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 ަވަނ ައަހުރގެ  2013 ިއާދާރގެ  ގެ ަކުއްނސިލް  ުހަވުދައޮތޅު ެދުކުނުބީރ ފޯިޔީރ
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 

 ތަޢާރަފު  ހ.

(އޮޑިޓް ާޤނޫނު) ެގ ދަށުްނ އޮޑިޓް ކުރެުވނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެުކނުބުރީ  4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި  2013ގެ އިދާރާގެ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށްއެ ކައުންސިލް ،ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގަިއ  ،ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި އާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ،ހިްނގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުަލތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއިވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން 

ޢަމަލު ށް ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އިޞްލާޙު ކުރަން ،އެކަންކަމަށް ރައުޔެއްދީ ،ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

ހަށާިއ ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 213ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް 

ގައި  www.audit.gov.mvފެންނާނެެހން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ރައްޔިތުންނަށް ،ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަަހޅައި

 ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

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

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

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

ޝަލް ސްޭޓޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަީނ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވުުމން މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭން

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

 އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި  ގެކަންތައްތައް ކައުންސިލް ކޮށްފައިވާމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ

 .އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ އެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި 
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 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 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 ާމލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ވުުމން، ބަޔާންޮކށްފައި މަތިންކަމަށް ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

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

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

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

 ފާސްކުރި  ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިންގައި އެއޮފީސް އިސްރާފުނުވާނޭހެން

ނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަންތައްތަކަށް، ަކނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓާއެއްގޮތަްށ،  ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް ޔަގީންކުރުމާއި،  މާލީ އަހަރީ ގޮތަށްއެއް ހިާސބުަތކާ އެ ބެލެހެއްޓުމާއެކު ލިޔެކިއުންަތއް ހިސާބުތަކާއި ކަ

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ަނންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހެޅުމަީކ، އޮފީހަށް މި އޮޑިޓްުކރުމަށް އެކުލަވާލައި ބަޔާންތައް

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ފިޔޯރީ ދެކުނުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 46 ގެ) ޤާނޫނު  މާލީ  ކަ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ޔާގެވެރި ޒިންމާދާރު

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

 ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2013 އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ފިޔޯރީ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

 ޙާޞިލްވާ  މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިްލގެ އެ އެއްގޮތަްށ، ަބޖެޓާ ފާސްކުރި ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް  އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު

ނޑައެޅި ބަޖެޓުގައި ގޮތަށް،  ބެލުމުގެ  ތެރޭގައިތޯ ހުދޫދުގެ ކަނޑައެޅުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި  ކަންތައްތަކަށް، ފައިވާކަ

 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގައި ކަންކަން ގުޅުންހުރި ފައިސާއާ ވިޔަާފރިތަކާއި ދަށުގައިވާ އިދާރާގެ އެ އިދާރާާއއި ކައުންސިލްގެ އިތުރަށް،

 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ގަވާއިދާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އާއި) ޤާނޫނު ޔަތުގެމާލިއް ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު

 މިންވަރާމެދު ޢަމަލުުކރެވިފައިވާައށް ) ޤާނޫނު ހިްނގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 ކަންކަން  އެ ދިނުމާއެކު، ލަފާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަްނތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައުޔެއްދިނުމާއި،

 . ގެނައުމެވެ ސަމާލުކަަމށް ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ

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

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ހޯދުމުގެ ެހކިތައް ބޭނުންވާ މަށްބެލު މިންވަރު ކުރެވިފައިވާ ޢަމަލު އެއްގޮތަށް

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

 .ހިމެނެއެވެ ވަޒަންކުރުން މިންވަރު އޮތް

 އެ އަހަރަށް އެ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ވަނަ 2013 އިދާރާއިން ކައުންސިލުގެފިޔޯރީ  ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު

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

ނޑައެޅުނު ޚަަރދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަންތައްތަކަށް،  އިދާރާގެ އެ އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ  ތެރޭގައިތޯއާއި، ހުދޫދުގެ ކަ
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 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 3 ގެ  19ސަފުހާ   

 ޤާނޫނާއި، މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގައި ކަންކަން އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި  ފައިސާއާ ވިޔަފާރިތަކާއި ދަށުގައިވާ

 އަދި  ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާިއރާތައް ރީއިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަވާއިާދއި، މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 އެހެނިހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން ގަވާއިދުތަކަށާއި ޤާނޫނުތަކާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ މާލީ ކައުންސިލްގެ

 ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް ަބޔާން ކޭގޮތްދެ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ މިންވަރާމެދު ކުރެވިފައިވާ ޢަަމލު ގަވާއިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަކާއި

 .ޤަބޫލުުކރަމެވެ އޮފީހުން މި ހޯިދފައިވާކަމަށް ހެކި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

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

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  35 (ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1(

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

ނޑައަޅާ ފައިވާ އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، އެތަނަކަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ  ފިޔޯރީޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅަންޖެހޭ ނަމަެވސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނބުރީ 

ވަނަ އަހަރުެގ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގަިއ ހިނގި ކަންތަްއތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން އަހަރީ  2013އިދާރާގެ 

 ނެފައިވާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުުވން؛ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބު

ހަވާލުވެހުރި ުމވައްޒަފުގެ އިތުރަްށ  ތިޖޫރީއާއި ،ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ަބލައި )2(

ޗެކްކޮށް، ފައިސާ ގުނައި، އޮފީހުެގ ވެރިޔަކު އެ ހިސާބު ަބލަމުްނ  ހިސާބު އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވިޔަސް، ކައުންސިލުގެ   6.16ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ގެންދަންވާނެކަމަށް 

 ގެ ތިޖޫރީދުވަހު ަކއުންސިލް ވަނަ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  17ވާތީ ތިޖޫރީގެ ހަފުތާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި ނު

ގެ ތަފްޞީލް އެނގެްނ  (ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށާރަ) ރުފިޔާ 19,318 ހުރި ގުނިއިރު ތިޖޫރީގައިއޮޑިޓަރުން 

ގޮތެއް  ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ފައިސާއެއްކަން ތިޖޫރީގައި ހުންނަންެޖެހނީ ކިހާ ގެ ނިޔަލަށްއެދުވަހުނެތުމުގެ އިތުރަށް، 

 ނެތުން؛

ކަންތައްތައް ަތފްޞީލުކޮށް ެއނގޭނެފަދަ ރެކޯޑެއް  އިެވސް އެތަނަކަށް ފައިސާ ިލބޭ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގަ )3(

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް،  1.10ބެލެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ބަލަހައްާޓފައި ނެތުްނ؛ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންަތއްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

ކޮންމެ މަހަކު ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު (އެމަހަކު ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމުލައާއި، އަހަރު ފެށުީނއްސުރެ އެމަހެއްގެ  )4(

ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ އެނގޭނޭ ގޮތަށް) އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމައި ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވިޔަސް، ކައުންސިލުްނ  4.09ށް ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ފޮނުވަންވާނެކަމަ

 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓުތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން؛ 2013

ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު، އެކައުންޓު ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ އާއި ބޭންކު ބާކީ ތަފާތު ވެއްޖެނަމަ ރިކޮންސިލިއޭޝަން  )5(

ވަނަ  1.12ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ދެ ބާކީ ތަފާތުވާގޮތް ހޯދަންވާނެަކމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

mailto:info@audit.gov.mv


 

 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 4 ގެ  19ސަފުހާ   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވިޔަސް، ކައުންސިލުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ އެއްވެސް ވަނަ މާއްދާ 6.25މާއްދާގެ (ށ) އާއި 

 އެކައުންޓެއްގެ ހިސާބުތައް ރިކޮްނސައިލްކޮށްފައި ނުވުން؛

ސީރިއަލް  ފައި ކަމަށާއި،ނަންބަރު ޖަހާ ފައިސާގެ ބިލާއި، ރަސީދު ފޮތްތައް ބަހައްޓަންވާނީ ތަރުތީުބން ސީރިއަލް )6(

