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 ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ 
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 ކައުންސިލްގެ އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި
 އިދ ރ ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

  ތަޢ ރަފު ހ. 

ކައުންސިލްގެ   ނިލަންދޫނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(4/2007  :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   އަހަރަށް އެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ  2016ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ 
ނޑައެޅުނު ހު ،އެއްގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދޫދުގެ އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

 ،ބެލެހެއްޓުމުގައި މ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ   އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި، ތެރޭގައިތޯ 
ދިވެހިރ އްޖޭގެ ) 7/2010ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރު: ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި،  3/2006: ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ނޫނުތަކ އި އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ 
ފ ހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް  ކުރަން  ޞްލ ޙުއި ،ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި ޢަމަލުގަވ އިދުތަކަށް 
މ އްދ ގެ  ވަނަ 36ގެ (ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 :ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރު އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ޞްލ ޙީކަންކަމ މެދު އި 

 ،އެކު މ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ ލީ  އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ ނިލަންދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީމަތިން  ގޮތުގެވ  )ހ( އ އި އެއްގޮތް
ރައްޔިތުންގެ  އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިނެފައި ވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 

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

ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ 2016ޑިސެމްބަރ  31ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ވަނަ މ އްދ ގެ  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006: ނޯޓުތައް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު

ލީ ބަޔ ންތައް )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުން، މ  
ވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނީ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެ 

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި
 ތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ސަފުރު  ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ގައި އެހީތެރިވެދެއްވިކޮށް، މި އޮޑިޓު ފ ހަގަ 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސްމ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ށ.

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

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  3/2006 :ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރު
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ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން، ޤަވ ޢި ޓެރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ  ،މ އި، ބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގު އިދ ރ ގެ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ސިއިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ  ގެކައުންސިލް  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ކައުންސިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ބަލަހައްޓ ، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް އަހަރީ  ،ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި

ވަނަ  46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006: މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސި  ލަންދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނި މ އްދ ގެ ދަށުން   ލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

ޚަރަދު އިދ ރ އިން  ކައުންސިލްގެ ނިލަންދޫނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
އެޅިފައިވ  ނޑަކަބަޖެޓުގައި  ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް،

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

ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ޞޫ އުދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  އިދ ރީ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ  7/2010: ދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރުގަވ އިއ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
އިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް މަލުކުރެވިފަޢަތަކަށް އިދުގަވ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި  ގެއ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް 

ންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު، އެ ކަޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙު ބަޔ ން ކުރުމ އި، އި
 ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

ލުކުރުމަށްތޯ ހ ސި ޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ މަ ރިފ ސްކު ގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް
ކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަ

ތަކ އި ޚިލ ފަށް އިދުގަވ  ނުތަކ އިސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫކައުން، ދ ގަވ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ،ނޫނ އިޤ 
 ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ސަޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރު

ވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި 2016ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ނިލަންދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މިގޮތުން 
ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި  ލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ ހ ސިއިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް  އެ ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، ރިފ ސްކުކައުންސިލުން  

ނޑައެޅުނު ހުދޫދު  ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އަދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ   ،ތޯ އ އިގެ ތެރޭގައިޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ގެއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ދ ގަވ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގައި، އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ 

މިންވަރަށް  ޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ ބަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ޢަތަކަށް ގަވ އިދުއިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި 
 އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންގަވ އި ޤ ނޫނ އި ރ. 

އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3 : ނަންބަރު ޤ ނޫނު (1
ޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ކަންތައްތަކުގެ ރިވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އެ އިދ ރ ގައި ހިނގި  2016އިދ ރ އިން ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

މުން، ކައުންސިލްގެ އި ނުވުޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފަ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ، ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި
 އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއްކުރެވެން ނެތުން.
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ފަދައިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ މ އްދ   6.16ގެ (2009ފެބުރުވަރީ 11 ގަވ އިދު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  (2
ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓިފައިވ  ފައިސ  ނަހަމަގޮތުގައި  މިހެންވުމުން  .ނުވުންކޮށްފައި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރު  ފައިސ ގެ ންނަ ތިޖޫރީގައި ހަފްތ ގެ ނިޔަލަށް ހު

