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 ަވަނ ައަހުރގެ  2013 ުހަވުދައޮތޅު ެދުކުނުބީރ ަފެރްސމާޮތޑާ ަކުއްނސިލްގެ ިއާދާރގެ 
 ޮއިޑްޓ ިރޕޯޓް  ޮކްނޕަްލަޔްނސް 

0B .ތަޢާރަފު ހ 

 ދެުކނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ކުރެުވނު އޮޑިޓް ދަށުން  ގެ ) ާޤނޫނު އޮޑިޓް( 4/2007 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ބޭނުމަކީ ރިޕޯޓުގެ މި

 ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް އެ  ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު ަބޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2013 އިދާރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ

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

ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި  ބެލުމުގެ އިދާރާގެ އެ އާއި އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ ،ބެުލމާއި ތެރޭގައިތޯ ހުދޫދުގެ ކަ

 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ބެލެހެްއޓުމުަގއި ހިންގައި ކަންކަން އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފައިސާއާ ވިޔަފާރިތަކާއި ދަށުގައިވާ

ޤާނޫަނށް  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އިދާއިގަވާ މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ،ޤާނޫނާއި

 އޮޑިޓުގައި ކުރަންޖެހޭކަމަށް އިޞްލާޙު ،ރައުޔެއްދީ އެކަންކަމަށް ،އޮޑިޓްކޮށް ބަލައި މިންވަރު  ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލު

 ،ހުށަހެޅުމާއެކު އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ކަންކަން އެ އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު ިއޞްލާޙީ ކަންކަމާމެދު ފާހަގަކުރެވުނު

 ކަންކަން  އެ މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 213 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓު މި  އަދި. ހުށަހެޅުމެވެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ

 ެވބްސައިޓް އޮފީހުގެ މި ެފންނާެނހެން  ރައްޔިތުންނަށް ،ހުަށހަޅައި އޮތޯރިޓީައށް ގަވަރަމންޓް ލޯކަލް ޓްރެޜަރީއަށާއި

www.audit.gov.mv ިޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ ގައ. 

 ނޯޓްތައް ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ އެ ބަޔާންތަކާއި މާލީ އަހަރުގެ މާލީ  ނިމޭ އަށް 2013 ޑިސެންބަރު 31 ކައުންސިލްގެ

 35 ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހެޅުމަކީ އޮފީހަށް މި  އޮޑިޓްކުރުމަށް ،ތައްޔާރުކޮށް

 މާލީ  މި  ،ނަމަވެސް. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު އިދާރާގެ  ގެކައުންސިލް ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ

 ވަނީ  އޮޑިޓް ސްޭޓޓްމަންޓްސް ފައިނޭންޝަލް ކުރެވޭ ގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބަޔާންތައް މާލީ ނުވުުމން ހުށަހަޅާފައި ބަޔާންތައް

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

އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ިމ  އިދާރާގެ ގެމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލް

 ވަމެވެ.އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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1B .މަސްއޫލިއްޔަތު  ވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު  މާލީ ށ 

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

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

 ގައި  10 ބާބު ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ވުުމން ބަޔާންކޮށްފައި މަތިންކަމަށް ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

 ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ އާއި) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދަުއލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،ގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް އިދާރާއަށް އެ ،ކުރުމާއި އް ކަންތައްތަ އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމަށް ކައުންސިލުގައި

 ،ޚަރަދުކުޑަކޮށް ބެލެެހއްޓުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް ތަކެތި މުދަލާއި ފައިސާއާއި އިދާރާގެ ުކރުމާއި މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ އާމްދަނީ

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަ އަދި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގައި އެއޮފީސް އިސްރާފުނުވާނޭހެން  ލިޔެކިއުންތައް ހިސާބުތަކާއި ށްކަ

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

 ދެކުނުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 46 ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ތުގެދައުލަ( 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ   .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު މާލީ ކަ

2B .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ 

 އަހަރުގެ  ވަނަ 2013 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

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

ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ަބޖެޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް ފައިވާަކނޑައެޅި ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙާޞިލްވާ  ތެރޭގައިތޯ  ހުދޫދުގެ ކަ

 ކަންކަން ގުޅުންހުރި  ފައިސާއާ ވިޔަފާރިތަކާއި ދަށުގައިވާ އިދާރާގެ އެ އިދާރާއާއި ކައުންސިްލގެ ،އިތުރަށް ބެލުމުގެ

 ޤާނޫނު  ގަވާއިދާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އާއި) ޤާނޫނު ޔަތުގެމާލިއް ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި

 ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ އަށް ) ާޤނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު

 އެ ،އެކުދިނުމާ ލަފާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ،ރައުޔެއްދިނުމާއި މިންވަރާމެދު

 . ގެނައުމެވެ ސަމާލުކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ކަންކަން

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

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ހޯދުމުގެ ެހކިތައް ބޭނުންވާ ބެލުމަށް މިންވަރު ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލު އެއްގޮތަށް

 ފުރުސަތު ަޢމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ޚިލާަފށް ގަވާއިދުތަކާ ާޤޫނނުތަކާއި އެ ތެރޭގައި ިއޖުރާއަތުތަކުގެ މި . އެވެހިމެނެ ފުރިހަމަކުރުން

 .ހިމެނެއެވެ ވަޒަންކުރުން މިންވަރު އޮތް

 އެ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2013 އިދާރާއިން  ކައުންސިލުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

 ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ާޙޞިލްވާ މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ އެ  ،އެއްގޮތަށް ބަޖެޓާ ާފސްކުރި ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަ  އެ  އިދާރާއާއި ަކއުންސިލްގެ ،ތެރޭގައިތޯއާއި ދޫދުގެހު ކަ

 ،ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގައި ކަންކަން އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފައިސާއާ ވިޔަފާރިތަކާއި  ދަށުގައިވާ އިދާރާގެ

 ޢަމަލު  ައށް ޤާނޫނު ހިންުގމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގަވާއިދާއި  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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3 ގެ  14 ސަފުހާ     

 ހެކި  އެކަށީގެންވާ މިންަވރަށް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ބަޔާން ކޭގޮތްދެ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ މިންވަރާމެދު ކުރެވިފައިވާ

