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ަވަނ ައަހުރގެ  2013 ިއާދާރގެ  ަކުއްނސިލްގެ  ދިްއފީުށައޮތޅު މާލެ 

 ޮއިޑްޓ ިރޕޯޓް  ޮކްނޕަްލަޔްނސް 

 ތަޢާރަފު ހ. 

 މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުެރވުނުއޮޑިޓް ( 4/2007 ނަންބަރު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ  2013 ގެކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ  އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އި، ބެލުމާޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ،ދައުަލތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއިފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިްނގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި  ކާއިވިޔަފާރިތަ

ޢަމަުލ ަނށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫ އި،ވާއިދާ ގަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

ގެ މަތިްނ އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާިއ ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފަިއވާ ގޮތު 213ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް އަދި މި ރިޕޯޓު މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. 

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

 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

 މި  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ގެ އިސްވެރިންނާކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ މި

 ރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ފު ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިއިދާރާ އެ އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި

http://www.audit.gov.mv/
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 މަސްއޫލިއްޔަތު މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ށ. 

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

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

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

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

އެ އިދާރާއަށް ލިބޭނެކަަމްށ  ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި 

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  ،އިސްރާފުނުވާނޭހެން އެއޮފީސް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓމާއި ،ޚަރަދުކުޑަކޮށް

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ފާސްކުރި ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ  ،ބަެޖޓުގައި ކަ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއެުކ އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް  ،ތެރޭގައިތޯ ޔަގީންކުރުމާއި

(ދައުލަތުގެ  2006/3ބަުރ ޤާނޫނު ނަން ،އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ  46މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަ

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު  2013މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

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

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމުގެ އިތުރަށްބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރު ،ބަޖެޓުގައި ކަ  ،މަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގުމުގަިއ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދާއި(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު  އަށް(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)  2010/7

ކަން އެ ކަން ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނަތއްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު ،ރައުޔެއްދިނުމާއި

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަަމށް ގެނައުމެވެ. 

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

ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ެހކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާއާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާަފށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުެގ 

 ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްަފއިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ވަނަ އަ 2013މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

ނޑައެޅިފައިވާ  ،އެ ކައުންސިލްގެ ަމޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ޮގތަށް ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެާޓ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި ،ކަންތައްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާެގ  ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (
3 ގެ  16 ސަފުހާ     

 ،ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގުމުގައި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

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

ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ާޤނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިާވ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީެގްނވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އަސާސް  ބިނާކުރެވުނު  ދެކޭގޮތް  މިންވަރާމެދު  ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  އިދަށް ގަވާ  ޤާނޫނާއިރ. 

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

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގޮތުން، 

ިހނގި ކަންތައްތަކުެގ އެއޮފީުހން އެ މާއްދާގައި ބުެނފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، 3ނިމޭތާ 

މާލެއަތޮުޅ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަަމވެސް، 

ހިނގި ަކންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް  އެ އިދާރާއިންވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދިއްފުށީ 

އެ މާއްދާގައި ބުނެަފއިވާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލަށް ހުށަހަޅާފަިއ ، ހިމަނައިގެން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރުކޮށް

 ނުވުން؛

ތަނަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލުކޮށް އެނގޭނެފަަދ ރެކޯޑެއް (ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެ )2(

ވަނަ މާއްދާގައި  1.10ލިބޭ ކަންތަްއތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް) އޮންނަންާވނެ ކަމަށް ދައުަލުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ލިބޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަ  ނަމަވެސް، މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލަށް ފައިސާއޮތް ބަޔާންކޮށްފައި

 ؛މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭެހން ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން

ނޑައަޅާފައިވާ  )3( ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަްނނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ިލބުަމށް ކަ

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

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

(ެދ  222,530ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަުއންސިލަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ޖުމްަލ  2013 ވިޔަސް،

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ފޮނުވާަފއި ނުވުން؛ 2013ލައްކަ ބާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް) ރުފިޔާ 

ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓެއް  ،ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ިތޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލައި )4(

އި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ތިޖޫރީއާ ،ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި

އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ހިސާބު ބަލަުމން ގެންދަންާވނެކަމަށް ދައުލަުތެގ  ،ފައިސާ ގުނައި ،އެހިސާބުތައް ޗެކުކޮށް

ގެ ތިޖޫރީ ގެކައުންސިލު ދިއްފުށީ ،ނަމަވެސްއޮތް ުބނެަފއިވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  6.16މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ފަންސާސް ހަހާްސ ( 56,869މާއި ތިޖޫރީގެ ހިސާުބތަކުގައި ނުހިމަނައި ޖުމްަލ ނުވު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި ހަފުތާ

ރުފިޔާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފަިއ ހުރުމާއި ތިޖުރީގެ ހިސާބުތަކަްށ ނުވައްދައި ޖުމްަލ ) އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް

 (ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް) ރުފިޔާ ތިޖޫރީން ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ 75,687
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ފަންތިއެްއ  ދަތުރުތަކުގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދިނުމަށް މުވައްޒަފުްނގެ ތިން ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ )5(

