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ުބރީުައޮތޅުުުުހަވދުު ުއްނސ ލްގެުުަމޑަވެލު ުެދުކުނ ުރގ2015ުުެުގެުއ ާދރުާުަކ ުަވަނުައަހ
ުޮއޑ ްޓުރ ޕޯޓްުުްނސްުޮކމްޕަްލޔަު

 ތަޢ ރަފު . ހ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުީރ  )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 2007/4ނަންބަރު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ަޚރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ ެއ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2015 ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޑަވެލި

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، 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 ، މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި 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 ންގައިތޯ ޔަޤީއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭކުރުމަށް ކަ
ށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެ

 46ތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ޔަ)ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓް
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ހުވަދު އަޮތޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރުގެ ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ރ ގެ ދަށުގައިވ  އ އި އެ އިދ  ރ ކައުންސިލްގެ އިދ   ،އ އި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ )ދަ 2006/3ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ިހންގ ަފއިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

ލ މަރުކަޒީ އިރ ތައް ދ ރީ ދ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އި  2010/7ޤ ނޫނު ނަންަބރު  ،ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 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، މަށް ލަފ  ދިނުމ އެކުއިޞްލ ޙުކުރު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ވުނު ކުރިން ަބޔ ންކުރެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން މަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު 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 ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ  ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލިމިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި ، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިން
މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އަރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

 ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 
 

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

ވ  ގޮތުން، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 35(ގެ 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 ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި 
 ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި  ހުވަދު އަތޮޅުހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅަންވ ެނއެވެ. ނަމަވެސް، 

ޕޯޓް ހިމަނައިގެން، ރިވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި  އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، ޮއޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ

އިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފަ ވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލިހުވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް 
 ނުވުން. ތަަކކަށްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންރކްއަކ  އެއްގޮތަށް ތައްގ ފްރޭމްވައެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯިޓން

 

ރިއެއްގެ ހުއްދަ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިްނ ވެ ވަނަ މ އްދ ގައި، 8.05ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ  (2)
ސ ޅީސް އެއްހ ސް ) -/41,365މި ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް  ،ލިޔުމަކުން ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ަބޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

 ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔ ގެ ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަށް ހޯދ ފައިވުން.
 

ށް ބަލައިގަްނނަ ޮގތުގެ މަތިްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  2.04ގަވ އިުދގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ (3)
މިރިޕޯޓްތަކުގައި ، ފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓ އި އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް

ޯޕޓް މި ގަވ އިދުގެ އި ިލބޭފައިސ ގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ރިބޭންކް އެކައުންްޓ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭފައިސ  ހިމަނ ފަިއނުވުމ 
 ގައިވ  ނަމޫނ އ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރަމުން ގޮސްފައި ނުވުން.  5އަދި  4އެނެކްސް 

 ބަލައިގަތުމަށް ގައި ދައުލަތުގެ ަތްނތަނަށް އ މްދަނީގެ ޮގތުގައި ފަިއސ  1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ  (4)
މި ގަވ އިދ   ،ވީަނމަވެސް ޖެޭހނީ ޕްރީ ޕްރިންެޓޑް ޗ ޕް ކުރެވިފައިވ  ރަސީދު ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިބޭނުންކުރަން

ފައިސ  ބަލައިގަތުމަްށ  އ މްދަނީ ރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކ ނުލ ، މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންލ ފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްޚި
ދަ ސޮފްޓްވެއަރ  ގައި ހަދ ފައިވ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ކަމ އި އަދި މިފައެކްސެސްބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް 

 އެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލ މަތީ ކަންކަން ނެތްކަން. 
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ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  124ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ ' (5)
ަބރުން ހުށަހަޅ ފަިއ މެމްބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަީނގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލް މެމް

 ނުވުން.
 
 

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

( އަށް 4( އިން )1ަބރު )ގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަން)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި  ،މައިގަ

އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ  2015ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ޫނނު ނަންބަރު ( )ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު  2006/3 :ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ،އ އި

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަީނ  ،ފިޔަވައި  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ( ގައި 5ބަރު ))ށ( އަދި ނަން މައިގަ
)ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި އެއްގޮތަށްކަަމްށ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު

 މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

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

 

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

 
ދައުލަތުގެ ކޮންެމ  ބުނ  ގޮތުން ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 35(ގެ 2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު: 

ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިޭމތ  ިތން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ޫނނުގެ ދަުށން ކަ
ޓަރ އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑި

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި  2015ގެ އިދ ރ ގެ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްނަމަވެސް، 
ޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮ ،ހިނގި ކަންތަްއތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިަމނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ުބނ  މުއްަދތުގައި