 .ޤަޫބލުކުރަމެވެ އޮފީހުން މި ހޯދިފައިވާކަމަށް

3B .ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު އިދަށް ޢަމަލުކު ގަވާ ޤާނޫނާއި ރ 

 ކޮންމެ ،ގޮތުން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 35 ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު )1(

 ހިނގި  އިދާރާގައި ހިސާުބތަކާއި ާމލީ ބުނެފައިވާ މާއްދާަގއި އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް ތިން  ނިމޭތާ  އަހަރެއް މާލީ

ނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ،ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިމަނައިެގން ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ އެ ތަނަށް ކަ

 2013 ގެއިދާރާ ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުނަމަވެސް، ހޭ ޖެހުށަހަޅަން ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ

ތައްޔާރުކޮށް،  ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓްމާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  އަހަރުގެ ވަނަ

 ؛ނުވުން ހުށަހަޅާފައި ޓަރ ޖެނެރަލަށްއޮޑި މުއްދަުތގައި އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ

 އެފައިސާއެއް  ދުވަހު އަންނަ ޖެހިގެންނުވަތަ  ލިބޭދުވަހު އެފައިސާއެއް ލިބޭފަިއސާ ތަންަތނަށް ދައުލަތުގެ )2(

 މާއްދާގައި ވަނަ 1.01 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ވާނެ ކަމަށް ަޖމާކުރަން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ

 ފައިސާ ބަލައިގަންނަ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ،އޮތްނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި

އަށްވުރެ ިގނަދުވަސް ވަންދެްނ  100މިގޮތުން ބައެއް ފަިއސާ ޖަމާނުކޮށް  – ނުވުން ޖަމާކޮށްފައި  ބޭންަކށް ގަވައިދުން

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުން؛

ގައި  7ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭޮގތް ހަރުމުދަލުދައުލަތުގެ  )3(

ކޮށްފައި އަޕްޑޭޓް  ހަރުމުދާ ހުރިތަން  ގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަިޖސްޓްރީގައިކައުންސިްލގެ އިދާރާވާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައި

 ކައުންސިލްގައި ހުރި ބައެއް ނުވުމާއި، ޖަހާފައި ކޯޑު ނަންބަރު ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި މުދަލުގައި ޖަހަންޖެހޭ ނުވުމާއި،

ހަވާލުވިކަމަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ހަރުމުދަލާއި  ނުވުމާއި، ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދާފައި

ކަށް ހަރުމުދަލެއް ހަވާލުކޮށްފައިވުމާއި، ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުވައްޒަފަ  ކައުންސިލުގެ ނުކޮށް

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް  ޕްރީސްކޫލުގައި ުޢލޫމްކައުންސިްލގެ ބެލުމުގެ ަދށުން ހިންގާ ގުނާފައި ނުވުމާއި، 

މުދަލުގެ  ގައިމާއިރާ ޕްރީސްކޫލުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވުމާއި،އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 ނގެން ނެތުްނ؛އެމުދާ ހުރިތަން ފަަދ މައުލޫމާތު  ،ސީރިއަލް ނަމްބަރު ނަންބަރު،މޮޑެލް  ،އަގާއި

ނޑައަޅަންވާނީ  މަސައްކަތާ މަށް،ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދްމަތް ހޯދު )4(  ކޮމިޓީން ބަލާ ހިސާބު އަންދާސީޙަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ކަ

 ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި 8.20 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެކަމަްށ،  ފަރާތް ިލބުނު ޕޮއިންޓް ގިނަ އެންމެ ބަލާއިރު

 ފަާރތެއް  މަރާމާތުކޮށްދޭނެގެ ބައެއް ތަކެިތ އިދާރާ ކައުންސިްލގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުައތޮޅު ނަމަވެސް، އޮތް

 އެތަކެތި  ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޯޓޭޝަން ފަރާތުންވެސް 3 ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން ގުޅިގެން  އިއުލާނާ ކުރި ހޯދުމަށް

 މާކްސްދިނުމަށް  އިވެލުއޭޓްޮކށް ކޯޓޭޝަންތައް އެއެ ކޯޓޭޝަންތައް ބަލައިަގނެފައި ވުމާިއ  ،އިރުވާ ކަމަށްވިއްކުމަށް

ނޑައަ ޓީރިއާއިކްރަ ތިރީސް އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ( 31,164ކުރުމެއް ނެތި، އެންމެ މަީތ އަގު (އިވެލުވޭޓް ޅައިކަ

 ) ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން؛ރުފިޔާ) ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް
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ނޑައެޅިފައި އޮތް އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޚަރަދުތައް ކުރަންވާނީ އެކަމަކަށް ބަޖެޓުގައި )5( އެޚަރަދެްއ  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  4.06ކުރަން އެންމެ ހަމަޖެހޭ އައިަޓމަކުންކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ތިރީސް ( 31,164ކުރި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ޚަރަދު 3ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް  ބުނެފައިވިޔަސް،

 މަރާމާތުކުރުމުގެގެ ޚަރަދަކީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކަމަށްވާއިރު، ރުފިޔާ) ހަތަރެއްއެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް 

  ؛ވުންދައްކާފައި  ފައިސާމި  ކޯޑުތަކުން

 ފޮތް  ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި ހޯަދންވާނީ ތަކެތި ޭބނުންވާ ގަންނަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންބޭުނންވާ )6(

 ގައި 8.05 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ކަމަށް ހުއްދަދިނުމުން ވެރިއަކު އެކަމަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް ނުވަތަ

މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ތަކެތި ގަުތމަށް ހުއްދަދޭ ފޯމު ތައްޔާރުނުކޮށް، އަދި ތަެކިތ  ،ނަމަވެސްފައި ވީކޮށްބަޔާން

ތިރީސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސަޅީސް ހަތަރެއް) ( 38,644 ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފއިވާކަން އެނގެންނެތި،ގަތުމަށް 

