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 ވަނަ އަހަރުގެ  2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު 

 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 

 

  ތަޢާރަފު ހ. 

ކައުންސިލްގެ  ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު  ގެ(އޮޑިޓް ޤާނޫނު)4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ،ޖެޓާ އެއްގޮތަށް ބަ ރި ފާސްކު ކައުންސިލުން  އެއަހަރަށް  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެބަޖެޓުން އަހަރުގެ  އަށް ނިމޭ މާލީ  2016 ޑިސެންބަރު 31 އިދާރާގެ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ހާސިމަޤުޞަދުތައް އިދާރާގެ އެ  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ޤާނޫނު ، ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީއަދި އެހެނިހެން މާލީ  އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެއާއި އެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   އި،ދާގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި، 3/2006 ނަންބަރު

އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މާލި ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި  ،އިނު) އާލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫޞޫ ލާމަރުކަޒީ އު އިދާރީ ދާއިރާތައް

ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  އިޞްލާޙު ،މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމާއިކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ ޢަމަލުދުތަކަށް ގަވާއި 

މާއްދާގެ ވަނަ 36(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ  2006/3އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ޞްލާޙީ ކަންކަމާމެދު އި 

 ،އެކު ހުށަހެޅުމާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށްމާލީ  އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު(ހ) އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން 

ރައްޔިތުންގެ  އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާރައީއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތިނެފައި ވާވަނަ މާއްދާގައި ބު  213ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެ 

ޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެމި ރިޕޯޓު މިނިސްމީގެ އިތުރުން އަދި  ހުށަހެޅުމެވެ. މަޖިލީހަށް

  ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި ހުށަހަޅައި،

މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ އަހަރީ އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2016 ބަރުން ޑިސެ 31 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު 

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 3/2006ޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ ނޯ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ 

ށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަ 35

އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް  ތަކުގެނުވުމުން، މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މާލީ ބަޔާން

  ފައިވާނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ގެންގޮސް

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން  އިސްވެރިންނާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް މި

 ތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ސަފުރު  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިގައި އެހީތެރިވެދެއްވިފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓު 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ށ.  

ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލް  88 ޤާނޫނު)ގެ ގެލުން ހިންގުމުޞޫޒަކީ އުކަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދުއިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުމުގެ ޤާނޫނާއި 

އިން ބާރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ތުގެ ޤާނޫނު) (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ކައުންސިލްގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ، ދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ޓް

ދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް، އެ ޚަރަ ،ބެލެހެއްޓުމާއިހިންގުމާއި، މާލީ ކަންތައްތައް  އިދާރާގެ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ސިކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާ ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

އެ ހިސާބުތަކާ ، އިހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ބަލަހައްޓަ އިދާރާގެ ގެކައުންސިލްއެ  ،ތޯ ޔަގީންކުރުމާއިތެރޭގައި

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  3/2006 :އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ކައުންސުލްގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  46ޤާނޫނު)ގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

ޚަރަދު އިން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ހާސި މަޤުޞަދުތައް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އެ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް،  ކުރި ފާސްކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް  ކޮށްފައިވަނީ އެ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ކަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އިާއ ( 3/2006 :ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ޤާނޫނު) އާއި، ލުން ހިންގުމުޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު އިދާރީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7/2010 :އި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދާގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާން މިން މަލުކުރެވިފައިވާ ތަކަށް ޢަގަވާއިދުއަދިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި 

އެކު، އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއިޞްލާޙު އް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައިޞްލާޙު، ކުރުމާއި

 ގެނައުމެވެ. 

ވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގަ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާތުތަކުގެ  ތައްހެކި ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

 ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ސަޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރު ތަކާއިގަވާއިދުއި ނުތަކާޤާނޫ އެ ،ތެރޭގައި

ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ދޮންފަނުމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ހާސިމަޤުޞަދުތައް  އިދާރާގެ  ގެއެ ކައުންސިލް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ލުން ކައުންސި ލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި،ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި  އާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަދި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ލް އި، އަދިވެސް ކައުންސި ދާގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ 

ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ޢަމަލުތަކަށް ގަވާއިދު އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި 

 މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ބޭނުންވާ

 

 ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސް ދަށް ގަވާއި ޤާނޫނާއި ރ. 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  35ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)( 2016/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1(

ހިސާބުތަކާއި އެ އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2016ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ން.ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވު

 ގެ ކޯޑެއް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގޭނެ ރެ ނލުކޮށް އެސީއިސާ ލިބޭކަންތައްތައް ތަފުށް ފަމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ )2(

 ހައްޓާފައި ނުވުން. ލަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ލިޔެ ބަ 1.10 )ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ދުގަވާއި 
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  6.16)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު )3(

  ން. ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވު ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ހުރި  ތިޖޫރީގައި  އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެއެ އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ ދޮންފަނު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބޭންކް 6.25އަދި ،ގެ (ބ)4.09ގެ (ށ)، 1.12ގެ )2009ފެބުރުވަރީ 11(ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 4(

އާއި ދިމާވާގޮތަށް ހިސާބުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުމާއި އެކައުންޓް ފޮތުން ދައްކާ ބާކީއާއި ބޭންކް އެކައުންޓްގެ  ބާކީތަކާއި އޮފީހުގެ ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ 

 ބާކީގެ ތަފާތު ހޯދުމަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތުން. 

ވައުޗަރު ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތްައ ވަނަ ބާބު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8 ގެ )2009ފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު) 5(

ބާބުގެ އެއްވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ބޭނުންކޮށްފައި ނުވުމާއި ވައުޗަރު  މި ،ކުރަމުން ނުގެންދިއުމާއި

  ރަޖިސްޓްރީއާއި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައި ނުވުން.

 ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިވަނަ މާއްދާގަ 8.14 އަދި ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 8.09 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު  ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު) 6(

 /4030,815ލަ ޖުމު  ތަކެތި ހޯދުމަށްޚިދުމަތާއި  ،ކޮށްނު ވަކި ފަރާތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާން އަދި  ،ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި ންފަރާތު  ތިންލާފަށް ޚި

 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.  ސާޅީސް ލާރި ރުފިޔާ )ސަތޭކަ ފަނަރަ ހާސް އަށް (ތިރީސް

ސަތޭކަ)  ހާސް ހަތް އަށް( 8-/700,ލަ ޖުމުއިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު  ވާލުކުރެވިގެންހަ އެހެން ފަރާތަކާއި  )7(

ވަނަ މާއްދާގައި  8.22)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު  ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު މަސައްކަތްތަކެއްގައި،ޚަރަދުކޮށް ކުރެވުނު ރުފިޔާ 

ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން  އްގައި ސޮއިކުރިކަން އެއްބަސްވުމެދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ  ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  މަސައްކަތް  ،ފަދައިންބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނެތުން.  

 ގަވާއިދު  ގެ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  01/2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓަރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  )8(

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ބަޔާންކޮންފައިވާފަދައިން  ވަނަ މާއްދާގައި 5.16)ގެ އިޞްލާޙުވަނަ ބާބަށް ގެނެވުނު  5)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ 11(

  ން.ނުވުކަށަވަރުއެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން  "ދަތުރު ރިޕޯޓް"ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 IIވަނަ ބާބުގެ  8 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ) 9(

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން. ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 2ގެ 

ވަނަ  4.09ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ރިޕޯޓާއި،  2.04 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ) 10(

ނުވުމާ، ޤާނޫނު  ފައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ތުމާއިސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ދޮންފަނު ކައުންމާއްދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ވަނަ މާއްދާގައި 105)ގެލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ޞޫކަޒީ އު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު (7/2010ންބަރު ނަ

ރަށު ވަނަ މާއްދާގައި  108މި ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ ފޮނުވާފައިނުވުމުގެ އިތުރުން،  އަތޮޅު ކައުންސިލަށްއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، 

