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  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ކުޑަރިކިލު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 
 

 ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މާޅޮސްމަޑުލު ، އަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

    ތަޢާރަފު 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ުކޑަރިިކލު ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  (އޮޑިޓް ޤާނޫނު)4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ،ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށްވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ނޑައެޅުުނ  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އެ އިދާރާގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

އެހެިނެހްނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އެއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ، ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި

ދާިއރާތައް  ކަންކަން ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެިހރާްއޖޭގެ އިދާރީ

ކުރަން  ޞްލާޙުލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އަެކންކަމަށް ރައުޔެއްދީ އި

(ދައުލަތުގެ  2006/3އެ ކަންކަން ާޤނޫނު ނަންބަރު ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެުވނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

( ލްގެ ކައުންސި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ުކޑަރިކިލު ) އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިންމާއްދާގެ (ހ ވަނަ 36ގެ  މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި  213ގެ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ،ޒިންމާދާރު ވެިރޔާއަށް ހުށަހެުޅމާއެކުމާލީ  އިދާރާގެ

. އަދި މި ިރޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވާގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިބުނެފައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ

ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަަޅއިފި
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އިސްެވރިންނާ  ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަިރކިލުމާރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މި

. މަޝްވަާރކުރެވިަފއިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި   ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުުކރު ދަންނަވަމެވެ

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މާލީ 

) ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގައި  88(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރަކުޒަކީ ުއޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުމު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  10) ގެ ބާބު 2009އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

ކައުންސިލުގެ އިދާރާަގއި  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތަށް
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އެ އިދާރާއަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ޯހދުމުގެ މަސައަްކްތ  ،ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

ވާނޭހެން އެ އިދާރާ ހިންގައި އިސްރާފުނު ،ކުރުމާއި އިދާާރގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް

ނޑައެޅިފަިއވާ  ،ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޔަޤީންކުރުމާއި ،ކަންތައްތަކަށް ރާގެ ހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާއި ކައުންސިލްގެ އިދާ ،ޚަރަދުުކުރމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ، އެއްގޮތަށް ޞައްޙަަކމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި

) ގެ  3/2006އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  ޅޮސްމަޑުލު މާގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 46(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

.ކައުންިސލްގެ އި ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ   ދާރާއަށް ކަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2016 ގެަކއުންސިލްގެ އިދާރާ ޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަިރކިލުމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

އި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ އިދާރާގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދު ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމުގެ އިތުރަށް، ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކަ

ދައުލަތުގެ ( 3/2006އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިަތކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިެހން ކަންކަން ިހންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ދިެވހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ދު ދެކޭޮގތް އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެ

ބަޔާން ކުރުމާއި، އިޞްލާހުކުަރންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަުކރެވުނު ަކންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު، އެ ކަންކަން ކަމާެބޭހ 

  ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

ން ބަާޔންކުރެވުނު ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީކަންކަން ހިންގުމުަގއި ކުރި

ރުން އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ އިޖުާރއަތުތައް ފުރިހަމަކު

. މި އިޖުރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޤާނޫނުތަކާއި މަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުްނ ޚިލާފަށް ޢަ  ގަވާއިދުތަކާ ،ހިމެނެއެވެ

  ހިމެނެއެވެ.

 އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި  ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލުމާވަނަ އަހަރު  2016މިގޮތުން 

ދައުލަތުގެ އާއި ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ންބަރު ޤާނޫނު ނަފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިެހން ކަންކަން ހިންގުމުގައި 

) އާއި  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި  (ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮްތ 

.  ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވަާކމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ
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  ތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަަކިއ  )1(

) 2009އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް 

ވަކި ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ،  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 2.01ގެ 

ޖުލައި  21( 10/2011ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

) މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ގައި 2012ނޮވެންބަރު  08( 08/2012) މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އާއި ނަންބަރު 2017

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ުކޑަރިކިލު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއިން  ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއަްއސަސާތަކުގެ ފަާރތުން  ިވއަސް، ބަޔާންކޮށްފައި

 ؛ޖަމާކޮށްފައި ނުވުންޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ބަލައިގަންނަ ފައިސާ

ލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެޭހ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރަްނ ދައު )2(

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ،ސް ވިއަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1.01) ގެ 2009ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