ނޑައަޅަ ވަނަ މާއްދާގައި  5.09ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އި އެ ފަންތިތަކާގުޅޭ ރޭޓުތައްކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ރޭޓުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މުވައްޒަފުގެ މަގާމަށް ބެލުމެއްނެތި ގަވާއިދުގައި ކަ

 މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރުއެލަވަންްސ ދީފައިވުން؛

އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ވިޔަފާރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން އެހެން އެއްޗެއް  )6(

ދައުލަުތގެ ތަންތަަނށް ގަންނަ މުަދލުެގ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން ެޖހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ  ،ބޭނުންކުރުމަށް ވިޔަސް

ގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކުގެ ގެ (ށ) ގައި ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް، ކައުންސިލް 2ގެ IIގެ 8މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 ޑުތައް ފުރިހަކަމަކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން؛ރެކޯ

ދައުލަތުގެ ތަންަތނަށް ގަްނނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް (ރަޖިސްޓަރީއެއް) ބަލަހައްަޓްނ  )7(

ކައުންސިލުގެ ބެލުމުެގ  ،ގައި ބަާޔންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 7ޖެހޭނެކަމަށް ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދުގެ ާބބު 

އަުގބޮޑު ބައެއް މުދާ ކައުންސިލުްނ އެކުލަވާލާފައިވާ ދަށުގައިވާ ބިްނތަކާއި އިމާރާތްަތކާއި އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ 

ތުމާއި، ކަުއންސިލުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަީރ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  7.11. އަދި އެ ބާބުގެ ލަހައްޓާފައި ނެތުންއެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަ

 ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ ބަަލހައްޓާފައި ނެތުްނ؛

ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް  31ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހަކުން އަހަރު ހިސާބު ކުރުމަށްަޓކައި )8(

ކުރަންވާނެކަމަށް،  ދައުަލތުެގ މުދަލުގެ އިންވެްނޓްރީގެ ހިާސބުނަގާ އަގުކޮްށ އަހަރު ހިސާބު  އްގެ ސްޓޮކާއި،އެތަނެ

ބޮޑު "ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައި އޮތްނަމަވެސް، ކައުންިސލުން ހިންގާ  6.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

ށް ހުރި ބާކީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގުނައި އަގުކޮށްފައި ގެ ނިޔަލަ 2013 ބަރުންޑިސެ 31ސްޓޮކުގެ  ގެ"އިސްޓޯރު

ޞައްޙަގޮތުގައި އެ  މުގެ އިތުރަށް،ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނުވު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ އެތަނުގެ، މާއިނުވު

 ؛ހިސާބުތައް އެކުލަވާލެވޭފަދަ ގޮތަަކށް ލިޔެކިއުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން

ވީއެންމެ އަވަހަކަްށ އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާެނ ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަްށ ބަލައިަގްނނަ ފައިސާ  )9(

ފައިވާއިރު، ކައުންސިލުން ހިންގާ ބޮޑު ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި  1.01ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ސްޯޓރާ ޙަވާލުވެ ހުންަނ ގިނަ ަޢދަދެއްގެ ފައިސާ ކަުއންސިލާ ޙަވާލުނުކޮށް ބޮޑު އި އިސްޓޯރަށް ދުވަހުން ދުވަަހށް ިލބޭ

 ؛ވާލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުންޙަ ފަރާތުގެ

 ،ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ،ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން )10(

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުުރވުމަކީ

ގެ ދަށުން ވާޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާިޒމް ކަމަކަށްވާއިރު،  )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ެގ  ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނު)

 ކޫލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެ ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވުން؛ކައުންސިލުން ހިންގާ ބޮޑު އިސްޓޯރާއި ޕްރީސް

ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި  )11(

ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްެގ އޭނާގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާ
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(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ  2010/7އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަަމށް ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުރު ހަމަިވ  2013 ،ނަމަެވސްބުނެފައި އޮތް ވަަނ މާއްދާގައި  124ގެ )ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

ގައި ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެމްބަރަކު މި  2014ނާއި ންކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

 ؛މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން

ންނަށް އާންމުޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތު )12(

 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ފެބުރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް

 އި ވާ ބުނެފަވަނަ ާމއްދާގައި 110(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވްނ  2013މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލުން  ،ނަމަވެސްއޮތް

 ބާއްވާފައިނުވުްނ؛

 108(ިދވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު)ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަްމބަރު  )13(

ރަށު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ މާއްދާގައި

(ހައެއް)  6އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  ،ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 

 10ރިޕޯޓާއި އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެުނއަރީ މަހުގެ  މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންިގ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

ވަނަ އަހަުރ  2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ އެ އަހަރެއްގެ ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުްނ؛ މާލެއަތޮުޅ  ދިއްފުށީ ކައުންސިލުން

 115(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަމްބަރު  )14(

ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުން

 ؛ވަނައަހަރު އެގޮތަށް ބާއްވާފައި ނުވުން 2013ންތައް އެ ބައްަދލުވު ،ބާއްވަންޖެހޭ ނަމަވެސް

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބ. 

