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  ަވަނ ައަހުރގެ  2013 ގެ ިއާދާރގެ ަކުއްނސިލް  ިނލްަނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބީރ ަދަރނބޫދޫ 

 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

 ތަޢާރަފު ހ. 

ނިލަންދެައތޮޅު އުތުރުބުީރ  (އޮޑިޓް ާޤނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިްޓ ކުރެވުނު 4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި  2013 އިދާރާގެ  އުންސިލްގެކަ ދަރަނބޫދޫ

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލު މާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ  ،ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހު

ޢަމަލު ކުރެވިފައިާވ  ށް އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނަކަޒީ ވާއިދާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުގަމާލިއްޔަތުގެ 

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

ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެ ،އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކުއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި  ޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަ 213 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

ގައި  www.audit.gov.mv ހުށަހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެހެން ިމ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ޓީއަށްއޮތޯރި

 ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔާރުކޮށް، އަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންަތކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައް 2013ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  35ެގ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ހުށަހެޅުމަކީ ރޖެނެރަލަށްއޮޑިޓަ

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި  ދެންނެވިދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މި

ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  ނުވުމުން މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ

 މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކޮމްޕަލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،އެހެންކަމުން

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އިސްވެރިންނާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 .ރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފު
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 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ށ. 

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

ކައުންސިލަށް ލިޭބ ފައިސާ ާއއި މުދާ ބަަލހައްޓަންވާީނ ދަުއލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެެހއްޓުމުގެ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުތަކާ 

 ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 10ބު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވުމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާ

(ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނު) ާއއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދު ކައުންސިލުގައި ހިންގުމަްށ  2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު 

މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ކުރުމާއި، އެ އިދާރާއަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ާއމްދަނީ

ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް، އިސްރާފުނުވާނޭހެން އެއޮފީސް  އާއި މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް  އިދާރާގެ ފައިސާ އެ ކުރުމާއި 

ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއެއްގޮތަްށ،  ،ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމާއި

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޔަގީްނކުރުމާއި، ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތަތްތަކަށް، ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް  ކަ ކަ

ށް މި ބެލެހެއްޓުމާއެކު އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  46(ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ) ެގ  2006/3ޤާޫނުނ ނަންބަރު  ،އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ކައުންސިލްގެ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ   އިދާރާއަށް ކަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނ. 

ވަނަ އަހަރުެގ  2013ގެ އިާދރާގެ ކައުންސިލް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ދަރަނބޫދޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

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

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ، ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

އާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަްނ  އިދާރާެގ ކައުންސިލްބެލުމުގެ އިތުރަށް، 

ޤާނޫުނ އާއި ދައުލަތުެގ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި  )ޤާނޫނު މާލިއްޔަުތގެ (ދައުލަތުގެ 2006/3 ނަްނބަރު ޤާޫނނު ހިންގުމުގައި

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

އެ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް

  .ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ

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

އް ތަތުމަށް ބޭނުންާވ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުއެއްގޮތަށް ޢަމަ

ކާ ޚިލާފަށް ޢަަމލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮްތ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތައެ  ތުތަކުގެ ތެރޭގައިއަފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި ިއޖުރާ

 ހިމެނެއެވެ.ރުން މިންވަރު ވަޒަންކު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  2013އިދާރާއިން  ގެކައުންސިލް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަަރނބޫދޫ

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކަންތައް އާއި އެ އިދާރާގެ  އިދާރާގެ ކައުންސިލް ،އާއި ތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ލަތުެގ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ކަްނކަން ހިންގުމުގައި ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ދައު އިދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ

ޢަމަލު ކުރެވިފައިާވ  ނަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫ އަދި އިމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ
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މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ޭބނުްނވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެިކ ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުްނ 

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނާކުރެވުނު އަސާސް ޤާނޫނާއި ރ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ،  35(ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ) ެގ  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )1(

ބުނެފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އޮފީހެއްގައި ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ިތން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު  ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، އެތަނަކަށް ކަ