ފަިއވާ ނެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2016ސިލްގެ އިދާރާއިން ކުޑަރިކިލު ކައުން

) ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް (ސާދަ 14,824ޖުމްލަ  އަެކއުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް  ާހސް އަށް ސަތޭކަ ސައުވީސް

 ؛ފައިވުންޚަރަދުކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ  7.01) ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( ) 3(

ތަރުގައި އިންވެންޓްރީ ކޯޑް ނަންބަުރ، މި ދަފް އިރު ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލް، މުދާ ުހރިތަން، މުދާ ލިބުނު ތާރީޚު، މުދަލުެގ އަގު އަދި ފަހުން އަންނަ ބަަދލުތައް އެނގޭނެ ޞީމުދަލުގެ ފުރިހަމަނަމާއި ތަފް

ކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރި   ބަޔާންކޮށްފައި ވިއަސް،ގޮތަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެކަމަށް

   ؛އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން މިގަވާއިދާ ބަލަހައްޓަމުގެންދާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ 

" ހިންގުން ނިޒާމް ވައުޗަރ ޚަރަދު ފައިސާ" މާއްދާ، ވަނަ) 2( ބާބުގެ ވަނަ 8 ގެ) 2009( ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ )4(

) ގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ  ހ( މިމާއްދާގެ" ހެދުން ވައުޗަރ ކުރުމުގެ ޚަރަދު ފައިސާ" ގައި) 3( ގެ

، ދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް، މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމް 

ގެ އިންވޮއިސް/ބިލް، އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ުކރިން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި ބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ޚަރަދުުކރުމު 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ، ވިއަސް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނަމަވައުޗަރާއިއެކު އެ ލިޔުންތައް

(ސައުވީސް  24,600ޖުމްލަ ކޮށް ނުފައިސާ ަޚރަދުކުރުމަށް ަތއްޔާރު ކުަރންޖެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުވަނަ އަހަރު  2016

( (ސަތޭކަ ސާީޅސް  149,592ޖުމްލަ  ކޮށްނުތައްޔާރު "މުދަލަށް އޯޑަރުުކރާ ފޯމްވާކަމާއި، "ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި ހާސް ހަ ސަތޭކަ

 "ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމްވާކަމާއި، "ވަދިހަ ދޭއް) ުރފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިނުވަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ނު 

މުދާގަންނަން ވާކަމާއި، "(ހަތް ސަތޭކަ  އަށްޑިހަ ހާސް ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި 780,137ޖުމްލަ  ފުރިހަމަނުކޮށް

ރުފިޔާ ) ތެއްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ހާސް ނުވަ  ފަސްދޮޅޮސް އަށް ސަތޭކަ (ހަތް 768,937މްލަ ޖު " ތައްޔާރު ނުކޮށްއެދޭ ފޯމް

 ވުން؛ޚަރަދުކޮށްފައި



 

 އޮޑިޓަރ ެޖނެަރލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްިޑްނގ، އަީމރު އަްޙމަުދ މަގު، މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯްނ: 3939 332 އީމެއިލ 

 4   ގެ 01ސަފުހާ  

) ރުފިޔާއިން  1,000ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު  8.09) ގެ 2009( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )5( (އެއްހާސް

) ރުިފޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން މަދުވެގެން  25,000ފެށިގެން  (ފަންސަވީސްހާސް

ތިންފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ހޯދިދާނެަކމަށް 

ޖުމްލަ  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ،ފަރާތުން އަގު ނުހޯދައި 3އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ ނުއިސްވެ ބަޔާންކުރެވު ވިއަސް،ބަޔާންކޮށްފައި

 ފައިވުން؛ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް )ހާސް ތިންސަތޭކަ ސައުވީސް (ހަތްދިހަ ނުވަ 79,324

ހަށް ލިބުނު ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީ 8.11) ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ( )6(

ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިޯތ  ،ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ ފަާރތުން (ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން) ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައިވާ ،ކަމަށް

ގެ އިދާރާއިން ސް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްވިއަ ބަލައި އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

 ޖުމްލަ ނގެންނެތި، އޮފީހަށް ހަމައަށް ލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން އެއެ ތަެކތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް  އިރު،ހޯދާފައިވާ ތަކެތި އި ބައެއް ޚިދުމަތާ