 އަށް )10(އިން  )1(ގެ ނަމްބަުރ ޢަމަލު ކުެރވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫ

ނޑުގޮތެއްގައި ،ފިޔަވައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  އަށް  2013ޑިސެމްބަރު  31ލުގެ ކައުންސި ދިއްފުށީމާލެއަތޮޅު  ،މައިގަ

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

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ، ބަޖެޓުގަިއ ޚަރަދުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތަްއ ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެ ޓުގަިއ ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކައުންސިލްގެ މާލީ  ،އާއިލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ) (ދައު 2006/3ކަ

 ހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް މިއޮފީކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮަތށްކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަ

ނޑުގޮތެއްގައި ކައުންސިލުްނ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްތައް ފިޔަވައި އަށް )14(އިން  )11(އަދި ނަމްބަރު  މައިގަ

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

 .މަށް މިއޮފީހުްނ ދެކެމެވެތަށް ކައާއި އެއްގޮ



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (
6 ގެ  16 ސަފުހާ     

 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް . ޅ

 ގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  .1

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

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

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

ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ 

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

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

ވަނަ  2013ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރި ގޮުތގެ ބަޔާނާއި،  2013ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މާލެއަތޮޅު ނަމަވެސް، 

(ދައުލަތުގެ  2006/3އަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް  35މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 .ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާަކން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

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

 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

 ރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓަ  ފައިސާ  .2

ފަަދ ރެކޯޑެއް (ފައިސާ ލިޭބ ފައިސާ ލިބޭ ަކްނތައްތައް ތަފްސީލުކޮްށ އެގޭނެ އެތަނަކަށް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  1.10އޮންނަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް)ކަންތައް

އެ އިދާރާއިން  ރީއެއްޓްރަޖިސް ކުގެކަންތަްއތައަށް ފަިއސާ ލިބޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނަމަވެސް މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ 

 ރަމެވެ.ބަލަހައްޓާފައިނުވާަކްނ ފާހަގަކު ތައްޔާރުކޮށް

ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ަރޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލައި ބަލަހައްޓަމުން ނުގެންާދނަމަ، ފައިާސ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާކަމަކަްށ 

ނޑަެއޅިފައިވާ ރޭޓުގައިކަން ކަށަވަރުކުރަން އުނދަގޫވު މަކީ ފައިސާ ލިބުނުކަމާއި ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ކަ

 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ފަިއސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުެގ  ،ތަށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮ 1.10ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

 ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ނުފޮނުވައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކައުންސިލުގެ ބުނު ފައިސާ މީރާއަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލި .3

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުން 

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

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

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ  ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވަްނ ޖެހެއެވެ. އިންލަގަވައިދުން މޯލްޑިވްސް  ،ކަ

ަވނަ އަހަރު ބަލައިގަެނފައިވާ  2013ުފށީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއަށް މާލެއަތޮޅު ދިއްނަމަވެސް، އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން 

(ދެ ލައްކަ ބާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް) ރުފިޔާ މީރާއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަްށ  222,530

އަތޮޅުގެ ބޭންކިންގ އަދި، ރެވުނެވެ. ޖަމާނުކޮށް އެއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަ ކު

ވިޔަސް، ލަސްވެގެން  އޮތްގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް މި ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ނިޒާމު ރޭވިފައި

އުންސިލްގެ ނަމަވެސް، ކަ ލަށް ލިބޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.މަހަކު އެއްފަހަރު މިފަދަ ފައިާސ ޖަމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުްނސި

ވަނަ އަހަރުގެ  2014އިދާރާއިން މި ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ދެފަހަރަކަށް ބަހާލައިގެްނ 

ެއކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ  ،އޭޕްރީލް އަދި މެއި މަހުގެ ތެޭރގައިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ވީާމ، އިސްވެ ދެންނެވުުނ ގޮތަށް

މަސްދުވަހަށްުވރެ ގިނަދުވަސް ވަންދެްނ  15ލައިގަެނފައިވާ ބައެއް ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ކައުންސިލަށް ބަ

 ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްާޓފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފައިސާ  ،އަމިއްލަ މަންފާއަށް ފައިާސ ބޭނުންކުރުމާއި ،ތިޖޫރީގައި ަފއިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގެ ސަަބބުން މިގޮތަށް ޖަމާނުކޮށް

  ކުރިމަތިުވން އެކަށީގެން ވެއެވެ.ތު ބޮޑުވެ ދައުލަތަށް މާލީ ގެއްލުމާއި ޞަގެއްލުމުގެ ފުރު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާކައުންސިލުން ބަލައިގަްނނަ ފަިއސާގެ ތެރެއިން ވަކި ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ދައުަލތަށް ިލބުމަށް   ،ކަ

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

ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ދަންނަވަމެވެ.

ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތަށް ނުވައްދައި  ،ނުވުމާއި އުންސިލުގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހަފުތާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިކަ  .4

 ޚަރަދުކުރުން ތިޖޫރީން ގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމާއި ތިޖޫރީ 

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

ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮީފހުގެ އިސް މުވައްޒަފަުކ  ،ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި
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ލިއްޔަތުެގ އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ިހސާބު ބަލަމުްނ ގެންދަންާވނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާ ،ފައިސާ ގުނައި ،އެހިސާބުތައް ޗެކުކޮށް

ތިޖޫރީއާ ހަވާލުވެގެން  ،މި ރިޕޯޓުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. ވެއެވެ ބުނެފައިގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6.16ގަވާއިދުގެ 

ތިޫޖރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާެގ  ،އެހެން މުވައްޒަފަކުވެސް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނުމާއި ،ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން

 . ގެ އިސްވެރިންނަށް ވެސް އެނގިފައި އޮތުންކަްނ ފާހަގަ ކުރަމެވެހިސާބުތައް އޮފީހު

ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް  2013ތާގެ ރިޕޯޓް ހަފް ތިޖޫރީގެ ގެ މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލު ،ނަމަވެސް

ކަން މިހެން އޮްތއިރު، ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ބާކީ  .ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަަގ ކުރެވުނެވެ

ރުފިޔާ ތިޖޫރީގައި ) ފަންސާސް ހަާހސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް( 56,869ބަލަހައްޓާ ޮފތުގައި ނުހިމަނައި ުޖމްލަ 

ސް ހާސް ަހ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް) (ހަތްދިހަ ފަ 75,687ބަހައްޓާފައިހުރިކަމާއި އޭގައި ރެކޯޑުކުރުމެއް ނެތި ޖުމްލަ 

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ވެސް ރުފިޔާ ތިޖޫރީން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން 

ނުލަިއ  ތިޖޫރީއަށް އަދި ނުވައްދައި  ފޮަތށް ބާކީ ތީޖޫރީ ގުނިއިރު ފައިސާ ހުރި މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ ިއދާރާގައި

ނޑުގައި ބަހައްާޓފައިވާއިރު ބަލަހައްޓާ ުމވައްޒަފުގެރުފިޔާ ތިޖޫރީ ) ހައެއް ސާޅީސް ދުއިސައްތަ( 246 އެފައިސާއަކީ  ،ވަތްގަ

ކައުންސިލަށް ނިްޞބަތްވާ ފަިއސާއެއްކަމެއް ނުވަތަ އެހެން ަފރާތެއްގެ ފައިސާއެއްކަމެއް އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެްއ 

ވަނަ މާއްދާގެ  6.16މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކައުންސިލްގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ދައުލަތުގެ

ނޑުގައި  ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންގެ ތަންތާގައި ފަދަ އަދި އަލަމާރި  ،(ޅ) ގައިވާ ބުނެފައިވަނީ ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ މޭޒު ވަތްގަ

 ވެ.ނުވާނެ ކަަމށެ ބަހައްޓައިެގން ތަކެތި އަގުބޮޑު ފަދަ ގަހަނާ ފައިސާއާއި ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ އެނޫންވެސް

ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެފައިސާއާގުޅޭ ހިސާބުތައް ފުރިހަމައަށް ނުބެލެހެއްޓުމާއި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ 

އަިމއްލަ މަންފާއަށް ފައިާސ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތް ޫނންކަމާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން  ،އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތުަމކީ

 ،ތިޖޫރީން ފައިސާ މަުދވިޔަސް އެކަން ފާހަގަ ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެއިތުރަށް،  މުގެށް މަގުަފހިވުކުރުމަބޭނުން 

  .ކައުންސިލަށް މާލީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ތާއެއްގެ ހަފްކޮންމެ  ވާ ގޮތަށްފައިކޮށްގައި ބަޔާން )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ)

ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް  ،ތައްޔާރުކޮށްނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު 

 .ދަންނަވަމެވެއޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެ ހިސާބު ބަލަމުން ގެންދިުއމަށް  ،އިސާ ގުނައިފަ ،މުވައްޒަފަކު އެ ހިސާބު ޗެކްކޮށް

އާއި އެއްގޮތަށް އޮފީހުގައި ވަގުތީގޮތުން ަބހައްޓަން ޭބނުންވާ ފައިސާ ވެރިއެއްގެ  6.15މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ށ)

 ހުއްދައާއިއެކު ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދައި އެ ހިސާބުތަކުގައި ނުހިމަަނއި މުވައްޒަފުގެ ވަތްތިޖޫރީގެ  (ނ) ގަ

ިކ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ވަ 1.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކަމާގުޅޭ އައިޓަމަށްވެއްދުމަށް ނުވަތަ

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ަޖމާ  އިސާގެ ގޮތުގައި ރަސީދުހަދައި ކައުންސިލުގެނޭނގި އިތުރުވާ ފަ ކަންފަރާތެއްގެ ފައިސާ

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ދަތުރު އެލަވަންސް ދީފައިވުން  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާއި  ގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ  .5

ދޭންޖެހޭނެ ރޭޓުތަްއ  ލަވަންސްއެރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާދަތުރު ތަކުގައި އެކި ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް ދަތުރު 

ގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްދަުތރު  ،މިގޮތުން. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެގައި ވަނަ މާއްދާ 5.09 ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކަމަށާއިރުފިޔާ ) ނުވަދިހަ( 90 ޭދންވާނީ ރެއަކާ ދުވާލަށް ޑިރެކްޓަރު ފެްނވަރުން މަތީ މުވައްޒަފުންަނށް

