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 ަވަނ ައަހުރގެ  2013ިއާދާރގެ  ަކުއްނސިލްގެ  ޮކުޅަމޑުލު ިހިރަލްނދޫ 

 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް 
 ޢާރަފުތަ ހ.

 ގެކައުންސިލް ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ )ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނ4/2007ު: ނަންބަރު(މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު 

ބަޖެާޓ  ށް، އެފާސްކޮބަޖެެޓއް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  ތައްވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު 2013 އިދާރާގެ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގަިއ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ޮގތަށް، ބަޖެޓުގައެ ކައުންސިލް ،އެއްގޮތަށް އި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،  އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

(ނަްނބަރު:  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު އްޓުމުގައި،ލެހެ މާލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާ ބެ ވިޔަފާރިތަކުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ  އަދި ވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ އާ )3/2006

އިޞްލާޙު  ދީ، ރައުޔެއް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމަށް އަށް )2010/7(ނަްނބަރު:  ޤާނޫނު

ކައުންސިލްެގ އެ ކަންކަން ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓް ކުރަން

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި ،ހުށަހެޅުމާއެކުއިދާރާއަށް 

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް  ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހާށއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް

، ހުށަހަޅައި ިއ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް

 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް އޮފީހުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެހެން މި

އަށް ނިޭމ މާލީ ައހަރުގެ މާލީ ބަޔާްނތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތަްއ  2013ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ  35)ގެ 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ނަންަބރު:  ،ކީއޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަ، ތައްޔާރުކޮށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާެގ ލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫ

 ކުރެވޭ ފައިޭނންޝަްލ ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް  ބަޔާންތައް ުހށަހަޅާފައި ނުުވމުން މާލީ ބަޔާްނތައް އޮޑިޓް ކުުރމުގެ ގޮތުންމާލީ 

 ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޔަމި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕަލަ ،ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން

ން ފާހަގަކޮށް، ިމ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަ އިދާާރގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ސައިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރު ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް

3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
 www.audit.gov.mv :ވެބްސައިޓް info@audit.gov.mv: ްމެއިލ-އީ
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 ށ. މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ،ވަނަ މާއްދާގައި 88)ގެ 2010/7އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު (ަނންބަރު:  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަުތގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ 

)ން ބާރު 3/2006އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ނަްނބަރު: 

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ލިބިގެ

ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެާޓ ޚަރަދު  ،ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލްގެ ،އެއްގޮތަށް މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ޮގތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަ ކައުންސިލްގެ ހިސާބުތައް ހަީޤަޤތާ އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި  ންކުރުމާއިޤީޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް  ށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި ޮއޑިޓްެއ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަ، ފުރިހަމަކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  46)ގެ 3/2006(ނަްނބަރު:  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ،ހުށަހެޅުމަކީ

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.   ކަ

 

 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުނ. އޮޑިޓަރ 

ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު 2013 ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ބަޖެޓެށް ފާސްކޮށް، އެ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއިކަން އާއި އެ އިދާރާގެ  އިދާރާގެ ކައުންސިލް ،ތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުަލތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަުރ  މުގައިފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ަކންަކން ހިންގު ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި

ލުން ހިންގުމުެގ ޞޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ) އާއި ދައުލަތުގ2006/3ެ:

އަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއް ދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  )2010/7 :ޤާނޫނު (ނަްނބަރު

 . އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ ،ކުފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިްޞލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެ

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

އް ތުތައަގެ ގޮތުން ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ އިޖުރާމަށް ބޭނުންވާ ެހކިތައް ހޯދުމުޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލު އެއްގޮތަށް

ކާ ޚިލާަފށް ަޢމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ާޤޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތައެ  ތުތަކުގެ ތެރޭގައިއަފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. ިމ ިއޖުރާ

 ރުން ހިމެނެއެވެ.އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކު

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  2013އިދާރާއިން  ގެކައުންސިލް  ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، އެ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ (ނަންބަުރ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު  ،އާއި ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ އާ )2006/3:

ން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ އަށް  )2010/7 :(ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯިދފައިވާ ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫުލކުރަމެވެ.

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  

 www.audit.gov.mv :ވެބްސައިޓް info@audit.gov.mv: ްމެއިލ-އީ
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ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  ވޭ ރައުޔުމިންވަރާމެދު ދެޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫރ. 

 ގޮތުން، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 35 ގެ)2006/3: ނަންބަރު( ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ )1(

ނޑައަޅާ ދަުށން ޤާނޫނުގެ މި އޮފީހެއްގައި، ކޮންމެ ދައުލަތުގެ  ނިމޭތާ  އަހަރެއް މީލާދީ ކޮންމެ ވެރިޔާ، ޒިންމާދާރު ކަ

 ރިޕޯޓް ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި އެ ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ މަސް ތިން

 2013 ަކއުންސިލްގެ ހިރިލަންދޫ ނަމަވެސް، .ާވނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޖެނެރަލަށް ޮއޑިޓަރ ރިޕޯޓެއް އަހަރީ މަނައިގެން،ހި

 ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން، ޓްރިޕޯ ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދާރާގައި ހިސާބުަތކާއި، މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ

 .ނުވުން ުހށަހަޅާފައި ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ،ގައިބަޔާންކުރާ މުއްދަތު މާއްދާގައި އެ ތައްޔާރުކޮށް،

ގެ ނިޔަލަްށ ކޮންމެ ަހފްތާއެއް، ގޮތުން ވާވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި (ހ) 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  )2(

 އިތުރަށް އޮފީހުގެ ިއސް މުވައްޒަފަކު އެ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ  އިސާގެ ހިސާުބ ބަލައި، ތިޖޫރީއާތިޖޫރީގައި ހުރި ފަ

. ނަމަވެސް، ބަލަމުން ގެންދަންވާެނއެވެހިސާބު  ހިސާބު ޗެކްކޮށް، ފައިސާ ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ 

ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެޭހ ތިޖޫރީގެ ރިޕޯޓް އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ ހިރިލަންދޫކޮޅުމަޑުލު 

 ނުވުން. އިތައްޔާރުކޮށްފަ

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  ،ގޮތުންބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި  8.22ގަވާއިދުގެ  ގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުދަ )3(

އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާބެހޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއި 

އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،  -/25,000 ކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި

ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި ނަމަވެސް،  އްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ހިމަނަންވާ ނުކުާތތައް އެ މާ

ޓްެގ ނުނިމި ލަސްވާ ދުވަސްތަކަށް ކޮންޓްރެމަސައްކަތް ، މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ވެފައިވާ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި

ނޑާނެގޮތާ ކޮށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، "ރިޓެންޝަން" ފައިާސ ފެންވަރުދަށް އި،އަގުން ފައިސާ ކަ

ނޑާނެ ގޮތާއި، އެ ފައިސާ ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު  ހިމަނާފައިނުުވން. ކަ

ތުން، ދައުލަތުގެ ތަްނތަނުން ހަވާލުކުރާ ގޮބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ 8.28ގަވާއިދުގެ  ގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުދަ )4(