 ން؛) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުތެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ (ހަ 680,477

ރަށު  ގައި  105(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/7ނަންބަރު ޤާނޫނު  )7(

ޖެހޭނެކަމަށް ގެ ރައީސް ފޮނުވަންަކއުންސިލް  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށުއަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ލިބޭ އާމްދަނީކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަާކއި 

އާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 2016މަުޑލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާޅޮސް ވިއަސް،ބަޔާންކޮށްފައި

 ވުން؛މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިނު ތައްޔާރުކޮށް

) ގެ (ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )8( ވަނަ  124މުގެ ޤާނޫނު

ބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރިގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ ޚާ ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިމާއްދާގައި ކައުންސިލަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެކަމަްށ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާެބހޭ ަމޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންިސލްގެ އިދާރާއަށް 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަިރކިލު ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ  ،ސްވިއަ ބަޔާންކޮށްފައި

 ން؛އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވު 

   ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު 

) އަށް 8) އިން (1(ހ) ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާުކރެވުނު އަސާސްގެ ނަންބަރު (

ނޑު  ުކޑަރިކިލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަން މައިގަ

) އާއި، 2006/3ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިާދ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

  އެއްގޮތަށް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

) އަށް 11) އިން (9އަސާސްގެ ނަންބަރު ( (ށ) އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުެރވުނު
ނޑުގޮތެއްގައި އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި،   2010/7ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މައިގަ

.(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮ    ފީހުން ދެކެމެވެ
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  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

  ކޮށްފައިނުވުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ  . 1

ށް ވަކި ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެަކމަ 

) މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އާއި 2011ޖުލައި  21( 10/2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

  ) މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.2012ނޮވެންބަރު  08( 08/2012ނަންބަރު 

ޕަބްލިކް ބޭންކް  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ،ގޮތަށް ބަޔާންކުރެވުނު ،ނަމަވެސް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ުމއައްސަސާތަކުގެ ފަާރތުން  ،މިގޮތުންފާހަގަކުރެވުނެެވ.  ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން އެކައުންޓަށް 

(ނުވަދިހަ ތިން ާހްސ   93,114ޖުމްލަވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުނުކޮށް  2016

) ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ.   އެއް ސަތޭކަ ސާދަ

 ޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާ 

) މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ އާއި 2017ޖުލައި  21( 10/2011(ހ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ  ) މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނު 2012ނޮވެންބަރު  08( 08/2012ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5.22 ގެ (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  ،އިދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ

  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ 

ށް ަރއްދުކޮށް އެ ފަރާތަކަްށ (ށ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުުކުރމަށް ލިބޭ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަށް އެ މުއައްސަސާތަކަ

 ލިއުމުން އެންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް  . 2

  ޖަމާނުކޮށް ޚަރަދުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭހާ ވަގުތު  1.01) ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

   .ވެއޮއްވާ ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ލިބޭދުވަހު އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ެއކައުންޓަށް ޖަމާކުަރންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ 

އާމްދަނީގެ   ހަރު،  އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެވަނަ އަ 2016އިން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،ނަމަވެސް

) ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާނުކޮށް  (ސާދަ 14,824  ޖުމްލަގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  ހާްސ އަށް ސަތޭކަ ސައުވީސް

(ތޭރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް) ރުފިޔާ އަކީ ކުޑަރިކިލު ޑިވޮލޮޕްމެންޓް  13,539 ،އިންޚަރަުދކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެ

.ކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެކޯަޕރޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ   ވެ

ށް ޖަމާކުރަުމން ނުދާނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ެއަކއުންޓްތަކަ ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ

  ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި ގެއްލުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އިދާރާއަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ  5.15ގެ ) R-20/2017( ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ 

ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސާއެއް ޖަމާކުަރންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް  ސާ ޖަމާކުރެޭވހޭ ވަގުތު އޮއްވާ ލިބޭ ފައި

 ،އްޓާނަމަޖަމާކުރުމަށް ަދންނަވަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ ދަިތކަމަަކށްވެފައި، ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ޖަމާނުކޮށް ބަހަ

  ދަންނަވަމެވެ. ށްޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓޭ ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަ

  

  އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލާއި ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ދަ  . 3