 ކަމަށާއި ރުފިޔާ ) ހަތްދިހަ( 70ދޭންވާނީ އޮފިސަރ ފެންވަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ކަމަށް މި  ރުފިޔާ) ފަންާސސް( 50 ދޭންވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ށުގެދަފެންވަރަށްވުރެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 ވެއެވެ.މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ގެ މަގާމަށް ންދިއްފުށީ ކައުންސިލުން މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރު އެލަވަންސް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުމާލެއަތޮޅު  ،ނަމަވެސް

ދެމުން ގޮސްފައިވާކަން  ގެ ރޭޓުން ދަތުރު އެލަވަންސްރުފިޔާ )ނުވަދިހަ( 90ކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ތްޔަޢާރި

ަވނަ އަހަރު ދަތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޭދން ޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަްށ  2013މިެހންވުމުގެ ސަބަބުން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދީފައި ރުފިޔާ )ހަތަރު ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ( 420 ޖުމްލަ އިތުރަށް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަްށ ކުރާދަތުރު ތަކުގައި ދަތުރު އެލަވަންސް ދިނުމަށް (ހ)

ނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަތުރު އެލަވަްނސް  ގައި 5.09  ދަންނަވަމެވެ. ދިނުމަށްކަ

 އި ކައުްނސިލުގެ އާމްދަނީއަށްދީފައިާވ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަ އިތުރަށް މުވައްޒަފުންނަށް ގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްދަތުރު  (ށ)

 ދަންނަވަމެވެ. ޖަމާކުރުމަށް

 ފައި ނުވުން ޅާ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަ  .6

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން 5.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ) ތިނެއް( 3ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ރިޕޯޓް

ރު ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ވަނަ އަހަ 2013މާލެއަތޮޅު ދިއްފުީށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ޚަރަދުކޮށްގެން  ،ނަމަވެސް

 .ދަތުރެއްގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ނޑު ބޭނުމަކީ ދަތުރު ކުރި ބޭނުމާއި ދަތުރުކުރި ތަނާއި ދަތުރު ފެިށ  ،ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ތަފްޞީލާއި ،މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަ

ދަތުރުން ޙާޞިލު ކުރެވުނު ކަންތައްތަާކއި އޭގެ ނަތީޖާ ރެކޯޑުކޮށް ޑޮކިއުމަންޓު ކުރުމާއެކު ދަތުރާ  ،ގަޑިއާއި ނިންމި ގަޑިއާއި

މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރު  ،ގުޅިގެން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުން ކަމަށް ވާއިރު

ނޑައެޅި ކަންތައްތައް ޙާޞިލުވީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަމާިއ  ދަތުރުން ހާސިލް ކުރަން ،ކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަަބބުން ކަ

 .މިދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަީނ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އެ ރޭޓުތަކުގައި ކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އްދާގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ދަތުރު ރިޕޯޓް ކައުންސިްލގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނަ މާ 5.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (
10 ގެ  16 ސަފުހާ     

 ދަތުރުތަކުގައި ދާ ފަރާތްތަކަށް ެއންގުމަށާއި ދަތުރު ރިޕޯޓުތައް ހޯަދއި ގަވާއިދުން ފައިލް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުސްޓޮކް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .7

ވިޔަފާރީގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ މުދަލުގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ބޭނުންކުރުމަށް ވިޔަސް

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކަށް ބުނެފައި ޮއތްނަމަެވސް، ެގ (ށ) ގައި  2ގެ IIެގ 8ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ރެކޯޑު އެްނމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އެ އިާދރާއިން ބަލަހައްާޓފައިނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުްނ،

 ނުވާކަން ކޮށްފައި ކޯޑުރެ ބާކީގައިތަކެތި ސްޓޮކް  ބައެއްގަނެފައިވާ ރު ވަނަ އަހަ 2013ސްޓޮކަށް  ގެ އިދާރާކައުންސިލުގެ 

 . ވެވުނެފާހަގަކުރެ

ވަނަ  8.07ގަވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ އިން ބަލަހައްޓާފައިވާ ސްޓޮކް ބާކީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާމީގެ އިތުރުން، 

 ،މިގޮތުން. ާފހަގަކުރެވުނެވެ ހިމަނާފައިނުވާކަން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 34އެނެކްސް މާއްދާއާއި ގުޅޭ 

ިހމަނާފައި ނުވާއިރު، ތަކެތި  ތަކެތި ގަެނފައިވާ އިްނވޮއިސް ނުވަތަ ބިލް ނަްމބަރު ގައި،ސްޓޮކް ބާކީ ގެކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އެދިފައިވަނީ ނުަވތަ އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެފައިވަނީ ެއތަކެއްޗަށް ުކރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާތީޙަވާލު ކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ދޫ

ބައެއް އައިޓަމް ތަކުގެ ބާކީގެ ޮގތުގަިއ  ސްޓޮކުގައި ހުރި ތަކެތި ގުނިއިރު، އަދި، މެވެ.ފާަހގަކުރަ ކާކުކަން އެނގެން ނެތްަކން

 .ކުރެވުނެވެދަށްވުރެ ތަނުަގއި ހުރި ޢަދަދު މަދުކަން ފާހަގަފޮތުން ދައްކާ އަދަ

 ،ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަހައްޓާފައި  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ސްޓޮކުގެ ކަންކަން

މާއި އެގޮތަށް ތަކެތި ގެއްލުނަސް ފަސޭހައިން ފާހަގަ ނުކުރެވުން ފުރުސަތު އޮތްކަ މުގެގެއްލު ސްޓޮކުން  ގެއިދާރާ ގެސިލްކައުން

 .ވެރަމެފާހަގަކު އެކަށީގެންވާކަން

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ އެނެކްސްއާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓޮކް  8.07ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ހ)

 ބާކީ ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންނަވަމެވެ.