 ނުވުން. ފައިފޮނުވާ  އްރިޕޯޓްތަ ލިޔުންތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ވަނަ މާއްދާގައި  124ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )11(

ބަރެއްގެ ންބަރަކު އެ މެންއެއްވެސް މެ ވެފައިވާބުޚާއިންތި އަށްއިދާރާ ކައުންސިލްގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގު އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ ފައިސާ

 ވާކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތުން.ހުށަހަޅާފައި 

 ވަނަ މާއްދާގައި  115ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ޞޫކަޒީ އު ރު އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )12(

އިން އިދާރާ ކައުންސިލްގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު  ގެ ބަދަލުގައިބައްދަލުވުމު  ޢާންމު 52ބާއްވަންޖެހޭ  ތާވަލު ކުރެވިގެންކައުންސިލްގެ 

  ކަމުގައިވުން. ބައްދަލުވުން 28ލަ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ ޖުމު 2016
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4 ގެ 9ސަފުހާ 

                                                                                                                                                            

 ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ޢަމަލު ދަށް ގަވާއި ޤާނޫނާއި ބ. 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

ނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިޢަމަލު ދަށް އިވާ ގަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  (ހ) 

 31އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ، ފިޔަވައި ކަންން ކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއަށް  )އަށެއް( 8 އިން )ހައެއް( 6 ނަންބަރު

 ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރި ކައުންސިލުން އެ ރަށް ހައަ އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ  2016ޑިސެންބަރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ލްވާ ގޮތަށްޙާޞިމަޤުޞަދުތައް  އިދާރާގެ ނޑައެޅިފަ ،އެ ބަޖެޓުގައި ކަ ކަމުގައި މި އޮފީހުން އިވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

 ދެކެމެވެ.

ދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ އިވާގަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އަދި، (ށ) 

ނޑު ގޮތެއްގައި، ފިޔަވައި ކަންކަން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ބާރަ) 12 އިން  )އެކެއް( 1ނަންބަރު  ޤާނޫނު އެ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ،މައިގަ

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010 :އި، ޤާނޫނު ނަންބަރުދާގަވާއިޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއް( 3/2006ނަންބަރު: 

ގެ ޤާނޫނު) އާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ލުން ހިންގުމު ޞޫ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު އިދާރީ

 އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. ގަވާއިދުތަކާއި

 

 ކުރަން ލަފާދިން ގޮތް އިޞްލާޙު އެ ކަންތައްތައް ތަކާއި ކަންތައް ޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އޮޅ.  

 ނުވުްނ އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިތައްމާލީ ބަޔާން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ.1

ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ  ،ނީވަބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ  2016/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި   އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިންވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ  އޮފީހެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

.  ޅުމަށެވެ ހުށަހެ ށްބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް   ދި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުންރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުންނާއި އައަދި 

 އެނެކްސް ގެ )D2/CIR/2016/9-13ރު: ނަންބަ(ލަރ އުސަރކިމާލިއްޔަތާބެހޭ މިނިސްޓިރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުށަހަޅާނީ 

ނަމަވެސް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން   .އެކެއް ގައިވާ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ  2016

 ނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެ

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

ރީ އޮފް މިނިސްޓްކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ، އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް، ،ކައުންސިލްގެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު 

ގިައ   އެނެކްސް އެކެއް ގައިވާ ނަމޫނާގެ )D2/CIR/2016/9-13ރު: ނަންބަ(ލަރ އުސަރކިމާލިއްޔަތާބެހޭ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ   3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރުތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު، ކައުންސިލް، އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް، މި
 .ނަރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެޖެއޮޑިޓަރ 

 އެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ރީކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓް އާމްދަނީ ލިބޭ.2

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ   1.10)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

ގެ (ށ)  ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފުސީލުކޮށް އެނގޭނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި މި މާއްދާ
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ލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ބުނެވިދިޔަ ރަޖިސްޓްރީ ގައި ހުންނަ މަޢު