 ފައިސ  ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. އިމަގުފަހިވުމ  ށްބޭނުން ކުރުމަ

ގޮތ   ޔ ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގައި ބަ  8.14ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( އަދި  8.09(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ 11 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (3
  ސަތޭކަ ތިރީށް އަށެއް( )ފަންސ ސް ނުވަ ހ ސް އެއް -/59,138 ލަ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމަށް ޖުމް، ދައިނުހޯ ފަރ ތުން އަގު ޙިލ ފަށް ތިން 

 ވެން ނެތުން. ކަށަވަރުކުރެކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދ ހުރި ގޮތަށްކަން  މި ތަކެތި ހޯދ ފައިވަނީ  ،މުންރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވު

ލ ފަށް އ ންމުކޮށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތ  ޚިގައި  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 8.15(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ 11 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (4
މި ތަކެތި  ށްފައިވުމުން ކެތި ހޯދުމަށް ޚަރަދުކޮ)އަށްޑިހަ ހަ ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔ  ތަ -/86,620ޖުމްލަ  ޢިއުލ ން ކުރުމަކ ނުލައި

 ހޯދ ފައިވަނީ ވ ދަވެރި އަދި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީންކަން  ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުން. 

ލަށް އޯޑަރ ކުރ  ފޯމް މުދަ ގޮތަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( 8.10(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ 11 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) (5
ރުފިޔ   (ސ ޅީސް ކަސަތޭ ތިން ހ ސް ތިން ނުވަދިހަ ލައްކަ ހަ ) -/693,340 ޖުމްލަތި ހޯދުމަށް ޚިދުމަތ އި ތަކެތައްޔ ރުނުކޮށް 
ގަނެފައިވަނީ އިސްވެރިއެއްގެ  ގަނެފައިވ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވ  ތަކެތިކަމ އި، އެ ތަކެތި ގޮތުން ނަތީޖ އެއްގެ  ން.ޚަރަދުކޮށްފައިވު

 ނެތުން.ހުއްދައިގެ ދަށުންކަން އެނގެން 

އެ  ، ލިބުނު ކަމަށްއޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށްވަނަ މ އްދ ގައި  8.11 (ގ2009ެފެބްރުއަރީ  11ވ އިދު )ގަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  (6
އޯޑަރުކުރި  ،ށް ހުރިތޯ ބަލައިތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަ ،ތަކެއްޗ  ޙަވ ލުވ  ފަރ ތުން )ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން(

 ހަ )  -/693,340 ޖުމްލަ  ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބުނުކަން އެނގެންނެތި، ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
 ލިބިފައިވ  ޚިދުމަތ އި ފައިސ  ދެއްކިފައިވަނީ ކައުންސިލަށްޚަރަދުކޮށްފައިވުމުން ރުފިޔ  ( ސ ޅީސް ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ތިން ނުވަދިހަ  ލައްކަ

  .ތަކެއްޗައްކަން ޔަގީން ނުކުރެވުން

ގަވ އިދު ލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ދައު ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް (7
 ތަކެތި ބައެއް  ންޖެހޭހިމަނަ  ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ  ގޮތ  ޚިލ ފަށް  ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ވަނަ މ އްދ ގައި  7.01(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11)

ގެއްލުނު  ،ޑުވެރުސަތު ބޮގެއްލުމުގެ ފުމުދ  ތީޖ އެއްގެ ގޮތުން، ކޯޑު ނަންބަރު ޖަހ ފައި ނުވުން. ނަ މުދަލުގައި ބައެއް ނުވުމ އި ފައިނ ހިމަ
 . ތަފުސީލު އެނގެން ނެތުން ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަންނަން ދަތިވުމ އި

 ފް އޮ މިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  ބައެއް ދަތުރުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް، 2016ލުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސި   (8
 އަށް  5 ބ ބު  ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުއިން  01/2012 ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.  ގޮތަށްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގައި  5.16ގެނެވުނު އިޞްލ ޙުގެ 