 ހޯދާފައިވުން؛ ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި ރުފިޔާ ގެ

 އެ ދެމެދުނަމަ ރުފިޔާއާ 25,000 އާއި ރުފިޔާ 1,000 އަގު ޚިދުމަތުގެ ހޯދާ ނުަވތަ ތަކެތީގެ ގަންނަ އެއްފަހަރާ )7(

 ދައުލަތުގެ  ހޯަދންވާެނކަމަށް އަގު ލިޔުމުން ފަާރތަކުން ިތން މަދުވެގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ވިއްކާ ތަކެތި

އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ  ،ނަމަވެސްވީ ބުނެފައި  ގައި 8.14 އަދި 8.09 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ޚިދުމަތާއި ތަކެިތ ) ފަހެއް ފަސްދޮޅަސް ާބވީސްހާސް( 22,065ތިންފަރާތެއްގެ އަގު ބަލާފަިއ ވާކަން އިނގެންެނތި، 

 ހޯދާފައިވުން؛

ގައި ބުނެފައިވާޮގތުްނ، އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮީފހަށް ލިުބނު ކަމަްށ  8.11 ގަވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ )8(

 ކައުންސިލަށް  ޚިދުމަތް މުދަލާއި ،ނަމަވެސް ހުނުފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންޖެ އި ހަވާލުވާ ފަރާތުން އޯޑަރއެތަކެއްޗާ

ޚަރަދު   ދިހަާހސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެކެއް) ރުފިޔާގެ( 10,181 ނެތި އެނގެންލިޔެކިއުމުން  ލިބުނުކަން ހަމަޔަށް

 ކޮށްފައިވުން؛

އިދާރާގެ ފަރާތުން ރަށުން ބޭރަށް ކުރާ ަދތުރުތަކުގެ ކެއުމުގެ  ގެކައުންސިލް ފަރެސްާމތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު )9(

ގޮތާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  5.09 އަދި 5.08އެލަވަންސާއި ދަތުރު އެލަވަންސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް  ކޮއްތުއެގޮތުްނ، އެ ގަވާއިދުގައި ފުރިހަމަ ދުވަހެއް ހަމަނުވާނަމަ . ހިލާފަށް ދީފައިވުން

 ހެއްގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދީފައިވުން؛ދޭނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، އެފަދަ ދަތުރުކަށްވެސް ފުރިހަމަ ދުވަ

ނޮވެމްބަރ  08( 2012/08މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  )10(

ްނސިލްތަކުން ބަލައިގަްނނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި ޤާނޫނުތަކެއްެގ ދަށުން ދައުލަަތްށ ) ގައި ވާގޮތުން، ކައ2012ު

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވަން   ޖެހުނު ލިބުމަށް ކަ

 ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް ގޮތުގައި ގެ  ފީ ެކްނޓީން އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ،ޮހޓާ ފީއާއި އިންޕޯޓް ،ނަމަވެސް

 އާމްދަނީ  ކައުންސިލުގެ ތިޖޫރީގައްޔާއި ކައުންސިލުގެ ޖަމާނުކޮށް މީރާއަށް  އެއްފައިސާއެއްވެސް  ނެފައިވާބަލައިގަ
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ވަނަ އަހަރު ިމގޮތަށް ބަލައިެގންފައިވަނީ ކިާހ ފައިސާއެއްކަން  2013މާިއ، ވުބަހައްޓާފައި އެކައުންޓުގައި

 މްދަނީ ރެކޯޑުަތއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުްނ؛އިނގޭނެގޮތަށް އާ

އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް   ތަކުގެސްކޫލް ޕްރީހިންގާ  އަވަށުގައި ދެ އެރަށުގެ ންކައުންސިލު )11(

ތައްޔާރުކޮށްފައި . މިގޮތުން ފައިސާގެ ރަސީުދ ންނުވު ބަަލހައްޓާފައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިާދ އެއްގޮތަށް 

 ލިބޭފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނެތުްނ؛ ނުވާކަމާއި، އާމްދަނީ ގެ ދުވަހުޮފތް ތައްޔާރުކޮށް

 110ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )12(

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިާވ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މާއްދާގައިވާ  ވަނަ

 ނަމަވެސް، ހޭއުންސިލްތަކުްނ ބާއްަވންޖެބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ައހަރަކު ފެބުރުއަރީ އަދި ޖުލަިއ މަުހ ރަށު ކަ

ބައްދަލުވުމެއް ެވސް ވަނަ އަހަރު މިއިން އެއް 2013 ންހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެްސމާތޮޑާ ކައުންސިލު

 ؛ނުވުންބާއްވާފައި

 105ގެ  ޤާނޫނު) ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު )13(

 108ރިޕޯޓާއި އަދި މިޤާނޫނުގެ އި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކާ ބުނެފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި

 މިޤާނޫުނގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންެޖހޭކަމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަުކންވަނަ މާއްދާގައި ބުެނފައިވާ ލިޔުންތައް 

 ހުވަދުއަތޮޅު  އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު މިލިޔެކިޔުންތައް ،ބުނެފައިވާއިރު

 އެކުލަވާލާފައިވާ ބިނާޮކށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށު ،ނުވުމާއި ފޮނުވާފައި އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 ނުވުން. ހުށަހަޅާފައި ކައުންސިލަށް އަތޮޅުވެސް ތާވަލު މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ އޮތް ކުރިޔަށް

4B .މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު  ވާ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ގަވާ ޤާނޫނާއި ބ 

) އަށް 11) އިން (1ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުެރވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަމްބަުރ (

ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި  31ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ،މައިގަ

އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިަވނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  2013ޑިސެމްބަރު 

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

(ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނުނ)  2006/3ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 .ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫުނަތކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ ،އާއި

ނޑުގޮތެއްގައި ކައުންސިލުްނ  ،ަކންތައްތައް ފިޔަވައި) އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 13) އިން (12އަދި ނަމްބަރު ( މައިގަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު)  2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނު ނަްނަބރު 

 އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 



 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

6 ގެ  14 ސަފުހާ     

5Bއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ . ޅ 

 މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  .1

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

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

ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާާރގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، އަހަރީ 