ފައިސާއެއް ނަގަން ހަމަޖެހުނު ޤާނޫނު ނުވަތަ   ފޮނުވަންވާނެކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔާއިރު އެ

ގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން އެކަންކަމަށް އަންނަ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ރިފަރެންސް ނަންބަރާއި ތާރީޚު އެ

ނަމަވެސް، މަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ބަދަލުތައް ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް އަންގަމުން ގެންދަންވާނެ ކަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ކަންތައްތައް ތަފުސީލުކޮށް އެގޭނެ ރެކޯޑެއް،  ފައިސާ ލިބޭ ކައުންސިލަށްމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު 

 ލިޔެ ބަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 1.10)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ 11(

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

ނަމޫނާ ނަންބަރު:  ގެ ގަވާއިދު ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދި އެ 5.04ގެ )2017(ދު ގެ ގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

MG/RV01 ޭލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ރަޖިސްޓްރީއެއްކަންތައްތަކުގެ  އާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ލިބ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން  ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު.3

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް   6.16 ) ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

މަ، އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް  ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި، ޗެކުން ހުރި ވަރާއި، ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަ (ނަގުދު ބުތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާ

، ނައިކޮށް، ފައިސާ ގުއޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ޗެކް ރުންއިތު އާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ތިޖޫރި، ލައިވަކީން ހުރި އަދަދު) ބަ
، ޗެކުން ހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު ގެންދިއުމަށެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރެވޭ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގައި ހިސާބު ބަލަމުން  އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ

ތިޖޫރި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ  ޗެކު ނަންބަރުތަކާއި، ޗެކުގެ ތާރީޚް އަދި ފައިސާގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް 

ސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެކަމަށްވެސް މި މާއްދާގައި  އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީ

ވެ ހުންނަ މުވައްޒަފާއި، ލުތިޖޫރިއާއި ހަވާ، ރުންރިޕޯޓުގައި، އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި

  ކަމަށްވާނެންއެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގައި ހުރިކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ ރި މުވައްޒަފު، ރިޕޯޓުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާއާއީތިޖޫރި ޗެކުކު

  6.16ގެ ގަވާއިދުއިދާރާއިން އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު  ކައުންސިލްގެނަމަވެސް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ހުރި  ތިޖޫރީގައި އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެއެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަނަ މާއްދާ

 ވެ. ނެނުވާކަން ފާހަގަކުރެވު

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ   ،ކުރާގޮތަށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 6.22ގެ )2017(ދު ގަވާއި ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފަކު ޗެކްކޮށް، ސޮއިކުރުމަށް  ހަތިޖޫރީ އާއި  ގައިހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް އެ ހިސާބު

(ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު) ގައި  MG/BC24ގެ ނަމޫނާ ނަންބަރު: މި ހިސާބު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ދަންނަވަމެވެ.

 ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައި ނުވުން .4

  ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބޭންކް އެކައުންޓު  ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ހަތަރުމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ 6.25 ދިއަ ،ގެ (ބ)ވަނަ މާއްދާ 4.09، ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާ 1.12 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11(
ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުމާއި އެކައުންޓް ފޮތުން ދައްކާ  އާ ދިމާވާގޮތަށް ހިސާބު އޮފީހުގެ ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ  ބާކީ އާއިބޭންކުއެކައުންޓެއްގެ 

 މަހެއް އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން، ކޮންމެ ،ގައި ތަފާތެއްވާނަމަ ދެ ބާކީ ތަފާތު ވާގޮތް ހޯދުމަށްއާއި ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ބާކީ ބާކީ

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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6 ގެ 9ސަފުހާ 

                                                                                                                                                            

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

ކޮންމެ މަހެއް  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ) އަދި (ބ)ނ(،(ށ)،ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 5.16ގެ )2017ގަވާއިދު ( ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

އާއި ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ބާކީ ދިމާކުރުމަށް   ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކީ ،ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުންދުވަހާއި  ނިމޭ

 ދަންނަވަމެވެ.  މުން ގެންދިއުމަށްރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު ކުރަ