ކޮންމެ  ،އްދ ގައިމ ވަނަ  115ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(ގެ ޞޫކަޒީ އުރުއްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަދިވެހިރ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު (9
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މަވެސް،ހަފްތ އަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތ ވަލު ކުރެވިފައިވ  އ ންމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަ

 .ދަލުވުންކަމުގައި ވުންބައް 41ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބ އްވ ފައިވަނީ ޖުމްލަ  52ވަނަ އަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ  2016 ލުންންސިނިލަންދޫ ކައު

 

 

 

 

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


މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

4 ގެ 8ސަފުޙ  

 

 
                                                                                                             
      

 

                                                                                                                                                                                                                        

 މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ޢަ ވ އިދަށް ގަބ. ޤ ނޫނ އި 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ށް އަ( 8( އިން )1) ނަންބަރު ގެމިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް  މަލުކުރެވިފައިވ ޢަދަށް ގަވ އި ޤ ނޫނ އި )ހ( 
ނޑުގޮތެއްގައި، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ،ކަންފިޔަވައިކަން އަށް ނިމުނު މ ލީ  2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ  ނިލަންދޫ މައިގަ

  ،އް ހ ސިލްވ  ގޮތަށްމަޤުޞަދުތަ އެ ކައުންސިލްގެ  ރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް،ރަށް ކައުންސިލުން ފ ސްކުއަހަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް  ނު(ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫ ދައު) 3/2006: ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  މިންވަރަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަ

ކ  އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ތަގަވ އިދުއި ނުތަކ ދ އި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫގަވ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ އ އި 
 ދެކެމެވެ.

ޔ ންކޮށްފައިވ  ބަ އިގަ( 9) ނަންބަރު ދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެގަވ އި ޤ ނޫނ އިއަދި، )ށ( 
ނޑު ގޮތެއްގައި،، ކަންކަންފިޔަވައި ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައި އެހެނިހެން މ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނިލަންދޫނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މައިގަ

ރި ލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހު ދ އި ކައުންސިއިވ ގަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫ ) 3/2006: ޤ ނޫނު ނަންބަރު ވަނީ 
 ތަކ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.ގަވ އިދުއި ނުތަކ އެހެނިހެން ޤ ނޫ

 ކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް ޞްލ ޙު އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އި ޅ. 

 އިދ ރ ގެ މ ލީ ބަޔ ން އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން. ކައުންސިލްގެ  .1

، ތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިދައުލަ ،ވަނީވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 

ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ  އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ
އަދި ރަށު  ޅުމަށެވެ.ހިސ ބުތަކ އި އެ އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެ

ރީ  ރަލަށް ހުށަހަޅ ނީ މިނިސްޓް ދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެކައުންސިލްތަކުންނ އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަ
ގައިވ  ނަމޫނ  އ އި  1(ގެ އެނެކްސް D2/CIR/2016/9-13އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރު: 

 އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރު 2016ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ، ނަމަވެސް
ށްޓަކައި  ތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމައެ އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަ

ނެތްކަން   އޮޑިޓެއްކުރެވެން ބަޔ ންތަކުގެ މ ލީ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެއެހެންކަމުން،  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 ކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ޞްލ ޙު އި 

ރކިއުލަރ ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއްގެ، އަހަރީ ރިޕޯޓ އި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަ 
 2006/3: ގައިވ  ނަމޫނ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ފަހު، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  1(ގެ އެނެކްސް D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރު: 

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކުރ  ގޮތަށް، މި އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ 
 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
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   ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން  ގައި ހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު ތިޖޫރީ ނިޔަލަށް ހަފްތ ގެ  .2

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގިައ  6.16(ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
 ހުރި ހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )ނަގުދު ފައިސ އިން ހުރި އަދަދ އި، ޗެކުން ހުރި ވަރ އި، ބޭރު ފައިސ  ހުރިނަމަ، އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން

އަދި އޮފީހުގެ ، ހިސ ބު ޗެކްކޮށް، ފައިސ  ގުނައި އ އި ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެތިޖޫރި ، އަދަދު( ބަލައި
އި، ޗެކު ނަންބަރުތަކ  ، ވެރިޔަކު އެހިސ ބު ބަލަމުން ގެންދިއުމަށެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ތައްޔ ރުކުރެވޭ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގައި ޗެކުން ހުރި ފައިސ ގެ ތަފުސީލު

ސް ބަންދުވުމުގެ ޗެކުގެ ތ ރީޚް އަދި ފައިސ ގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށ އި، ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ އ ދިއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީ
  ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށްވެސް މި މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   6.16ގެ ގަވ އިދު އިދ ރ އިން އިސްވެ ބަޔ ން ކުރެވުނު  ގެކައުންސިލު  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫނަމަވެސް، 
 މިހެންވުމުން .ރެވުނެވެގަކު ނުވ ކަން ފ ހަ  ނިޔަލަށް ހުރި ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށްފައިހަފްތ ގެ  އިތިޖޫރީގަ ފަދައިން އެ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ ގެ 

 ބޮޑުވ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ފައިސ  ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު  އިމަގުފަހިވުމ  ށް ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓިފައިވ  ފައިސ  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ނުވަތަ   ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި، މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ ގޮތަށްވަނަ  6.22(ގެ R20-2017ދު )ގަވ އިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 ވައްތަރެއް  ކޮންމެ އޭގެ ހުރިނަމަ ބޭރުފައިސ  ހުރިވަރ އި، ޗެކުން އަދަދ އި، ހުރި ނަގުދުފައިސ އިންހުރި ފައިސ ގެ ހިސ ބު )އޮފީހުގައި ބަހައްޓ ފައި

 ،ގުނައި  ފައިސ  ،ޗެކުކޮށް ހިސ ބު އެ ވ ލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފަކު ތިޖޫރީއ އި ހަ ބަލައި، (އަދަދު ހުރި ވަކީން 
 ދަންނަވަމެވެ. ޗެކުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ބަލައި ރަނގަޅުތޯ ހިސ ބު އެ މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ   އޮފީހުގެ އަދި

  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަގު ބަލާފައި ނުވުންމުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  .3

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

ދިދ ނެ ކަމަށެވެ. ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވ  ފަރ ތަކުން، އެތަކެތި ހޯ 
)ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ  ހަމަނުވ  ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  -/25,000 ،ކޮށްފައިވަނީވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ން  8.14އަދި ހަމަ މި ގަވ އިދުގެ 

ން އަގު ހޯދައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަ ފަރ ތަކ އި ހަވ ލުކުރުވުމަށްފަހު، ވަކި ފަރ ތެއް ހޮވީ ތަކުފަރ   އެންމެ މަދުވެގެން ތަފ ތު ތިން
 ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. ރިއަކު ސޮއިކީއްވެގެންކަން ބަޔ ންކޮށް އިސްވެ

)ފަންސ ސް ނުވަ ހ ސް  -/59,138 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2016 ންގެ އިދ ރ އިކައުންސިލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  ނަމަވެސް، އެހެން
 މިހެންވުމުގެ  .ވެކުރެވުނެ ވެ ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެން އަގު ހޯދ ފައި ތިންފަރ ތު ،ހޯދުމުގައިރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި މުދ    އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް އަށެއް(

 .ނުކުރެވެއެވެ ކަށަވަރު ގޮތަށްކަން ފައިދ ހުރި  އެންމެ ކައުންސިލަށް  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ފައިސ  ގަންނަން ތަކެތި ،ސަބަބުން

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ެއ ، ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 10.24(ގެ R20-2017) ގަވ އިދުއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދަ ، ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި
އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން  ،)ތިރީސްފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ އިތުރުނުވ ނަމަ -/35,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު 

 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެ، ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކެށީގެންވ  ފަރ ތަކުންއެ ، ތިން ފަރ ތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދައި
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mailto:info@audit.gov.mv
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 ތަކެތި ގަތުމަށް މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް އިއުލ ންކޮށްފައި ނުވުން  .4