އުްނސިލްތަކުންނާއި އަދި ިސީޓ އަދި ރަށު ކަުއންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކަ. ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅަން ޖެހެއެވެ

ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުިރ  2013 އިދާރާއިން ސިލްގެކައުންފަރެސްމާތޮޑާ ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

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

ގެަމތިން، އެ މާއްދާގައި ުބާނ ގައިވާ ގޮތު) ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  35ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ނަންބަރު 

ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  .މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ބަޔާންތަކުގެ ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު ކައުންސިލްގެ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ  2013ޑިސެމްބަރ  31، ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

 .އޮޑިޓް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 3/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ އޮ ނޑާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތަްއ ހިމަނައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ ނިގަ

 .ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 

 ގަވައިދުން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވުން  ލިބޭފައިސާ  .2

 ޖަމާކުރެވޭހާ ލިބޭފައިސާ ަތންތަަނށް  ދައުލަތުގެ ބުނެފައިވަނީ މާއްދާގައި ވަނަ 1.01 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ،ކަމަށާއި ޖަމާކުރަންޖެހޭނެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެފައިސާއެއް  ލިބޭދުވަހު އެފައިސާއެއް ،ލިބިއްޖެނަމަ އޮއްވާ ވަގުތު

 ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުނަމަވެސް  .ކަމަށެވެ ޖަމާުކރަންވާނެ ދުވަހު އަންނަ ޖެހިގެން ނެތްނަމަ ވަގުތު ޖަމާކުރެވޭހާ

. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުވާކަން ޖަމާކޮށްފައި ބޭންކަށް ގަވައިދުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ބަލައިގަތްާތ  އެ ފައިސާޖަމާކޮށްފައިވަީނ  ށްބޭންކަ ތަކުގެ ފައިސާރަސީދުޗެކްކުރެވުނު ބައެއް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި  މިގޮތުން

  . ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވީފަހުންކަން އަށްވުރެ ގިނަދުވަސް 100
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ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިާސ  ފަރެސްމާތޮޑާއަތޮޅުގެ ބޭްނކިންގ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ކަންމިހެންއޮތްއިރު، 

ނެތްނަމަވެސް، ލަސްވެެގން މަހަކު އެއްފަހަރު އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

  .ކައުންސިލަށް އޮތްކަން ފާހަގަ ުކރެވެއެވެ

 މަގުފަހިވާނޭ  ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ނަހަމަ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ ފައިސާ އަދަދެއްގެ ގިނަ ތިޖޫރީގައި ޖަމާނުކޮށް ބޭންކަށް

 .ފާހަގަކުރަމެވެ ނޫންކަމުގައި އްކާތެރިކަމެއްރަ އަދި ކަމެއްކަމަށާއި

 ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

 .ދަންނަވަމެވެ ޖަމާކުރުމަށް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެފައިސާ އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ،ފަިއސާ ބަލައިގަންނަ ކައުންސިލަށް

 

 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ރެކޯޑުތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  .3

 7ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދަލުގެ ރެކޯޑުތައްހަުރމުއިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ 

އެއްތަުނން އަނެއް ތަނަށް ހަރުމުާދ މިގޮތުން . ަބލަހައްޓަުމން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ ށްޮގތަބާބުގައިވާވަނަ 

 ނަންބަރު  ކޯޑު ގައި ޖަހަންޖެހޭމުދަލު މާއިގައި އަޕްޑޭޓް ނުކޮށް ހުރިކަހަރުުމދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އެކަންބަދަލު

ނުވާކަްނ  ވައްދާފައިތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްްޓރީއަށް  ގައި ހުރި ބައެއްކައުންސިލް ކަމާއިޖަހާފައިނުވާ  ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި

ހަރުމުދަލުގައި ޖަހަންޖެހޭ ކޯޑު ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ޖަހާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެތަކެތި ހަރުމުދަލުެގ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 . ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ

ސިލްގެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ހަރުމުދާ، ހަރުމުދަލުގެ ވަނަ އަހަރު ކައުން 2013ކަން މިހެން އޮތްއިރު، 

 ރަޖިސްޓްރީއަށް ނުވައްދައި ހުރިކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

އެ މުއައްޒަފަކު ދަުއލަުތގެ މުދަލެއް ބަހައްަޓންވާނީ ެއއެއްޗަކާ ވަކި މުއައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ،މީގެއިތުރުން

 ،ވީނަމަވެސް ބުނެފައިގައި ވަނަ މާއްދާ  7.07ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މަށްފަހުގައި ކަމަށް ހަވާލުވިކަމަށް ސޮއި ކުރު

 ކަންފައިވާށްހަވާލުކޮ އެއްކެމެރާ  މުވައްޒަފަކާ އެތަނުގެ ކައުންސިލުގެ ،ހަވާލުވިކަމަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ނުކޮށް

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ، ލަސްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް  އަދި،

ޗެކް ކުރާއިރު އުނި އިތުރެއް ވާނަމަ، އެކަމާމެދު ނިންމި ޮގތް ަބޔާންކޮށް ސޮއި ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ 

ކައުންސިލްގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ،ގައި ބުނެފައި އޮތް ނަަމވެސް) ބ(އަދި ) ރ(ގެ  7.11ގަވާއިދުގެ 

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކޮށްފައިނުވާކަންކަން ފުރިހަމަ މިކަން އިދާރާއިން

ރެކޯޑުތައްވެސް އި މާއިރާ ޕްރީސްކޫލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ޕްރީސްކޫލާޢުލޫމް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ  ،މީގެއިތުރުން

ުޢލޫމް  ،މިގޮތުން. ފާހަގަކުެރވުނެވެ ަބލަަހއްޓަމުން ނުގެންދާަކންއާއި އެއްގޮަތށް  7 ބާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ގައި މާއިރާ ޕްރީސްކޫލު އަދި،. ވެއެއްވެސް ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވެއެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް  ޕްރީސްކޫލުގައި

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  ށްފައި ވީނަމަވެސް، އޭގައި ހުންނަން ޖެހޭނެކަަމށް ދައުލަުތގެތައްޔާރުކޮ އެއްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