އް ކަަމްށ އެއްނަންބަރެ ރަސީދުގެ އަސްލާއި އޭގެ ކޮންމެ ކޮޕީއެއްގައި އޮންނަންވަނީ ނަންބަރު ޖެހުމުގައި ިބލު ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވިޔަސް، ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ރަސީދުތަކުގައި އެގޮތަށް ސީރިއަލް  1.08އެ ގަވާއިދުގެ 

 ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތުްނ؛

އަތުން ލިޔެފައިާވ ނުވަތަ މެޝިނުން ޕްރިންޓުކޮްށފައިވާ، ރަސީދެއް  ،ތުގެ ތަނަކަށް ފައިސާ ބަަލއިގަންނަނަމަދައުލަ )7(

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވިޔަސް،  1.02ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް ދޭންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފަިއސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ރަސީދު ދޫކޮށްފައި ނުވުން؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފީ 

ނޑައަޅާފައިވާ  )8( ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަްނނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ިލބުަމށް ކަ

ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވަންވާނެ 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ 2012ނޮވެމްބަރ  08( 2012/08އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ަކމަށް ކައުންސިލްގެ ވަނައަހަރު ކައުންސިލަށް ބަލައިގަނެފައިވާ 2013ވިޔަސް، އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

ގެ  2014ސެޕްޓެމްބަރ  ރުފިޔާ(އެގާރަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ)  11,690 ޖުްމލަތް، ރެކޯޑުތަކުން އެނގެންއޮ

 ނިޔަލަށް މީރާއަށް ފޮނުވާފައި ނުުވން؛ 

" ގައި ހިމެނޭ 2009"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަާކއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް  )9(

އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް އެ ފޮތުގަިއ 

ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2013ތު ެއލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި ކޮއް ބުނެފައިވިޔަސް، އެ ކޮމިޝަނުެގ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި 

 (ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވުން؛ 34,920

 ތަނުގައި ހުންނަންެޖހޭ ހުރިހާަތކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ، ލަސްެވގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވާނެ ކަމަށާއި )10(

އެގޮތަށް ޗެކު ކުރާއިރު އުނި އިތުރެއް ވާނަމަ، އެކަމާމެދު ނިންމި ގޮތް ބަޔާންކޮށް ސޮއި ކުރަން ޖެހޭނެކަމަްށ 

ގެ (ރ) އަދި (ބ) ގަިއ ބުނެފައި ޮއތް ނަމަވެސް، ހުަވުދއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  7.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ށްފައި ނުވުމުގެ އިތުރަށް، ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ފިޔޯރީ ކައުންސިލުން މިކަންކަން ފުރިހަމަކޮ

 ލަހައްާޓފައި ނުވުްނ؛ބަފުރިހަމަކޮށް އާ އެއްގޮތަށް  7ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރުތަކާއި، ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަންެޖހޭނެ ކަމަްށ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  )11(

ގައި  2"ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒާމުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުްނތައް" ގެ  Iގެ  8ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ލިޔުންތައް ފައިލުކޮށް ަބލަހައްޓަްނ ވާނެކަމަށް، ެއ ފައިސާ ، ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން 

 އޮތްނަމަވެސް،ގައި ބަޔާންކޮްށފައި  4 ގެ"ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމު ހިންގުން"  II ގެ 8ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުތަކާގުޅޭ ވައުޗަރު ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ އިތުރަްށ، ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ 
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ވަނަ އަހަރު  2013ވައުޗަރުތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން؛ އަދި މީގެ ސަބަބުން، 

(ިތން މިލިއަން އެއް  3,106,226ގެ ޗެކް ރަޖިސްޓަރީން ދައްކާ ޚަރަދުވިަކމަށް ކައުންސިލުކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން 

(އެއް މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް  1,955,264ސަތޭކަ ހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސައްބީސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 

 ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ފެންނަން ނެތުން؛

 ތަކެތި  އެފަދަ ބޮޑުުނވާނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ 25,000 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން 1,000 އަގު  ތަެކތީގެ ގަންނަ އެއްފަހަރާ )12(

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ހޯދަންވާނެކަމަށް އަގު ލިޔުމުން ތިންފަރާތަކުން މަދުވެގެން ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ވިއްކާ

 27,052 ނެތި ހޯދުމެއް އަގު ފަރާތަކުން 3 ،ބުނެފައިއޮތްނަމަެވސް ގައި) ނ( މާއްދާގެ  ވަނަ 8.09 ގަވާއިދުގެ

 ؛ހޯދާފައިވުން ކައުންސިލަށް އަހަރު ވަނަ 2013 ޚިދުމަތް މުދަލާއި (ހަތާވީސް ހާސް ފަންސާސް ދޭއް) ރުފިޔާގެ

ފަރާތުން ޗެކުކޮށް ޮސއިކުރަންވާނެކަމަށް،  އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި ހަމައަށް ޮއފީހަށް ިލބުނު ކަމަްށ އެތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ )13(

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް  2013 ބުނެފައިއޮތްނަމަވެސް، ވަނަ މާއްދާގައި 8.11ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތް، ރުފިޔާ ގެ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް)  (ފަންާސސް އެއްހާސް އަށް 51,865ހޯދާފައިވާ 

 ލިޔެކިުއމުން އެނގެންނެތި ފައިސާ ދައްާކފައިވުން؛ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން 

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުެގ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށްގެން ކަމަށް ދައުލަތުެގ  )14(

(އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން  2ޚަރަދު އެކައުންޓް  ގައި ބުނެފައި ވިޔަސް، ކައުންސިލްގެ 3ގެ  IIގެ  8ބާބު 

  އެކައުންޓް) އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ހަދާފައި ނުވުން؛ ފޮނުވާ ފައިސާގެ

އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ އެޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިންކަމަށް އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް  )15(

ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ޚަރަުދ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބުނެފައި ވިޔަސް،  4.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

 ދުއިސައްތަ ހާސް ފަސް ފަންސާސް ސަތޭކަ ނުވަ މިލިއަން އެއް( 1,955,264އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

ލިޔެކިއުންތައް ފެންނަން ނެތުމާއި، ވައުަޗރު ތައްޔާރުނުކޮށް  ގުޅޭ ޚަރަދުތަކާ ރުފިޔާގެ) ހަތަރެއް ފަސްދޮޅަސް

 ފައިސާގެ ފޮނުވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި( 2ޚަރަދު އެކައުންޓް  ކައުންސިލްގެކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

(އަށް ަސތޭކަ ހަތްދިހަ ހާސް  870,384އިން ހޭދަވެފައިވާކަަމށް ބޭންކް ސްޭޓޓްމަންުޓން ފެްނނަންއޮތް  އެކައުންޓް)

ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ހާސް  (ދެ މިލިއަން އަށް  2,825,648ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާއާއެކު، ޖުމްލަ 

ސް އަށެއް) ރުފިޔާއަކީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކު ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ހަ ސަތޭކަ ސާޅީ

 ކުރެވެން ނެތުން؛ ފައިސާކަން ކަށަވަރު

ެގ  8ބާބު ަގވާއިދުގެ  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ލިޔުންތައް ފައިލުކޮށް ބަަލހައްޓަން ާވނެަކމަށް، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ )16(

II  ެފޮނުވާ  މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި( 2ޚަރަދު އެކައުންޓް  އި ބަޔާންކޮށްފައި ވިޔަސް، ކައުންސިލުގެގަ 4ގ 

(އަށް ސަތޭކަ  870,384އިން ޭހދަވެފައިވާކަމަށް ބޭންކް ސްޓޭްޓމަންޓުން ފެންަނންއޮތް  އެކައުންޓް) ފައިސާގެ

(ދުއިސައްތަ ހަތްިދހަ ނުވަ ހާސް ަހ  279,619ހަތްދިހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ އަްށޑިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 

 ސަތޭކަ ނަވާރަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތުްނ؛
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 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 6 ގެ  19ސަފުހާ   

