުރިންމަސައްކަތް ކުރުމު

 ގައި އެވަނީއެވެ. 1އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ  ދީފައިވ  ގޮތް ބެލިެބލުމުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ހިމެނޭ ތ ަވލް 

ރެ ގަޑިއަށް ވު 8ދުވަސްތަކުގައި އޮފީސް ނިމޭ ގަޑިން ފެށިގެން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި )ހ( ބައެއް މުވައްޒަފުން ރަސްމީ 
އިދ ރީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ ކަމަށް ލިޔެ ފައިސ  ނަންގަވ ފައިވ ކަން  ،ގަޑި އިރު 15ގިނައިން އަދި ަބންދު ދުވަސްތަުކގައި 

ނޑުމެއް ނެތި މިހ  ގިނަ އިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ  ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް އެއްވެސް ހުސްވަގުތެއް ނުނަ ގ  މެދުކެ
  ލިޔެފައި ހުރުމުން މިގަޑިތަކަކީކަމަށް ލިޔެފައި ހުރުމުންނ އި ައދި މިވަގުތުތަކުގައި ހަމައެކަނި ިއދ ރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 ދު ސުވ ލު އުފެދެއެވެ.އެއްކަމ މެހަޤީގަތުއި ވެސް އިތުރަށް ކުރެވިފައިވ  މަސައްކަތަށް ދީފައިވ  ފައިސ  

)ށ( ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރައަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ  ދީފައިވުމ އި އަދި މިގޮތަށް 
މަސައްކަްތ އިތުރުގަޑީގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސަތްކަތް ކޮށްފައިވ ކަމަށް ބަލ ފައިވ  ގަޑިތަކަކީ ހަީޤގަތުގައި ވެސް 

 ކޮށްފައިވ  ގަޑިތަކެއްކަން ޔަޤީން ނުކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ހުއްދަ ދެއްވުމުގައި ހުއްދަ އަށް 
 އެދޭ މުވައްޒަފު އ އި އެއް ފަްނިތއެއްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް އިތުުރގަޑީގެ ހުއްދަ ދީފައިވުމ އި، އަިދ ބައެއް މުވައްޒަފުންަނށް
އެމުވައްޒަފަށް ވުރެ މަޤ މުގެ ގޮތުން ދަށް މުވައްޒަފުން ވެސް އިތުރުގަޑީގެ ނޯޓުކުރ  ފޮތުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި 
ވުމ އި އަދި އެކި މަސްމަހު އެކި މުވައްޒަފުން މި ފޮތުގައި ޮސއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ހުރުމުން، ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ 

އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަ ދެމުން ގެންޮގސްފައިވ ކަމ އި މެދު ސުވ ލު  ދިނުމުގައި ހަމަޖެހޭ އެއް
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ަވނަ ނަްނބަރު ގައިވ  ގޮތުެގ  2ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  163އުފެދެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ 

ނޑައަޅ    ވޭކަށް ނެތެވެ. އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބެލެމަތިން އޮފީހުގެ ޒިންމ ދ ރު އިސްވެރިޔ  ކަ

ގަޑިތައް ިއތުރު ގަޑީގެ ޝީޓްތަކުގަިއ  )ނ( އިތުރު ގަޑީގެ ޙ ޟިރީގައި ރަސްމީ އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކުަގއި ނިކުމެފައި ހުްނނަ
ނޑައި  އިތުރުގަޑީގެ ޙ ޟިރީއަށް ބަދަލު ގެނައުން ފަަދ  ބަދަލު ގެނެސްފައިވ  ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.ލިޔުމަށްފަހު ގަޑިތައް ކަ

 ކަންތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮުތމަކީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ  އޭގެ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ހުޅުވ ލެވޭ ދޮރެއްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

 ތަފުޞީލް : މަސައްކަތް ކުރިކަން ޔަޤީން ނުކޮށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވ  ފައިސ ގެ 1ތ ވަލް 

ބ.ޕ -އަސ ސީ މުސ ރަ  #
 މަސް(12)

އިތުރުގަޑީގެ 
 ފައިސ  

އިންސައްތަ 
 )އެނުއަލް ބ.ޕ(

ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި  2015
 ޚަރަދުކޮށްފައިވ  އަދަދުގެ އިންސައްތައިން 

1 113,700 111,184 98% 8% 

2 67,320 75,893 113% 6% 
3 79,320 56,963 72% 4% 
4 79,320 51,100 64% 4% 
5 60,240 43,504 72% 3% 
# 399,900 338,644 85% 25% 
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