 ގޮތުގައި ޔާގެގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދި  މާއްދާގެ (ހ)ވަނަ 7.01) ގެ 2009ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (

. އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު ފައިވާދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ލިބުނު ތާރީޚާއި އަގު އަދި މުދަލާއި ބެޭހ  ،މުދާ ހުރި ތަނާއި ،މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ތަފްޞީލު ،ގެ ކޯޑު ނަންބަރާއިމުދަލު ތަކަކީ

. އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެ ޢު އިތުރު މަ ތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެ  ލޫމާތެވެ

ކައުންސިލްގެ އިާދާރެގ މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަިރކިލު ނަމަވެސް،  އްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށްވެސް އެ މަ

.  ގޮސްފައިންބަލަހައްޓަމުން ގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަާވއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލާއި ހަުރމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް    ނުވާކަން ފާހަގަުކރެުވނެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މައަށް އަދާހަމަކޮްށ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ފުިރހަ ،ވަނަ ބާބުގައިވާގޮތަށް R-20)( 11/2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ 

. އަދި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި މުދަލުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު  ވަނަ ބާބުގައިވާގޮތަށް  11މި ގަވާއިދުގެ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ

   ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  ށްފައި ނުވުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަ ކޮ  . 4

) 3( ގެ" ހިންގުން ނިޒާމް ވައުޗަރ ޚަރަދު ފައިސާ" މާއްދާ، ވަނަ) 2( ބާބުގެ ވަނަ 8 ގެ) 2009( ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ދޭންވާީނ މި ) ގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރުމަށް ުހއްދަ  ހ( މިމާއްދާގެ" ހެދުން ވައުޗަރ ކުރުމުގެ ޚަރަދު ފައިސާ" ގައި

/ބިލް، ގަވާއިދުގައި ފައިސާ ޚަރަދުުކރުުމގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމް، މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމް، އިންވޮއިސް

އުޗަރާއިއެކު އެ އަދި ފައިސާ ޚަރުަދކުރުމުގެ ުކރިން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި ބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ޚަރަދުުކރުުމގެ ވަ

ވަނަ  2016ނަމަވެސް، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ލިޔުންތައް ވާނަމަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

.  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާއިުރ، އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު ގަާވއިދާއެއްގޮތަށް ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި އަހަރު ނުވާކަން ފާހަގަކުރަެމވެ

  މިގޮތުން، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 24,600ޖުމްލަ  ،ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުނުކޮށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ވަނަ އަހަރު 2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން (ހ) 

(  އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތާއި  ސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ގަވާއިދާ އި ން ފާހަގަުކރަމެވެ.ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަރުފިޔާ  (ސައުވީސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ
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 ،ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަާކއިނުލާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަގުފަހިވެ ،ވައުޗަރު ތައްޔާރުނުކުާރނަމަ  ުކރުމަށްޚަރަދު ގެ ކުރިން ތަކެތި ހޯދުމު

.ނެދެ ފަހަރު ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަކަށްއެއް    ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

(ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ފަސް  149,592ކޮށް ޖުމްލަ ނުމުދަލަށް އޯޑަރުުކރާ ފޯމް ތައްޔާރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން(ށ) 

) ރުފިޔާ  . ސަތޭކަ ނުވަދިަހ ދޭއް ނުންވާ ހޯދާ މުދަލަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބެ ،އެހެންކަމުންޚަރަުދކޮށްފައިވަާކން ފާހަގަުކރަމެވެ

.  ،ބޭނުންވާ ސިފަތައް ހުރި، ފެންވަރުގެ   އަދި ބޭނުންވާ އަދަދަށް ލިބިފައިވާ ތަކެތިކަން ޔަޤީން ކުެރވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ

(ހަތް ސަތޭކަ  އަށްޑިހަ ހާސް  780,137ކޮށް ޖުމްލަ ނުތައްޔާރު  "ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް " ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން (ނ) 

) ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗަީކ ޚަރަުދކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން،  ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތެއް

ދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ޚިންނުވާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތިކަން ކަށަަވރު ުކރަން ދަތިވުމާއި ތަނަށް ބޭނު

.މަގުފައިވާނެ  ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

(ހަތްލައްކަ  768,937ޖުމްލަ  " ތައްޔާރު ނުކޮށްމުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމް"ތަކެތި ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތާއިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން (ރ) 