ޤާނޫނު ވާނެ ކަމަށް ސިލަށް ފޮނުވަންއަތޮޅު ކައުން ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  )17(

ވަަނ  105(ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ) ގެ  2010/7ނަންބަރު 

ރަށު ކައުންސިްލތަކުްނ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުަވންެޖހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުގެ އިތުރަށް،  ގައިދާމާއް

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވިޔަސް، ހުަވދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއިން  108ގެ މިޤާނޫނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުވަނަ އަހަރު  2013އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ މައުލޫމާތު 

 ނުވުން؛

 އަދި  މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ފައިސާއާއި މެމްބަރެއްގެ އެ އިންތިޚާބުވުމާއެކު މެމްބަރަކު ކޮންމެ ހޮވޭ ކައުންސިލަށް )18(

 ކައުންސިލްގެ  ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމާތު ގުޅުންތަކާބެހޭ ވިޔަފާރީގެ ގޮތްތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީ އާމްދަނީއާއި އޭނާގެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2010ޤާނޫނު ނަމްބަރު ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް  އިދާރާއަށް

 މަޢުލޫމާތު މި މެމްބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ވިޔަސް، ބުނެފައި މާއްދާގައި ވަނަ 124 ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

 ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ

 މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ރެވިފައިވާ ޢަމަލު ކު  ށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަ ބ. 

ެގ  )16) އިން (1(ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަމްބަރު 

ނޑުގޮތެއްގައި ސަބަބުން، އަށް  2013ޑިސެމްބަރު  31 އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ،މައިގަ

 ،އަހަރުގެ ާމލީ ކަންަކން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިަވނީ ެއ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާްސކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށްނިމުނު މާލީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް  ،އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތަްއ ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ،ބަޖެޓުގަިއ ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނު) އާއި ކައުންސިލްގެ މާީލ  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ކަ

 .ދެކެމެވެ ނުކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮަތށްކަމަށް މިއޮފީހުން 

) އިން 17(ނަމްބަރު ވުނު އަސާސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެ ނަމަވެސް،

ނޑުގޮތެއްގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮށްަފއިވަނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަްނތައްތައް ފިޔަވައި )18( މައިގަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު) އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީުހްނ  2010/7

  ދެކެމެވެ.

 

 ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙުކުރަން  ކަންތައްތައް  އެ  ކަންތައްތަކާއި  ފާހަގަކުރެވުނު  އޮޑިޓްގައި . ޅ

 ނުވުން  ހުށަހަޅާފައި  ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .1

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

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

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

ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ 
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ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައެވެ.2013/01ރ (ސަރކިއުލަ  ) ގައި ވަނީ ކަ

 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަުދ ކުރި ގޮތުގެ ބަޔާނާއި 2013ދުއަތޮޅު ދެކުުނުބރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ނަމަވެސް، ހުވަ

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

އެ މާއްދާގައި ބުނާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2006/3

 މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ުކރަމެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް  2013ޑިސެމްބަރ  31ނުވުމުގެ ސަބަުބން، ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާްނތައް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ުހށަހަޅާފައި 

  ނިމުނު ކައުންސިލްގެ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

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

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

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

 ނެތުން  އެނގެން ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލްފައި ނުވުމާއި ށްރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮ  ހަފުތާ  ގެތިޖޫރީ  .2

 ހަފުތާ ފައިސާގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި  ގުނައި، ފައިސާ ބަލައި، ހިސާބު ފައިސާގެ ހުރި ތިޫޖރީގައި ނިޔަލަށް ހަފްތާއެއްގެ ކޮންމެ

 މުވައްޒަފަކު  އިސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުގެ ހުންނަ ޙަވާލުވެ ތިޖޫރީއާއި ކަމަށާއި، ކުރަންޖެހޭނެ ތައްޔާރު ރިޕޯޓެއް

 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ގެންދަންވާނެކަަމށް ބަލަމުން ހިސާބު އެ ވެރިޔަކު  އޮފީހުގެ ގުނައި، ފައިސާ ޗެކުކޮށް، އެހިސާބުތައް

 ހަވާލުވެެގން  ތިޖޫރީއާ ބޭނުަމކީ، ބޮޑު އެންމެ ރިޕޯޓުގެ މި. ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ 6.16 ގަވާއިދުގެ

 ފައިސާގެ ބަހައްޓާ ތިޖޫރީގައި ގުނުމާއި، ފައިސާ ހުރި ތިޖޫރީގައި މުވައްޒަފަކުވެސް އެހެން އިތުރުން، މުވައްޒަފުގެ ހުންނަ

 .ކުރަމެވެ ފާހަގަ އޮތުންކަން  އެނގިފައި ވެސް އިސްވެރިންނަށް އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް

ވަނަ އަހަރު  2013 ރިޕޯޓުހަފުތާ  ގެނަމަވެސް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ

ބާކީ ތައްޔާރުކޮށްފައި  ންސިލްގެ ތިޖޫރީގެ އައިޓަމްއަދި ކައު ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފައި ކޮށްތައްޔާރު އެއްގޮތަކަށްވެސް

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުވާކަންވެސް

 19,318 ހުރި ތިޖޫރީގައިގުނިއިރު  ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީ ވަނަ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  17 ،އެހެންކަމުން

ތިޖޫރީގައި  ގެ ނިޔަލަށްއެދުަވހުއެނގެން ނެތުމުގެ އިތުރަށް، ތަފްސީލް ގެ ރުފިޔާ (ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަާށރަ)

 ވަނީ ނުވެފައެވެ. ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ފައިސާއެއްކަން ހުންނަންޖެެހނީ ކިހާ

ފައިސާއާ ގުޅޭ މިފަދަ ކަންކަން އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތުމަކީ، އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތް 

މަދުވިޔަސް އެކަން ފާހަގަ ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެ، ނޫންކަމާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިޖޫރީން ފައިސާ 

 ކައުންސިލަށް މާލީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކޮްނމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު 

 .އެ ހިސާބު ޗެކްކޮށް، ފައިސާ ގުނައި، އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ހިސާބު ބަލަމުން ގެްނދިއުމަށް ދަންަނވަމެވެ

 ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެތެރެއިން ބައެއް މަދުވުން  .3

ގެ  2014ސެޕްޓެމްބަރ  17 ފެށިގެން އިން 2013ޖެނުއަރީ  1އަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސް ޚަރަދެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ބަލައިގަތް އެއްވެސް ފައިސާއަކުން އެ މުއްދަތުގައި އެއްވެ  ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، ެއ  ތިޫޖރީގައި ކަމަށްކައުންސިލަށް ބަލައިގަްނނަ ހުިރހާ ފައިސާއެއް ބަހައްޓަނީ 

 ޓުގެ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާކަން އެ އެކައުން

ހާސް އަށްޑިހަ ތިނެއް) ރުފިޔާ  (ހަތާވީސް 27,083 އަދި މި މުއްދަތުގައި ޖުމްލަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންުޓން އެނގެެއވެ.