 ،އަގާއި މުދަލުގެއެގޮތުން . ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެތްއެނގެންނެ އްމައުލޫމާތެ ވާ ހުރިހާކޮްށފައިގައި ބަޔާން) ހ(ގެ  7.01

ައިދ  .އެ ރަޖިސްޓަރީން އެނގޭކަށް ނެތެވެއަދި މުދާ ހުިރތަން ަފދަ މައުލޫމާތު  އި،ސީރިއަލް ަނމްބަރާނަންބަރާއި، މޮޑެލް 

  .ޖަހާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ މުދަލެއްގައި އެއްވެސްހަރުމުދަލުގައި ޖަހަންޖެހޭ ކޯޑު، ތަނުގައިހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާފަިއ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ޖުމްލަ އަގަކީ ކޮބައިކަމެއް ުނވަތަ އެ އިދާރާގެ ހުރިާހ  ގެނުވުމުގެ ސަބަުބން، އެ އިދާރާެގ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލު 

 .ހަރުމުދަލެއް އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަެމވެ

ސިލަށް މާީލ ހަރުމުދަލާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ފުރިަހމަކޮށް ނުބެލެހެްއޓޭނަމަ ކައުްނސިލްގެ ހަރުމުދަލަށް ވާނުވާނޭނގި، ކައުން

 .ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގޮތަްށ  ވަނަ ބާބުގައިވާ 7ގެ ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ހަރުމުދާ ދައުލަ (ހ)

ުމދަލަށް ގެނެވޭ ބަދަުލ ހަރުމުދަލާބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއި  ،ނުމަށާއިކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެ

 އިދުން އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ގަވާ

ަތނުގައި ހުންަނންޖެޭހ  ،ގެ (ރ) އަިދ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް 7.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ  (ށ)

 ހުރިހާތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަްސވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކޮށް ޑޮކިއުމެންޓް ކުރުމަށް ދަންނަަވމެވެ.

 7.07ވަކިމުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކައުންސިލްގެ މުދަލެއް ބަހައްޓާނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ނ)

ކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެއެއްޗަކާ އެމުވައްޒަފަކު ހަވާލުވިކަމަށް ސޮއި ކުރުވުމަށާއި އެ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކޮްށ  ބަޔާން ގައި

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން މާއި ރިކަރަންޓް ކޯޑުތަކުން ކެޕިޓަލް ލާފަށް ތަކެތި ގަނެފައިވު ޚި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ދައުލަތުގެ  .4

ތްހޯދުަމށް މަސައްކަތާ ހަވާލުާވެނ ޚިދުމަވާގޮތުްނ ތަކެތި ަގތުމާއި ުބނެފައި ގައި 8.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޑައަޅަންވާނީ އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮ ނަމަވެސް، ޕޮއިންޓް ިލބުނު ފަރާތެވެ.  ން ަބލާއިރު އެންމެ ގިނަޓީ މިފަރާތްކަމުގައި ކަ

 3 ސިސްޓަމަކާއި ކޮްމޕިއުޓަރ 1 ކުރަމުންދިޔަ ބޭނުން އިންއިދާރާ ކައުންސިލްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

 3 ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން ގުޅިގެން އިއުލާނާއި ކައުންސިލުން ކުރި ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ދޭނެށްމަރާމާތުކޮ ސީޕީޔޫ

 . ފާހަގަކުރެވުނެވެ ވިއްކުމަށްކަން އެތަކެތި ހުށަހަާޅފައިވަނީ ކޯޓޭޝަން ފަރާތުންވެސް

ނޑައަޅާފައި  ކްރެޓީރިއާއެއް މާކްސްދިނުމަށް  ށްއިވެލުއޭޓްކޮ ކޯޓޭޝަންތައް  ހުށަހެޅުނު ،އަދި  ހުށަހަޅާފައިވާ ،ނުވާކަމާއި ކަ

 ތިރީސް( 31,164 ކެތިމިތަ ،ންހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތު އެންމެމަތީ އަގު ނެތި ދިނުމެއް ޕޮއިންޓް އިވެލުވޭޓްކޮށް ހުށަހެޅުންތައް
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ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް . ފާހަގަކުރެވުނެވެ އިވާކަންއަށް ގަނެފަ ރުފިޔާ  )ހަތަރެއް ފަސްދޮޅަސް އެއްސަތޭކަ އެއްހާސް

އަދިތަކެތި  ކޮށްފައިނުވުމުން ތަކެތި ގަނެފަިއވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތުންކަން ޔަގީންކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ލައިގަނެ ތަކެތި ކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނަކާގުޅިގެން ތަކެތި ވިއްކުަމށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަްނަތކެއް ބަ މަރާމާތު

މި ތަކެއްޗަކީ  ،ގަނެފައިވުމުންނާއި މިޮގތަށް ަތކެތި ގަންަނން ޖެހުުނ ސަަބބެއް ޑޮކިއުމަންޓް ކޮްށފައި ނުވުމުން

 ވާ ތަެކތިކަާމމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.ހަގީގަތުގައިވެސް ކައުންސިލަށް ޭބނުންވެގެން ގަނެފައި

ވަނަ  4.06އަދި ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެ ޚަރަދަކާ އެންމެ ގުޅޭ އައިޓަމަކުން ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަންވެސް ކޯޑުތަކުން މަރާމާތުކުރުމުގެ ވަނީ ދައްކާފައި ަފއިސާ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، މި

ތަކެތި ވިްއކަން ޝައުގުވެރިވާ ހުރިާހ  ކުރި އިޢުލާނަކަށް ިބނާކޮށް ތަކެތި ަގނެފައިވުމުން، އެފަދަތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމަށް 

އަިދ  އެކަށީގެންވެއެވެ. ނުލިުބންމާއި އެތަކެތި ިލބެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި ހުަށހަޅާަފއިނުވު ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭަޝން

ކުރާނަމަ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ އަސްލު މަންޒަރު ފެންނާކަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އައިޓަމްތަކުން 

 ނޯންނާނެއެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ުހަށޅާފައިވާ އަންދާސީ ވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮށްފައިގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާ 8.20 ގަވާއިދުގެ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ  )ހ(

 . ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްަފހު އެންމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުުކރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ނުވަތަ ހިދުމަތް ހޯދަންބޭނުންވާ ތަެކތި  ،ދެއްކުމަށާއިކާއި ގުޅޭ ކޯޑުން ފައިސާ ޚަރަދަބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާއިރު އެ  )ށ(

 .ދަންނަވަމެވެ ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް އިއުލާުނ ތައްޔާރުކުރުމަށްވެސް

ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވާގޮތަށް އެޚަރަދެއް ކުރަްނ އެންމެ ހަމަޖެޭހ  4.06ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ  )ނ(

 .ދަންނަވަމެވެ ކުރުމަށްއައިޓަމަކުން ޚަރަދު 

 

 ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވުން  އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަކާއިނުލައި  ތަކެއްޗަށް ތާއި ޚިދުމަ  .5

 ނުވަތަ  ފޮތް ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި ހޯަދންވާނީ ތަކެތި ޭބނުންވާ ގަންނަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންބޭުނންވާ

. ވެއެވެކޮށްފައިބަޔާން ގައި 8.05 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ލަުތގެދައު ކަމަށް ހުއްދަދިނުމުން ވެރިއަކު އެކަމަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް

 ތިން ވައުޗަރަކުން އަހަރު ވަނަ  2013 ލްގެ އިދާރާއިންކައުންސި ފަރެސްމާތޮޑާ  ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ނަމަވެސް

 ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި ގެ ރުފިޔާ  )ރެއް(ތިރީސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސަޅީސް ހަތަ 38,644ޖުމްލަ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ

  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނުލާކަން ކުރުމަކާއިފުރިހަމަ ފޯމް ނުަވތަ ފޮތް ހުއްދަދޭ ެނފައިވާ ގޮތަށްގައިބު ގަވާއިދުގައި ހޯދާފައިވަނީ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ތަކެއްޗާއި މުގެ ކުރިން ހޯދު ތަކެތި ޚިދުމަތާއި ،ށްގޮތަބުނެފައިވާ  ގައިވަނަ މާއްދާ 8.05 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ

 .ދަންނަވަމެވެ ކޮށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފުރިހަމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޯމު ޚިދުމަ
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 ތިންފަރާތުން ލިޔުމުން އަގު ނުހޯދައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވުން  .6

 (ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000އާއި  ރުފިޔާ (އެއް ހާސް) 1,000ތުގެ އަގު ޚިދުމައެއްފަހަރާ ގަންނަތަކެތީގެ ނުވަަތ ހޯދާ 

ހޯދަންވާނެކަމަށް  އަގުލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން  ތްޚިދުމަނުވަތަ ވިއްކާ އާ ދެމެދުނަމަ އެ ތަކެތި ރުފިޔާ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނުބުރީ ދުއަތޮޅުހުވަ. ނަމަވެސް ބުނެފައިވެއެވެ ގައި  8.14 އަދި 8.09 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ގެ އާ ދެމެދުރުފިޔާ (ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000ރުފިޔާ އާއި  (އެއް ހާސް) 1,000 ކޮށްފައިވާ އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ

ބައެއް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން  ،އް ކުރުމުގައި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް މަދުވެެގން ތިން ފަރާތަކުން އަގުނުޯހދައިރަދުތަޚަ

 22,065ޖުމްލަ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ  7މިފަދަ  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބެލުނު

 ހޯދައިގެން އަގު ލިޔުމުން ފަރާތުން 3 ހޯދާފައިވަނީ ދުމަތްޚިތަކެއްޗާއި ގެ ރުފިޔާ) ހެއް(ބާވީސްހާސް ފަސްދޮޅަސް ފަ

 ުމދާ  ބައެއް ،ދަތުރުތަކާއި ލޯންޗް ބައެއް ފައިވާށްކޮގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލު މީެގތެރޭގައި. ާފހަގަކުރެވުނެވެ ނޫންކަން

 ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިމެނެއެވެ. ދުންހޯ ތްޚިދުމަ ގަތުމާއި

ދައުަލތަށް އެންމެ ފައިާދހުރި  ިމ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ، ފަރާުތން އަގުހޯދައިފައި ނުވުމުން ތިން  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

 ނުވެފައެވެ. ނީކަން ޔަގީން ކުރެވޭގޮތްވަގޮތުގައި

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 (ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000އާއި ރުފިޔާ  (އެއް ހާސް) 1,000ތުގެ އަގު ޚިދުމައެއްފަހަރާ ގަންނަތަކެތީގެ ނުވަަތ ހޯދާ 

ނުވަަތ  ވިއްކާ އެ ތަކެތި ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަްށ، 8.14 އަދި 8.09 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ، އާ ދެމެދުނަމަރުފިޔާ

އަދި ިތްނފަރާތުން އަގުނުހޯުދނުނަމަ،  އަގުޯހދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެްނ ތިން ފަރާތަުކން  ތްދުމަޚި

 ންގައި ނުވަތަ އިންވޮއިސްގައި ސޮއިކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.އެހެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް ވެރިޔަކު ކޮޓޭޝަ

 

 މުދާ ލިބުނުކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެންނެތި ފައިސާ ދައްކާފައިވުން  .7

އޮފީަހށް ލިބުނު ކަަމށް އެތަކެއްޗާއި އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި  ،ތުންގޮުބނެފައިވާ އިގަ 8.11 ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ތިން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު  ،ނަމަވެސް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންޖެހެއެވެ.