ންޓާއި ޙިލާފަށް ންކޮށް ނިންމުމުންނެވެ. އެްގރިމަކަންތައްތައް ބަލައިގަްނނަންވާނީ އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެކަ

ހިރިަލންދޫ ކައުންސިލްެގ ވެސް، ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ބަލާގަނެެގނެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަ

 5އެއްބަްސވުމުގެ ތެރެއިން  6ފައިވާ އެއްބަސްވުންތަްއ ބެލިބެލުމުގަިއ، ވަނަ އަަހރު ވެ 2013އިދާރާއިން 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ތާރީޚަށާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން.ލިޔުމެއް، ކަތް ނިންމިކަމުގެމަސައް ،ފެންވަރަށް

އަްށ  5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ ބާބު  ،ންއި ސަރކިއުލަރ 2012/01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެޭހ ނަްނަބރު  )5(

ތުރުގެ 'ދަތުުރ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަ ބަޔާންކުރާ ވަަނ މާއްދާގައި 5.16ޞްލާޙުގެ ގެނެވުނު އި

ކަށް (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަ 3ރިޕޯޓު' ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫްނ 

(ސާޅީސް ހާސް  40,520 ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހިރިލަންދޫ، ވަނަ އަހަރު 2013ނަމަވެސް  ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހު

3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
 www.audit.gov.mv :ވެބްސައިޓް info@audit.gov.mv: ްމެއިލ-އީ
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 ދަތުރު 'ުނވުން. އަދި   ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ،ރަދު ކޮށްފައިވާއިރުފަސްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ދަުތރުކުރުމަށް ޚަ

 ފައިސާ ބާކީ ހިސާބާއި، ތަފްސީލް ފައިސާގެ ދޫކުރި ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ އިންސިޑެންޝަލް ދަތުރަކަށް އެ އާއެކު' ރިޕޯޓު

ކޮޅުމަޑުލު  ،ނަމަވެސް. އިވެއެވެބަޔާންކޮށްފަ މާއްދާގައި އެ ކަމުގައި ހުށަހަޅަންވާނެ އޮފީހަށް ފައިސާ އެ ހުރިނަމަ

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ތުރަކަށް ދޫކުރި ފައިސާއިވާ އެއްވެސް ދަވަނަ އަހަރު ކޮށްފަ 2013ކައުންސިލުން  ހިރިލަންދޫ

 ތަފްސީލް ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ުނވުން.

ތަނެއްގައި ފައިވާ ގޮތުން، ޔާންކޮށްބަ ގައި  2ނަްނބަރުގެ ވަނަ  II ވަނަ ާބބުގެ 8 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ )6(

ބޭނުން ކުރުމަްށޓަކައި، އެއީ ިވޔަފާރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ެއ ތަކެތި ޭބނުންކޮށްެގން އެހެްނ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް، 

، ށް ވައްދައިނޫންނަމަ ތަަނށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައި ބަހައްޓާކަމުގައި ވަނީނަމަވެސް، ސްޓޮކަ

ސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކް ބާކީ ދުވަހުން ކައުންހިރިލަންދޫ ، ނަމަވެސް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. ކްސްޓޮހަރުދަނާކޮށް 

 ފައި ނުވުން.ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް

 

ދައުލަުތގެ ތަންަތނަށް ަގންަނ  ،ވާ ގޮތުންަބޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި  ވަނަ 7.01 ގަވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ )7(

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެ  ބުނާވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެ މާއްދާގައި ނު

މުދަލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު، މުަދލުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި  ؛މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ޔާންކުރާމާއްދާަގއި ބައެ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ހިރިލަންދޫ ، ނަމަވެސް ވެ.އަގު އަދި މުދަލާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެ، ތަފްޞީލު، މުދާ ހުރިތަން، ިލބުނު ތާރީޚު

 2013 ،އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބަލަަހއްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން މިމާއްދާއި

 ގެ މާލިއްޔަތު ރީގައި ހިމަނާފައި ނުވުމާއިޓްވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ގަވާއިދުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސް

ބައެއް  ނުވުމާއި އަދިހިމަނާފައި ހަރުމުަދލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ލޫމާތުތައްންމު މަޢުގަވާއިދުގައި ބުނާ ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ މުހި

  .ހަރުމުދަލުގައި އެސެޓް ކޯޑް ނަންބަރު ޖަހާފައި ނުވުން

 

ބަޖެުޓްނ ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ، )ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ (ހއްދާގެ ވަނަ މާ 4.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  )8(

ގަިއ  ޚަރަދުތައް ހަމަ އެދުވަހު ބަޖެޓުގެ އައިޓަމްތަކަށް ވައްދައި ބާކީ ކުރަންވާނެކަމަށްވެއެވެ. އަދި  އެ ނަންބަރުގެ (ށ)

ތައްވެސް ބަޖެޓު ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ލިޭބ ބަޖެަޓށް އިުތރުކުރާ އަދަދުތަކާއި ބަޖެޓުން ުއނިކުރާ އަދަދު، ބަޔާންކުރާ ގޮތުން

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ބަޖެޓް  ނަމަވެސް، ދުވަހު ހިސާބަށް ވައްދައި ބާކީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 ފައި ނުވުން.އައިޓަމް ބާކީ ތައްޔާރުކޮށް ،ޚަރަދުތަކަށް

 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  105ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންދި )9(

ގޮތުން، ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ 

އަހަރުގެ  ވަނަ 2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ހިރިލަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު  ،ރައީސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް

 ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން. ،ޚަރަދުތަކާއި

 

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  124ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދި )10(

ޚާބުވުމާއެުކ އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ގޮތުން، ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮްނމެ މެންބަރަކު އިންތި

އަދި އޭނާގެ އާމްދަނީ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ 

ނު ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުްނ ނިމުކައުންސިލްގެ  ހިރިލަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ަނމަވެސް،

ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ އެ މެންބަރުންގެ 

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.

 

 

 ވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިން ގަވާއިދަ އި ޤާނޫނާ ބ. 

) އަށް 8އިން ((1) ަބރު ންޤާނޫނާއި ގަވާއިަދށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަ(ހ) 

ޑިސެންބަރު  31ގެ  ލްގެ އިދާރާކައުންސި ނޑުގޮތެއްގައި، ކޮޅުމަޑުޅު ހިރިލަންދޫމައިގަ، ކަންކަން ފިޔަވައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ން ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން، ެއ ލުއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ، އެ ކައުންސި 2013

ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، 

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

    ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮަތށްކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

) އަދި (9ނަންބަރު  ގެއަާސސްނާކުރެވުނު ބި ވޭ ރައުޔުޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެުދ ދެނާއި ގަވާއިަދށް ޤާނޫއަދި (ށ) 

ނޑުގޮތެއްގައި، ،ކަންކަން ފިޔަވައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  )10( ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ކައުންސިލުން ޢަމަލުކޮްށފައިވަނީ މައިގަ

އޮފީހުްނ އެއްގޮތަށްކަމަށް މި ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ)އާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން( 7/2010

 .ދެކެމެވެ

 

 ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޓް އޮޑި ޅ.

