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 ޮއިޑްޓ ިރޕޯޓް  ޮކްނޕަްލަޔްނސް 

 

 ތަޢާރަފު  ހ.

ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރ  )އޮޑިޓް ޤާނޫނު ( 4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު: މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި  2013 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްދޫ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި  ،ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި އެ އިާދރާގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ އިދާރާއާއި  ކަުއންސިލްގެ، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ  ،ގެ ޤާނޫނާއިމާލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހަްއޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ވިޔަފާރިތަކުގެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނާނއި އަދިވެސް ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާއި، 

މަށް އެކަންކަ ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް

އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން  ،ރައުޔެއްދީ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ  ގޮތުގެ މަތިން

ރައްޔިތުންަންށ ފެންނާނެެހން މި އޮފީހުެގ  ،އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއަށް ހުށަހަޅައި

 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. Uwww.audit.gov.mvUވެބްސައިޓް 

އަށް ނިމޭ ާމލީ ައހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ެއ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯްޓތައް  2013ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

 35(ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ ،ތައްޔާރުކޮށް

މި މާލީ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށްނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންާމދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް

ޝަލް ސްޭޓޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭން

 މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކޮމްޕަލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން

 މި  ،މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް

 އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި އެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ށ. 

 ވަނަ 88 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ޤާނޫނާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ފައިސާ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ ބަލަހައްޓަންވާނީ މުދާ އާއި  ފައިސާ ލިބޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާގައި

 ގައި  10 ބާބު ަގވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ވުމުން، ބަޔާންކޮްށފައި މަތިންކަމަށް ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

 ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އާއި) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޫނނުޤާ ގޮތަށް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ިލޭބނެކަމަށް އިދާރާއަށް އެ ކުރުމާއި، އް ަކންތައްތަ އެންމެހައި ކުަރންޖެހޭ ހިންގުމަށް ކައުންސިލުގައި

 ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ބެލެހެއްޓުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް ތަކެތި މުދަލާއި ފައިސާއާއި އިދާރާގެ ކުރުމާއި މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ އާމްދަނީ

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް  އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިންގައި އޮފީސް އެ އިސްރާފުނުވާނޭހެން  ލިޔެކިއުންތައް ހިސާބުތަކާއި ކަ

 ހުށަހެޅުމަކީ، އޮފީހަށް މި އޮޑިޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލައި ބަޔާންަތއް މާލީ އަހަރީ އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަކާ އެ ބެލެހެއްޓުމާއެކު

 ރަސްދޫ  އުތުރުބުރީ އަިރއަތޮޅު ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 46 ގެ ) ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ( 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު މާލީ ކަ

 ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮ ނ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުްނ  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ރަސްދޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ  ،ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ގޮތަށް ބަޖެޓުގަިއ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމުގެ  ،ބަޖެޓުގައި ކަ

ން ކަންކަން ހެނިހެވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ  ،އިތުރަށް

ޤާނޫނު އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިންގުމުގައި 

އާއި، ކަުއންސިލްެގ  (ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު) 2010/7ނަންބަރު 

މާ ގުޅުްނހުރި އެހެނިހެން ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށާއި އަދިވެސް ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަ

އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.  ،ފާ ދިނުމާއެކުފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިްޞލާޙުކުރުމަށް ލަ

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު  ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި

ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ޭބނުންވާ ެހކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް  އެއްގޮތަށް

ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި ިއޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަްށ ަޢމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަުތ 

 ހިމެނެއެވެ. އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ެއ  2013ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން  ރަސްދޫއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި، ކަންތައްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ  ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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 3 ގެ  17 ޙާފުޞަ  

 ،ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގުމުގައި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އަދި  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށާއި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ަބޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންާވ  ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަަކށް ޢަަމލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު

 މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯިދފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުުކރަމެވެ.

 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ  ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫ ރ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  35 ޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ(ދައުލަތުގެ މާލިއް 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )1(

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި  3ގޮތުން، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، އެތަ ނަކަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ  ރަސްދޫޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަމަެވސް، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ  2013އިދާރާގެ 

 ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުުވން.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ފޮނުވަންެޖހޭނެ ކަމަްށ ޤާނޫނު ަނންބަރު  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ރަށު ކައުންސިލުން )2(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  އަދި (ށ) )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 108ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ނުވުން. ރާއަށް ފޮނުވާފައިގޮތަށް ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަަރކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާ

 110(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  )3(

ޖުލައި މަހު ބާްއވާ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުްނސިލްގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ، ވަނަ މާއްދާގައި

ކައުންސިލްގެ  ރަސްދޫ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އިވާއިރު،ކޮށްފަބަޔާން ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަާޅ ހިޔާލު ހޯދަންބަޖެޓު 

  މިގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުން.  އިދާރާއިން

ވަނަ މާއްދާގައި  8.11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 8.10 މާއްދާއާއިވަނަ  8.05 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )4(

ލިޔެކިޔުްނތައް ފުރިހަމަ ނުކޮްށ  ގޮަތށް ތަކެިތ ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގަިއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވުންކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

އެއްފަހަރާ ގަންަނ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގައި 8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުގެ   )5(

ގަތުމުގައި އާންމުކޮށް އިއުލާނު ތަކެތި ސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަންސަވީސް ހާ 25,000ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު 

  ނުކޮށް ކައުންސިލްއިދާރާއިން ތަކެތި ގަނެފައިވުން.

ރަސްދޫ ބަނދަރު ކުނިކަހާ ، ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 8.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )6(

ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ރަސްދޫ ކުނިގޮޑު ބަލަހައްޓާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ރަސްދޫ މަގުތަކުގައި މަގު 

ބައްތި ދިއްލުމާއި މަގު ބައްތި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމެއް 

 އިނުވުން. ތައްޔާރުކޮށްފަ
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ބީލަމަށް  އްބީލަމަށް ުހށަހަޅަން ޖެހޭ ަމސައްކަތެވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ަގއި  8.45 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ  )7(

ކުރުމަކީ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމަްށ  ހުށަނާޅާ އެއް މަސައްކަތެއް ަތފާތު އެކިއެކި ބައިބަޔަްށ ބަހާަލއިގެން

ހުށަނާޅާ އެއް ބީލަމަށް  އްބީލަމަށް ހުށަަހޅަން ޖެހޭ މަސައްކަތެ ްލގެ އިދާރާއިންންސިކައުބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

 ކޮށްފައިުވން. މަސައްކަތެއް އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން 

ހުރިހާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )8(

 ،ގެ ދަފްތަރެއް އެ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިހުރި ަމއުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެ ަބލަހައްޓާފައިނުވުމާއިއްމުދަލެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތަށް މުދަލުގެ ހިސާބު އެކިބައިބައި ވަކިވަކިން އެ ތަކެއްޗަށް އަންނަ  7.11މިގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ  7.07ބަލަހައްޓާފަިއނުވުމާއި، މިގަވާިއދުގެ އުނިއިތުރު އެނގޭނެ ޮގތަށް ލިެޔ 

ވާލުވިކަމަށް އެމުވައްޒަފަކު އެއްޗަކާއި ހަ ހެއްޓުމުގައިލުމުގެ ދަށުގައި ބެމުދަލެއް ވަކި މުވައްޒަފެއްގެ ބެ

 ރުވާފައިނުވުން.ސޮއިކު

ޔާންކޮށްފައިވާޮގތަށް، ކައުންސިލުން (ށ) ގައި ބަ (ހ) އަދި ވަނަ މާއްދާގެ 1.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  )9(

ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ އެކައުންޓް ބާކީ ހަާދަފއި ނުވުމާއި ބޭންކް 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ހަދާފައި ނުވުން.   

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި  6.25އަދި މިގަވާއިދުގެ  ށ)(ހ)، ( ދާގެވަނަ މާއް 1.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  )10(

ކައުންސިލުން ހިންގާ ިއންޖީނުގެ ބޭނުަމށް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ، ޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށްގައި ބަ (ށ)

 .  އެކައުންޓް ބާކީ ހަދާފައި ނުވުމާިއ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ހަާދފައި ނުވުން

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ރަސްދޫ އިންޖީނުގޭގެ ،ވާ ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ  )11(

ށް ރަސްދޫ މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއިވާ ގޮތަލަހައްޓާފަިއނުވުމާއި، ލިބިގެން ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ިހސާބުތަކުގެ ރިކޯޑު ބަ

 ބަލަހައްޓާފަިއނުވުން. ިހސާބުތައްއިންޖީނުގެއިން ލިބޭ ފައިސާގެ 

ހަދާ ބިލުގައިވާ  ކައުންސިުލން ،ވާ ގޮތަށް(ނ) ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 1.04ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ  )12(

ނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ނަގާފައިނުވުން. މުއްދަތުގައި   ހަމަވެފައިވާ ބިލުތަަކށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ކަ

ވައުޗަރު ނިޒާމްގެ ަދށުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަހައްަޓންޖެހޭ  8ތުގެ ގަވާއިދުެގ ބާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ )13(

  ލިޔުންތައް ރަސްދޫ އިންޖީނުގެއިން ބަލަހައްޓާފައިނުުވން. 

 ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކު  ށް ނޫނާއި ގަވާއިދަ ޤާ ބ. 

ކަންތައްތަކުެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެިވފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ިބނާކުރެވުނު އަސާސްގައި ޤާ

އެ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖުޓން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ 2013ސަބަބުން، އަރިއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ، ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށްއަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު  2006/3 ނަންބަރު ކަ
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫުނ ނަްނބަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދާއި، ، އާއި )ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުގެ (ދައުލަތުގެ

ާއއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު) 

 އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ.  އެއްގޮަތށްކަމަށް މިޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ 

 ލަފާދިން ގޮތް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން  ޅ.

 ޅާފައި ނުވުން މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަ  .1

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން، ދައުލަތުެގ  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ކޮންމެ  އޮފީހެއްގައި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާުބތަކާއި ިއދާރާގައި ހިނގި ކަންތަްއތަކުގެ ިރޕޯޓް ހިމަނައިގެން، 

ޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަ

ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައެވެ. 2013/01އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ (  ) ގައި ވަނީ ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ  2013ކައުންސިލްގެ  ރަސްދޫންނަމަވެސް، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އެހެ

ޤާނޫނު  ،ވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަީނ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް 2013 ،ބަޔާނާއި

އެ މާއްދާގައި  ،ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން 35(ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ެގ  2006/3ނަންބަރު 

ބުނާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުުރމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްައށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަްނ ފާަހގަ ކުރަމެވެ. އަދި 

ޑިސެމްބަރު  31ކައުންސިލްގެ  ،ރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓަ

 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާީލ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.  2013

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  35 ގެ(ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ)  3/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ނަންބަރު މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިެގން 

ނޑާ އެއްގޮތަށްގައި  )2013/01( ނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ެއ ބަޔާންތައް އަހަރީ  ކަ

ރިޕޯޓާއެކު، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅުމަްށ 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  .2

ވަަނ  108(ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ަވނަ ދުވަހުގެ ުކރިން، އެއަހަރެއްެގ  10މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލަިއ މަހުގެ 

ރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހަން ހިންގި (ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލު 6ފުރަތަމަ 

ވަނަ  10ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  އަދި މިާމއްދާގެ (ށ) ނެކަމަށެވެ.ފޮނުވަންވާ

mailto:info@audit.gov.mv
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 6 ގެ  17 ޙާފުޞަ  

ޅު ކައުންސިލަށް ރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު އަތޮހަދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި 

  ވާނެކަމަށެވެ.ފޮނުވަން

 އިސްވެ ދެންނެވި ާމއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ން ގެ އިދާރާއިރަސްދޫ ކައުންސިލް އަރި އަތޮޅު ުއތުރުބުރީއެހެންނަމަވެސް، 

ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރާކާތްަތކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  ކައުންސިލުެގ 

  ންނާނެއެވެ. ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުނުކުރެވޭނަމަ ކައުންސިލުގެ ޕަރފޯމަންސް ވަޒަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަަނ  108(ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އަރިއަތޮޅު ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު  ންކައުންސިލު ތަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ އަދި (ށ)މާއްދާގެ (ހ) 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަެމވެ.އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 

 އިނުވުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފަ .3

ވަަނ  110(ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ޖުލައި މަުހ ބާއްާވ އާންމު ބައްދަލުވުމުގަިއ ކައުްނސިލްގެ ކުރިޔަށް އޮތް  ކޮންމެ އަހަރަކު  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ރައްޔިތުންނާއި ދަންވާނެކަމަށެވެ. އަދި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ހިޔާލު ހޯ

ލޫމާތު އާންމުކޮްށ އު(ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން އެ ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގެ މަ 7ބައްދަލުކުރުމުގެ 

ލޫމާުތ މަދުވެގެން ދެމަހުން އުތަރަްއޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މަ ޖެހޭނެކަމަށާއި،ހާމަކުރަން

 ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އެއްމަހު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރަން

ގޮސްފައިނުވާކަން ގެންއަމަލުކުރަމުން  އެއްގޮތަށްއިސްވެ ދެންނެވި މާއްދާއާއި ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެހެން

އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށްކަން  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 މެވެ.ދެނެގަންނަން ަދތިވާނެކަމާއި  ކައުންސިލަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެ ކަުމގައި ދެކެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަަނ  110(ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ރައްޔިތުންނާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގޮތަށް މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ލާފަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވުން ޚި ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އު ދަ .4

ދުމަްތ ހި ހޯަދން ބޭނުންވާ  ގައިގޮތު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8.05ވާއިދުގެ ގަ  ގެމާލިއްޔަތު(ހ) ދައުލަތުގެ 

ދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ޮފތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަޮކށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ހިނުވަތަ ތަކެތި ޯހދަންވާނީ ތަކެއްާޗއި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގަންނަން ބޭނުންާވ  8.10  ގަވާއިދުގެ އަދި މިދިނުމުންނެވެ. 

ން ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް ކަމާެބހޭ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ އަސްލާއި ތި

 އޯޑަރު ފޯމުގެ އަސްލު، ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
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ދޭއް) (ތިންސަޭތކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް  368,242ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،އެހެންނަމަވެސް

. ައިދ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނެތިއެވެ، އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުނުކޮށް ހޯދުަމށްލާއި ޚިދުމަތް ޯހދާފައިވަނީ މުދާ ރުފިޔާގެ  މުދަ

ލާއި ޚިދުމަތް  ހޯދާފައިވަނީ މުދަލަްށ ރުފިޔާގެ މުދަ (ހަތްދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅިސް ތިނެއް) 71,643ޖުމްލަ 

ބަބުން، ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެެގްނ މިހެންވުމުގެ ސަ އޯޑަރުކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުނުކޮށެވެ.

ކަމެއް އަދި ތަކެތި  ގަނެފައިވާ ތަކެތިކަމާއި ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް 

 ބަލައިގަނެފައިވަނީ އޯޑަރުކުރި އަދަދަށްކަން އޮޑިޓަރުންނަށްަވނީ ކަަށވަރުނުކުރެވިއެވެ.

އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަްށ  ކޮށްފައިވަނީބަޔާންވަނަ މާއްދާގައި   8.11ަގވާއިދުގެ  އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެދަ (ށ)

ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން (ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން) ތަކެތިގަތުަމށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި  ލިބުނުކަމަށް އެ

އެއްވެސް އުނި އިތުރެއްވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ނޯޓްކޮށް، ފެންވަރުދެރަ ކަމުނުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި، 

ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަެކތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި 

 . ކަމަށެވެގައި ލިެޔ ސޮއިކުރަންވާނެހުރިނަމަ އެކަން އެނގޭނެގޮތަށް ތަކެތިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު

ރުފިޔާ  އްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ސައްވީސް)(އެ 139,224ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،އެހެންނަމަވެސް

 އިމުދަލަށް އޯޑަރު ކުރާ ފޯމްގައި ސޮއި ކޮށްފަގެ މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދާފައިވާއިރު ހިދުމަތާއި މުދާ ލިބުނު ކަމަށް 

ތަކެއްޗާިއ ހިދުމަތްތަކަކީ ކައުންސިލަްށ ލިބިފައިވާ އްޗާއި ވާ ތަކެއިނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަިއސާ ދައްކާފަ

 ކުރެވެްނ ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހިދުމަތްތަކެއްކަން ކަށަވަރު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ދުަމްތ ހިހޯދަްނ ބޭނުންވާ  ގޮަތށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8.05ވާއިދުގެ ގަ  ގެާމލިއްޔަތު(ހ) ދައުލަތުގެ 

 އްގެ ދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްަދދޭ ފޮތް ނުަވތަ ފޯމު ފުރިހަމަޮކްށ އެކަމަށް ވެރިޔެހިަތކެއްޗާއި  މުގެ ކުރިންނުވަތަ ތަކެިތ ހޯދު

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  8.10ވާިއދުގެ ގަ ގެމާލިއްޔަތުައދި ދައުލަތުގެ ަދންނަވަމެވެ. ހޯދުމަށް  ހުއްދަ

ގޮތަށް ގަންނަން ޭބނުންވާ ތަކެްއޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ އަސްލާއި ތިން ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް 

 . ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރު ފޯމުގެ އަސްލު، ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ 

އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަްށ  ގޮތަށްބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި  8.11 ަގވާއިދުގެ ގެމާލިއްޔަތު(ށ) ދައުލަތުގެ 

ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ  ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން (ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން) ތަކެތި  ލިބުނުކަމަށް އެ 

އްވެސް އުނި އިތުރެއްވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ޯނޓްކޮށް، ފެންވަރުދެަރ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލަިއ، އެ

ކަމުނުދާ ތަކެތި ނުވަތަ ަހލާުކވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްަދތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ނުަވަތ މުއްދަތު ހަމަވާން 

  މަށް ދަންނަވަމެވެ.އި ލިޔެ ސޮއިކުރުކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަން އެނގޭނެގޮތަށް ތަެކތިގަތުމަްށ އެދޭ ފޯމުގަ
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ނުކޮށް ބައެއް ހިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވުމާއި އަދި އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިނުކޮށް  އިއުލާން  .5

 ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެއްފަހަރާ  8.15ގަވާއިދުގެ  ގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(ހ) ދަ

(ފަންސަވީސް ާހސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަަމ އެތަކެތި ގަންަނންވާީނ  25,000ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ ައގު 

 އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްގެން ިލބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގެްނނެވެ. 