ސްޓޮކް ބާކީގައި ރެޯކޑުކޮށް ގަވައިދުން ސްޓޮކަށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި ސްޓޮކުން ދޫކުރާތަކެތީގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު  )ށ(

 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަްނަނވަމެވެ.

 ނުވުން  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި  .8

ވަނަ ބާބާއި  7ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ

މިގޮތުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ކައުންސިލަްށ  .އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ަބލަހައްަޓމުން ނުގެންދާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ

އެއް ބަލަހައްޓާފައި ވީނަމަވެސް، ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން ލުގެ ރަޖިސްޓްރީމުދަ ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ

ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ކައުންސިލުން 

  .ރަމެވެނުވާަކން ެވސް ފާހަގަ ކުބަލަހައްޓާފައި ތަކަށް އެއްވެސް ގޮ އެއްޕްރީ ސުކޫލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީހިންގާ 



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (
11 ގެ  16 ސަފުހާ     

ކައުންސިލުގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ދަށުގައިވާ އަގުބޮޑު ބައެއް މުދާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހަރުމުދަލުެގ  ،މީގެ އިތުރުން

މިގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކާއި  .ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ވެސް މިރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. މީދު)ންކައުންސިލުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ފެރީ (އު

ގަވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ކަމަށް  ގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ހަދިޔާގެއަދި، 

ވަނައަހަރު  2013މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެަނރޖީން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ގައި 7.01

 ހިމަނާފައިގައި ރީޓްރަޖިސް ލުގެ ހަރުމުދަލުގެކައުންސިކުނި ނައްތާލަން ޭބނުންކުރާ ދެ މެިޝނެއް  ،ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ

 . ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުެގ 

ޖުމްލަ އަގަކީ ކޮބައިކަމެއް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ  ގެކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލު ،ސަބަބުން

 .ހަރުމުދަލެއް ކައުންސިލްގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުަރމެވެ

 ،ލަށް ވާނުވާނޭނގިހަރުމުދަލާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ުނބެލެހެއްޓޭނަމަ ކަުއންސިލްގެ ަހރުމުދަ

 .ކައުންސިލަށް މާލީ ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންާވ ކަމެކެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ހަރުމުދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ  (ހ)

  .އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ތާރީޚް ހަރުމުދަލުގެ އަގާއި ގަނެފައިވާ  ،ރީގައި ހިމެނުމަށާއިހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓް

އާިއ  ވަނަ މާއްދާ 7.01ގޮތުގައި އެކި ަފރާތްތަކުން ލިޭބ ހަރުމުދާވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ހަދިޔާގެ(ށ) 

 އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިލްކިއްޔާތުަގއިވާ ބިންބިމާއި އިމާރާތްތަކާއި ުއޅަނދުފަހަރުވެސް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް (ނ) 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު  ރީގެ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާ  .9

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ގެ ހިންގާ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީމާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލުން  ގެ ނަމުގައި  'ބޮޑު އިސްޓޯރު'

ފަިއ ޓާބަލަހައްއެކުލަވާލެވޭފަދަ ގޮތަކަްށ ިލޔެކިއުންތައް ހިސާބުތައް ޞައްޙަގޮތުގައި އެ އަދި ނުވާކަމާިއ  ހިސާބު ބަލަހައްާޓފައި

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބާކީ 2013ޑިސެމްބަރ  31ވިޔަފާރިއަށް ހޯދާފައިވާ ސްޓޮކުގެ  މިގޮތުން،. ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ފައި ނުވާކަންއެއްގޮތަށް ގުނައި އަގުކޮށް ވަނަ މާއްދާއާއި 6.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ސާފު  2013ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިން  ،ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު

ވަަނ  2013ނަމަވެސް، ކައުންސިލުން ލިބެންހުރި މައުލޫމާުތން އެނގޭގޮތުން، ޢަދަދު ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން (އެއް ލައްކަ ހަތަރުހާސް)  104,000ށް އަހަރު ވިޔަފާރިކޮށްގެން ލިބުނު ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަ

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (
12 ގެ  16 ސަފުހާ     

ފާރިއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ނުގެްނދާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށާއި ޔަވި

 ނެަގންނަން އުނދަގޫވާނެއެވެ.ވިޔަފާރިން ލިބިފައިވަނީ ފައިދާކަެމއް ނުވަތަ ގެއްލުންކަމެއް ދެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އާއި އެއްގޮތަށް އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ސްޓޮކް ގުނައި އަގުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  6.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގެ ތަފްޞީލު ެބލެހެއްޓުމަށާއި އަިދ އަހަރުތެރޭ ވިޔަފާރިއަްށ ޚަރަދުއަދި، ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީއާއި ކުރެވޭ 

 ވެފައިވަނީ ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްުލންތޯ ބެލުމަށް ަދންނަވަމެވެ. 