. "އިވަާކން ފާހަގަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައްފަސްދޮޅޮސް އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތެ " ތައްޔާުރ މުދާގަންނަން އެދޭ ފޯމްކުރަެމވެ

  ނުކުރެޭވނެއެެވ. ހޯދާފައިވާ ތަކެްއޗަކީ އިދާރާއަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތިކަން ަކށަވަރު ންަކއުންސިލްގެ އިދާރާއި ނުކޮށް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ދައުލަތުގެ  ،ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  6.01ގެ ) R-20/2017(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ހ) 

  ވެ.އެއްވެސް އެކައުންޓަކުން ފައިސާއެއް ދައްކާނަމަ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުުކރުމަށް ދަންނަވަމެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ  6.07އަދި  6.06ގެ ) R-20/2017(ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ފައިސާ ޚަރަދު (ށ) 

ވައުޗަރާއިއެކު ހުންނަން ެޖޭހ  ،އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް، ޚަރަދުުކުރމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުަމށާއި

  ފުރިހަމަ ުކރުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ލިޔުންތައް ގަވާއިދުން 

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް "ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ  10.61 ) ގR-20ެ/2017( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(ނ) 

" ތައްޔާރުުކރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   ފޯމް

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް، ތަކެތި ގަތުމުގައި ތިން ފަރާތުން އަގު ބަލާފައި ނުވުން  . 5

) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  1,000ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު  8.09) ގެ 2009( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (އެއްހާސް

) ރުފިޔާއަށް (ފަންސަވީސް 25,000 ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުްނ ހާސް

. ނަމަ  ،ވެސްލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ހޯދިދާނެކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އެއްގޮތަށް ވުުނ އުޞޫލާއި ބަޔާންކުރެ އުންސިލް އިދާރާއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އިސްވެމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަިރިކލު ކަ

ނުބަލައި ފަރާތަކުން އަގު  3 އިސްވެ ބަޔާން ކުރެުވނު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ،. އެގޮތުންއަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ 

  ވެއެވެ.ރުފިޔާ ޚަރަދުޮކށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިފައި )ސަތޭކަ ސައުވީސް ހާސް ތިން (ހަތްދިހަ ނުވަ  79,324ޖުމްލަ 
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެއް ފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު  10.24) 2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ (

ބޮޑުނުވާނަމަ ތިން ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން، އެ ކޯޓޭޝަންތައް އަޅާކިއުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އަށް ވުރެ  35,000

  ދަންނަވަމެވެ. މަށްތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފަރާތަކުން

 އޯޑަރު ކުރި ތަކެތި ތަނަށް ހަމައަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވުން  . 6

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، އޯޑަރު ުކެރވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނު ކަމަްށ  8.11) ގެ 2009ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ދައުލަތު

 ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން (ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން) ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި 

  ވެއެވެ. ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށް ބަޔާންޮކށްފައިއޯޑަރު ކުރި ފޯމުގައި

މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަިރކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގަނެފައިވާ ބައެއް މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތް އޮފީހަށް ނަމަވެސް، 

) ރުފިޔާ ތެއްކަ ަހތްދިހަ ހަސަތޭ ޑިހަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށް (ހަ 680,477ނގެންނެތި، ހަމައަށް ލިބުނުކަން ލިޔެކިޔުުމން އެ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ޚަރަުދކޮށްފައިވާކަން

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަްށ  10.64ގެ    (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު

ފަރާތުން (ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން) ތަކެތިގަތުމަށް އޯޑަރުުކިރ ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ލިބުމުން އެ ތަކެއްޗާ ޙަވާލުވާ 

އެކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ނޯޓުކޮށް، ފެންވަރުދެަރ، ކަމުުނދާ ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި ، ބަލައި، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވާނަމަ

ތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނޭގޮތަށް، ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެ

. އަދި އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދާތަކެިތ ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކު ރަންާވނެއެވެ

އްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާން ކަިއރިވެފައިވާ ތަކެތި ނެތްނަމަ، ތަކެތި ހަމަޔަށް ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މު

  ލިބުނުކަމަށް އޯޑަރުުކރި ފޯމުގައި ލިޔެ ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  ގެ ވަނަ އަހަރު  2016 . 7

ރަށު ގައި  105(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވާނެކަަމްށ ގެ ރައީސް ފޮނުވަންކަުއންސިލް ، ރަށު އަތޮޅު ކައުންސިލަށްއަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ލިބޭ އާމްދަނީކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަާކއި 

އާމްދަނީާއިއ ލިބުނު ވަނަ އަހަރުގެ  2016މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިިކލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފއިވެއެވެ.