 30,135ސްވެ ދެންެނވި މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް، ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް އޮފީސް މޭޒެއް ހޯދުމަށް އި ،އެހެންނަމަވެސް

(ތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާންނުކޮށް އަދި އެސްޓިމޭޓް ނުހޯދާކަން ފާހަަގ 

 ކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް  8.22 (ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރާތުން  ،ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރަންވާނީ

 ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

އް މަސައްަކތްތައް ހަވާލުކޮްށފައިވަނީ މަަސއްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިާވ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައެ ،އެހެންނަމަވެސް

ފަރާތާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިނުކޮށްކަން ފާހަގަ ކުރެވުެނވެ. މިގޮތުން  ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ކޮންމެ މަހަކު  ށްމި މަސައްކަތަ :ސާފުކުރުމުެގ މަސައްކަތްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ބަނދަރު ކުނިކަހާ  -

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.  (ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) 3,250

ނޑު ބަލަހައްޓާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް - ކޮންމެ މަހަކު  ށްމި މަސައްކަތަ  :އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކުނިގޮ

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.  ންސާސް)(ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ފަ 3,250

 މި: އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތި ދިއްލުމާއި މަގު ބައްތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް -

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. (ހަތްހާސް އެއްތަސޭކަ ސާޅިސް އެކެއް)  7,141 ކޮންމެ މަހަކު ށްދުމަތަޚި

އެދެވޭ ފެންވަރަށް މަސައްކަތްނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް  ،މެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުންދެފަރާތުގެ 

   އްކަމުގައި ދެކެމެވެ.މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް އެއްފަހަރާ  8.15ގަވާއިދުގެ  ގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުދަ(ހ) 

(ފަންސަވީސް ާހސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަަމ އެތަކެތި އާންމުކޮްށ  25,000ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމުަލ ައގު 

ތުަމށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އިއުލާނުކޮށްގެން ލިބޭ އަންދާީސ ހިސާބުތައް ބަލައިގެން ގަ

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ  25,000މަސައްކަތުގެ އަގު (ތަކެތީގެ އަގު) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 ކުރަންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްޗެއް  އް( އެއް މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހާސް)ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތެ 1,500,000
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ހައްދަންވެއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ނުަވތަ އެއްޗެއް ހައްދަން އެންމެ އަކަށީގެންާވ ރަނގަޅު ފަރާތެއް 

 އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްގެން ިލބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގެން ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ދަުއލަތުގެ މަސައްކަތެއް  ވަނަ މާއްދާަގއި 8.22 ަގވާއިދުގެ ގެއުަލތުގެ މާލިއްޔަތުދަ(ށ) 

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމުއްގައި ދެ ފަރާތުން  ،ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ

 ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ތަފާތު ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކޮށްފައިވުން  ،ނާޅާބީލަމަށް ހުށަ  ބީލަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް  .6

ވަނަ މައްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބީލަމަށް ނުވަތަ  ޓެންޑަރ  8.45ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެއް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުށަނާޅާ ފަރުޖެއްސުމުގެ ގޮތުން 

މަކީ މަސައްކަތެއް ތަފާތު އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުދިކުދި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވު

 ގަވާއިދާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައެވެ. 

ނޑުގައި ޖަހާފައި ހުރި ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުމަްށ  އެހެން ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އއ. ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

(ސާޅީސް އެއްހާސް ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބީލަމަްށނުާލ  41,075އައު ލައިޓް ގަތުމަށް ޖުމްލަ 

ރުފިޔާައށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނޭހެްނ ދެ ަބޔަށް ބަހާލައިގެްނނެވެ. ސް ހާސް) (ފަންސަވީ 25,000ފަރުޖެއްސުމުގެ ގޮތުން 

މިއީ އެއް އައިޓަމްތަކަކަށް ވެފައި އަދި ތަކެތި ގަނެފައި ވަނީ އެއް ސަޕްލަޔަރެއްގެ އަތުން ކަމުގައި ވާތީ އެހެންނަމަވެސް 

ިމހެންކަމުން މިތަެކިތ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ދަުއލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށްކަން 

ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި ބީލަމަށް ހުށަނާޅާ މިފަދަ މަސައްކަތް 

   ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ކުރުވުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނޭކަމެއް 

 ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން 

ބީަލމަށް ނުވަތަ ޓެންޑަރ  ،ތަށް(ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮވަނަ މާއްދާގެ  8.45 ގަވާއިދުގެ ގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުދަ

އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުށަނާޅާ ފަރުޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އެއް 

ނުކުރުމަށް ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުދިކުދި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  މަސައްކަތެއް ތަފާތު އެކިއެކި

މިފަދަ އަމަލެއް ކޮށްފި ޮކންމެ މުވައްޒަފަކަށް  ށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންއަދި މި މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮ ދަންނަވަމެވެ.

 ވެ. ދިނުމަށް ދަްނނަވަމެއިގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލާ އަދަބު މައްސަލަ

ވާ ބީލަންތައް ބާތިލުކުރި އިލިބިފަ އަދި  ބީލަމަށް އިއުލާންކުރާއިރު ކުރިން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރި އިއުލާން  .7

 ސަބަބު ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުން 

ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުުކރާއިރު އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރިން ކުރި އިއުލާން 

ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފަހުްނ ކުރާ އިއުލާނުގައި އަދި އެހެންވެސް ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ބައެއް 

 މައްސަލަތައް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ:
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ރަންހުރި އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭެނ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ޕްރީ ސްކޫލުގައި ކު(ހ) 

ގައި  2012ނޮވެމްަބރު  04ގައި ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ބާތިލްކުރުމަށްފަހު  2012އޮކްޓޯބަރ  22 މަށްފަރާތެއް ހޯދު

ކަްނ ނުވާ އިކުރިންކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފަ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު،އަލުން 

   .ފާހަގަކުރަމެވެ

 14 ގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއަރިއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ރަސްދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އިމާރާތްކުރުމު(ށ) 

މި  ވެއެވެ. އެހެްނ ނަމަވެސްގައި ކޮށްފައިވާ އިއުލާނަށް ހަތަރު ފަރާތަކުން ބީލަން ހުަށހަޅާފައި 2011އޭޕްރިލް 

ކުރީގެ އިއުލާން އަދި ގައި ވަނީ އަލުން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.  2011ޑިސެމްބަރ  04މަށް މަސައްކަތް ކުރު

ބާތިލުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާއިރު އެ އިއުލާަނށް ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާްތަތކަށް ބީލަްނތައް 

 މެވެ. ބާތިލްކޮށްފައިވާަކން އެންގިކަން ެއއްވެސް ލިޔުމަކުން ފެންނަން ނެްތކަން ފާހަގަކުރަ

ބީލަން ާބތިލްކޮށްފައިވާ ސަބަުބ އެނގެން ނެތި ބީލަން ބާިތލްކުރުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަަމ 

ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބީލަން  ޝައްކު އުފެދުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެފުރުސަތު އޮތް ކަމާމެދު 

ލަން ބާތިލްކުރާނަމަ އާންމު ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ކުާރ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮްތ ބާތިލްކުރި ސަބަބު ެއނގެންެނިތ ބީ