އެތަން ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކައުންސިލާ ހަވާލުނުކޮށް ބޮޑު އިސްޓޯރުގެ  .10

 ން އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެފައިވު 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ،ން ދިޔަ ނަމަވެސްމުދުވަހަކު ލިބެ އުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކޮންމެކަ

ނޑައަޅާފައި ނެތްކަން ފާހަގަ އެފައިސާ ގެންގުޅުމާއި ފައިސާ  ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ކަ

ކައުންސިުލގެ ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަހައްޓާެނ ރައްކާތެރި އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެހިފައި ެނތުމުެގ ކުރަމެވެ. މިގޮތުން، 

ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެތަނާ އެވަގުތަުކ ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހެއްގެ އަތުަގއިވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ ފަިއސާ ބަހައްޓަނީ ، ސަބަބުން

ނޑައަޅާފައި ނެ އަދި މި ފައިސާ ކައުންސިލަށް ޙަވާލުކުރާނެ ތުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަދުވަސްވަންދެން ިގަނ ގޮތްތަކެއް ކަ

 ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ވިޔަފާރިއާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުގެ އަތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުްނނަކަން ފާހަގަ ުކރަމެވެ.

 .ފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެމިގޮތުން އޮޑިޓްގައި ޗެކްކުރެވުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ފައިސާގެ ތަ

ހަވާލުކުރި  ކައުންސިލާ 

 ތާރީޚް 
 ތަފްޞީލް  ރުފިޔާއިން)( އަދަދު 

 އަށް ލިބުނު  2013ޖޫން  24އިން  2013ޖޫން  10 74,340.00 2013ޖޫން  26

 އަށް ލިބުނު  2013ޖުލައި  31އިން  2013ޖުލައި  3 78,900.00 2013 އޯގަސްޓް 1

 ލިބުނު  އަށް 2013ސެޕްޓެމްބަރ  25އިން  2013އޯގަސްޓް  1 220,258.50 2013 އޮކްޓޫބަރ 7

ދައުލަތުގެ ތަންަތނަްށ ވަނަ މާއްދާގައި ުބނެފައިވަީނ،  1.01ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަން މިހެން އޮތްއިުރ، 

ނެ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން، އަތޮޅުގެ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާބަލައިގަންނަ ފައިސާ 

ބޭންކިންގ ނިޒާމް ރޭވިފައިވާޮގތަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ބޮޑު ިއސްޓޯރަށް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަުހން ދުވަހަށް ކައުންސިާލ 

 ހަވާލުކުރަންވާނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ.

ވަނައަހަރުގެ  2013ލައްވާފައިވަނީ މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުަމްށ ވަކި މުވައްޒަފަކު 

 ރަމެވެ.ޑިސެމްބަރުގައި ކަމާއި، އޭގެ ކުރިން އެކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާފައިަވނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްކަން ފާހަގަ ކު

 ފައިސާގެ ހިސާބުތައް މުގެ އިތުަރށްބަަހއްޓާނެ ރައްކާތެރި އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެހިފައި ނުވު ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ

ބޭނުންުކރުމާއި ފައިސާ ގެއްލުމުގެ ފައިސާ ބޮޅުންވުމާއި އަމިއްލަ މަންފާއަށް ނުބެލެހެއްޭޓނަމަ، ަފއިސާ އޮޅުންރަނގަޅަށް 
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އަދަދެއްެގ ފައިސާ ގެންގުޅުމާއި،  އަދި، ތިޖޫރީއަށް ނުލަިއ އަތްމަތީގައި ގިނަ .ފުރުސަތު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރަެމވެ

ރައްކާތެރިގޮތެއް  ލްގެ މެމްބަރުން ފައިސާބަލައިގަނެ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރުމަކީއިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ކައުްނސި

 .ފައިސާ ބޭނުްނކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ނޫންކަމާއި ފައިސާ ގެއްލުމާއި

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވޭނެ ރައްކާތެރި ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް އަށް ހަވާލުކުރެކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދުވަހުން ދުވަހަށް  ވިޔަފާރިން ލިބޭފައިސާ (ހ)

ނޑައަޅައި އެގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮަތްށ  1.01ޢަމަލުކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ކަ

ދަންނަވަމެވެ.  ޖަމާކުރުމަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ފައިާސ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް މަުރޙަލާއެއްގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޢަމަލީގޮުތން  (ށ)

ވަނިވި ޮގތަކަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ތައް ޖަވާބުދާރީބައިވެރި ނުވުމަށާއި އެފަދަ ކަންތައް

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ހިންގު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ގުޅޭގޮތުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ބެހެއްޓުމާ )ނ(

 އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެފައިސާ ބެހެއްޓޭނެ އިންިތޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އުސޫލާ

 ނުވުން  ބައިވެރިކޮށްފައި ބައެއް މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމްގައި  .11

ގައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާ  )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ،ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ،އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން

މާލެއަތޮޅު  ނަމަވެސް. ވާޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަެމކެވެ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްީކމްގައި ބައިވެރިކުރުވުމަކީ

 .މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ ބައެއް ދޭދިއްފުށީ ކައުންސިލުން މުސާރަ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާއިރު، ކައުންސިލުން ހިންާގ ޕްރީ ސްކޫލްގެ މިގޮތުން، 

ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީެގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް ަލއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުވެސް މި ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި 

 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

  ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން 

 ،ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުން މުސާރަދޭ ހުރިހާ

 .ދަންނަވަމެވެ

މެމްބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނުވުން ކައުންސިލް  .12

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

މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަީނ ކައުްނސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެމްބަރެްއގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ 

ތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އޭނާގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮ
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ވަނަ އަހަރު ތިބި ކައުންސިލް  2013އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލުގައި 

މެމްބަރަކުވެސް މި މަޢުލޫމާތު ކައުންސިްލެގ ަވނަ އަހަރު އިންތިޚާބުިވ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  2014މެމްބަރުންނާއި، އަިދ 

 .އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ 

ކައުންސިލުން ިހންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްލަހަތު ުފށުއަރާކަމެއް މެދުވެރިވިޔަސް  ،އެހެންކަމުން

 އެކަން ދެނެނުގަނެވުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެކެވެ.

 ދިންގޮތް  ލާޙުކުރަން ލަފާ އިޞް 

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

،  ކަންތަްއތައް ހޯދުމުގެ ަމޢުލޫާމތު ފަރާތްތަކުގެ ނުވާ ހުަށހަޅާފައި މާއްދާގައިވާގޮތަށް އެ މައުލޫާމތު  ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި

  .ދަްނނަވަމެވެ ކުރުމަށް މަތިން މަޝްވަރާގެ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރންމަންޓް ލޯކަލް

 ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވުން  .13

ކައުންސިލްގެ މަގުޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ރަށު 

ނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ކުރަންާވެނ  ރަށުމަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް  ކައުންސިލުން ކަ

 34ގެ ) ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުދިވެހި( 7/2010ކަމަށް ޤާނޫނު ނަްމބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 

ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ މިނިޓުގެ ތެރޭ 30ޙާޟިރުވާން ވާނެކަމަށާއި، މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

ވަނަ  46ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެ ކަމަށް މާލެއަޮތޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ގަވާއިދުގެ 

  .މާއްދާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ

ޟިރުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ޙާ 2013، ނަމަވެސް

ދުވަހު ޙާޟިރު ވެފައި ނުވާއިރު، އެހެން  106ދުވަހުގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކު  243މިގޮތުން، ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ 

ވަަނ  34ދުވަހު ޙާޟިރު ވެފައި ނުވާކަން ކައުންސިލަރުންެގ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ. ވީމާ، ޤާނޫނުެގ  26މެމްބަރަކު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އެފަރާތްަތކުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި  46މާއްދާއާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

 . ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލަށް ނުލިބޭނަމަ، 

ނޑައަޅާފައިވާ މަޤުޞަދު ޙާޞިލު ނުވުމަކީ  2ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުަމށް ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާްއދާގައި ކަ

 .އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ  20(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ މަގުޞަދުތައް ޙާޞިލު  46މާއްދާއާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ  6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (
15 ގެ  16 ސަފުހާ     

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ގަވާއިދުން ޙާޟިރުެވ  ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި

ނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ކަ

ނުވުން  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި  .14

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

މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކަިއ ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ުހޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެްއ 

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

. މާލީ ރިޕޯޓާިއ އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުްނނަށް ހުަށހަޅަން ޖެހެއެވެ ،ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުިވ އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

ރައްޔިތުންަނށް  އަދި ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ބައްދަުލވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަާލއި ބަޖެޓް

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

އަހަރުގައި ބާއްވާފައިވަީނ  2013މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލުން  ނަމަވެސް، .މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮްށ ހާމަކުރަްނޖެހެއެވެ

 .ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވާކަން ާފހަގަުކރެވުނެވެ ،ރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން ެއކަނި ކަމާއިފެބްރުއަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

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

 އަދި  ބޭއްވުމަށާއި ބަްއދަލުވުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ އާންމުކޮށް ިދނުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުްނނަށް ގޮތަށް، މާއްދާގައިވާ

 ދަންނަވަމެވެ. ހޯދުމަށް ޚިޔާލު ހިއްސާކޮށް ރަްއޔިތުންނާ މަޢުލޫމާތު ބުނާ މިމާއްދާގައި

 ނުވުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅައިފައި  .15

ވަނަ  108(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

މާއްދާގައި ރަށު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުަމށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިުޔންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 

(ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި  6ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  10އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 

ވަަނ ދުވަހުގެ ުކރިން އެ އަހަރެއްގެ ހިންިގ  10ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓެްއ އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ެޖނުައރީ މަހުގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަްނ  ވަނަ އަހަރު ދިއްފުީށ ކައުންސިލުން 2013 ,ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓު 

ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަުށ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ  8އެނގެން ނެތެވެ. މީގެ ސަބަުބްނ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބެލުމުގައި ދަތިވުން އެކަށީެގްނވެއެވެ. ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ ކައުންސިލުތައް ހިނގާ ނުހިގާޮގތް

 ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އި 

ވަނަ  108(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގައި  ،ފުރިހަމަކޮށްހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށް އަޮތޅު ކައުންސިލަށް ހުށަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް، ކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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