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  .1

ގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު ދައުލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑަ މަސް ދުވަހުގެ  ތިންއަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ އޮފީހެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 ރީތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާާރގައި ހިނގި ކަްނތައްތަކުގެ ރިޯޕޓް ހިމަނައިގެްނ، އަހަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ށްއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަރިޕޯޓެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  ގައި 2013/01މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އަދި 

ސިލްތަކުންނާއި ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ކައުންސިލެއްގެ އަހަރީ 

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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އެ ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސްގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް  ،ރިޕޯޓާއި އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް

 ނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުެގ  2013ން ކައުންސިލު ހިރިލަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު ނަމަވެސް،

ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްައށް އޮޑިޓް ުކރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށް، ިރޕޯޓެއް  ރީރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 31ކައުންސިލްގެ ހިިރލަންދޫ  ކޮޅުމަޑުލު ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ުހށަހަޅާފައި ުނވުމުގެ ސަބަބުން އުންސިލްގެ އަހަރީކަ

  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ 2013ޑިސެންބަރު 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 2013/01މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ (ހ) އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ 35 ގެޤާނޫނު އްޔަތުގެމާލި ދައުލަތުގެ

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ކޮންމެ  ކައުންސިލްގެ ، ގޮތަށްއެއް އާމާލިއްޔަާތބެހޭ ސަރކިއުލަރންބަރު ނަ

 ށް ހުށަހެޅުމަށް ދަްނނަަވމެވެ.އަގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްމީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭ

 

 ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ބަަލހައްޓާފައި ނުވުން  .2

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދު ފައިސާއިން ހުރި ަޢދަދާއި، ޗެކުން ހުރި ވަރާއި، ޭބރު ފައިސާ ހުރިނަމަ، އޭގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު (ނަގު

މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އޮފީުހގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެ ލައި، ތިޖޫރީއާ ހަވާލުެވހުރި ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން ހުރި ޢަދަދު) ބަ 

 ސާބު ބަލަމުން ގެްނދަންވާނެއެވެ.ހިސާބު ޗެކުކޮށް، ފައިސާ ގުނައި، އަދި އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ހި

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު  6.16އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ްފތާގެ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު، އެ ފައިސާއެއް އެކައުންޓުން ނެިގ، ނުވަަތ އެ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތް ތާރީޚު އެނގޭނެ ގޮތަްށ، ހަ

އި ގަ (ބ)އެ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި 

ތިޖޫރި ރިޕޯޓްގައި، އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރަށް، ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން

ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު، ރިޕޯޓްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި ތިޖޫރީގަިއ  ހުންނަ މުވައްޒަފާއި، ތިޖޫރި

 ހުރިކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަްނ ވާނެއެވެ. 

ހަފްތާގެ ނިޔަަލށް ތިޖޫރީަގއި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓު ކައުންސިލުން ތިޖޫރީ ބާކީ ލިޔެ ބެެލހެއްޓި ނަމަެވސް،  ހިރިލަންދޫ

މިކަމުގެ ސަބަބުްނ، ހަފްތާގެ ނިޔަލަްށ ފާހަގަކުރަމެވެ.  އޮފީހުގެ އިސްވެރިއަކު ޗެކުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަން، ށްތައްޔާރުކޮ

ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނޯންނާނެއެވެ.  އަދި ހަފްތާގެ ރިޕޯޓް ލިޔެ، ޗެކުކޮށް، 

 ަފއިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުުރމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ

 

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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 ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

 ތިޖޫރީގައި  ނިޔަލަށް ހަްފާތއެއްގެ ކޮންމެ ،ފަދައިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 6.16 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ކޮންމެ އޭގެ ހުރިނަމަ، ފައިސާ ބޭރު ވަރާއި، ހުރި ޗެކުން ޢަދަދާއި، ހުރި ނަގުދުފައިސާއިން( ހިސާބު ފައިސާގެ ހުރި

 ހިސާބު  އެ މުވައްޒަފަކު އިސް އޮފީހުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުގެ ހަވާލުވެހުރި އާއި ތިޖޫރި ބަލާ،) ޢަދަދު ހުރި ވަކިން ވައްތަރެއް

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބަލަމުން ހިސާބު އެ ވެރިޔަކު އޮފީހުގެ އަދި ގުނާ، ފައިސާ ޗެކްކޮށް،

 

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން .3

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް  ،ގޮތުން ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި  8.22ގަވާއިދުގެ  ގެއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުދަ

ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ.  ބެހޭވާނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާވާލުކުރަންފަރާތަކާ ޙަ

ހިމަނަންވާ ނުކުތާތައް އެ މާއްދާގައި އެއްބަސްވުމުގައި، އެ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ،  -/25,000 އަދި

ނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމިއްޖެ ަތކުގެ ތެރޭގައި، އެއްބަސްވާ މި ނުކުތާބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑާނެގޮތް، މަސައްކަތް ބޭުނންވާ ތަކެތި ހޯދައިދިނުުމގައި އެއްބަސްވެފާވާ ގޮތް، މަަސއްކަތް ނިންމަނަވާ ޮގތާއި،  ފައިސާ ކަ

ނޑާނެ ގޮތާ އި، އެ ފައިސާ ބަހައްޓާނެ މުއްދަުތ ފަދަ މުހިންމު ނުކުތާތައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު، ރިޓެްނޝަން ފައިސާ ކަ

 ހިމެނެއެވެ. 

 ވާ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ވެފައި ހިރިލަންދޫނަމަވެސް، 

ނޑާމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ދުވަސްތަކަށް ކޮންޓްރެ  ކޮށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅު ފެންވަރުދަށް އި،ނެގޮތާޓްގެ އަގުން ފައިސާ ކަ

ނޑާނެ ގޮތާއި، އެ ބައެއް ނުކުތާތައް ހިމަނާފަިއ ފައިސާ ބަހައްޓާނެ މުއްދަތުފަދަ މުހިންމު  ކުރުމަށްޓަކައި، "ރިޓެންޝަން" ފައިސާ ކަ

 ވަނީއެވެ.ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮުތން ފާހަގަކުރެވުނު އެއްބަސްވުންަތއް ތިރީގައި އެ

 ރާނައި  ކުރުމާއި ކޮންކްރީޓް ތަނބު ފާރުގެ ހުޅަނގު ފާރާއި، ދެކުނު ފާރާއި، ދެކުނު އިރު ަޤބުރުސްތާނުގެ  (ހ) ހިރިލަންދޫ

 ދެކުނު ފާރާއި، ދެކުނު އިރު ޤަބުރުސްތާނުގެ ަމރާމާތުކުރުމާއި ބައި ވެއްޓިފައިވާ ހަލާކުވެ ފާރުގެ  އުތުރު ސިމެންތިޖެހުމާއި

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ގައި  2013ބަރު ނޮވެން 25ކުރުމަށް  ކޮންކްރީޓް ފައުންޑޭޝަން ފާރުގެ ހުޅަނގު ފާރާއި،

ނޑާނެ ގޮތާއި، ރިޓެންޝަން ފައިސާ  އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ޖޫރިމަާނގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ކަ

ނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ ުމއްދަތާއި، އެއްބަސްވުމު ގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ، އަޅާނެ 

 ދޭނެ ގޮތެއް ހިމަނާފައިނެތެވެ. ފިޔަވަޅު، އަދި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ

 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  ގައި 2013ސްޓް އޯގަ 31ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް  2ހިރިަލންދޫ ސްކޫލް ގޯީތގައި (ށ) 

ރިޓެންޝަން ފައިސާ ، އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ޖޫރިމަާނގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި

ނޑާނެ  ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ ުމއްދަތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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އެކަށީގެންވާ ައވަސް މިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ، އަޅާެނ  ،ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތާއި

 ނުވާކަން ފާހަގަވިއެވެ. ދޭނެ ގޮތެއް ހިމަނާފައި ތެރެއިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާފިޔަވަޅާއި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

 

 އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް އަދި ފެންވަރާ އެއްގޮތަށް، މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ނެތުްނ  .4

ތުން، ދައުލަތުެގ ތަންތަނުން ހަާވލުކުާރ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮއްފައި ވާގޮ 8.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާދުގެ 

 ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންތައްތައް ނިމުމުންނެވެ.ރިމޭންޓުގައިއެގް، ކަންތައްތައް ބަލައިގަްނނަންވާނީ

އްބަސްވުންތަްއ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ އެ 2013ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަމަވެސް، 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުަގއި، އެއްބަސްވުންތަކުގައިާވ  5އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން  6ިއ، ބެލިބެލުމުގަ

މަސައްކަތް ނިންމިކަން ލިޔެކިޔުމުން ބަލެހެއްޓުމަކާއި ނުލާ، ެއ  ،ތާރީޚަށާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ފެންވަރަށް

 ފާހަގަކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަްއ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ،ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ވާކަންއްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިމަސަ

 ކުރުމާއި  ކޮންކްރީޓް ތަނބު ފާރުގެ ހުޅަނގު ފާރާއި، ދެކުނު ފާރާއި، ދެކުނު އިރު ޤަބުރުސްތާނުގެ ހިރިލަންދޫ •

 ދެކުނު  އިރު ޤަބުރުސްތާނުގެ ،ރުމާއިމަރާމާތުކު ބައި  ވެއްޓިފައިވާ ހަލާކުވެ ފާރުގެ އުތުރު ސިމެންތިޖެހުމާއި ރާނައި

(އެއްލައްކަ ސާޅީސް  147,000ކުރުމަށް  ކޮންްކރީޓް ފައުންޑޭޝަން ފާރުގެ ހުޅަނގު ފާރާއި، ދެކުނު ފާރާއި،

 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން. 2013ބަރު ނޮެވން 25 ހަތްހާސް) ރުފިޔާއަށް،

(ހަތަރު ލައްކަ އެއް  400,154ށް ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ (ދޭއް) ކްލާސްރޫމް އެޅުމަ 2ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް ގޯތީގައި  •

 އެއްބަސްވުން. 2ވެފައިވާ ގައި  2013އޯގަސްޓް  31 ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާއަށް،

އިދާާރގެ ފާހާނާގެ ގޮތުގަިއ ބޭުނންކުރި ތަނުގައި ހުރި ާފހާނާ ިފޓިްނގތައް ނައްޓަިއ  ގެހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް •

 31 (އެކާވީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް، 21,000 ،ތައް ކުރުމަށްރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގުދަނަކަށް ބަަދލުކު

 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން. 2012ބަރު ޑިސެން

(ފަްނސާސް އެއްހާސް  51,075، ހަރުކުރުމަށް ދިޔަދޮވި ހިރިލަންދޫ އުތުރު އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގައި •

 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން. 2012ޑިސެންބަރު  24 ،ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއަށް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަްތ ދިނުމަށްޓަކަިއ  ،އިދާރާގެ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ ރެހެންދި އިމާރާތުގައި ގެހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް •

 31 (އެއްލައްކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް) ރުފިޔާއަށް، 134,000، އެ ޢިމާރާތަށް ގެންަނންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނައުމަށް

 ،ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 2013އޯގަސްޓް 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަޔާންޮކށް މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ިލޔުމެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައި  މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚާއި

މަސައްކަތް ނިންމިކަން ލިޔުމުން އެނގެން  ،ވުމުގައިވާ ފެންވަރަށްމަސައްކަތް ނިންމަންެޖހޭ ތާރީޚަށް އަދި އެއްބަސް ،ނުވުމުން

 އެ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ،ނެތި

 

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  

 www.audit.gov.mv :ވެބްސައިޓް info@audit.gov.mv: ްމެއިލ-އީ
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ބަޔާންކޮށް  ފެންވަރުއި މަސައްކަތް ނިންމި ތާީރޚާވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  8.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ށްފައިވާ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އެ ލިޔުން ފައިސާއާބެހޭ ސޮއިކޮކު އިސް މުވައްޒަފަމަސައްކަތް ނިންމި ކަމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް ސެކްޝަނަށް ލިބިމުން މެނުވީ ަމސައްކަތަށް

 ރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވުންދަތުރު ރިޕޯޓް އަދި ދަތުރު ޚަރަދަށް ދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކު .5

 5.16މާލިއްޔަތާބެޭހ ސަރކިއުލަރގެ  2012/01ަނންބަރު  އަށް ގެނައި އިސްލާހ5ްމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ބާބު  ދައުލަތުގެ

ނިންމާފަިއ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެިއން ބޭރަށް ކުރާ ަދތުރުގެ 'ދަތުުރ ރިޕޯޓު' ދަތުރު  ވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އެ  ،(ތިނެއް) ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި އެ އޮފީހަކަށް ހަށަހަޅަންާވެނއެވެ. މީގެ އިތުރުން 3އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުޫންނ 

ބާީކ ފައިސާ ، ފައިސާގެ ތަފްީސލް ހިސާބާއި ިއންސިޑެންޝަލްވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިާވ ގޮތުްނ،  5.10ސަރކިއުލަރގެ 

  ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހަށް ހުހުރިނަމަ އެ ފައިސާ އޮފީ

(ސާޅީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ  40,520 ވަނަ އަހަރު 2013ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުން  ކޮޅުމަޑުލު 

 2(ހަތާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  27,230 ދަތުރުތަކަށް ހޭދަކޮްށފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން

ދަތުރަްށ  ،ދަތުރަކަށް ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާަފއި ނުވާ ކަމާއިޓުން ަބލާފައިވާއިރު، އެއިން އެއްވެސް އޮޑިދަތުރެއްގެ ޚަރަދުތައް 

 އެ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން، ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ފައިސާއިންސިޑެންޝަލް ދޫކުރި 

 ،އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިކަމާއި ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު ކަންތަކާއި ،ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ކޮންބޭުނމެއްގައި ކަމާއި

 ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތެވެ.  ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކަށްކަންވެސް  ގެދަތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އަށް ގެނެވުނު  5ން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  2012/01ރ ނަންބަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަ

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުގެ 'ަދތުުރ ރިޕޯޓު' ދަތުރު ނިންމާފަިއ  ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތަށް 5.16އިޞްލާޙުގެ 

ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ތިނެއް 3އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ވަނަ މާއްދާގެ  5.10 އިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ހިސާބުށް ދޭ ފަޚަރަދަ އިންސިޑެންޝަލް ފައިސާކައުންސިލްގެ ދަތުރުތަކުގައި 

 ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ނ(

 

 ނުވުން  ބާކީ އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ .6

 

ތަނެއްގައި ޭބނުްނ ތުން، ގޮ ވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2ނަންބަރުގެ ވަނަ  II ވަނަ ބާބުގެ 8 ގަވާއިދުގެ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ކޮށްެގން އެހެްނ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް، ޫނންނަަމ ކުރުމަށްޓަކައި، އެއީ ވިޔަފާރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެ ތަކެިތ ބޭނުން

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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ތަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައި ބަހައްޓާކަމުގައި ވަނީނަމަވެސް، ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޓޮކަށް ވާނުވާގޮްތ 

  ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ. 

ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ، ގޮތަން ވާޔާންކޮށްފައިބަ ވަނަ މާއްދާގައި 8.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަދި 

ދައުލަތުެގ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި، ސްޓޮކަށް ުނވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލުެގ  ސްޓޮކަށް ނުވަތަ

 ރަޖިސްޓްރީއަށް ވަންދަންވާނެއެވެ.

ވަހަށް ބާކީކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދުވަހުން ދުކައުންިސލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކް  ހިރިލަންދޫނަމަވެސް، 

ސްޓޮކްގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި  ،ކަމާއި އަރުވާފައި ނުހުންނަ ށްތަކެތި ސްޓޮކް ފޮތަ ހޯދާށް ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކައެ

ވާކަްނ ނު ތަނެްއގައި ބަހައްޓާފައި  ލެވޭ ވާ ތަކެިތ ރައްކާތެރިކޮށް، ތަޅުަކމާއި، ސްޓޮކަށް ގަެނފައި ސްޓޮކް ބާކީ ފޮްތ ދިމާ ނުވާ 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިުތރުން، ސްޓޮކް އަހަރަކު އެއްފަަހރު ގުނާ، ސްޓޮކް ބާކީ ފޮތާއި ސްޓޮކްގައި ހުރި ތަކެތި 

 އަޅާކިޔާ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ސްޓޮކް ފޮތަްށ  ސްޓޮކަށް ޯހދޭ ތަކެތި ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 8.12ދުެގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

އަދި ސްޓޮކުގައި ހުންނަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮްށ . ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންަނވަމެވެސްޓޮކް ބާކީކޮށް  އްދުމަށާއި،އިދުން ވެގަވާ

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޓޮކް ބާކީ ފޮތާއި ތަކެތި އަޅާކިޔާ އަޕްޑޭޓްބެހެއްޓުމަށާިއ، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްޓޮކް ގުނައި، ސް

 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން .7

ދަުއލަތުގެ ތަްނތަނަްށ ގަްނަނ  ،ވާ ޮގތުންބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި  ވަނަ 7.01 ަގވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ (ހ) ދައުަލތުގެ

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެ  ބުނާވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެ މާއްދާގައި ނު

މުަދލުގެ ކޯޑް ނަންބަރު، މުދަލުގެ ުފރިހަމަ ނަމާއި ތަފްޞީލު،  ؛މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ނާމާއްދާގައި ބުއެ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

 ވެ.އަދި މުދަލާބެހޭ އިތުރު މަޢުޫލމާތެ އަގު، މުދާ ހުރިތަން، ލިުބނު ތާރީޚު

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިމާއްދާއާ، ނަމަވެސް 

 ހިމަނާފައި ރަޖިސްޓްރީގައި ކައުންސިލަށް ހޯދާފައިާވ ަތކެތި ގަވާއިދުން ހަރުމުަދލުގެަވނަ އަހަުރގެ  2013އެގޮތުން 

ބައެއް ނުވާކަމާއި  ލޫމާތުތައް ހިަމނުއްާވފައިމުހިންމު މަޢު ގަވާއިދުގައި ބުނާ ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ގެމާލިއްޔަތު ކަމާއިނުވާ

 ހަރުމުދަލުގައި އެސެޓް ކޯޑް ނަންބަރު ޖަހާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުެރވުނެވެ. 

ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ  ،ގޮތުންވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ރ) ގެވަނަ މާއްދާ 7.11ގަވާއިދުގެ  ގެ(ށ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ތަކެތި ދެމެހެއްޓުަމށްޓަކަިއ  ތަކެތި ހަމަައށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ

ތަކެތި ރަނގަޅަްށ ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމުެގ އަދި ހުރިހާ  ކަމަާށއިާވނެ ތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަ

 ންވާނެއެވެ. އަދިތަނުގައިހުރި ތަކެއްޗާއަޅާ ބަލަ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަިޖސްޓްރީގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއްނަގާ، އޭގައިވާ މުދަލާ

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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ކުރި ޗެކު އެއްގޮތަށްއާ(ރ)  ވަނަ މާއްދާގެ 7.11،ގޮތުން  ވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ބ)(ވަނަ މާއްދާގެ  7.11

މިކަން މިގޮތަށް  ،ނަމަވެސްއެވެ. ކު ސޮއިކުރަންވާނެކަމާބެހޭ އިސްވެރިޔަ ،ބަޔާންކޮށް އުނިއިތުރެއްވާނަމަ އެކަމާމެދު ނިންމިގޮތް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ބަލަހަްއޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ،  ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. ކޮށްފައި

 ލްގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.ކައުންސި

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގެ (ހ)އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނަ މާއްދާ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ންސިލްގެ ިމލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީެގ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުަގއި ބެލެވޭ އެންމެހާ ތަކެިތ ތައްޔާރުކޮށް، ކައު

މާއްދާގެ (ރ)އާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްގައި ހުންނަންޖެޭހ ވަނަ  7.11ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ރެކޯޑު ކުރުމަށާއި، 

 ގެކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުހުރިހާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަ

ތަކެތި ަހމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން  ތަނުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ،އާ އެއްގޮތަށް (ރ) ވަނަ މާއްދާގެ 7.11ގަވާއިދުގެ 

 ދަންނަވަމެވެ. ޗެކު ކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

 

 މުން ނުގެންދިއުންޖެޓްގެ އައިޓަމް ބާކީ ބަލަހައްޓަކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަ .8

ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ޚަރަދުތައް ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4.09 ގަވާއިދުގެ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ގައި ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގެ (ށ)އެ  އަދި  އި ބާކީ ކުރަންވާނެކަމަށްވެއެވެ.ހަމަ އެދުވަހު ބަޖެޓުގެ އައިޓަމްތަކަށް ވައްދަ

ބަެޖޓަށް އިތުރުކުރާ އަަދދުތަކާއި ބަޖެޓުން ުއނިކުރާ އަދަދުތައްވެސް ބަޖެޓު ކޮންޓްރޯލް ޯފމް ލިބޭ ދުވަހު ހިސާަބށް ، ގޮތުން