އިދާރާެގ ވަނަ ދުަވހު ކައުންސިލްގެ  2014ސެޕްޓެމްބަރު  17ލިބުނުކަމަްށ އެ އިދާރާގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ. ވީމާ، 

 ހުންނަން ޖެހެއެވެ.ހާސް އަށްޑިހަ ތިނެއް) ރުފިޔާ  (ހަތާވީސް 27,083ތިޖޫރީގައި މަދުވެގެން 

(ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށާރަ)  19,318ހުރީ  އޭގައިގުނިއިރު  ގައި ތިޖޫރީ  2014ސެޕްޓެމްބަރ  17ނަމަވެސް 

 ހާސް ހަތް  ތް(ހަ 7,765 މަދުވެގެން އެހެންކަމުން، އެމުއްދަތުގައި ކައުންސިލަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން .ރުފިޔާއެވެ

 މެވެ.ރުފިޔާ މަދުވާކަން ފާހަގަކުރަ ހެއް)ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަ

ސަބަބުްނ، ީތޖޫރީގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން އެނގެްނ  އަދި ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބަލަަހއްޓާފައި ނުވުމުގެ

 އެކަށީގެންވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނެތުމާއެކު، މަދުވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު މިއަށްވުރެ އިތުރުވުންވެސް 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ޖަމާކުރުމުގެ، ނުަވތަ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގެ  ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ނުވަތަ މުާދނެގުމާއި، ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯުދމާއި، ނުވަތަ

ބުރާ ހޯދުަމށް، ނުވަތަ ޖަމާކުރުމަށް، ނުވަތަ މުދާ ނެގުމަށް، ނުވަތަ އަނ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހަކަށްވެ ހުރެ، ފައިސާ

މަކީ ހުއްދަނޫން ޢަމަލު ކަމަށް ޤާނޫުނ ޒިންމާވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފައިސާ މަދުވުމާއި ވެއްދުމަށް އިހުމާލުވު ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް

ނޑައަޅާފައިވާތީ،  47(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3/2006ނަމްބަރު   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ފަރާތްތަކާމެދު ެއ  ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެެލހެއްޓުުމގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާއި، ިތޖޫރީން ފައިސާ މަދުވުމުގައި އިހުމާލުވި

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 48ޤާނޫނުގެ 

 ނުވުން  ތައްޔާރުކޮށްފައި ރަޖިސްޓްރީ  ކަންކަމުގެ  ލިބޭ ފައިސާ .4

ލުކޮށް އެގޭނެފަަދ ރެކޯޑެއް (ފައިސާ ލިބޭ ޞީދައުލަތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންަތއްތައް ތަފް

 ވެ. ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެ 1.10ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް) އޮންނަންވާނެކަމަށް ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންތަްއަތކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ފިޔޯރީނަމަވެސް 

 .އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްާޓފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ 

ނުގެންާދނަމަ، ފައިާސ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާކަމަކަްށ ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ަރޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން 

ނޑަެއޅިފައިވާ ރޭޓުގައިކަން ކަށަވަރުކުރަން އުނދަގޫވުމަކީ  ފައިސާ ލިބުނުކަމާއި ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ކަ

 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ފައިސާ ގޮތަށް، ކޮށްފައިވާ ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 1.10 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 .ދަންނަވަމެވެ ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީއެއް

 ވުން ފައިސާއާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނު  .5

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ ތައްޔާރުކޮށް ލިބޭ ފަިއސާގެ މަސްދުވަހުގެ ހިސާބާއި އަހަރުދުވަހުގެ ހިސާބު  ދައުލަތުގެ ތަންަތނަށް

 ކުރާ  މަހަކު  ކޮންމެބުނެފައިވާއިރު،  ގައި ވަނަ މާއްދާ 2.04ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަމަށް  ފޮނުވަންވާނެ

 ޚަރަދުގެ ހިނގާފައިވާ ނިޔަލަށް އެމަހެއްގެ ފެށުނީއްސުރެ އަހަރު ޖުމުލައާއި، ޚަރަދުގެ ހިނގި އެމަހަކު( ހިސާބު ޚަރަދުތަކުގެ

 4.09 އެ ގަވާއިދުގެ ނިންމައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުަވންވާނެަކމަށް ވަކިވަކިން ަބއިތައް އެކި) ގޮތަށް އެނގޭނޭ ޖުމުލަ

ލިބުނު ފައިސާއާއި  އަށްފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނަމަވެސް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ  4.09ވަނަ މާއްދާ އާއި  2.04ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނައަހަރު އެ ރިޕޯޓުތައް  2013ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކަށް 

 ކަށް ވެސް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އެއްގޮތަ

ވީމާ، ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު މުއައްސަސާގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ބާކީއާއި ބޭންކް ބާކީއާ ތަފާތު ވެއްޖެނަމަ 

އްދާއާއި ވަނަ މާ 6.25ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންެޓއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި ބުނެފައި އޮްތނަމަވެސް، ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްާޓ އެއްވެސް  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 1.12

 ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެކައުންޓެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައި

ނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީއާއި ހިނގާ ޚަރަދުގެ ހިސާ ބުތައް ުނެބލެހެއްޓޭނަމަ، ކަ

 އަދި ހިސާބުތައް ދިމާކޮށް، ވުމާއި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ކުރެ

 ކޮބައިކަން  ޢަދަދަކީ ޞައްޙަ ތެރެއިން ބާކީގެ ދައްކާ ހިސާބުތަކުން އިދާރާގެ  ބާކީއާއި ބޭންކުގެރިކޮންސައިލް ނުކުރެވޭނަމަ، 

 ދިގުމުއްދަތެއް ނުކުރެވި ފާހަގަ  އެކަން މަދުވިޔަސް  ސާފައި އެކައުންޓުން ،އިތުރަށް ނެތުުމގެ ދެނެގަނެވެން ފަސޭހައިން

 .ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ ޖެހުމަކީ ކުރިމަތިލާން ގެއްލުމާ މާލީ ކައުންސިލަށް ފާއިތުވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ،  4.09ވަނަ މާއްދާއާއި  2.04 ގަވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ހ)
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ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތަކާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާާރތަކަށް ގަާވއިދުން ފޮނުވުމަްށ 

 ދަންނަވަމެވެ.

ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ތަކުގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ލިބޭ ފައިސާއާއި ހިނގާ ޚަރަދުތައް އެކަމަކާ ގުޅޭ ފޮތް (ށ)

ޮކންމެ މަހެއް ނިމޭ ގޮތަށް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  1.12އާއި ވަނަ މާއްދާ 6.25ގަވާއިދުގެ 

 ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުޑޮކިއުމެންޓް ރިކޮންސައިލްކޮށް  ގަވައިދުން ،ބޭންކު ބާކީދުވަހު ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ އާއި 

 ނެތުން  ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން  ބުނު ލި .6

ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިޭބ ފައިސާގެ ހިސާބު، ލިބޭ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން 2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ފައިާސ ދި، އަކޮށް ަބލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތުގައި ލިޔެ ދުވަހުންދުވަހަށް ޖުމްލަ

ދޭންވާނެކަމަށް  ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށްއަތުން ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ މެޝިނުން ޕްރިންޓުކޮށްފައިވާ، ރަސީދެއް  ،ބަލައިގަންަނނަމަ

ފޮތްތައް ބަހައްޓަންާވނީ ތަރުތީުބްނ ފައިސާގެ ބިލާއި، ރަސީދު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު،  1.02ގަވާއިދުގެ އެ 

ރަސީދުެގ އަސްލާއި އޭގެ ކޮންމެ  ސީރިއަލް ނަންބަރު ެޖހުމުގައި ބިލު ނުވަތަ ފައި ކަމަށާއި،ނަންބަރު ޖަހާ ސީރިއަލް

މި ކަންކަމުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  1.08އް ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ އެއްނަންބަރެ ކޮޕީއެއްގައި އޮންނަންވަނީ

ނޑު ބޭނުމަކީ، ދައުލަތުެގ ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސާގެ ަޞއްޙަ ޢަދަދު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮތުމުގެ އިތުރަށް،  މައިގަ

 ވުންަކން ފާހަގަކުރަމެވެ.ތަންތަަނށް ލިބޭ ފައިސާ ނަހަމަޮގތުގައި ބޭނުންކުރުން ހުްއޓު

އި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަްނނަ ފައިސާގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށާިއ "ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތެއް" ިލޔެގެން ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގަ

ފްޓް އެކްސެސް ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ މައިކްރޯސޮބޭުނންކުރަނީ  ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިރަސީދު ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ރާމެކެވެ.ޕްރޮގް

ން ގެންގުޅޭ ލިބުނުކަމަްށ ކައުންސިލުވަނަ އަހަރު  2013ނަމަވެސް އަންނަނިވި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން، ކައުންސިލަށް 

އަކީ އެ އަހަރު ކައުންސިލަށް ރުފިޔާ (އެގާރަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ) 11,690ޖުމްލަ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ  ސްޓަމްގެސި

 ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.ޞައްޙަ ޢަދަދުކަން ކަށަަވރުކުރެވޭ ލިބުނު

 ދޫކުރުމުގެ  ރަސީދު ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާ ،ބަލައިގަތުމަށްފަހުކާޑުގެ ފީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ )1(

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ނޭޝަނަލް އޮފް ންޓްޑިޕާޓްމަ ބަލައިގަތްފައިސާ އޭނާ މުަވއްޒަފު ބަލައިގަންނަ ފީ ބަދަލުގައި

 ދޫކުރާގޮތަށް  ރަސީދެއް އޭނާއަށް ،ހުަށހެޅުމުން ސެކްޝަނަށް  ބަޖެޓް ކައުންސިލުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު

 ވަންދެން  ދުވަހެއް އެތައް ފައިސާ ބަލައިަގނެފައިވާ ކައުންސިލަށް ސަބަބުން، އޮތުމުގެ ހަމަޖައްސާފައި

 ރަސީދު ފައިސާއަކަށް ހުރިހާ ބަލައިގަތްކައުންސިލަށް  ،ހުރުމާއި ނުކުރެވި ރެކޯޑު ހިސާބުތަކުގައި ކައުންސިލުގެ

 އޮތުްނ؛ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ނެހެދި

އެ ސިސްޓަމަށް ވަންަނ  ،މައުލޫމާތު ރައްކާކުރާ ޑޭޓާބޭސްގައި ހުންނަ މައުލޫމާތުރަސީދުތަކުގެ  ސިސްޓަމުގައި )2(

ލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛ މިގޮތުން ޑޭޓާބޭސްގައި ރެކޯޑުކުރާ މައުލޫމާތުެގ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބަދަ
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ހުރިހާ މައުލޫމާތަކީ ފަހުްނ އެޑިޓްކުރެވޭ ތެރެއިން، ރަސީދު ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚު ފިޔަވައި ދެންހުރި 

 ފީލްޑްތަކެއްކަމަށްވުން؛

އުޞޫލެއް ވަކި ޖެހިއްޖެ ނުވަތަ އެޑިޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާނެ  ރަސީދެއް ކެންސަލްކުރަން  )3(

ނޑައަޅާފަ  ތުން؛އި ނެކަ

އެފަދަ ކަމެްއ  ،ސްފުރުސަތު އޮތަ ރުމުގެއޭގެ މައުޫލމާތު ބަދަލުޮކށްގެން އަުލން ޕްރިންޓް ކު ،ރަސީދު ހަދާފަހުން )4(

 ސްޓަމުގައި ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތުން؛ކުރިކަން ދެނެގަނެވޭފަދަ "އޮޑިޓް ޓްރެއިލް" އެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮެތއް ސި

ވަނަ މާއްދާގައި  2.03މި ސިސްޓަމްގެ ޑޭޓާބޭސްގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )5(

ްނ؛ ކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުރައްކާކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ބުނެފައިވާގޮަތށް ދުވަހުން ދުަވހަްށ އަޕްޑޭޓްކޮށް

 އަދި،

ވަނަ  1.08ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ރަސީދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  )6(

 ކަމަށް ނުވުްނ؛ުރީތބުން ސީރިއަލް ނަމްބަރު ޖެހިފަިއހުންނަ ރަސީދުތަކެއްމާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ތަ

ރެކޯޑުކުރަްނ ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްގެ ސަލާަމތީކަންކަން ފުރިހަަމ ނުވާނަަމ، ައދި ފަސޭހައިން ރެކޯޑުތައް  ،ފައިސާ ބަލައިގަނެ

ބޭނުންކުރުމާއި ފައިސާ މަދުވިޔަސް އެކަން ނޭނގި ނަމަ، ނަހަމަގޮތުގައި ފަިއސާ ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ

 ކައުންސިލަށް މާލީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާކަެމކެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މާލިއްޔަތުެގ ދައުަލތުގެ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަެނފައި، ފައިސާ ކައުންސިލަށް  (ހ)

 ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރަސީދު ތަކަށްފަރާތް އެ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް 1.02ގަވާއިދުގެ 

ރޭވުމަށާއި، ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފަިއސާގެ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް  )ށ(

ލިޭބ ފައިސާގެ ހިސާބު، ކައުންސިލަްށ  ،މާއްދާގަިއ ބުެނފައިވާގޮތަށް ވަނަ 2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ކޮށް ބެ ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތުގައި ިލޔެ ދުވަހުންދުވަހަށް ޖުމްލަ

އޭގެ ކޮންމެ ރަސީދުގެ ައސްލާއި ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވާ ގޮތަްށ،  1.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ  )ނ(

ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކާ  ،އް އޮންނާނެ ގޮތަށް ސީރިއަލް ނަމްބަުރ ޖަހާފައިވާ ރަސީދުކޮޕީއެއްގައި އެއްނަންބަރެ

 ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަެމވެ.

  ޖަމާކޮށްފައިނުވުން މީރާއަށް  ފައިސާ  ބަލައިގަތް ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ދައުލަތުގެ .7

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

ކައުންސިލްތަުކން ބަލައިގަްނނަ ފައިސާގެ ެތރެއިން ވަކި ޤާނޫުނތަކެއްގެ ަދށުން ދައުލަަތށް ިލބުމަްށ  ،ގައި ވާގޮތުން

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް   ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެެވ. އިންލަންޑްކަ
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ވަނަ އަހަރު  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ނަމަވެސް، އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

 ވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނު ޖަމާކޮށްފައި މީރާއަށްއެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ އިދާރާއިން  ބަލައިގަނެފައިވާ

(އެގާރަ ހާސް  11,690 ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 2013ގޮތުން، ކައުންސިލްގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ 

ދާރާއަށް ބަލައިގަނެފައި ވެއެވެ. މިފަިއސާގެ ތަފްޞީލް ތިރީގަިއ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އި ރުފިޔާހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ) 

 މިވަނީއެވެ.

ޢަދަދު  ލް ޞީ ތަފް 

 (ރުފިޔާއިން)

 3,030 އިމްޕޯޓު ކުލި

 8,550 އައިޑީ ކާޑު ފައިސާ 

 100 ގެއްލިގެން ނެގޭ ފައިސާ ރަޖިސްޓްރީ

 10 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓު ފައިސާ

 11,690 ޖުމްލަ 

 

 ދިންގޮތް  ލާޙުކުރަން ލަފާ އިޞް 

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

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

 ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަްނަނވަމެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ދީފައިވުން ރަށުންބޭރު އެލަވަންސް  އެލަވަންސާއި  ކޮއްތު  ނުހޯދައި  ހުއްދަ  ކޮމިޝަންގެ ވިސް ރސަ  ސިވިލް  .8

 2009 އޮކްޓޯބަރު މުވައްޒަފަކަށްމަސައްކަތްކުރާ  ދާރާގައިއިއެ އިދާރާއިން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ

ރަށުން ބޭުރ މިމުވައްޒަފަށް  ،ނަމަވެސް ރަށުންބޭރު އެލަވަންސް އަްނނަނީ ދެމުންނެވެ. އެލަަވންސާއި އިންފެށިގެން ކޮއްތު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދީފައި ވިޔަސް، އެ މުވައްޒަފަށް  ގައި 2012 ބަރުޑިސެންދިނުމުގެ ހުއްދަ އެލަވަންސް 

ކަްނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޮމިޝަނުން ދީފައި ނުާވކަންއާއި ހަމައަށްވެސް  2014ގަސްޓް އޮދިނުމުގެ ހުްއދަ  އެލަވަންސްކޮއްތު 

 ގައި "2009ވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ިޢނާޔަތްތައް ރސަ ދިވެހި ސިވިލް "މިހެން އޮތްއިރު، 

ކަމަށް އެ ފޮތުގަިއ  ހޯދައިގެންން ހުއްދަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުހިމެނޭ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު  ފެށިގެން އިން 2009 އޮކްޓޯބަރު އެ މުވައްޒަފަށްނުހޯދައި ގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނު ސްސަރވި ސިވިލް ،ނަމަވެސް