 ތް ޚިދުމަ މުދަލާއި ގެރުފިޔާއް) ކެ(ދިހަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެ 10,181ޖުމްލަ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ  ވައުޗަރަކުން

 މުދަލާއި ބައެއް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލުން އެެހންަކމުން މުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.ލިޔެކިއު ލިބުނުކަން ކައުންސިލަށް

 ެނތްކަން  އެނގެން ލިޔެކިއުމުން ކަންޚިދުމަތް ަތކެއްޗާއި ލިބިފައިވާ ށްކައުންސިލަ ހަގީގަތުގައިވެސް ތްތަކަކީޚިދުމަ

  ކުރަމެވެ.ފާހަގަ

 އްކުމަކީ ވެސް ކައުންސިލަށް ނުލިބޭ މުދަަލށް ަފއިސާ ދެ ނަމަފައިސާ ދައްކާ މުދާ ލިބުނުކަން ޔަގީންކުރުމަކާއި ނުލައި

 . އެކަށީގެންވެއެވެ

 



 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

11 ގެ  14 ސަފުހާ     

 

 ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

 ފަރާތުން  ހަވާލުވާ ަތކެއްޗާ ގަްނނަ ކައުންސިލަށް ،އެއްގޮތަށް އާއި މާއްދާ ވަނަ 8.11 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ޗެކުކުރާ  ވައުޗަރު  ،މުވައްޒަފާއި ތައްޔާރުކުރާ  ވައުޗަރު  ދައްކާއިރު ފައިސާ ބިލްތަކަށް ކުރުމަށާއި ސޮއި  ކަމުގެ ހަވާލުވި

 ފުރިހަމަ  އެއްގޮތަށް ގަާވއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް ފަރާތުން  ހުއްދަދޭ ކުރުމަށް ޚަރަދު އަދި މުވައްޒަފު

 .ަދންނަވަމެވެ  ބެލުމަށް ކޮށްފައިވޭތޯ

 

 ދީފައިވުން  ދަތުރުގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް  ޚިލާފަށް  އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ދަ  .8

އިދާރާގެ ފަރާތުން ރަށުން ބޭރަށް ުކރާ ދަތުރުތަކުގެ ކެއުމުގެ  ގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް

 ވާކޮށްފައިބަޔާން ގައި 5.09 އަދި  5.08ގެ ގެ ގަވާއިދުމާލިއްަޔތުދައުލަތުެގ  ،ްސ ދީފައިވަނީއެލަވަންރު ސާއި ދަތުއެލަވަން

 ކެއުމުގެ ،ފާއިތުވާނަމާ ގެ ވަގުތުސައި އެއްއިރު ،ކެއުމާއި ގެދުވަހެއްގެ އެއްއިރުއެގޮތުން، . ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނޫންކަން ށްގޮތަ

ނޑައެޅިފައި ޖެހޭނީ ރެއަކާދުވާލަށްދޭން ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ގެ  5.08މިގަވާއިދުގެ  ކަމަށް އެއްބައި ދެބައިކުޅަ އޮންނަވަރުގެ ކަ

ނޑައެޅިފައި ރެއަކާދުވާލަށް ހާލަތްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ނަމަެވސްބުެނފައި އޮތް ގައި  (ނ) ކައުންސިލްގެ  އެކީ އޮންނަވަރު ކަ

 ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އިދާރާއިން

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ދެވޭނީ ދަުތރުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު ސްގެ އެލަވަން ަދތުރު މީގެ އިތުރުން،   12ގޮތުގައި ދުވަހަކަށް ކަ

ގެ ކައުންސިލުވަނަ އަހަރު  2013 ބުނެފައިވިޔަސް،ގައި  4ގެ  5.09ގަވާއިދުގެ  އެ ކަމަށް ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަންތަކެއްރަށްވުރެ ކުރު ދަތުރުގަޑިއި 12ވާ ބައެއް ދަތުރު ތަކަކީ ސް ދީފައިއެލަވަންދަތުރު އިދާރާއިން 

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ދަތުރު އެލަވަންސާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދީފައިވުމުން، ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ 

 ރަމެވެ. ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު 2013(ދެހާސް ތިރީސް) ރުފިޔާ  2,030އިތުރަށް ޖުމްލަ 

 އަދާކުރަންޖެހޭ ަކއުންސިލުން ،ކުރިމަތިވެ ދަތިތަކާ މާލީ ކައުންސިލަށް ،ކުރާނަމަ ޚަރަދުތަކެއް ނުޖެހޭ ކުރަން ކައުންސިލުން

 .ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ ނުކުރެވުމަކީ އަދާ ޒިންމާ ގާނޫނީ

 ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

ެގ ތަކުގައި ކެއުމުގެ ޙަރަދު ދިނުމުގައި ދައުލަތު ކުރާދަތުރު  ބޭނުަމށް އޮފީސް އަނެއްރަަށށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ (ހ)

އަދި ދަތުރު އެލަވަންްސ  ަޢމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް 5.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 5.09ދިނުމުގައި އެ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައި،  ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި، ދަތުރުއެލަވަންސްގެ (ށ)

 ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކު
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 ފައިސާ މީރާއަށް ފޮނުވާފައިނުވުން  ބައެއް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  .9

) 2012މްބަރ ނޮވެ 08( 2012/08ަސރކިއުލަރ ނަންބަރު  މާލިއްޔަތާބެހޭރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓްމިނިސް

ފައިސާގެ ެތރެއިން ވަކި ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ިލބުމަްށ ކައުންސިލްތަުކން ބަލައިގަންނަ ގައި ވާގޮތުން، 

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ނަމަވެސް އިންޕޯޓް ނުވަން ެޖެހއެވެ. އަށް ފޮ(މީރާ)  ކަ

 އަށްއިދާރާ ގެފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ހުަވދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޮގތުގައި ގެ ފީ ކެންޓީން އަދި  ރެސްޓޯރެންޓް ،ފީއާއި ހޮޓާ

ޖަމާނުކޮްށ ކައުންސިލުގެ ތިޖޫރީގައްޔާއި ކައުންސިލުގެ އާމްދަީނ  އަށް މީރާގޮތަކަށް ވެސް އެއް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 

  އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކެންޓީން  އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ،ހޮޓާއިންޕޯޓް ފީއާއި ނިޔަލަށް،  ގެ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  މިގޮތުން،

ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިކަމަށް  ރުފިޔާ) ފަހެއް (ސަތާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ 17,375ޖުމްލަ 

 ކައުންސިލުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

 ދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ،  ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ފަިއސާގެ ތެރެއިން ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލިބުަމށް ކަ

) 2012ނޮވެމްބަރ  08( 2012/08މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ަސރކިއުލަރ ނަންބަރު 

 އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަްނަނވަމެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިވްސް

 

 ފައިނުވުން ބަލަހައްޓާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ތަކާ ޚަރަދު އާމްދަނީއާއި ޕްރީސްކޫލް  .10

ހިންގާއިރު މިއިން  ދެ ޕްރީ ސްކޫލްއިން އެރަށުގެ ދެ އަވަށުގައި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްާމތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްވެސް ސްކޫލެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް ފުރިހަމައަށް ބަަލހައްޓާފައި ނުވާކަން ާފހަގަ 

 ކުރެވުނެވެ. 

ގަާވއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮަތްށ ނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މިގޮތުން، ސްކޫލްތަކަްށ ފީ ބަލަިއގަތުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާފަިއވަ

 ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދައުަލތުގެ ތަނަކަށް ފައިސާ ބަލައިަގްނނަ ނަމަ ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަްށ ރަސީދު ދޭންވާނެކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާއިރު، ކައުންސިލުން ހިންގާ އެއްވެސް  1.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ފީދައްކަްނ  ސްކޫލެއްގައި މިކަން ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން ފާހަަގ ކުރެވުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފަިއވާ އުޞޫލަކީ،

އައުމުން ބެލެނިވެރިންގެ އަތުަގއި އޮންނަ ފީކާޑުގައި ފީބަލައިގަތްކަމަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފީބަލައިގަންނަ ޮފތުގަިއ 

މުގެ ުފރުޞަތު އޮތްއިރު، އެކަން އިގަތުމަށްފަހު ީފބަލައިގަންނަ ޮފތް އަޕްޑޭޓް ނުކޮށް ހުރު. ނަމަވެސް ފީބަލަރުމެވެސޮއިކު

   ރަނގަޅަށް ހިނގާތޯ ބަާލނެ ގޮތެްއ ރޭވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 ތަކަކީ ޚަރަދު ކަމަށްވާތީ، އެހަމައެކަނި ބިލްތައް ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްޓާފައިވަނީ  ތަކާޚަރަދު ޕްރީސްކޫލްތަކުގެހަމަ އެހެންމެ، 

ކަން މިހެން . ނުވެފައެވެ ކުރެވޭގޮތްވަނީ  ޔަގީން ތަކެއްކަންޚަރަދު  ކޮށްފައިވާ ލިބިގެން ުހއްދަގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް 

 .ގެންވެއެވެހުރުންއެކަށީ ނުކުރެވި ފާހަގަ އެކަން  މަދުވިޔަސް ިބލެއް އެތަނުން ކޮށްފައިނުވުމުން އިންޑެކްސް ބިލްތައްއޮތްއިރު، 

 އިވަނީ ޮކން ތާރީހެްއގައިކަން ޔަގީން ކުރެވޭގޮތްފަަތކެތި ގަނެއެފައިނުވުުމން ބައެއް ބިްލތަކުަގއި ތާރީހު ޖަހާމީގެ އިތުރުން، 

 ގެ ތަފްސީލް ހޯދޭގޮތްވަނީ ނުެވފައެވެ.ޚަރަދުވަނައަހަރު ކޮށްފައިވާ  2013ޕްރީސްކޫލް ތަކުން ނެތުމާއެކު، 

ަވނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާއިރާ  2014ސެޕްޓެމްބަރ  11ައދި  ޕްރީސްކޫލަށްޢުލޫމް ެގ ނިޔަލަށް ވަނަދުވަހު 2014ޖޫން  26

 ތަރައްގީއަށް ފައިވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ބަލަހައްޓާ ޚަރަދުލިބުނުއާމްދަނީއާއި  ޕްރީސްކޫލަށް

ނޑަޚަރަދުއި ހަމައަށް ޚާމިތާރީ ޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.ތް ކުރާ ކޮމިމަސައްކަ   ކަމަށްބުނެ މާއިރާ ޕްރީސްކޫލުން ފައިސާބާކީހުރި  އިކަ

ތިންސަތޭކަ  (ސޯޅަހާސް 16,363 ޕްރީސްކޫލުންޢުލޫމް އަދި  ރުފިޔާ (ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) 7,750

ތައް ޚަރަދުތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޕްރީސްކޫލްނަމަވެސް  ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ރުފިޔާ )ތިނެއްފަސްދޮޅަސް 

ޕްރީސްކޫލްތަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ހަވާލުކޮްށފައިވަނީ ބާކީހުްނނަންޖެޭހ  ،ަފއިނުވުމުންބަަލހައްޓާއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

   ދަދުކަން ޔަގީންކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.ޞައްޙަ ޢަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ތައް ޚަރަދު ޕްރީސްކޫލްގެއަިދ  .ދަންނަވަމެވެ ތަކަށް ލިބޭއާމްދަނީ ަގވައިދުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ޖަމާކުރުމަށްޕްރީސްކޫލް

 .ދަންނަވަމެވެ ެވސްމަށްކުރު ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 

 ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް  .11

ވަަނ  110ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވާ ބައްދަލުވުމެްއ އިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކަިއ ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ުހޅުވާލެވިފައިދާގަމާއް

މިގޮތުްނ ފެބުރުއަރީ މަހު ބާއްާވ . ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބުރުއަރީ އަިދ ޖުލައި މަހު ރަށު ކައުންސިްލތަކުން ބާއްވަންެޖހެއެވެ

އަިދ . މާލީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ އިތުވި އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާއިބައްދަލުވުމުގައި ފާ

ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަްށ 

ދުވަސްކުރިން އެރިޕޯޓުތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގެ  7އަދި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ . ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހެއެވެ

 2013 ލްގެ އިދާރާއިންހުވަދުއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުްނސި ،ނަމަވެސް. ކުރަްނޖެހެއެވެމަޢުލޫމާތު އާންމުކޮްށ ހާމަ

 .ވަނަ އަހަރު މިއިން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިނުވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަަނ  110ގެ ) ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް( 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް، ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބަްއދަލުވުން ބޭއްވުމަށާއި އަިދ 

  .ދަންނަވަމެވެ ހޯދުމަށް ޚިޔާލު ހިއްސާކޮށްމިމާއްދާގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތު ރަްއޔިތުންނާ 
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