 ރަންވާނެއެވެ.ވައްދައި ބާކީ ކު

އައިޓަމް ބާކީ ތައްޔާރުކޮށްފައި  ،ށްނަމަވެސް، ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ބަޖެޓް ޚަރަދުތަކަ

ރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ފެންނަން ނެތުުމން، ބަޖެްޓ ން، ބަެޖޓް ކޯޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިެހންކަމު

 ކޯޑުތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މަހަކު ހިނިގ  ބު (އެގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގަިއ، ކޮންމެ މަހަކު ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާ )މާއްދާގެ (ނމީގެ އިތުރުން، އެ 

ލަ އެނގޭނޭގޮތަްށ) އެކި ބައިތަްއ ޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ޖުމްމަހެއްގެ ނި އާއި، އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ ލަޚަރަދުގެ ޖުމް

 ކިވަކިން ނިންމަންވާނެއެވެ. ވަ

 ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.     ން ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރަމުންރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިވެސް، ކޮޅުމަޑުލު ހިނަމަ

 ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާ ޮގތާއި  4.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

ްއ "ބަޖެޓު ހިސާބު" ފޮތުން އަބަދުވެސް އެނެގން ޮއންނާނެ ގޮަތށް ހިސާބުތަ ، ޚަރަދުތަކާއި ބަެޖޓް ބާކީ ބަޖެޓުން ކުރާ

 ކޮންމެ މަހަކު ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު، ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް މާއްދާގެ (ނ) އެ އަދި .ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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ލަ ޔަލަށް ހިގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ޖުމްމަހެއްގެ ނި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އެ އާއި،  ލަޚަރަދުގެ ޖުމް މަހަކު ހިނގި (އެ

 .އެނގޭނޭގޮތަްށ) އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ނިންމަމުން ގެންދިޔުމަްށ ދަންނަވަމެވެ

 ނުވުން  ހުށަހަޅާފައި ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ރިޕޯޓް އަހަރީ އާމްދަނީގެ ލިބޭ ޚަރަދުތަކާއި ކައުންސިލްގެ .9

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ،  105އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީެގ އަހަރީ ިރޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ަރށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  2013ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިރިލަކޮޅުމަޑުލު  ،ނަމަވެސް

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،މިކަމުގެ ސަބަބުންއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ނިންމުމުގައި ހުަރސްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެޭހ ކަންތައްތައް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްާދއާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްެގ  105ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

 ސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކައުން

 

 ނުވުން ހުށަހަޅާފައި އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު އާމްދަނީގެ އާއި ވިޔަފާރި މެންބަރުންގެ ކައުންސިލް .10

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  ވަނަ މާއްދާގައި 124ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އޭނާގެ 

އާމްދަނީ އާއި އާމްދަނީ ިލޭބ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުްނތަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ލިޔުމަކުްނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހު

ފައިސާ އާއި އެ މެންބަރުންގެ ނިމުނު ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން ކައުންސިލްގެ ހިރިލަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު ނަމަވެސް، 

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮްތތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 ކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ.ށަހަޅާފައި ނުވާހު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ގޮތަްށ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 124 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އޭނާގެ އަދި މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ އާއި ފައިސާ މެންބަރެއްގެ އެ އިންތިޚާބުވުމާއެކު މެންބަރަކު ކޮންމެ ހޮވޭ ކައުންސިލަށް

 ހުށަހެޅުަމށް  އިދާރާއަށް ކައުންސިްލގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމާތު ގުޅުންތަކާބެހޭ ވިޔަފާރީގެ ގޮްތތަކާއި ިލބޭ އާމްދަނީ އާއި އާމްދަނީ

 .ދަންނަވަމެވެ

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކު ވިޔަފާރިތަ ކައުންސިލްގެ  

ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރައެއްކަމަށްވާ "ހިރި ހަކަތަ" ގެ ހުރިހާ  .1

ކެއްވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެްނމެ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، ހިރި ހަކަތައިގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަ

 ދޯދިޔާކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންޮގސްފައިވުން 

 

 އަދަދަކަށް ފައިސާ ޮގތުގައި، ގިނަ ވާވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1.02ގެ ގަާވއިދުގެ ތުދައުަލތުގެ މާލިއްޔަ(ހ) 

ގައި މުއްޒަފަކު ފައިސާބަލައިގަތުބަލައިގަންނަ ތަްނތަނުގައި ފަިއސާ ސީދާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އިތުރު މުވަ

އަށް ކުރެވޭ ކުރުމަކީ މާލީގޮތުން އެ މުއައްސަސާ ގޮތަށް، އިތުރު މުވައްޒަފަކު ލައިގެން މި މައްކަތްބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ. މި

މެކެވެ. ވަރުކަމަކަށް ނުވާނަމަ، މި ކޮންޓްރޯލްގެ މަޤްސަދު ޙާޞިލްވާނެ އެހެން ކޮންޓްރޯލެއް ޤާއިްމކުރުމަކީ، މުހިންމުކަ

ހަކަތަ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނަނީ އެންެމ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ  ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިރި ،ނަމަވެސް

ދަށުގައެވެ. މިގޮތުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށާއި ފައިސާގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތައް ބަލަހަްއޓަން ހުްނަނންނަނީ އެއް މުވައްޒަފަކާ 

ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އެންމެ ފަރާތެއްގެ އަތްމައްޗަށް  މިފަދަ މުޢާމަލަތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވިއެވެ.ހަވާލުކޮށްފައިކަން ފާހަ

މަގުަފހި ވެގެންދާނެކަމެއް ކަމުގައި އެކަމުގެ ސަބަުބން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯުދމަށް އެފަރާތްތަކަށް  ،ދޫކޮށްލުމަކީ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

ހުއްަދ  ،ސްއިން ވިއްކަން ގަންނަ ތެޔޮގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ގިނަ ފަހަރު(ށ) ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވް

ގަންނަން އެދިފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެޔޮ 2013ދެއްވާގައި ލިޔުމަށްފަހު ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫންކަންވެސް ފާހަގަވިއެވެ. އަދި 

 ވަނަ އަހަރު ހިރި 2013 ނެތުމުގެ ސަަބބުންއިން ފެންނަން ހަކަތަ ހިރި ތަކާއި ޑެލިވަރީ ޯނޓްސްތައްވެސްބައެއް ލިޔުން

 ގެ ސަބަބުން ހިރި ހަކަތައިން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވިސްއިން ގަތް ތެޔޮގެ ތަފްސީލު ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތެވެ. މިހެންވުމު

 ގަކުރަމެެވ.ދަނީގެ ފައިސާ ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހައާމްހަކަތައިން ގަނެވިއްކި ތެލަށް ިލެބންޖެހޭ 

 

 ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ރެކޯޑްކުރަމުން ުދވަހުފޮތުގައި އަންނަ ފައިސާ އާދަވެގެން ހަކަތަިއން ލިބެުމން  ހިރި (ނ)

އާއި،   ލިބޭ ފައިސާ، ފޮތް އާދަވެގެން ނުބަލަހައްާޓނަމަހުފޮތަކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ިލބޭ ފައިސާ ރެކޯޑުކުރާ ފޮތްކަމުން، އެ ދުވަ