 2011ޖެނުއަރީ  ައދި ، (އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ގެ ރޭުޓން  1,275ގެ ނިޔަލަށް މަހަކު  2010

ރަށުންބޭރު  (އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 1,500މަހަކު  ނިޔަލަށް ގެ 2012 ްނބަރުނޮވެއިން ފެށިގެން 

ކަމާއި، ދީފައިވާ(ފަންސާސް ިތން ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ  53,625ޖުމްަލ އެކު ގެ ގޮތުގައިއެލަވަންސް

 އެއް ސަތޭކަ ( 119,379 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮއްތުގެ ނިޔަލަށް  2014ސްޓް ގައޮ ފެށިގެން އިން 2009 އޮކްޓޯބަރު
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 އެލަވަންސްމީގެ އިތުރުން، ކޮއްތު  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަންދީފައިވާރުފިޔާ  އެއް)ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ހާސް ތިން ނަވާރަ

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެަލވަންސްތަކާއި އެހެނިހެްނ ވިސްގެ ރސަ ދިވެހި ސިވިލް"ދޭންވާނީ ހާޒިރުވާ ދުވަސްތަކަްށކަމަށް 

ދިނުމުަގއި ހާޒިރުވި ދުވަސްތަކަށް  އެލަވަންސްގައި ބަާޔންކޮށްފައި އޮތްއިރު، އެ މުވައްަޒފަށް ކޮއްތު  "2009ޢިނާޔަތްތައް 

 ފައިސާ ދީފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.ބެލުމެއް ނެތި، މަހުގެ ހުިރހާ ދުވަހަކަށް 

 އެލަވަންސް ރަށުންބޭރު އެލަވަންސާއި ކޮއްތު ،ގެ ނިޔަލަށް 2014ސްޓް ގަފެށިގެން އޮ އިން  2009 ބަރުއޮކްޓޯވީމާ، 

ހާސް  (އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން 173,004މުޅިޖުމްލަ  ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި 

 މެވެ.ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރައެ މުވައްޒަފަށް ރުފިޔާ  ރެއް)ހަތަ

 ދީފައިވާގޮތުގެ ތަްފޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އެލަވަންސްއެމުވައްޒަފަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، 

ރަށުން ބޭރު  ޖުމްލަ 

 އެލަވަންސް 

ކޮއްތު 

 އެލަވަންސް 

 މުއްދަތު 

 2009ޑިސެމްބަރ  -  2009އޮކްޓޯބަރު  1,785 3,825 5,610

 2010ޑިސެމްބަރ  -  2010ޖެނުއަރީ  16,554 15,300 31,854

 2011ޑިސެމްބަރ  -  2011ޖެނުއަރީ  19,140 18,000 37,140

 2012ޑިސެމްބަރ  -  2012ޖެނުއަރީ  34,380 16,500 50,880

 2013ޑިސެމްބަރ  -  2013ޖެނުއަރީ  34,920 - 34,920

 2014އޮގަސްޓް  -  2014ޖެނުއަރީ  12,600 - 12,600

 ޖުމްލަ  119,379 53,625 173,004

 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ހޯދައި،  މުވައްޒަފު އަތުން ފަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި މުވައްޒަ (ހ)

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށާއި، (ށ)  މުވައްޒަފުނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ކަ

 ންސް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ކަށަަވރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ރޭވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މުސާރައާއި އެލަވަ

 ނުވުން  ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި   .9

ވަނަ  7ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ 

  .ބާބާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ަބލަހައްޓަމުން ނުގެްނދާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި  ،އި އަގާއި މޮޑެލް ނަންބަރާއި މުދާ ހުރިތަންޚާމިގޮތުން ބައެއް ހަރުމުދާ ލިބުނު ތާރީ

ނެތްކަން ފާހަގަ  އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިމިކަން  ގައިނުވާކަމާއި ހަރުމުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވެފައި ވީނަމަވެސް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ކައުންސިލުގަިއ  ،ވާތީަޖހާފަިއ ނު ބައެއް ހަރުމުދަލުގައިމުދަުލގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަުރ  ،ކުރެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން

mailto:info@audit.gov.mv


 

 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 14 ގެ  19ސަފުހާ   

އަދި  ނުވެއެވެ. ކުރެވިފައެއްދައްކާ ބައެއް ތަކެތި ކައުންސިލުގައި ހުރިކަން ޔަޤީން  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިހުރިކަމަށް 

ހުރި ހަރުމުދާ ސާމްޕަލް އުސޫލުން ޗެކު ކުރިއިރު، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރި  ތަނުގައި އާއި  ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ

ރީއަށް ރަޖިސްޓް ހަުރމުދަލުގެ ބައެއްތަކެތި ހުރި ކައުންސިލްގައި ެނތްކަމާއި ފެންނަން ކައުންސިލުންބައެއް ތަކެތި 

 ވައްދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ.

 ސޮއި ހަވާލުވިކަމަށް އެމުވައްޒަފަކު އެއެއްޗަކާ ބަހައްޓަންާވނީ މުދަލެއް ދައުލަތުގެ  ދަށުގައި ެބލުމުގެ ވަކިމުވައްޒަފެއްގެ ،މީގެއިތުރުން

 2013ކައުންސިލުން  ،ވީނަމަވެސް ބުނެފައި މާއްދާގައި ވަނަ 7.07 ގަވާއިދުގެ ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި  ރުމުގައި،ހަވާލުކު ވައްޒަފުންތަކަކާމުވަކި  ބައިސްކަލެއްވާ ކެމެރާއަކާއި ވަނަ އަހަރު ގަނެފައި

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރަންވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތަްށ އެއްފަހަރު ޗެކުކު ލަސްެވގެން އަހަރަކު ،އަދި، ތަނުގައި ހުްނނަންޖެހޭ ހުިރހާތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ

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

ކައުންސިލުން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނުބރީ ފިޔޯރީ ގެ (ރ) ައދި (ބ) ގައި ބުނެފައި ޮއތް ނަމަވެސް،  7.11ގަވާއިދުގެ 

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާަކން

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުެގ 

ސަބަބުން، ކައުންސިލްގެ މިލްިކއްޔާތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލު ޖުމްލަ އަގަކީ ކޮބައިކަމެއް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ 

 .ހަރުމުދަލެއް ކައުންސިލްގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުަރމެވެ

 ،ހަރުމުދަލާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ުނބެލެހެއްޓޭނަމަ ކައުންސިލްގެ ަހރުމުދަލަށް ވާނުވާ ނޭނގި

 .ތިލާން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެކައުންސިލަށް މާލީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މަްށ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ށްގައި ބަޔާންކޮ 7ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުން ޚަރަދުތަކާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓާފައި  .10

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރުތަކާއި، ވައުޗަރު ރަޖިސްޓްރީއާއި ޗެކްރަޖިސްޓަރީ ، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒާމުގައި

"ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒާމުގައި  I ގެ 8ގަވާއިދުގެ ބާބު  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުބަލަހައްޓަންެޖހޭނެ ކަމަށް 

އަދި ވައުޗަރު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ ގެންގުޅުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.  ގައި 2ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔުންތައް" ގެ 

ްއޖެ ހިނދެއްގައިވެސް އެ ބޭނުމަކީ ޚަރަދުތަކާބެހޭ ފުރިހަަމ މަޢުލޫމާތު އެނގެްނ އޮތުމުެގ އިތުރުން، ވައުޗަރެއް ގެއްލި

ވައުޗަރަކާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެ ރަޖިސްޓަރީތަކުން އެނގެން އޮތުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

"ފައިސާ ޚަރަދު  IIގެ  8 ބާބުގަވާއިދުގެ  އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާބެހޭ ލިޔުންތައް ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާެނކަމަށް، 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 4ވައުޗަރު ނިޒާމު ހިންގުން" ގެ 
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 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 15 ގެ  19ސަފުހާ   

ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނުބރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުތަކާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ެއ 

ތައްޔާރުކޮށް  އެއްރަޖިސްޓްރީ ރު ވައުޗައިން އިދާރާއެ  އެގޮތުން، ކުރެވުނެވެ.އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ 

 ގެންގޮސްފައި ނުވާކަންބަލަހައްޓަމުްނ ފައިލްކޮށް  ވެސްވައުޗަރުތައް ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ  ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ އިތުަރްށ،

އޮޑިޓަރުންނަށް ިލބިފައި ިވ ބައެއް ލިޔެކިއުންަތއް އަދި ޚަރަދުަތކާގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރުން ހޯަދްނ ބޭނުންފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ިއ ލިބިފައޮޑިޓަރުންނަށް  އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ކާއި ވައުޗަރަ 4ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން  ގޮތުގައި ނެގި ސާމްޕަލްގެ ،ގޮތުންމި

) އެއްސަތޭކަ ހަ ހާސް ހަ (ބާވީސް 22,606ޖުމްލަ  ގަނެފަިއވާޚަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލަްށ ވައުޗަރުތަކުން ނުވާތީ، ެއ 

ާވ ހޯދާފައި ށް، ދައުލަަތށް އެންމެ ަފއިދާހުރި ގޮތަށްވާއިދާ އެއްގޮތަގަ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ  ތަކީމުދަލާއި ޚިދުމަ ރުފިޔާގެ

 ގެ ބަޖެޓުން ވަނަ އަހަރު 2013 ގެ އިދާރާގެކަންމިހެން އޮތްއިުރ، ކައުންސިލު ނުވެފައެވެ. ވަނީ ބެލޭޮގތްޚިދުމަތާއި ތަކެތިކަން 

(ތިން މިލިއަްނ އެއް ސަތޭކަ ހަ ހާސް  3,106,226ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ ޗެކު ރަޖިސްޓަރީން ދައްކާ 

ސާސް ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ސަތޭކަ ފަން (އެއް މިލިއަން ނުވަ 1,955,264ގެ ތެރެއިން ރުފިޔާދުއިސައްތަ ސައްބީސް) 

ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާގެ ޚަރަދާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުްނ މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާގޮަތށް، ފައިސާ  4.03ވީމާ، މި ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ނެ ގޮތެއް ނެެތވެ.ވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭދުކުރުމަށް އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދީގެން ކޮށްފައިޚަރަ

އޮފީހަށް ުހށަހަޅަްނ ަދތުރު ިރޕޯޓު ތިްނ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ސަރުކާރު ބަންދުޫނންދަތުރު ނިންާމފައި އަންަނތާ އަދި 

ފިޔޯރީ  ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅު ނަމަވެސް،އޮތްގައި ބަޔާންކޮށްފައި  5.16ޖެހޭނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ދަތުރު ރިޕޯޓްތައް  ޚަރަދުތަކާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ތުރުތަކުގެވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ދަ  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ތައް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުެގ ޚަރަދު ގުޅޭދަތުރު އެލަވަންސާދަތުރާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކާއި،  ފައި ނުވާީތ،އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބި 

  އެއްގޮތަށްކަމެއް ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ

ނޑައެޅި މީގެ އިތުރުން، ަދތުރުތަކުގެ ަދތުރު ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރުންނަށް   ިލބިފައިނުވާީތ، އެ ދަތުުރތަކުން ޙާޞިލުކުރަން ކަ

 ޙާޞިލްވިކަންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެެވ. ތައްކަންތައް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ބަލަހައްޓަންޖެޭހ "ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ނިޒާމުގައި  I ގެ 8 ބާބު ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ހ)

އަދި  ަދންނަވަމެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް ވައުޗަރުތައް ރަޖިސްޓްރީއާއި  ވައުޗަރު ވާގޮތުގެމަތިންގައި 2ލިޔުންތައް" ގެ 

 4"ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމު ހިންގުން" ގެ  IIގެ  8ބާބު ގަވާއިދުގެ  ޚަރަދުތަކާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް، އެ 

 ގައިވާގޮތަށް ފައިލްކޮށް ރައްކާކޮްށ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

 5.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ކައުންސިލުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދު ރިޕޯޓާއި، އަދި ދަތުރު ރިޕޯޓްތައް (ށ)

 ފައިލުޮކށް ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ. ގައިވާގޮތުގެމަތިން ހޯދައި
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 16 ގެ  19ސަފުހާ   

 ފައިސާގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ބުނެފައިވާގޮތަްށ، ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 4.03 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ނ)

 މެނުވީ ކައުންސިލުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދީގެން ހުއްދަ ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ ޚަރަދުކުރުމަށް

 ހޯދާފައިވުން  ޚިދުމަތް މުދަލާއި ނުހޯދައި  އަގު ލިޔުމުން ތިންފަރާތުން .11

 3 ދުމަތެއް ހޯދާނަމަޚިނުވަަތ ގަންނަނަމަ މުދަލެއް ޚަރަދެއް ހިނގާ  އާއި ދެމެދުގެ ރުފިޔާ 25,000އާއި  ރުފިޔާ 1,000

 ،ނަމަވެސްބުނެފައި ޮއތްގެ (ނ) ަގއި  8.09ގަވާއިދުގެ  ގެ މާލިއްޔަތުދައުަލތުގެ ާވނެކަމަށް، ހޯދަން ފަރާތުން ލިޔުމުން އަގު 

ފަރާތުްނ  3 މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާފައިވަނީ ބައެއް އެފަދަ އަށްހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ހޯދައިގެން ނޫންަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ލިޔުމުން އަގު

ރުފިޔާގެ ) ދޭއް(ހަތާވީސް ހާސް ފަންސާސް  27,052ޖުމްލަ ހަ ވައުޗަރަކުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެގޮތުގައި ނެގުނު މިގޮތުން 

 ހޯދައިގެން ނޫންކަން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު 3 ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ އެފަދަތަކެތި ވިއްކާ ހޯދައިފައިވަނީ ދުމަތްތައްޚިލާއި މުދަ

ވަީނ  ގޮތުގައިަކން ޔަގީންކުރެވޭގޮތްފައިވަީނ ދައުަލތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ހޯދާުމދަލާިއ ޚިދުމަތްތައް ވީމާ، މި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ނުވެފައެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ބުނެފައިވާގޮތަށް އަގުހޯދުމަށާއި، ދައުލަތަްށ  ގައި  8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މުގައި ހޯދު އި ޚިދުމަތްމުދަލާ

އެންމެ ފައިދާހުރި، ޚަރަދުކުޑަ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ފައިސާއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 ދަންނަަވމެވެ. ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް

 ދައްކާފައިވުން  ފައިސާ ބިލްތަކަށް ށްނުކޮ ކަށަވަރު ލިބުނުކަން މުދަލާއި ޚިދުމަތް .12

ތަކެތިގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ  ،އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުނުކަމަށް އެތަކެއްޗާ ހަާވލުވާ ފަރާތުން

ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ފައިސާ  ގައި 8.11ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެވާނެ ކަމަށް ސޮއިކުރަން

ުނވަތަ ޚިދުމަތް ހަމައަށް ިލބުނުަކން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޮއތުމާއެކު ނުލިބޭ މުަދލަކަްށ  މުދާ ހޯދިދެއްކުމުގެކުރިން، 

 ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް އޮތުެމވެ.