 ގެންދިޔުން ނު ވައުޗަރު ނިޒާމުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް.5

ވަނަ ބާބުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ވައުޗަރު ނިޒާމުން ގެންދާނެ   8)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ގަވާއިދުގައި  މި ދެންނެވުނު އިދާރާގެ ޚަރަދުތައްކުރުމަށް  ގެކައުންސިލްގޮތް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

އިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވައުޗަރު ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން މި ބާބުގެ އެއްވަނަ ބަ

  ހަދާފައި ނުވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ބޭނުންކޮށްފައި ނުވުމާއި ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީއާއި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ވައުޗަރު ނިޒާމާއި  6 ގެ)2017(ދު ގަވާއި ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

އާއި ޗެކް   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ 3އަދި  2 އެއްގޮތަށް ރާވައި ހިންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ބާބުގެ

އެއްގޮތައް ލިޔުންތައް   އާއި ވަނަ މާއްދާ 6.07ބާބުގެ  ހަދައި މި ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ފައިލްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި

 އެއްގޮތަށް އަގުބަލާފައި ނުވުން ގަވާއިދާޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  މުދަލާއި.6

އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ   ވަނީ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 8.09 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ  ވުރެ ބޮޑުނުވާ(ފަންސަވީސް ހާސް)  ރުފިޔާއަށް  -/25,000(އެއްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  -/1,000އަގު 

ތަކެތި   ށީގެންވާ ފަރާތަކުން، އެފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން

ހާސް) ރުފިޔާ ހަމަނުވާ   (ފަންސަވީސް -/25,000، ކޮށްފައިވަނީވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 8.14ގެ ހަމަ މި ގަވާއިދު. އަދި ކަމަށެވެހޯދިދާނެ 

ކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކާއި  އިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ންފަރާތުން އަގު ހޯދަ ތަފާތު ތިމަދުވެގެންއެންމެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  އްޗާއިތަކެ

ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ސާމްޕަލަށް  ކަމަށެވެ.ވަކި ފަރާތެއް ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކޮށް އިސްވެރިއަކު ސޮއި ކުރަންވާނެހަވާލުކުރުވުމަށްފަހު، 

ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި  )ސާޅީސް ލާރި ރުފިޔާ ސަތޭކަ ފަނަރަ ހާސް އަށް (ތިރީސް /4030,815ލަ ނަގާފައިވާ ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމު

  ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވަނީ ތިން ތަކެތި،

ފައިވަނީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތައްކަން  ރަދުކުރެވިޚަތަކެތި ހޯދައިފައިވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން ޚިދުމަތާއި އަދި މިގޮތަށް 

 ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތެވެ. 

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

  -/35,000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  ،ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 10.24)ގެ 2017(ދު ގަވާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

މަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ނުވަތަ ޚިދުއެފަދަ ތަކެތި  ،ނުވާނަމައިތުރު(ތިރީސްފަސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ 

 ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނުވަތަ ޚިދުމަތް ތަކެތި  އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކެށީގެންވާ ފަރާތަކުން، އެ ،ހޯދައި
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7 ގެ 9ސަފުހާ 

                                                                                                                                                            

 އެގްރިމެންޓްކޮށްގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓަށް ލިބިފައި ނުވުން .7

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް   ،ނީވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ 8.22)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ބެހޭގޮތުން ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި  އިއަގާ އިމަސައްކަތެއްގެ ފެންވަރާ އެއެއްވެސް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރަންވާނީ، 

ވަނަ އަހަރު ތިން "އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ"   2016 ލުން ދޮންފަނު ކައުންސިމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް 

ގަބުރުސްތާން ސާފުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން އޮޑިޓަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި ޚަރަދުތަކާއި ބެހޭ  ،ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި

 އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

 ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ (ޅ) ގައި ވަނަ މާއްދާ 10.52ގެ )2017(ދު ގަވާއި ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ބެހޭގޮތުން މި  އިދުމަތެއް ހޯދުމާޚިނުވަތަ އެ  އިހަވާލުކުރަންވާނީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ އިނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ

މެއްގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކުރެވޭ  މާއްދާގެ (ކ) އަދި (ޅ) ގައިވާ ގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވު

 އެއްބަސްވުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފައިލްކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ނުވުންހަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުހުށަދަތުރު ރިޕޯޓް .8

  ގަވާއިދު ގެ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 01/2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓަރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ   ނީ، ރާއްޖެބަޔާންކުރަ ވަނަ މާއްދާގައި 5.16)ގެ އިޞްލާޙުވަނަ ބާބަށް ގެނެވުނު  5)ގެ 2009ފެބުރުވަރީ 11(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެ  ތިން ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓް"ދަތުރުތަކު

އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ޖެ ލާއި އެއްގޮތަށް ރާއްއުސޫ މި ،ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން   ތިންދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ދަތުރުތަކުގެ "ދަތުރު ރިޕޯޓް"ކުރާ 

  ކަށަވަރުނުވެއެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

މާދާއްގައި ބުނާ ކަންކަން   އެ ގޮތުގެ މަތިން، ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ (ހ) ގައި ވަނަ މާއްދާ 8.14ގެ )2017(ދު ގަވާއި ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

 އިވެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބަ ދަތުރުގައި ޕޯޓެއްހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ދަތުރު ރި

މާލިއްޔަތު.9 ގަވާއިދާދައުލަތުގެ ނުވުންގެ ބަލަހައްޓާފައި ހިސާބުތައް ސްޓޮކް އެއްގޮތަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެ  2ގެ IIވަނަ ބާބުގެ  8 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް، ނޫންނަމަ ތަނަށް   ތިތަކެ ތަނެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެ

ންވާނެ  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާފައި ބަހައްޓާކަމުގައި ވަނީ ނަމަވެސް، ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮތް ބަލަހައްޓަ

ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މާޅޮސްމަޑުލު  ވާލުވުރެވިފައިހަ އިމުވައްޒަފަކާ ކަމަށާއި، ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަކި

ރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  ކު ލާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަސޫއު އިން މި ގެ އިދާރާކައުންސިލް ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު

މިގޮތަށް ދިމާވެފައި  ން ދައްކާ ބާކީގައި ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދަދާއި ފޮތުއައިރު، ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ޗެކުކުރި ސްޓޮކް

ސްޓޮކަށް ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު އަދި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށްފަހު، ސްޓޮކް ބާކީ ބަލަހައްޓާ ފޮތްތައް އަދާހަމަ   ބައެއްފަހަރު ،ވަނީ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކުރެވެމުން ނުދާތީކަން 

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްލާޙުއިޞް

ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ  ސްޓޮކް ،ގޮތަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާ 11.16 ގެ)2017(ދު ގަވާއި ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ސްޓޮކަށް ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު އަދި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށްފަހު،   ،ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ސްޓޮކް ބާކީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށާއި

  ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ސްޓޮކް ބާކީ ބަލަހައްޓާ ފޮތް އަދާހަމަ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން،
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8 ގެ 9ސަފުހާ 

ކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، ސްޓޮކުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ހަވަލުކުރާއިރު،   ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރި

 އެކަން ލިޔުމުން ހަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ނުވުންފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައި ރިޕޯޓްތައް މަޢުލޫމާތާއި .10

ވަަނ 4.09ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ރިޕޯޓާއި،  2.04 )ގ2009ެފެބުރުވަރީ  11( ގަވާއިދު ގެއްޔަތުދައުލަތުގެ މާލި

ފައިވެސް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ރިޕޯޓު

 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ވެސްފައިހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް 

ރުަށ ،ވަނަ މާއްދާގައި 105 )ގެލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުޞޫކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އަދި

،ރައީސް ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ސިލްގެކައުންރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު  ގެ އަހަރީއާއި ޚަރަދު އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ   ރިޕޯޓުތައް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީދެންނެވުނު މި  ވަނަ އަހަރުގައި، ކައުންސިލުން 2016

 ކުރަމެވެ.