  ކަން ފާހަގަކުރަެމވެ.ނުވާ  ވާފައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރޮުކށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނު ގެ އަހަރީޚަރަދު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގައި ވާގޮތަށް  105(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

2016  .  ވަނަ އަހަރުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އަހަީރ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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   އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ  . 8

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

 ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރިގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ އާއި ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ

އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުުޅންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް 

. ނަމަވެސް ވެސް މެންބަރަކު އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އެއް ،ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަާޅފައި ނުވާކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ.

ބެޭހ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރިގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާ

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު ނަންބަރު މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މެންބަރުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތްތަށް  126ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

 ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އި 

) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގައިވާ  124(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ން ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޙާބު ވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ގޮތުގަ މަތި

  ވެ.އާމްދަނީއާއި ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެ

  އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

  ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުން  ޕަބްލިކް ވެފައިވާ ފައިސާ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ތެރެއިން ބާކީ  2016 . 9

ޑިސެންަބުރ  D2/CIR/2016/14 )19-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ތެރެއިން އަަހރުނިމޭއިރު ޚަރަދުނުުކރެވި ބާކީެގ ) ގައި، އެ މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޫދކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ 2016

ކައުންސިލްގެ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ބާކީ އަނބުރާ ދައުލަތުގެ  %5ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ ފައިސާއެއްގެ 

ކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަޖެޓް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރި ،ނަމަވެސްބޭންކްއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 

އިދާރާގެ އެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ގެ ގޮތުގައި ހުރިކަމަށް  2016އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ  ރުފިޔާ އެ (ތިންލައްކަ ސާީޅސް ދެ ހާސް ހަސަޭތކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެްއ) 342,684ޖުމްލަ ރެކޯޑުތަކުން ދަްއކާ 

.ނުޖަމާކޮށްފައި ބޭންކް އެކައުންޓަށް   ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ފުރުޞަތު  މަށްއެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ޖަމާކުަރންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، 

  ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  ،ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ފައިސާ 2016



..2.rv2e ./r2, Ptu2 ,ezrv., vr. r?rJr/ / -r-., r-.? 2 (2016 19)

-PtrP.,,t.,y,,/tit.4 tP,.),,

',,. ,,.o x?

-iri?.10

ii 20t8

7
,?rr. .

?2242 r 2 v./t 2...r2r'

, C-P .r, tzrt-?

20t8 -,t-13; 3

srP.Prv 2vr,.2v

)r; ,t 20t8 ..t.i:; t3
? c*2 , ?,

,..,,.,.,.Prt..

t-rt ,) r.r-, .,r/rrJ, rr--.Pr, v /2,,/;

413,730

) a'2 2 .,./t22.. ,a)r Ct trra,J

.-2t-.2' ,2rJ >!r ,F' o .-../ t.P

-,. C? t'-rt rt 2y o. c,ayr/t .,e1, .,. ct, trPrat./2t.,...

,rtrt./. r/r .,1

,.2 . ) .raao
t., 2., t ,.'. t.r), 2.- c

., ye L, )41, J'ooP t2t.-.Pr2t/-t?v?2r-..r!.r r Prj

.t.rJ tz -?rtrY.,.t)'Y

o. .. tr?c?t-2 J' .r, vr.rra),

,try trtrrr?

,./, ?r?r/t rr2

er/c-, ).ro ,r)., a2- , r.rJ.jr.. ,2tr-, t E-rt2
o. o.,2.4r.r.lrtJ

,J.'.v22.2 
' ') €rt 2

1440 i'7\ttS::6 06

201 9 11

,rrd .,' e 2.,

Cr.r,t, 22 tr2 22,- /2a 1t-t2- 4t '-Jr trrr:C ,C.,

\!!t!:a!d!!ror mr . inlo a audit.qor.mr ;rt- 132 3919 t,

+-w

t0 j to tiL



 