)ހ( އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ ކަމަށް ލިޔެފައިވ  ގަޑިތަކަކީ ހަޤީގަތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ގަޑިތަކެއްތޯ 
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ  ނުދިނުމަށް ދަންަނވަމެވެ.ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 

ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ  2ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  163)ށ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވ އިދުގެ 
ނޑައަޅ  މަތިން އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ޒިންމ ދ ރު އިސްވެރިޔ  ކަ

އުޞޫލެއްގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިެގން ކުރައްވ  މަސައްކަތަކަށް ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދައުލަުތގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ަބޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮތަށް މުސ ރައ އި އެކިއެކި އެލަވަންސް އަދި އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަށް  4.20

 އިތުރަށް ދެވިފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔ އަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމ ފައިވ ކަން ޔަޤީންނުކޮށް ފައިސ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން  .4
 

ވަނަ އަހަރު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެކިއެކި ފަރ ތްތަކ އި މެދު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުްނ  2015
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭނެކަަމށް ނުވަަތ  ހޯދ ފައިވ  ބައެއް ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތްތައް އެއްބަސްވުން ތަކުަގއި ކަ

mailto:info@audit.gov.mv


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

ގެ  9 ސަފުޙ  8

ކޮްށފައިވެއެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރ ނީ ބަންދު ދުަވސްތަކ އި މަސައްކަތްކުރ  ނިންމަންޖެހޭެނ ކަމަށް ބަޔ ން

 ފަރ ތުގެ ބ ރު ނުހިނގ  ދުވަސްަތއް ނުހިމަނައިގެން ކަމުގައި ވެސް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.

އިވ  ބައެއް ތަކެއްޗ އި ހޯދ ފައިވ  ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގަނެފަ، ނަމަވެސް
 -/82,327އެއްބަސްވުމުގައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަނަށް ލިިބފައިވ ކަން ުނވަތަ ނޫންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތި 

ގޮތަށް ދިމ ވެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ )އަށްޑިހަ ދެހ ސް ތިންސަތޭކަ ަހތެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މި
ގައި މަސައްކަތް ނިމުނު ތ ރީޚެއް ޖަހ ފައި ނުވުމުެގ  އިދ ރ އިން ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެންދ  "މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު"

ގެ ތ ރީޚެއްގައި ކަމުން ސަބަބުންނެވެ. އަދި ރިޕޯޓުތައް ަތއްޔ ރުކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްަދތަށް ވުރެ މ  ފަހު
މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް ނިންމ ފައިވ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފ ހަަގ 

 ގައި އެވަނީ އެވެ. 2ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނުކަންތައް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް 

ދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމިކަން ޔަޤީން ނުވ  ކަންކަމުގެ ތަފުޞީލް : އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ 2ތ ވަލު 

މަސައްކަތުގެ ބަލައިގެން ފައިވ  ތަކެތި / ޚިދުމަތް 
މުއްދަތު 

މަސައްކަތް ޙަވ ލު 
 ކުރި ފަރ ތް 

އަދަދު 

17,797 ލް އަޙްމަދު ވިޝ  ދުވަސް 05 އިމ ރ ތުގައި ނެޓްވޯރކް އަދި ފޯން ލައިން އެޅުން  އ 

އެއަރ ކޮންޑިޝަން  03ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށ އި ހަރުކުރުން 

32,400 ނިރިވަން ގްރޫޕް  ދުވަސް 07

ނޑި  02ކޮނންފަރެންސް ޭޓބަލް ައދި  01 އޮފީސް މޭޒ އި ގޮ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

32,130 ހޯމް ލައިން  ދުވަސް 48

82,327ޖުމްލަ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އެކިއެކި ފަރ ތްތަކ  އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ފައިސ  ދެްއކުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް 

 ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށ އި އަދި މިދެންނެވި ލިޔުން ނުހޯދ  ފައިސ  ނުދެއްކުމަށް ދަންނަވަމެެވ.

ނުވުން  ބަލަހައްޓ ފައި  އެއްގޮތަށް  ގަވ އިދ   ރަޖިސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  .5

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ހަިދޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހ   7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ،ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ. ނަމަވެސް

އޮޑިޓް ކުރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ބައެއް ހަރުމުދަލުގެ ަހރުމުދަލުގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ ޖަހ ފަިއނުވ ކަމ އި 
ރުން ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ މުދަލުގެ އަގު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖަހ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތު
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