އިދާރާގެ  ލްގެދަރަނބޫޫދ ކައުންސި ނިަލންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީވެރިޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ުހށަހަޅަންޖެހުނު ނަމަވެސް، 

ވަނަ އަހަރުގެ މާީލ ހިާސބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓަރ  2013

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުްނ؛

ގެ (ނ) ގަިއ ދައުލަތުގެ ަތންތާގެ ތެރެއިްނ ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަންާތނގައި  1.03ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ  )2(

ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންާވނީ ތިޖޫރީގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ނޑުގައި ބެމުވައްޒަފުންގެ މޭ އިުނވައްދަށް ތިޖޫރީއަށް ދުވަހުން ދުވަހަ ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ އަދި ، ހައްޓުމާއިޒު ވަތްގަ

ވަނަ  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަދި  އަށް ގެންދިއުން؛ގެ މުަވއްޒަފުންގެ ބައެއް ފަހަރުބެހެއްޓުމަށް 

ޗެކުން  ،ހިސާބު (ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއިމާއްދާގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ 

ވާލުވެ ހުރި ޙަތިޖޫރީއާއި ، ތައްޔާރުކޮށްހުރި ވަރާއި، ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަމަ، އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކިން ހުރި އަދަދު) 

ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ބަލަމުން ގެންދަންވާނޭކަމަށް ބަާޔން

 ން؛ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަ

ހުރި ފައިސާ  އިދާރާގައި ރަނބޫދޫ ކަުއންސިލްގެދަ ިނލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީދުވަހު ވަނަ  2014ސެޕްޓެމްބަރ  20) 3(

ނޑުގައި މުވައްޒަފުފައިސާ ބަލައިގަްނނަ ގުނިއިރު،  (އެއްހާސް  1,574ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ެއ މުވައްޒަފުގެ މޭޒު ވަތްގަ

ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އޮޑިޓަރުންގެ  ،ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ފަސް

(ހަތްާހސް ހަތަރުސަތޭކަ އެކެއް)  7,401އިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފަިއސާ ބަލަގޮތުން  ހިސާބުތަކުން ދައްކާ

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާގައި ހުންނަންެޖހޭކަމަްށ  ެޖހެއެވެ. އެހެްނކަމުން ނިލަންދެައތޮޅު އުތުރުބުރީ ރުފިޔާ ހުންނަން 

  ން؛ޔާ މަދުވުވީސް) ރުފިހަތާސަތޭކަ  އަށްހާސް  (ފަސް 5,827ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ޖުމްލަ 

 70,000 ،ބަޔާންކޮށް ކަމަށްގަތުމަށް (ޑީސަލް) އެ އިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން) 4(

އިދާރާގެ  ވާލުކުރިކަމަށް އެޙަ ވަނަ ދުވަހު 2014މެއި  30(ހަތްދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އެއިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި 

ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް  ފައިސާގެ ބިލުގައި  ިލޔެފައިވާއިރު، ގައި"ތަކެތި ގަތުމަްށ ވަގުތީގޮުތން ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތު

ކައުްނސިލްގެ އިދާރާގެ "ތަކެތި ގަތުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ މުން، ވު ކަމަށް 2010ފެބްރުއަރީ  25 ލިޔެފައިވާ ތާރީޚަކީ

ކޮށްފައި ވުމަކީ މި މުޢާމަލާތުެގ  ކޯޑުގޮތުގައި ރެ ެއއްގެވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރި ފައިސާ 2014 ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި

 ންލިޔެކިޔުމުލިބުނުކަްނ  ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ ޑީސަލް އަދި މި .މުގައިވުންޞައްޙަކަމާއި މެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއްކަ

މި ޚަރަދާއި ގުޅޭ ގޮތުްނ މާއި، ން ެނތްކަިލބުުނކަން ދެނެގަނެވެ  ފެންނަން ނެތުމުގެ ަސބަބުްނ، ިބލުގައިވާ އަދަދަށް ޑީސަލް
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މި ބިލުގައި ޓިޕެކްސް އަދި  ،އޮޑިޓަރުންނަށް ލިިބފައި ނުވާއިރުފައިސާގެ ބިލް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 