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް، ޤ ނޫނުގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، މި އޮފީހަށް 
ށް އެކަށީެގންވ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯިޓންގ ފްރޭމްވަރކްއަކ  އެއްގޮތަގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ ކައުންސިލް

mailto:info@audit.gov.mv
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ގެ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލް، ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކެއް ނޫންކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން

 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. 2015ޑިސެމްބަރު  31ގެ އިދ ރ 

ލަފ  ދިންގޮތް  އިޞްލ ޙުކުރަން 

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

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

 (2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ަނންބަރު:
 މެޓް(އ  އެއްގޮތަށް ކައުންިސލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯ

ން ނުކޮށް ބައެއް ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވު ފޯމް ތައްޔ ރު /ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޮތް  .2

 8.05ދައުަލތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިްނ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް 
)ސ ޅީސް އެއްހ ސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  -/41,365މި ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް  ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

ގައި  1ތ ވަލް ރުފިޔ ގެ ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަށް ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިޮގތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު ތަެކތީގެ ތަފުޞީލު 
 އެވަނީއެވެ.

: ޙިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔ ރުނުކޮށް ހޯދ ފައިވ  ތަކެއްޗ އި ޙިދުމަތް 1ތ ވަލު 

ފައިސ ގެ އަދަދު  ހޯދި ތަކެތި/ ޙިދުމަތް  ޕީވީ ނަންބަރު  ތ ރީޙު 

5,500 އޭސީ މަރ މ ތު ކުރުމަށް  117 27/05/2015
7,890 ޓިއުބްލައިޓް ގަތުަމށްވޯޓ ރ ޕްރޫފް  30 22/02/2015

12,518ޓޯނަރ ގަތުމަށް 22/02/201527

11,872ޓޯނަރ ގަތުމަށް 21/05/201594
3,585 ފ ޙަނ ގެ މުށި ގަތުމަށް  205 17/09/2015

41,365ޖުމްލަ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް  8.05ގަވ އިދުގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 

 އެދޭ ފޯމް ތައްޔ ރުކޮށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ގެ  7 ސަފުޙ  6

ތައްޔ ރުކުރަމުން ނުދިއުން ލިބޭ ފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓ އި އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް  .3

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓ އި އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވީ 
އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިރިޕޯޓްތަކުގައި ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭފަިއސ  ހިމަނ ފައިނުވ ކަމ އި ލިބޭފަިއސ ގެ ، ނަމަވެސް

( މަތީން ތައްޔ ރުކުރަމުން ނުދ ކަން ފ ހަގަ 5އަދި  4ގައި ވ ގޮތުގެ )އެނެކްސް  2.04ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ކުރެވުނެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ހުގެ ރިޕޯޓް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސ ގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓ އި އަހަރު ދުވަ
( މަތީން ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރުމުގައި 5އަދި  4ގައި ވ ގޮތުގެ )އެނެކްސް  2.04

 ންނަވަމެވެ.ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ އ އި ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީއަށް ވަކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށްވެސް ދަ

ރަސީދު ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރ  އެކްސެސް ޕްރޮގްރ މްގެ ސަލ މަތީ ފިޔަވަޅުތައް ދަށްވުން  .4

ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ފައިސ  ބަލައިގަތުމަްށ  1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
މި ގަވ އިދ   ،ބޭނުންކުރަންޖެޭހނީ ޕްރީ ޕްރިންޓެޑް ޗ ޕް ކުރެވިފައިވ  ރަސީދު ފޮތްތަކެއްކަން ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ސިލްގެ އިދ ރ އިން އ މްދަނީ ފައިސ  ބަލައިގަތުަމްށ މަޑަވެިލ ކައުން ، ޙިލ ފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަކ ނުލ 
ސެސްގައި ހަދ ފައިވ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްކަމ އި، މިގޮުތން މިފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކް 

އަރ އިން ރަސީދެއް ތައްޔ ރު އެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލ މަތީ ކަންކަން ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސޮފްޓް ވެ
 ކުރުމަށްފަހު، އެ ރަސީދުގެ ކޮޕީ ސިސްޓަމް އިން ބަދަލުކުރެވެން ހުރިކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޓްކޮށްގެްނ ޕްރިން-ގައި ވ ގޮތުގެ މަތިން  އ މްދަނީގެ ފައިސ އަށް ރަސީދުފޮތްތަކެއް ޕްރީ 1.02ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ސީރިއަލް ނަންބަރު ތަރުީތބުން ަރސީދުތައް ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެެވ. އެނޫން ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރ ނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގައި ެމނުވީ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ަދންނަަވމެވެ.
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