ވަަނ 108 )ގެލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުޞޫކަޒީ އު ދާއިރާތައް ލާމަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ( 7/2010މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އަތޮޅުކައުންސިލުން މި އް ރިޕޯޓްތަ ލިޔުންތަކާއި މާއްދާގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ވެ. ރަމެފާހަގަ ކު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އާމްދަނީ ބާބު ވަނަ  15)ގެ 2017( ގަވާއިދު  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު (ހ) 

 އަދި، ދަންނަވަމެވެ.ން ފޮނުވުމަށް ގަވާއިދުތަކަށް ތް ރިޕޯޓުތަކާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ

 ވަނަ މާއްދާގައި  105 )ގެލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުޞޫކަޒީ އުރުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ( 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)

ވުމަށް ރައީސް ފޮނު  ކައުންސިލްގެރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު  ގެ އަހަރީއާއި ޚަރަދު އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަށު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،

 ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން،

 ،މާއްދާގައި  ވަނަ  108 )ގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުޞޫކަޒީ އު ރުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ( 7/2010(ނ) ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓުތައް، ހަމަ މި މާއްދާގައިރަށު ކައުންސިސލުން ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯ

  ދަންނަވަމެވެ. ވެސްމުއްދަތުތަކުގައި ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުމަށް

ބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.ންކައުންސިލް މެ.11

ބަޔާންކޮށްފައި   ވަނަ މާއްދާގައި 124ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާއި  ބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީންބުވުމާއިއެކު އެ މެޚާބަރަކު އިންތިންކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެ ވަނީ،

ނަމަވެސް،  ށެވެ.އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަ ކައުންސިލްގެލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން  އާމްދަނީ

ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ވާކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަން އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ކައުންސިލްގެ ތުއެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމާ ކައުންސިލްގެ

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞްލާޙު

 ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި 124ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ޞޫކަޒީ އު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާއި  ލޫމާތު އަދި އާމްދަނީއުއާއި ވިޔަފާރީގެ މަ  ފައިސާބުވުމާއިއެކު އެ މެމްބަރެއްގެހާކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތި ގޮތަށް،

މިގޮތުން މިހާރު އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ކައުންސިލްގެއާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން 

މާތު ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް  ކައުންސިލުގައި ތިބި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މި ދެންނެވި މައުލޫ

 ދަންނަވަމެވެ.

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


,r, ,) t...

,b2,rr42 .-, LI) !\.-.-t '2r.,/ .-rpa i-r22 -u/:, aJ: sC,rltlt tiZtJtU , -r-, .-.-i

.r-!rr. .t,t2v,-22-24. a2r2r,- 2.F4 t:)r.t v rt? r2Pr-av 2./J,4 ,a?) / 2.Pr .r2rtzPrr-

.t./e,r-2i- -t2r4. 2.t-a )Z ,rJ.,v 2t? t2P-av -,)r.2-, ,r.-.t-v, ,22Pt2 ,rrr, t-2 ZUIO

't2r,t/) ..y.Ftrrr- 26 r2C ..ta)tr- .t /r 22 ZUlb .r:t*za. t*'zt

a. .. rrao,t-/ J, .,-rv,.r,a),

a'2',2 .-, I l) '1.-.-J !2r* .,-r,--, ivr2t a!.r7J' .rJ, 'Ca.rrzrl liZUlU .r -r.- --j
c. ,.4 ) , ., ,,4'r2rr-, ..2tr- ,2trr4- 2-4 t4)tJ.v rr!. trP,'rv -r,Jra v,!.J, 21Pt (rr?t trJ.r2,r-

143e iLi,, 22

2018 i3 06

+-4
2rrE re2,

9 i 9 i;'-

i-s
\$1.edr!-e9r=!r1 I inlb i@!!!EM! i.t- 332 3919 ,t

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



	ޅ. އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް
	12. ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބާއްވާފައި ނުވުން