ޚަރަދަކީ  މި ،މާއިނެތްކަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ޞައްޙަ މި ބިލުގެސަބަބުން  ބިލަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައި ވުމުގެޖަހައި 

ވަރު ކުރެވެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫުލަތކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަ

  ނެތުން؛

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އެކައުންޓްގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ) 5(

 އެ މުން ގެންގޮސްފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުންނާިއ، ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކައުްނޓް ާބކީ ކުރަގެ (ހ)  1.12 ގަވާއިދުގެ

ނުވާތީ،  ރު ކޮށްފައިތައްޔާ ބޭންކު ރިކޮންސިލިއޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާ 6.25 އަދި ގެ (ށ) 1.12 ގަވާއިދުގެ

(އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް އެއް  195,161ގައި އެކައުންޓުގައި ހުރި ކަމަށް ދަްއކާ  2013ޑިސެންބަރު  31

 ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުން. ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ރުފިޔާގެ

ނޑުގެ ފުުޓބޯޅަ ދަރަނބޫދޫ) 6(  ދެފޫޓުން ތަނބު ޖަހައި ފާރުގެ  15ފޫޓް  15ފޫޓު އުސްމިނަށް ރާނާއި،  03 ވަށާފާރު ދަ

 ިއ ޚިލާފަށް ބައެއް ކަންަކންދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާހަވާލުކުރުމުގައި މަސައްކަތް  ސިމެންތި ޖެހުމުގެ  ގައިފަރާތު

އަންދާސީ އަދި  ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރުދާސީ ންތަފާުތ ނަންނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން އަ.  މިގޮތުން ކޮށްފައިވުން

އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު  ،އިރުހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި، އަގަށް ބަދަލުެގެނސްފައިވާ

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ޢާއިލީ  ގެފަރާތަކީ އޭރުރެވުނު ވާލުކު ޙަމަސައްކަތް ، ވުމާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮްށފައި ބަލައިގެނެ

ކޮރަޕްޝަން -ގައިވާ ފަދައިން އެންޓި 6.08ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއް ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެިތ، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް . މީގެ އިތުރުން، ންޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދާފަިއ ނުވުކޮމި

ދުވަސް  62މުއްދަތަށްވުރެ ވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސް ، ފައި ވުމާއިއިތުރު ކޮށްދީ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު

އުނިކުރަންޖެހޭ  ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ،އާއި އެއްގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ  7އެއްބަސްވުމުގެ  އިރު މަސައްކަތުގެއިތުރުވެފައިވާ

އާ  8.18ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދުގެ ، އަދި .ނުުވން ކޮށްފައިއުނި (ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ 3,100

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ިލބުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިެވލުއޭޓް ކުރި ކޮމެޓީގެ ޙާޒިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ފުރިހަމައަށް  ،އެއްގޮތަށް

 ނުވުްނ؛ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަނެގެން  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ) ނިލ7ަ( ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

އި ިޚލާފަށް ބައެްއ ކަންކަްނ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާކުރުމުގައި ހަވާލު ގެނެސް ގުދަންކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް 

ހޯާދ  އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން، ވަނަ މާއްދާގައި 8.17ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަުތގެ މިގޮތުން .ފައިވުންކޮށް

ނޑައެަކނޑަންވާނީ،  އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަނެ ފަރާތްތަކުެގ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ  ފައިވާޅިކަ

ނޑާފައިވަނީ ވަކި ބައެއް އަންދާީސ ޔާންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސް، މަށް ބަޙާޟިރުގައިކަ ހިސާބުތައް ަބލައިގަނެ އެތަެކތި ކަ

ނޑައަޅައި އެގަޑީގައި ނޫންކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށް ވުރެ ބޮޑު ކޮށް ބިލް ކުރުމުގައި ތަކެތި ސަޕްލައި . އަދިގަޑިއެއް ކަ

ސަތޭކަ  (ތިންހާސް ފަސް 3,512އަދަދަށްވުރެ  ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބިލްކޮށްފައި ވުމުންއްޗަށް ރޭޓެއްގައި ބައެއް ތަކެ

ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭކަމާއި އިނގޭނެެހންލިބުނުކަން  ހަމައަށް މީގެ އިތުރުން، މުދާ ން.ފިޔާ އިތުރަށް ދައްކާފައިވުބާރަ) ރު

 ކަން ތަކެތި ލިބިފައިވާ ދަދަށްޢަ އެއްބަސްވެފައިވާ، މުއްދަުތގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ،ސަބަބުން ނުވުމުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތުން؛
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 ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ އާއި ފައިސާ ގޮތުގައިދޭ އެހީގެ ގެއްުލމަށް ލިބޭ ގޮތުން ޤުދުރަތީ) 8(

 ފަސްދޮޅަސް ( 67,847 އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ދަރަނބޫދޫ ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ގޮތުން

އެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މި ފައިސާ  ރުފިޔާ) ހަތެއް ސާޅީސް ސަތޭކަ އަށް ހާސް ހަތް

 ؛ނެތުން އެނގެންއިވާކަން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްފަ

ވަނަ  2013ޖުލައި  30 ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުރުމަށް މަރާމާތުތަކަށް ޚަރަދުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރަންހުރި ބައެއް ) 9(

ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ އިސް  ހާސް ފަސް އަށްޑިހަ އެއް  ސަތޭކަ (އެއް 181,564 ދުވަހު

ކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮްށ  އަދި، މި ޚަރަދު ން އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އިނގެއެވެ.މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަ 

ވީނަމަވެސް، މި ޚަރަދާއި  ދީފައިލޫމާުތ ޢުމަ ރުންނަށްލާންކޮށްގެން އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ޮއޑިޓަޢުއި

މި ޚަރަދު  ،ތީނަށް ލިބިަފއި ނުވާގުޅޭގޮތުން ޚަރަދު ވައުޗަރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްަކން ކަށަވަރު ކުރެވެން ލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެއުކުރެވިފައިވަނީ ދަ

 ނެތުން؛

 ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުންދެއަތޮޅު އުތުރުބުީރ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނިލަ) 10(

ބައެއް ، ގޮތުންއެ ން.ފައި ނުވު(ހ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ ބަދަުލތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓް ކޮށް ގެ 7.01

ރަޖިސްޓްރީއަށް  ބައެއް ހަރުމުދާ ހަުރމުދަލުގެ ފައިވާނެގަ އަހަރުތެރޭގައި އި،މާޑު ނަމްބަރު ަޖހާފައި ނުވުހަރުމުދަލުގައި ކޯ

ސާބުތައް ބަލަހަްއޓާފަިއ ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތަްށ ހަރުމުދަލުގެ ހި  7.11އިުދގެ މާއި، އެ ގަވާވައްދާފައި ނުވު

 ނުވުން؛

، އްޔިތުންގެ ބޭްސ ފިހާރައިން ވިއްކާ ޭބހަށް ިލޭބ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ލިޔެދަރަނބޫދޫ ރަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުީރ ނިލަ ) 11(

ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުގެންދާކަމާއި، ބޭސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިާސ  ،ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިކުރާ

ބޭސް ފިހާރައިގެ އަދި  ނެތުން.ވަކި އުޞޫލެއް  ހަވާލުކުރާނެ ކައި ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއާތިޖޫރީއަށް ވެއްދުމަށްޓަ

ނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެ ބޭސް ފިހާރައިގެ ސްޓޮކް ރުން، . މީގެ އިތުވުންން ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވަތްގަ

ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ބޭސް ދޫކުރުމުގައި ވަކި މާއި، ފައި ނުވުބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާެމއް ގާއިމް ކޮށް

ނޑައަޅާފައި ނުވު ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުގެ ސަބަބުން އުޞޫލެއް ކަ

 ން؛އިސާއެއްކަން ދެނެގަނެވެން ނެތު ިލބެން ޖެހެނީ ކިހާ ފައިާސއެއްކަމާއި، ނުލިބި ވަނީ ކިހާ ފަ  ށްބޭހަ