 ގަންނަންޖެހޭ  ހަރ އެއްފަ  ،ވަނީ ބަޔ ންކޮށްފައި ގައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 8.15 ގެ(2009 ފެބުރުވަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ސީއަންދ   ލިބޭ އުލ ންކޮށްގެންޢި އ ންމުކޮށް ގަންނަންވ ނީ އެތަކެތި  ބޮޑުވ ނަމަ ވުރެ  ރުފިޔ އަށް( ހ ސް  ފަންސަވީސް) -/25,000 އަގު ތަކެތީގެ

  .ބަލައިގެންކަމަށެވެ ހިސ ބުތަކަށް 

 ، )ފަންސަވީސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަކެތި ގަތުމުގައި -/25,000އެއްފަހަރ  ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަގު  ،ނަމަވެސް
)އަށްޑިހަ ހަ ހ ސް ހަ ސަތޭކަ  -/86,620 ޖުމުލަ،އ ންމުކޮށް ޢިއުލ ންކުރުމެއް ނެތި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ 

އެހެންކަމުން މިތަކެތި ހޯދ ފައިވަނީ ވ ދަވެރި އަދި ދެފުށްފެންނަ    ވަނަ އަހަރު ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 2016ވިހި( ރުފިޔ ގެ ތަކެތި 
ތަށް އަގު ބަލަމުން ނުދ ނަމަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމުގެ ގޮތެއްގެމަތީންކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަމ އި، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮ

  ފުރުސަތު ބޮޑުވ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 -/35,000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 10.31(ގެ R20-2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އ ންމުކޮށް އިޢުލ ންކޮށްގެން ބީލަމަށް ހުޅުވ ލުމަށް  ،)ތިރީސްފަސް ހ ސް( ރުފިޔ އަށް ވުރެ އިތުރުވ ނަމަ

 ދަންނަވަމެވެ. 

  މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމް ތައްޔ ރުނުކޮށް ތަކެތި ހޯދ ފައިވުން  .5

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

  ފަރ ތަށް ފޮނުވަންވ ނެކަމަށެވެ. 

މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމް ތައްޔ ރުކުރުމަކ ނުލައި، މުދަލ އި ޚިދުމަތް  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންރީ ނިލަންދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބު  ނަމަވެސް،
ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން  ރުފިޔ  (ސ ޅީސް ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ތިން ނުވަދިހަ ލައްކަ ހަ)  -/693,340 ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު 2016ހޯދުމަށް 

ގަނެފައިވ  ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވ  ތަކެތިކަމ އި، އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދައިގެ ގޮތުން ނަތީޖ އެއްގެ  ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.
  ދަށުންކަން އެނގެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

 އެނގެންނެތި ފައިސ  ދައްކ ފައިވުން  ލިބުންކަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ތަކެތި  .6

 ލިބުނު އޮފީހަށް ތަކެތި ކުރެވުނު އޯޑަރު ،ވަނީ ބަޔ ންކޮށްފައި މ އްދ ގައި ވަނަ 8.11 ގެ(2009 ފެބްރުއަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 އެއްވެސް  ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ފޯމުގައިވ   އޯޑަރުކުރި  ގަތުމަށް ތަކެތި( ފަރ ތުން  ބަލަހައްޓ  ސްޓޮކް ) ފަރ ތުން  ޙަވ ލުވ  އެތަކެއްޗ އި ކަމަށް

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

http://www.audit.gov.mv/
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 ތެރެއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ  ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދ ފައިވ   އަހަރު ވަނަ 2016 އިދ ރ އިން  ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫ  އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު ،ނަމަވެސް
 ދައުލަތުގެ  ބަލައިގަތުމުގައި ޚިދުމަތް ނުވަތަ  ތަކެތި ރުފިޔ ގެ  (ސ ޅީސް ސަތޭކަ  ތިން  ހ ސް  ތިން ނުވަދިހަ ލައްކަ ހަ)  -/693,340 ޖުމްލަ

ންކަމުން، މިހެ .ފ ހަގަކުރެވުނެވެ ނުވ ކަން ސޮއިކޮށްފައި ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް މ އްދ ގައި ވަނަ  8.11 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ
  ނެތްކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.ފައިސ  ދެއްކިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވ  ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗައްކަން ޔަގީން ކުރެވެން 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