 ކަން ނުވަތަ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވޭކަން އެނގެންއެ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވޭ، އުމުން ބެލެހެއްޓިލިޔެކި

ފެށިެގން އެއްވެސް ފަިއސާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަްށ  މަހުން ބަރުނޮެވން ވަނަ އަހަރުގެ 2013މިގޮތުްނ ނޯންނާނެއެވެ. އަިދ 

ގައި އޮޑިޓް ކުރުމާ ހަމައަށްވެސް، ދުވަހުފޮތް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ނުވުމުގެ  2014ންބަރު ން ދައްކައެވެ. ސެޕްޓެދުވަހު ފޮތު

ސަބަބުން، ކަސްޓަމަރުންަނށް ޮފނުވުނު ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ަފއިސާ ލިބިފައިވާ ބިލްތައް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމުގައި 

އެތަނުގައި މާލީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ، އިގެން ގޮސްފަވާއިރުން ބޮއްސުންލަފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ހިރި ހަކަތައިގެ މާލީ ކަންކަ

ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑުން  ރުމުގެ ނިޒާމުތައް ޤާިއމްކުރުމުގެރކުޓަހިންގައި، އެ ަކންކަން ބަލައި މޮނި

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޒިންާމ އަދާކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  

 www.audit.gov.mv :ވެބްސައިޓް info@audit.gov.mv: ްމެއިލ-އީ
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އަކީ ދުވަުހން ހަކަތަ ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ. ހިރި ަހވާލު ލިބެމުްނދާ ފައިސާ ކައުންސިލްއިދާރާއާ) ތެޔޮ ވިއްކައިގެން (ރ

 ހަވާލުކުރެވިގެން އެ ފައިސާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި، ން އަންނަ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެފައިދަނީއެއް ލިބެމުދުވަހަށް ބޮޑު އާމް

 ފައިސާއިން ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ފައި ނުވުުމން،ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓި

 

ސްޓޮކް ބާކީފޮތުން އެެގްނ  ،ތެޔޮ ލީކުވެފައިވާކަމަށް ހަކަތައިގެ ތެޔޮހޮޅިފަޅައިގެން ގޮސް ގައި ހިރި  2013 ޗުރިމާ(ބ) 

ވެސް އެހެން ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނާަކށް ނެތެވެ. އެެހންކަމުން އޮތްނަމަވެސް، ލީކްވިތެޔޮގެ މިންވަރު އެގޭނެ އެއް

 އިސްރާފުވި ތެލުގެ މިންވަރު ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.ޔޮހޮޅިފަޅައިގެން ގޮސް ތެ

 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް

ސައްކަތެއް ދޫކޮށްލުމުެގ ރިާހ މާލީ މަކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ހުސައްހަކަތައިގެ މާީލ ކަންކަމުގައި މަ (ހ) ހިރި

ބަދަލުގައި، އެ މުވައްޒަފަީކ، ިހރި ހަކަތައަށް ިލބޭ ފައިސާ ަބލައިގަނެ ކައުންސިލަށް އެ ފަިއސާ ލިޔެކުއުމުން ހަވާކުރާ 

ުނފައިސާގެ ހަވާލުވާއިރު، އެ ދުވަހެއްގެ ލިބު އާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންފަރާތްގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެ ފައިސާ

ސްޓާފަކު އެ ފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް މަތޯ ބެލުމަށްފަހު، ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ އި ފައިސާ ހަކާއި އަޅާކިޔަރިސީޓްތަ

ތިޖޫރީގައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ ފައިސާ އާދަވެގެން  އިދާރާގެ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ފައިސާ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ 

 ގައި) ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. (ލަސްވެގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ

ކަމައް އެކަށޭނެ މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރުމަށާއި،  އިދާރާގެ (ށ) ހިރި ހަކަތައިގެ ސްޓޮކް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްގެ

 ލައިގަތުމަށާއި، ތެޔޮ ބަ ެތޔޮއެ މުވައްޒަފުގެ ހާޟިރުގައި ، ހަކަތައަށް ތެޔޮ ގެްނނައިރު ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިސްއިން ހިރި

ޒަފު ތެޔޮ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްގައި، އެ މުވައްޒަފާއި، ހިިރ ހަކަތައިގެ  ލިބުނު ކަމުގެ ނޯޓް (ޑެލިވަރީ ޯނޓް)

 އްލިބުނުކަމަްށ ސޮއިކުރުމަށް ދަންަނވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސްޓޮުކން ތެޔޮ ދޫކުރާއިރު/ވިއްކާއިރު، ތެޔޮ ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުމެ

ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ބިލްތަކަށާއި، ތެޔޮ ލިބުނު ކަމުގެ ޯނޓްތަކަށް ބަލައިެގން ތެލުެގ  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އަދި ފިއުލް

ތެލުގެ މިންވަރު ބެލުމަށާއި، އެ ގޮތަްށ  ސްޓޮކް ބަކީ ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަުރ، ތަނުގައި ހުރި

އްކާ ޢަދަާދއި އަސްލު ސްޓޮކުގައި ހުރި ޢަދަދުގެ ފަރަގުވާނަމަ، އެ ފަރަާގ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ާބީކ ބެލުމުގައި ފޮުތން ދަ

ގެ އުންސިލްނުވާ ކަތެރިއިޞްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހިރި ހަކަތައިގެ މާލީ މަަސއްކަތުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ަހރަކާތް

ނިސްބަތް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ޗެކް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އެ ޗެކުކުރާ ހުރި  ޓޮކްމުވައްޒަފެއް ލައްވައި، ތެލުގެ ސް

ޗެކުކުރެވުމުގައި، ފޮތުން ދައްކާ ޢަދަދާއި އަސްލު ސްޓޮކުގައި ހުރި ޢަދަދުގެ ފަރަގުވާނަމަ، އެ ފަރާއެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބާކީ 

ތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން މަށާއި، އެއީ ބޮޑުފަރަގެއްނަމަ، ހިރި ހަކަތައިގެ މާލީ މަސައްކައިޞްލާޙުކުރު

 ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ހަކަތައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެންެމ ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމައަށް  ހިރި ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް،  ގެ(ނ) ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު

ހަވާލުކުރުމަށް  ެގ އިދާރާއާދުވަަހށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިޔުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި ދުވަހުން

 ދަންނަވަމެވެ.