ބިްލތަކަށް ފައިާސ  އި ިޚދުމަތުގެބައެއް މުދަލާހޯދާފައިވާ  އަށްރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާހުވަދުއަތޮޅު ދެުކނުބު  ނަމަވެސް،

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ލިޔެކިއުމުން އެނގެްނނެތިކަންކައުންސިލަށް ހަމަޔަށް ލިބުނުކަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދައްކާފައިވަނީ އެމުދާ 

(ފަްނސާސް އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ  51,865ފައިވާ ޖުމްލަ ރަކުން ހޯދާވައުޗަ 9އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި މިގޮތުން 

އެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް  އިވިޔަސް،ކައުންސިލުން ފައިސާ ދައްކާފަ ދުމަތަށްޚިރުފިޔާ ގެ މުދަލާއި ) ހެއްފަސްދޮޅަސް ފަ

 މެވެ.ން ފާހަގަކުރައެނގެންނެތްކަ ޔުމުންލިޔެކިކަން ލިބިފައިވާ ށްހަގީގަތުގައިވެސް ކައުންސިލަ

ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިާސ ދެއްކުމުގެކުރިން، އެތަކެތި ުނވަތަ ޚިދުމަތް ހަމައަށް ިލބުނުަކން ކަށަވަރުނުކުރެވޭނަމަ، 

 ނުލިބޭ މުދަލަކަށް ނުަވތަ ޚިދުމަަތކަށް ފައިސާދެއްކި، ކައުންސިލަށް މާލީ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހުަމކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

mailto:info@audit.gov.mv


 

 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 17 ގެ  19ސަފުހާ   

ކައުންސިލަްށ  ތައްކައުންސިލަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްގައިވާގޮތުގެމަތިން  8.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް ދަންނަވަމެެވ.މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ަފއި ނޫނީ ށްލިބުނުކަން ލިޔުމުން ކަށަވަރުކޮ

 ފައި ނުވުން ބަލަހައްޓާ ޑު ރެކޯ  ފައިސާގެމުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ  ން ދައުލަތުގެ އެހެ  .13

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާއިން  ފިޔޯރީދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

އެކަށީގެންވާގޮތެގަިއ ވަނަ އަހަރު  2013ހިސާބާއި، އެ ޚަރަދުތަކާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އެ އިދާރާއިން ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ 

 .ފާހަގަކުެރވުނެވެބަލަހައްޓާފައި ނުވާަކން 

 ފޮނުވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި( 2އިދާރާގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް  ގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުީރ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އެގޮތުން،

އެކައުްނޓަށް އެކި ފަރާތްތަުކްނ އެ މާއި، އެއްގޮތަކަށްވެސް ަބލަހަްއޓަމުން ނުދާކަ ހިސާބުތައްއެކައުންޓް) ގެ  ފައިސާގެ

ގެ ތަފްޞީލު ހޯދައި އޭގެ ހިސާބުތައް ވަކިވަކިން ބެލެހެއްޓޭެނފަދަ ގޮތަކަްށ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާފައި ޖަމާކުރާ ފައިސާ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުވާކަން

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ  ކަމަށް ރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކޮށްގެންޚަފައިސާ  ވާނީރަދުކުރަންޚަފައިސާ އަދި، 

ޚަރަދު  ކައުންސިލްގެ ޮއތްނަމަެވސް،ބުނެފައި  ގައ3ިގެ "ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމު ހިންގުން"  II ގެ 8ބާބު 

ވީމާ، މި އެކައުންޓުްނ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  ކުރުމަށްއިން ޚަރަދު 2އެކައުންޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާގޮަތށް، ފައިާސ  4.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ

 ނެތެވެ. ވެސްން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްޚަރަދުކުރުމަށް އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދީގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަ

(އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް)  870,384ވަނަައހަރު ޖުމްލަ  2013މި އެކައުންޓުން 

ރުފިޔާ ހޭދަވެފައިވާކަން މި ެއކައުންޓުގެ ޭބންކް ސްޓޭޓްމަްނުޓން އެނގެން ޮއތްނަމަވެސް، ިހނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީްލ 

(ފަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ޚަރަދެވެ. މި  590,765ގެން އޮތީ ޖުމްލަ އެނ

 އެކައުންޓުން ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ޢަދަދު (ރުފިޔާ) ޢަދަދު (ރުފިޔާ) ތަފްޞީލް 

 870,384  ގޮތުން، އެކައުންޓުން ޭހދަވި ޢަދަދުބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަްނޓުްނ އެނގޭ 

ގައި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2013ޖޫން  17

ފައިވާ ށްމާކޮއިދާރާއަށް ޖަފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ 2012

348,750  

ނޑުވެރިންނަށް  2012 ވަނަ އަހަރު ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރާގައި ދަ

ގައި  2013ޖުލައި  7ލިބުނު ގެއްލުްނތަކަށް އެހީގެ ޮގތުގައި ބެހުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް  އިދާރާއަށްކައުންސިލްގެ  ފިޔޯރީ

 ފައިވާ ފައިސާށްޓްރެޜަރީން ޖަމާކޮ

242,015  

 590,765  އެނގެން އޮްތ ޖުމްލަ ޢަދަދުޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް 

 279,619  ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތް ޢަދަދު 
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 audit.gov.mvinfo@ް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާ
 18 ގެ  19ސަފުހާ   

ފައިާވ ށްއެކައުންޓުން ކޮ  ބަަހއްޓާ ފައިސާ ފޮނުވާ މުއަްއސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ އެކި ކައުްނސިލަށް ،މިހެންވުމުގެ ސަބަުބން

އެއެކައުންޓްގެ ޚަރަދުތަކެއްކަމާއި އަދި  ކޮށްފައިވާޚަރަދުތަކަކީ އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ކަންަކމަކަށް 

 ނުވެފައެވެ. ގައި ބާކީ ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަންވަނީ ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތްތަކުއައިޓަމް

ފައިސާ ފޮނުވި ބޭނުން ނޫން އެހެްނ  ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓޭނަަމ،ފައިސާގެ ހިސާބުތައް  ފޮނުވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކި

 ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމާއި، ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަަގ ކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އަށް އެކި ފަރާތް  އެކައުންޓް) ފައިސާގެ ފޮނުވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި( 2ކައުންސިލުގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް  (ހ)

އެކި މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާއިން ފައިސާ ގެ ތަފްސީލު ހޯދައި ފައިލުކުރުމަށާއި،  ރާތަކުން ޖަމާކު

ގޮތުގެ ތަފްީޞލް ެއ ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްުޓމާއެކު، އެފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ

 ފައިސާ ފޮނުވި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވަމުންގެންދިއުމަށް ަދންނަަވމެވެ.

އިން ޚަރަދުކުރި  އެކައުންްޓ) ފައިސާގެ ފޮނުވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި( 2ކައުންސިލުގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް  (ށ)

ލޫމާތު ހޯދައި ފޮްތތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމްށ ޢު މަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތަފްޞީލް އެނގެންނެތް ފައިސާއާގުޅޭ

 ދަންނަވަމެވެ.

 II ގެ 8ބާބު މާލިއްޔަތު ގަވާއިުދގެ ކުރާ ޚަރަދުތަކަށްވެސް ދައުލަތުގެ އިން  2ޚަރަދު އެކައުންޓް  ކައުންސިލްގެ (ނ)

ރު ހެދުމަށާއި، އެގަވާއިދުގެ ވައުޗަ ޕޭމަންޓްއި ބުނެފަިއވާގޮތަށް ގަ 3ގެ  "ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމު ހިންގުން"

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބުނެފައިވާގޮތަްށ، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދީގެން މެނުވީ  4.03

 އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގައި  4ގެ "ފައިސާ ޚަރަދު ވައުޗަރު ނިޒާމު ހިންގުން"  II ގެ 8 ބާބުގަވާއިުދގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  (ރ)

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮްށ  ލިޔެކިއުންތައްއެންމެހައި  ކައުންސިލުްނ ކުރާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭބުނެފައިވާގޮަތށް، 

 ބެލެހެޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ.

 ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  .14

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

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ.  ސިލްގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޒގައިވާ ގޮތުން ރަށު ކައުން ދާމާއް

ނ  108ޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން، ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް މިޤާނޫނުގެ އަދި ކަ

 ވެެއވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވަނަ  105ޤާނޫނުގެ އެ ،ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބުނު އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2013ކައުންސިލްގެ  ،ނަމަވެސް

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުކައުންސިލުން  ފިޔޯރީ ދެކުނުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް 
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