  ހަރުމުދަލ  ގުޅޭ ކަންކަން މ ލިއްޔަތު ޤަވ ޢިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .7

 ނުވަތަ  ގަންނަ ތަންތަނަށް ދައުލަތުގެ ވަނީ ބަޔ ންކޮށްފައި މ އްދ ގައި ވަނަ 7.01 ގެ(2009 ފެބުރުވަރީ 11) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ހިމެނުމަށް ގައިރަޖިސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ މ އްދ ގައި މި އަދި. ކަމަށެވެ ބަލަހައްޓަންވ ނެ ލިޔެ ދަފްތަރެއް މުދަލުގެ ހުރިހ   ލިބޭ ގޮތުގައި ހަދިޔ ގެ

 މިން ،ނަންބަރު ސީރިއަލް  ،މޮޑެލް ،ބްރޭންޑް) ތަފްސީލު ނަމ އި ފުރިހަމަ  މުދަލުގެ  ،ނަންބަރު ކޯޑު މުދަލުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމ ތުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
 ފަހުން ) މަޢުލޫމ ތު އިތުރު  އަދި  އަގު، ތ ރީޚް ލިބުނު  ،ހުރިތަން މުދ ، (މަޢުލޫމ ތު  މުހިއްމު  މީނުންވެސް އަދި ،ޙ ލަތު މުދަލުގެ ،ބަރުދަން ނުވަތަ 
 .ހިމެނެއެވެ( ބަދަލު އަންނަ

 ގެންގޮސްފައިވީ  ބަލަހައްޓަމުން  ތައްޔ ރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަރުމުދަލުގެ އިދ ރ އިން ކައުންސިލް ނިލަންދޫ އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު ،ނަމަވެސް
 ،ނުވ އިރު ކުރެވިފައި  އިޖަހ ފަ ނަންބަރު ކޯޑް  މުދަލުގައި  ބައެއް ނުވުމ އި  ހިމަނައިފައި ތަކެތި ހިމަނަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ  ،ނަމަވެސް

 އަންނަ  ހިނގަމުން  ދަށުން ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ  ނިލަންދޫ ،މީގެއިތުރުން. ފ ހަގަކުރެވުނެވެ ނުވ ކަން ކޮށްފައި އަދ ހަމަ ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ
 ނުވ ކަން  ފައިޖަހ   ނަންބަރު ކޯޑު ހަރުމުދަލުގައި ނެތުމ އި ތައްޔ ރުކޮށްފައި ރަޖިސްޓްރީ މުދަލުގެހަރު ގެރައިފިހ  ތެޔޮ އ އިއިންޖީނުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ގެއްލުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަންނަން ދަތިވުމ އި ،ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެމުދ  ތީޖ އެއްގެ ގޮތުން، ނަ .ފ ހަގަކުރެވުނެވެ
 ންނ ނެކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު އެނގެން ނޯ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

ހަރުމުދަލުގެ  ބެލެވޭ އެންމެހައި ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދައި ގަވ އިދުން އަދ ހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ވ ގޮތަށް
ންވެންޓްރީ ކޯޑް ނަންބަރު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރުން މުދަލުގައިވެސް ކޯޑު ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މުދަލެއްގެ އި

 ނަންބަރު ޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނުވުން  .8

 5.16 އިޞްލ ޙުގެ ގެނެވުނު އަށް 5 ބ ބު ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  އިން 2012/01 ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ދައުލަތުގެ
 ސަރުކ ރު ތ  އަންނަ ނިންމ ފައި  ދަތުރު ، "ރިޕޯޓް  ދަތުރު " ދަތުރުގެ  ކުރ  ބޭރަށް ރ އްޖެއިން އ އި ރ އްޖެ ،ގޮތުން ބަޔ ންކޮށްފައިވ   މ އްދ ގައި ވަނަ

.ޖެހެއެވެހުށަހަޅަންއޮފީހަކަށް އެތެރޭގައިދުވަހުގެ( ތިނެއް)3ބަންދުނޫން 
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