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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 ހަކަތައިގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހްމާލު ވެަފއިވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. (ރ) ހިރި

ބިލްތަކަްށާވ  ދޫކޮށްފައިވާ ތެލުގެ އި ކްރެޑިޓަށްތެޔޮ ވިއްކުމުގެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ގާއިމްކޮށްފައި ނުވުމާ ކްރެޑިޓަށް .2

 ފައިސާގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ަފއިސާގެ އަދަދު އެނގެން ނެތުން 

 މުއްދަތު  ވިއްކާ ކުރެޑިޓަށް ޮގތަށް، ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 1.04 އިުދގެގަވާ ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ

 އަދި . ފާހަގަކުރެވުނެވެ ނާންނަަކން ނަގަމުން އަތުން ގެކަސްޓަމަރުން ހަކަތައިގެ ރިހި ޖޫރިމަނާއެއް އެއްވެސް ހަމަވުމުން

 ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަކަތަ އިން މަޢުލޫމާތު ދިންނަަމވެސް، ހިރި  ދެމުންއަންކަމަށް ހަފްތާ އެއް ގޮތުގައި ގެމުއްދަތެއް ކުރެޑިޓްގެ

 ފައިސާ  އެ ،ނަމަވެސް ނުވި  ލިބިފައި ފައިސާ ބިލްތަކަށްއަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ. ނެތްކަން ގެން ނއެއެކަން  ތަކުން ހަދާބިލް

 ކަސްޓަމަރުން  ނުދައްކާ ފައިސާ އަދި ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެްތކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މަސައްކަެތއް އެކަށީގެންވާ ހޯދުމަށް

 އާމްދަނީ  ފުރިހަމަ ިލެބންޖެހޭއިގެން ތެޔޮ ވިއްކަ ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ، ބަލަަހށްޓާފައި ލިޔެކިއުްނތައް ގޮތަށް  އެގޭނެ ކިންވަ

 ކަން އެނގެން ނެތްކަްނވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.ލިބިފައިވާ

ނީ އެ ފަރާތްތަކުން ޖަމާކުރަ، ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ ރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތެލުގެހަކަތައިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކް ހިރި

އެކައުންޓަށެވެ. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް އެ ބޭންކް  ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ

ހިސާބުތަްއ ބެލެެހއްޓުމަށް ހަވާލުވެ ހުްނަނ  ނުވެއެވެ. އަދި ހިިރ ހަކަތައިގެ ފަރާތްތަކުން ހިރި ހަކަތައަށް އަންގާފައި

ސާ ޖަމާވިތޯ ބަަލއި، ރިކޮންސައިލްކޮށްފައި ބިލްތަކަްށ ފައި ،ޭބންްކ ސްޓޭޓްމަންޓް އަޅާކިޔައިގެން ބިލްތަކާއި، މުވައްޒަފުވެސް

 ނުވާތީ، ިބލްތަކަށް ިލބިފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ބެލޭނެ ގޮެތއް ނެތެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް

ކްރެޑިޓް ދޭނެ އުޞޫލެއް ، ވާ ފަދައިންބަޔާންކޮށް ގައިވަނަ މާއްދާ  1.04 ގަވައިދުގެ ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ(ހ) 

ނޑަ އަޅުމަށާއި، އެ އުޞޫލު ަކނޑައެޅުމުގައި،  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮުތން، ދެޭވ ކްރެޑިޓްގެ މުއްދަތުގަިއ ކަ

ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް އެ އުޞޫލާއި، ކަސްޓަމަރުން އަތުްނ ފައިސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް 

އް ޤާއިމްކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް އަދި މިފަދަ އުސޫލުތަކެޞޫލު އެކަށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އު

ނުކުރެވޭނަމަ ކްރެޑިޓަްށ މުދާ ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުްއޓާލާ ހަމައެކަނި ނަގުުދ ފައިސާ ދެއްކުމުން ނޫނީ ތެޮޔ  މަލުޢަ

 ނުވިއްކާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ަދންނަވަމެވެ.

ގެ ފައިާސގެ މުޢާމަލާތްތަކަްށ ބޭުނންކުާރ ބޭންކް އެކައުންުޓގެ ރިކޮްނސިލިއޭޝަން، އާދަވެގެން (ށ) ހިރި ހަކަތައި

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ކަތައިގެ މާލީ ކަންަކން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހްމާލު ވެަފއިވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހަ (ނ) ހިރި

  3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
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ފައިސާ ހޯދުމުގެ  ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ(ރ) މިހާރު ހުރި ރެކޯޑް

ކަންތައްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮުތން އެފަރާްތތަކަށް ލިޔުމުން ފައިސާ ދެއްުކމަށް އެންގުމަށާއި ވަިކ 

މައްސަލަ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވުމަްށ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެ 

 ދަންނަވަމެވެ.

" ކުއްޔަށް 1ހިރިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން ކުއްޔަށް ދެމުން އަންނަ "ރެހެންދި  .3

ނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ވިޔަފާރިކަމަށް ވާ "ހިރި ހަކަތަ" އިން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދިނުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް ލިޔުމުން ފެންނަން ނެުތން   ކަ

 ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް" 1 ރެހެްނދި" އަންނަ ދެމުން ކުއްޔަށް ކޮމެޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްީޤއަށް އަންެހނުންގެ ހިރިލަންދޫ

ނޑައަޅާފައިވާއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން   ހިރި" ވިޔަފާރިކަމަށްވާ ތެޔޮ ރައްޔިތުންގެ އަގުތަކާއި ކަ

ލިޔުމުން ފެންނަން ެނތުމުެގ ސަބަބުން އެއީ ރަސްމީކޮށް  ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަގުތައް ވިއްކުމަށް ތެޔޮ އިން" ހަކަތަ

 ފާސްކޮށްފައި އަގުތަކެއްކަން އެނގެންނެތެވެ. 

 ތްއިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮ

ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށާއި ތެޔޮ ވިއްކާ އަގުތަކާއި 

އަގަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ެއނޭގނެ ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލްގައި ބަލަހައްޓަުމން ދިއުމަށާއި އެކަްނ އާއްމުނަށް އެނގޭެނހެްނ 

 ބެހެއްޓުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. ނޯޓިސް ބޯޑުތަކުގައި

 ޕްރީސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދޭންޖެޭހ ވަރަށްވުރެ މަދުން ދީފައިވުން .4

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުސްލިމު މުވައްޒަފަކަށް ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަ 51ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުެގ ކުރިން އެމީހަކަށް ލިޭބ މުސާރައިގެ  ރަމަޟާން މަހުގެ

ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއް ނަމަ،  (ދެ 2,000އަދި އެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައަީކ . ތިންބައިކުޅައެއްބައި ދޭންާވނެއެވެ

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ހާސް) ރުފިޔާ ކަމުގައި ބަޔާން (ދެ 2000ދޭނީ 

ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިރިލަންދޫގެ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރީ، ނަމަވެސް

ސް) ހާ (އެއް 1,000ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ން މަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާ 2013

ބަޔާންކުރާ ޢަދަދަށް ފައިސޭ ދޭން  އިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮުތގައި، ޤާނޫނުގަކައުންސިލު ފާހަގަކުރަމެވެ. ރުފިޔާކަން

(އެއް ހާސް)  1,000ބޭނުންވިނަމަވެސް، ޕްރީ ސްކޫލުގެ މާލީ ޙާލަތު އެކަމަށް ތަންނުދޭތީވެ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް 

 ރަމަޟާން އެލެވެސްގެ ގޮތުގައި ދެނީއެވެ. ރުފިޔާ

3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަޙްމަދު މަގު އަމީރު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޒީ ބިލްޑިންގ (ޣާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  
 www.audit.gov.mv :ވެބްސައިޓް info@audit.gov.mv: ްމެއިލ-އީ
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ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3939 332
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