  މުގައި ދެކެމެވެ.އެކަށީގެންވާ ކަ ންމެދުވެރިވު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ލްުކާރ ތިްލކުރާނަމަ، ބާތިބީލަްނތަކެއް ބާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާނުވަތަ  ކުރުމަށްފަހު އެ އިޢުލާނު އިޢުލާނެއް

އަދި ބީލަން ަބލައިގަތުމަށްފަހު ބީަލންތަްއ ވަމެވެ. ންނަލާނުަގއި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް ދައުކުރާ އި ފަހުންސަބަބު 

 ބާތިލުކުރާނަމަ އެކަން ލިޔުމަކުން ބީލަން ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އެންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައިނުވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ  .8

(ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދައުަލތުެގ ތަންތަަނށް ގަްނނަ  7.01ަގވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތު(ހ) ދައުަލތުގެ 

މި ގަާވއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ުހރިހާ މުދަލެއްގެ ދަފްތަރު ބަލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ކޮންެމ ހަރުމުދަލަކަށް ކޯޑް އަދި  ންނަން ވާނެއެވެ.ގެން އޮނމުދަލަްށ އަންނަ ބަދަލުތައް އެ މި ދަފްތަރުންގޮތުގައި 

ގަިއ މުދަލާއި ބެޭހ އެހެން ތަފްސީާލއިއެކު ހުންނަން ާވެނ  ދަފްތަރުނަްނބަރު ހަރު މުދަލުގެ  އެ  ިދނުމަށްފަހުނަންބަރެއް 

 ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   އަދި މި ނަންބަރު މުދަލުގައި ވެސް ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ހަރުމުދާ ބެލެެހއްޓުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވި މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް 

ބަލަހައްޓާފަިއނުވެއެވެ. މިގޮތުްނ ނީލަންކިޔާފައިވާ ބައެއް މުދާ ނީލަންކިޔާފައިވާ ކަމަށް ދަފްަތރުގައި އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި 

އް އިމާރާތެއެއްވެސް މުދަލެއް އަދި ހަރު ނެފައިވާ އެއްވެސް އިން ގަ 2އެކައުންޓުން ނަންބަރު  ރަދު ޚަ ނުވުމާއި

 ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރަށް ވައްދާފަިއ ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  

ލަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގައި ދައު 7.11(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ތަންތަނުގައި ހުންަނ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންަނ އުނި އިތުރު އެނޭގެނ 

  ގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްަޓން ވާނެއެެވ.
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 11 ގެ  17 ޙާފުޞަ  

ނަންބަރު  ކޯޑުއިންޖީނުގެއަށް ހޯދާފައިވާ އެއްވެސް ހަރުމުދަލެއްގައި ރަސްދޫ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމާއި އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނި އިތުރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިެޔ ޖަހާފައި ނުވާ

  ކުރެުވނެވެ. ފާހަގަ ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލެއް ވަިކ  7.07(ނ) ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

އްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު އެއެއްޗަކާއި ހަވާލުވިކަމަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައި މުވަ

 ކަމަށެވެ. 

އެ ފަރާތުްނ ، އެހެން ނަމަވެސް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ލެޕްޓޮޕެއް ހަވާލުކޮށްަފއި ވަނީ

 މުދަލާއި ހަވާލުވިކަމަށް ސޮއިކުރި ލިޔުމަކާއި ނުލާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އްލުނު ކަމުގައިވިއަސް އެނގޭނެ ގޮތެއް އިދާރާއަށް ގަންނަ އަގު ބޮޑެތި ތަކެތި ގެ ،މިކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން

ފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބްނ ކައުންސިލުގެ މުދާ ނެތްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި މި ގަވައިދާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓި

 ނަހަމަ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ބޭނުްނަތކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ދައުަލުތގެ ތަންތަަނށް ގަންަނ  ،ގޮތަށް(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7.01ަގވާއިދުގެ ގެ  ގެމާލިއްޔަތު(ހ) ދައުލަތުގެ 

ެލހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި  ދަފްތަރުގައި ހިމަނަްނ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގަިއ ލިޭބ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ދަްފތަރު ބެ

ޖެހޭނެކަމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ކޯޑު ނަންބަރު (ދަފްތަރު އަދި މުދަލުގައިވެސް 

ފައި)، މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަާމއި ތަފްސީލު (ބްރޭންޑް، މޮޑެލް، ސީރިއަލް ނަންބަރު، މިން ނުަވތަ ބަރުދަން މުދަުލެގ ޖަހާ

(ފަހުްނ އަގު އަދި އިތުުރ މައުލޫމާތު ، ހާލަތު މިނޫންވެސް މުހިން މައުޫލމާތު ހިމާނާފައި)، މުދާ ހުިރތަން، ލިބުނު ތާރީހު

 އިދުން ދަފްތަރު އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންނަ ބަދަލު) ހިަމނައިގެން ގަވާ 

ދައުލަުތެގ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް 7.11(ށ) ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޭގެނ ތަންތަނުގައި ހުންަނ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްޗަށް އަންަނ އުނި އިތުރު އެ

 ގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންަނވަމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް، ދަުއލަތުގެ މުދަލެއް ވަިކ  7.07(ނ) ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ 

މަށް ސޮއިކުރުވުމަްށ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު އެ މުދަލަކާ ހަވާލުވާއިރު، ހަވާލުވިކަ 

 ދަންނަވަމެވެ.

 އެކައުންޓް ބަކީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން.  .9

އެއްވެސް ބޭންކަކަށް ފައިސާ ކޮށްފައިވަނީ  (ހ) ގައި ބަޔާން ވަނަ މާއްދާގެ 1.12ގަވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 

(ށ)  މި މާއްދާގެ ވެ. އަދިކަމަށެ ބާކީ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓު ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނަމަ އެ

ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުން ދައްކާ ބާކީ އާއި އޮފީހުގެ  ވަނީބަޔާންކޮށްފައިގައި 
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ޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިކޮންސިލިއޭޝަްނ ސްޓޭންޓްމަންޓެްއ ހިސާބުން ދައްކާ ބަކީއަކީ ރަނގަ

 ވެ. ކަމަށެވާނެ ތައްޔާރުކުރަން

ގެ ޭބނުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ސްކޫލު-ޕްރީ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލް އިާދރާއިން ހިންގާ ،އެހެންނަމަވެސް

 ވާކަމާއި ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންެޓއް ހަދާފައި ނުވާކަންބާކީ ހަދާފައި ނު ކައުންޓުއެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ

 ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އެއްވެސް ބޭންކަކަްށ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، (ހ) ގައި ބަޔާން ވަނަ މާއްދާގެ 1.12ގަވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 

(ށ)  މި މާއްދާގެ  އަދި އުމަށާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓް ބާކީ ކުރަމުން ގެންދި ގެފައިސާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނަމަ އެ 

ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން އެކައުންޓުން ދައްކާ ބާކީ އާއި އޮފީހުގެ ހިސާބުން ދައްކާ ބަކީ  ވާ ގޮތަށްބަޔާންކޮށްފައިގައި 

 ރުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އޭޝަން ސްޓޭންޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިކޮންސިލި

 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އިންޖީނުގޭގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް އއ. ރަސްދޫ  .10

އެހެންވެްސ ގޮތުން ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ  (ހ) ގައިވާ 1.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޖަމާކުރި އޮފީހަކުން އެ ފަިއސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކަުއންޓު ބާކީ ކުރަމުްނ  ބޭންކަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްިފނަަމ އެ

ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްާދގެ (ށ) ގައިވާގޮތުން ކޮންމެ މަެހއް ނިމުމުން (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެކައުންޓުްނ 

ފީހުގެ ހިސާބުން ދައްކާ ބާކީއަކީ ރަގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ ރިކޮންސިލިއޭޝަްނ ދައްކާ ބާކީއާއި އޮ

ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  6.25ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރު ކުރަްނވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ މިގަވާއިދުގެ 

އި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ބޭންކް ބާކީ އާ ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކާ ބާކީ އާ

ކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންްޓ އެއް ތައްޔާރު ކޮށްގެން ދެ ބާކީ ތަފާތު ވާގޮތް ހޯދާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ރި

އިވާގޮތުްނ ސްޓޭޓްމަންޓް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގަ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓާއެކު އެ

ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހަދާ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ ވެރިއަކު އެ ސްޓޭޓްމަންޓް ބަލާ ރަނގަޅުކަމަށް ސޮއި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  

 އެއްގޮތަށްއިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މި ދެންނެވި މާއްދާތަކާއި ންޖީނުގެއެހެންނަމަވެސް އއ.ރަސްދޫ އި 

ސާބުތައް ތަްއޔާރުކުރަމުން ނުދާކަމާއި ގަވާއިދުން ރިކޮންސައިލް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ވަނީ އިންޖީނުގޭގެ ހި

ނަމަވެސް މިއިން ވީ ކޮށްފައިފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު

ރި ފަރާތެއް އަދި އިސް ވެރިއެއްވެސް ސޮއިކޮށްފައި ނުވުމުްނ، މި އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި ތައްޔާރުކުރި ފަރާތެއް، ޗެކުކު

 ރިޕޯޓުތަކަކީ ޞައްޙަ ރިޕޯޓުތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުަވަތ ގޮތަށް މޯ (ހ) ގައިވާ  1.12ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ (ހ) 

ޖަމާކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހަްއޓައި އެކައުންޓު ާބީކ  އެ ކުރާނަމައެހެންވެސް ބޭންކަކަށް ފައިސާ ޖަމާ
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ޮކންމެ މަހެްއ ނިމުމުން (ހ) ގަިއ ގޮތަށް އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އުމަށް ަދންނަަވމެވެ. ކުރަމުން ގެންދި

އާއި އޮފީހުގެ ހިސާބުން ދައްކާ ބާކީއަކީ ރަގަޅު އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުން ދައްކާ ބާކީ

  މަށް ދަންނަވަމެވެ. ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންެޓއް ތައްޔާރު ކުރު

އެކަުއންޓް ފޮތުން ކޮްނެމ  ވާ ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައި 6.25(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ 

ކޮންސިލިއޭޝަން މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކާ ބާކީ އާއި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ބޭންކް ބާކީ އާ ތަފާތު ވެއްޖެ ނަމަ ރި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ، ސްޓޭޓްމަންޓް އެއް ތައްޔާރު ކޮްށގެން ދެ ބާކީ ތަާފތު ވާގޮތް ޯހދާ

ރިކޮންސިލިއޭޝަން ޮގތަްށ  އަިދ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މަްށ ދަންނަވަމެވެ.ސްޓޭޓްަމްނޓް ފޮނުވުއެ  ފޮނުވާ ރިޕޯޓާއެކު

 .މަށް ދަންނަވަމެވެހަދާ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން ކަމާ ބެހޭ ވެރިއަކު އެ ސްޓޭޓްމަންޓް ބަލާ ރަނގަޅުކަމަށް ސޮއި ކުރު

ގެންފައިވާ ބިލްތަކަށްވެސް އިންޖީނުގޭގެ ދުވަހުފޮތް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން އަދި ފައިސާ ބަލައި އއ. ރަސްދޫ  .11

 ފައިސާ ދެއްކިކަން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ނެތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބިގެން ޖަމާކުރާ  2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުން ޮކންމެ ދުވަހަކު ލިބުުނ  ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ

ފައިސާގެ ހިސާބު، ފައިސާ ލިބޭ ދުވަހު ފޮތުގައި ލިޔާއިރު އެ ފައިސާއެއް ލިބުނުކަމާއި، ދެއްކި ފަރާތާއި، ދެއްކި އަދަދު 

 އެނގޭނެ ގޮތަށް ިބލު ނުވަތަ ަރސީދު ނަންބަރާއެކު ލިޔެ އެދުވަހެއްގެ ޖުމުލަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ަބލަހައްޓާަފިއ  ގޮތަށްއިން ިލބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މި ގަވާއިދުގައިވާ އިންޖީނުގެއެހެންނަމަވެސް އއ.ރަސްދޫ 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ަރސްދޫ ކައުންސިލްގައި މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  މިޮގތުން ނުވާކަން ފާހާގަކުރެވުނެވެ.

ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއިން  ގޮސްފައި ނުވާކަްނ ފާހަަގކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސްބަަލހައްޓަުމން ގެން ދުވަހުޮފތެއްވާގޮތަށް 

ބައެއް ބިްލތަްއ  ގައިރަޖިސްޓްރީއެއް ގެންގުޅެއެވެ. ނަމަވެސް މި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުުމން ރިޯކޑު

ފޮުތން ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް މިިބލްތަކަށް ބިލް ކުރެވުނެވެ.ފާހަގަރިކޯޑްކޮށްފައިނުވާކަން 

 ހިސާބުތައް ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުމަކީ ިހސާބުތަކުގެ ސައްޚަކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދޭނޭކަމެކެވެ.  ސްޓޭމްޕްކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އާމްދަނީގެ ޮގތުގަިއ ލިބިގެން ޖަމާކުރާ ގޮތަށް،  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ަގއިވާ 2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ަތށްއަިދ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮ ބެލެހެއްޓުމަްށ ދަންނަވަމެވެ.ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިކޯޑު 

ިކ ދެއްކި ފަރާތާއި، ދެއް، ލިބުނު ފައިސާގެ ހިާސބު، ފަިއސާ ލިބޭ ދުވަހު ފޮތުގައި ލިޔާިއރު އެ ފައިސާއެއް ލިބުނުކަމާއި

 އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް ބިލު ނުަވތަ ރަސީދު ނަންބަރާއެކު ލިޔެ އެދުވަހެއްގެ ޖުމުލަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 ނުލާ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވުން އާ ޖޫރިމަނާ ބައެއް ކަރަންޓު ބިލްތައް  އިންޖީނުގޭގެ އއ. ރަސްދޫ  .12

ދައުލަތުގެ ތަންަތުނން ހަދާ ިބލުގައިވާ  ،ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ (ނ) ގައި 1.04ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޖޫރިމަނާއާ އެކުގަވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެަނމަ، ފައިސާ ބަލައިގަންނަން  ވެ. އި ކަމަށެނީ ކަ
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ގެ 2014ތަކަކަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބިލް 2013އިން އިންޖީނުގެރަސްދޫ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އެހެންނަމަވެސް، 

ނޮވެމްބަރުގައި ފައިސާ ބަލަިއގެންފައިވާއިރު، މި ބިލްތަކަްށ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ޖޫރިމަނާއާ ނުލައެވެ. 

ލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މި ބިލްތަކަށް ޖޫރިމަނާ އުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފު މައިންޖީނުގޭއއ.ރަސްދޫ 

ސަރވިސްއިން ބިލް ކަސްޓަމަރާ ހަވާލުކުރި ތާރީޚުތައް އެނގޭނެ ލިއެކިއުންތައް ފެންނަްނ ނެގިފައި ނުވަނީ 

 2013ލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ކައުންސިލުން އުނެތުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މަ

މަހުގެ ކަރަންޓު ބިުލތަކަށް ޫޖރިމަނާ ނުނަގާ ގޮަތްށ  ގައި އިދާރީގޮތުން ދިމާވި މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޫން އަދި ޖުަލއި

ކުޑަ ކޮމިޓީއިންވަނީ ނިންމާފައެެވ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ިނންމާފައިވާކަން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގޭކަށްނެތެވެ. އަިދ 

ލެހެއްޓުމުގަިއ ކައުންސިލުން ބިލް ހަވާލުކުާރ ތާރީޚު އެނގޭފަދަ މުހިއްމު ލިޔެކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ބެ

 ވާކަމުގައި ދެކެމެވެ.އިޙުމާލުވެފައި

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ދައުލަތުގެ ތަންަތނުން ހަދާ ިބލުގައިވާ މުއްދަތުގައި  ތަށް،(ނ) ގައިވާގޮ 1.04ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަތުމުގައި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގަ  . ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ ޖޫރިމަނާއާ އެކުގައި ކަ

ނަގާ ރޭޓް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ކަރަްނޓު ފީ އިން އިންޖީނުގެއއ. ރަސްދޫ  .13

 ނެތުން 

ކަރަންުޓ " ގައިވާ ގޮތުން ދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުހި"ކަރަންޓުގެ އިންޖީނުގޭގެ ކުޑަ ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ކަރަންޓް ބޭުނންކުރާ މިންވަރަށް ބަލާ ބޭންޑްތަކަކަށް ަބހާލުމަށްފަހު ވަކިވަިކ  ހިދުމަތަށް ބިލްކުރާ ރޭޓް ކަ

 200ކަށް މިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަބޭންޑްތަކަށް ވަކި ރޭޓްތަކެކެވެ. މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އަ

ގައި ބާއްވާފައިވާ  2013އޭޕްރިލް  16(ބާރަ) ރުފިޔާ އެވެ. އަދި  12ތިވާނަމަ ބިލް ކުރާ ރޭޓަކީ ޔުނިޓަށް ވުރެ މަ

(ފަނަރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް ސުމެއް)  15.50ރޭޓް  މި ގިންތިއަށް ބިލްކުރާއިންޖީނުގޭގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ އިން 

އެހެންނަމަވެސް، މިޮގތަށް ފާސްކުރިފަހުން ިމ  ގެއެވެ.ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާަކން ެއ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނ

(ފަނަރަ ޕޮއިންޓް ަހއެއް ސުމެއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ. އެހެންކަމުން ބިްލ  15.60ގިންތިއަށް ބިލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

 ކުރަމުން ދަނީ ފާސްކޮށްފައިވާކޮން ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ނިންމުމަކަށް ބަލައިގެން ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެެތވެ.

 ގެ ތެރޭގައި ގެ މުއްދަތުބިލު ގައިވާ ގޮތުގައި ދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު"ހި"ކަރަންޓުގެ އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މި ދެންނެވި ަގވާއިދުގައި މިހެން އޮްތ އެވެ.  %2ކަށް ޫޖރިމަނާ ގޮތުގައި ޗާރޖްކުރާނީ ިބލުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަ

ގޮތުގަިއ  ދީފައިވާމައުޫލމާތުއަރި އަތޮޅު އުތުރުުބރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުްނ  ،ނަމަވެސް

(ދޭއް)  2މަނާ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަީނ ބިލްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދުވާލަކަށް ޖޫރި

ޖޫރިމަނާ ނެގެމުންދަނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްތަަކްނ ، އެހެންކަމުންރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ. 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ބިލްޑިންގ (ޣާޒީ 

 15 ގެ  17 ޙާފުޞަ  

 ދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަރުދަާނ އުސޫލުތައް ގާއިމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިއީ 

، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ވީހިނދު، ބިލް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ފާސްކޮށް ލިޔެ

އަދި މިގޮތުގެ މަތިްނ  ނގޭނެހެްނ އާންމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ރައްޔިތުންނަށް އެ ށް ސޮއިކޮނިންމި ފަރާތްތަކުން 

ނޫންގޮތަކަށް ބިލް ކުރާ ރޭޓްތަާކއި، މުއްދަތާއި، ޖޫރިމަނާ އަދި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެންވެސް ކަންކަމަށް އެއްވެސް 

 ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށް ަދންނަވަެމވެ. 

 ދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވުން ގެއަށް ޚި އިންޖީނު އއ. ރަސްދޫ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް  .14

ދުމަތް ނުވަަތ ޚިހޯދަން ބޭުނންވާ  ގައިގޮތު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8.05ވާއިދުގެ ގަ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 

މަށް ހުއްަދދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްަދ ދުމަތް ހޯދުޚިތަކެތި ހޯދަންާވނީ ތަކެއްޗާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގަންނަން ބޭނުންާވ  8.10  ގަވާއިދުގެ އަދި މިދިނުމުންނެވެ. 

ތައްޔާރުކޮށް ކަމާެބހޭ ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ އަސްލާއި ތިން ކޮޕީ 

 އޯޑަރު ފޯމުގެ އަސްލު، ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 25,000ރުފިޔާއިްނ ފެށިގެން (އެއްހާސް)  1,000 ގައިވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 8.09ގަވާއިދުގެ  އަދި މި

ފަރާތުން އަގު ހޯދުމަްށފަހު، އެ ފަރާތްތަކުެގ  3ުދވެގެން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ތަކެތި ގަންނަންާވނީ މަ(ފަންސަވީސް ހާސް) 

 ނެވެ.ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން 

 އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނުކަަމށް އެ ކޮށްފައިަވނީބަޔާންވަނަ މާއްދާގައި   8.11ގަވާއިދުގެ އަދި ހަމަ މި 

ާރތުން) ތަެކިތގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން (ްސޓޮކް ބަލަހައްޓާ ފަ

ބަލައި، އެއްވެސް އުނި އިތުެރއްވާނަމަ، އެކަން އެނޭގނެ ގޮަތށް ނޯޓްކޮްށ، ފެންވަރުދެރަ ކަުމނުދާ ތަކެތި ނުވަަތ 

ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ  ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ުމއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ނުަވތަ މުއްދަތު ހަމަވާން

 .ކަމަށެވެއެކަން އެނގޭނެގޮތަށް ތަެކތިގަތުަމށް އެދޭ ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވާނެ

އެހެންނަމަވެސް، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވި މާއްަދތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުްނ 

ޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ރަސްދޫ އިންޖީނުގެއިން ބަލަހައްާޓފައި ނުވާަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަހައް

އަދި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައި  ދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމުހިތަކެއްޗާއި މިގޮތުން 

ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ަފރާތެއް ހޯދުމަށް އެފަަދ ތަކެިތ ނުވުމާއި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމުގައި އެންމެ އެކަށީގެންާވ 

ލިުބނުކަމަްށ އިންީޖނުގެއަށް އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި  ހޯދާފައިނުވުމާިއ، ތެރެއިން މަދުވެގެން ިތންފަރާތަުކން ލިޔުމުން އަގު

 ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮްށ،މިދެންނެވި ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން، ިހމެނެއެވެ.  ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެ

ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ  )އެއްހާސް ސާޅީސް ހަތަރެއް(ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  361,044

ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، ގަނެފައިވާ ތަކެއްަޗކީ އިންޖީނުގެއަށް ކޮންމެެހން ޭބނުންވެގެން ގަެނފައިާވ 

ކެތިކަމާއި ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްކަމެއް އަދި ތަކެތި ބަލައިގަނެފައިވަނީ އޯޑަރުކުރި ތަ
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 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ބިލްޑިންގ (ޣާޒީ 

 16 ގެ  17 ޙާފުޞަ  

އަދަދަށްކަން އޮޑިޓަރުންނަށްަވީނ ކަށަވަރުނުކުރެވިއެވެ. އަދި ަތކެތި ގަންނަން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަަތށް 

  ން ކަަށވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށްކަ

 847,034ޚަރަދުކުރުމަށް އިންޖީނުގޭ ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު 

ފައިސާގެ ، (އަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ހާސް ތިރީސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ލިބިފައި ނުވުމުން

ޚަރަދުކުރުމުގައި މި ނުކުތާގައި ކުރިން  ،މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވުމުގެ އިތުރުން

 ށް އަމަލުކުރެވިަފއިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮްތ ވަނީ ނުވެފައެވެ. 8ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

(ބާވީސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ސާދަ) ރުފިޔާ  22,114ބިލެއްގެ ކޮޕީއަށް ޖުމްލަ  2ބިލްތަކަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި 

ގައި އަދި  2012ބިލަށް އޮގަސްޓް  2ގައި ވަނީ ނަގުދުން ނަގާފައެވެ. އެހެްނނަމަވެސް މި  2013ސެޕްޓެމްބަރު  5

މްޕްކޮށްފައިވާކަމަށް ބިލްތަކުގެ ކޮޕީއިން ދައްކައެވެ. އެހެންކަމުން މި ގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް ސްޓޭ 2013މާރޗް 

ފައިސާ އަލުން ނެގި ބޭނުމާއި ފައިސާ ދެއްކީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަމެއް އެނގޭކަށްނެތެވެ. އަދި ބިުލގެ ކޮޕީއަށް ފައިސާ 

ދެފަހަރުމަތިން ނުވަތަ އިތުރަށް ވެސް ދެއްކޭކަމުގައި ނުވަތަ ނެގޭ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެއް ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް 

 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ތަކެއްޗާއި  ދުމަތް ޯހދަންވާނީ،ހިތަކެއްޗާއި  ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގަިއވާ  8.05ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ (ހ) 

  ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަްށ ވެރިއަކު ހުއްދަ ދިނުމުންހިދުމަތް ހޯދުމަށް 

ކުރާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް މުދަލަށް އޯޑަރު 8.10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ (ށ) 

 ދަންނަވަމެވެ. 

ރުފިޔާއިން ފެށިގެން (އެއްހާސް)  1,000ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  8.09ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(ނ) 

ފަާރތުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު، ެއ  3ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ތަކެތި ގަންަނންވާނީ މަދުވެގެން (ފަންސަވީސް ހާސް)  25,000

 ތި ހޯދުަމށް ދަްނނަވަމެވެ.ތަކެ ފަރާތަކުން، އެ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެ  8.11އަދި އޯޑަރުކުރާ ތަކެތި ތަނަށް ލިބުމުްނ، ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ (ރ) 

 ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ަބލައި އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެ އެކަން އެނގޭނެހެން ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަުކރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިާހ  8)  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު (ބ

ލިޔެކިއުމެއް ހަމަކުރުމަށާއި ލިޔެކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ފައިލްކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުގައި 

 ނުދެއްކެވުން އެދެމެވެ.  ބިލުގެ އަސްލަށް މެނުވީ ފައިސާ
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