ހާސް)  (އެއް 1,000އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީެގ އަގު  ،ގެ (ނ) ގައި 8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  12(

ވާނަމަ، އެފަދަ ަތކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނުރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު )(ފަންސަވީސް ހާސް 25,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 ންދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީނިލަތެރެއިން މަދުވެގެން ިތން ފަާރތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުަމްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ން. އެޮގތުން، ފަރާތުްނ އަގު ހޯާދފައި ނުވުތިްނ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާާރއިން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަްތތަކަށް 

ސަތޭކަ) ރުފިޔާ  ހާސް އެއް (އަށާވީސް 28,100ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޮންވެިލ ގަތުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ުޖމްލަ 

މިތަކެތި  މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، ހޯދާފައި ނުވުން.ދެްނނެވުނު އުޞޫލުން ތިން ފަރާުތްނ އަގު  ކުރިންހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، 

 ތަށްކަން ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތުން؛އެންެމ ފައިދާހުރި ގޮ ހޯދިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް
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ގައި ތަަނށް ހޯދަން ޭބނުންވާ ޚިދުމަތް ނުަވތަ ގަންަނން ޭބނުންވާ ތަކެތި  8.05ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ) 14(

ހޯދަންވާނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން 

ވަނަ  2013ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ންދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިލަނަމަވެސް، ކަމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ

މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ  ން.އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވު

ތަނަށް ލިބުުމން ތަކެތި  ،ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް ވަނަ މާއްދާގައި އޯޑަރުކުރެވޭ ތަކެތި 8.11މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ބަލައިގަތް ނޯޓުގައި ނުަވތަ މުަދލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައި ތަކެިތ ލިބުނުކަަމށް ތަކެއްޗާއި ޙަވާުލވާ މުވައްޒަފު ސޮއިކުރަން 

އެ މުދަލާއި ޙަވާލުވާ ވާނޭކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ީވަނމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަންނަ މުދާ ަތނަށް ިލބުމުްނ، 

އެހެންކަމުން، ތަނަށް ގަންަނ މުދަލަކީ ނުވަތަ ހޯދާ ނުވުން.  ކޮށްފައިލިބުނުަކން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުތަކެތި  ފަރާތުން 

ގަންނަ ހުރިހާ މުދަލެއް ތަނަށް ހަމައަްށ އަދި  ޚިދުމަތެއްކަމާއިމުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ ކޮންކަމަކަށް، ކޮން ޭބނުމަކު ހޯދާ 

 ން.ެނތުން ކަށަވަރު ކުރެވެލިބުނުކަން 

 ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް  ބ.

ބިނާކުރެވުނު  ކޭގޮތްގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ނޑުގޮތެއްގައި ،މުގެ ސަބަބުންބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަ އަށް )14) އިްނ (1( ބަރުންއަސާސްގެ ނަ ނިލަންދެ އަތޮޅު  ،މައިގަ

އަށް ނިމުުނ މާލީ އަަހރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގަިއ  2013ޑިސެމްބަރު  31ގެ އިދާރާކައުންސިލް  އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ 

އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް،  ،އެއްގޮތަށްބަލަހައްޓާފައިަވނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ބަޖެޓުގައި ކަ

 .ދެކެމެވެނުމިއޮފީހުން  ގޮތަށްކަމަށްދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއް ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2006/3

ނޑު ގޮތެއްގައި 2013 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންފ. ދަރަނބޫދޫ  ،އަދި ޤާނޫނު ނަްނބަރު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރު މައިގަ

 މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެއްޮގތަށްކަމަށް  2010/7
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 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޅ. 

 އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  ތައް މާލީ ބަޔާން  .1

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ޮކންމެ  35(ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނު) ެގ  2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  އޮފީހެއްގައި، އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ ކަ

މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އޮފީހެއްގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، ތައްޔާރުކުރާ އަހަރީ  އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 

އިދާރާގެ  ދަަރނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި  2013ތުގެ ބަޔާނާއި، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރި ގޮ 2013

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ) ގެ  2006/3ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 .އި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ މާއްދާަގއި ބުނާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

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

 މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑު ތަކުގައާއި މުވައްޒަފުންގެ ގޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުން  .2

 ފައިސާއާއި ލިބޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާގައި ވަނަ 88 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މަތިންކަމަށް ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ފައިސާ  މުދަލާއި ދައުލަތުގެ  ބަލަހައްޓަންވާނީ މުދާ

ގެ (ނ) ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތާގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީ  1.03އެވެ. އެގޮތުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ބަލައިގަްނނަ ކައުންސިލަށް ހުންނަ ަތންތާނގައި ދައުަލތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ތިޖޫރީގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަެވސް، 

 ީރއަށް ވައްދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ. ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ތިޖޫ

ވަގުތީ ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުކޮށް ހުންނަ ފައިސާ  ،ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު، މީގެ އިތުރުން

އޮޑިޓަރުންނަށް މައުލޫމާތު ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު ބައެއް ަފހަރު ގެއަށް ގެންދާކަމަށްވެސް ގޮތުން ބެހެއްޓުމަށް 

އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ،  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީ ފައިވެއެވެ.ދީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  12ގެ ) ނުނޫޤާތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ( 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާީނ، 

ހުޅުވައި އަދި ހިންގާ އެކައުންޓެއްގައި ކަމަށާއި، އެފަދަ އެކައުންޓެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ، 

) ގެ ނުނޫޤާ ތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ( 2006/3ާޤނޫނު ަނންބަރު ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޭޓެނ ނިޒާމެއްގެ ދަށުްނ ކަމުގައި 

ފައިސާ ، އްދުމާއިދުވަަހށް ތިޖޫރީއަށް ނުވެ ސާ ދުވަުހންަބލައިަގންނަ ފައި އުންސިލަށްށްަފއިވާއިރު، ކަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 11

ނޑާމޭޒު ންގެ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު  ނޭނގުމާއި، ަފއިސާއަށް ވާނުވާ ކީ މަބެހެއްޓު އި އެ މުވައްޒަފުންެގ ގޭގައި ފައިސާވަތްގަ

  .ކަމެއްކަން ާފހަގަކުރަމެވެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންުކރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ  6.15އަދި  (ނ)ގެ  1.03 ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ (ހ) 

 .ދަންނަވަމެވެ ން ގެންދިއުމަށްމުއްޓަ ހަލަތިޖޫރީ ބާކީ ބަ ހައްޓައި ތިޖޫރީގައި ބަމާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ހުއްދަނޫން  47) ގެ ނޫނުޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3(ށ) ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

(ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ފަދައިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ  ވަނަ މާއްދާގެ 48ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިަޔވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ތަނުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު މަދުވުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  .3

ވަނަ  2014ސެޕްޓެމްބަރ  20ގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ބެލުމަށް ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ

ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  އެއް ހާސް ސަތޭކަ  (އެއް 100,186ތިޫޖރީގައި އެ އިދާރާގެ ހުރި ފަިއސާ ގުނިއިރު،  އެ އިދާރާގައިދުވަހު 

ނޑުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި  އަދި، ) ރުފިޔާހައެއް  1,574އެ މުވައްޒަފުގެ މޭޒު ވަތްގަ

ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި  ،ނަމަވެސްހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް) ރުފިޔާ (އެއްހާސް ފަސް

(ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ  7,401 ުމވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަލައިގަންނަފައިސާ ގޮތުން  ހިސާބުތަކުން ދައްކާ އޮޑިޓަރުންގެ 

ދަރަނބޫޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ިނލަންެދއަތޮޅު އުތުރުބުރީެޖހެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކެއް) ރުފިޔާ ހުންނަން 

ސަތޭކަ އަށާވީސް) ރުފިޔާ މަދުވާކަން  ސް އަށްހާ (ފަސް 5,827ހުންނަންޖެހޭކަަމށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ޖުމްލަ 

  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ލެްއ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަދަ، ހުއްދަނޫން ޢަމަ 47) ގެ ނޫނުޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނުވަތަ  ން މިކަުމގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްވަަނ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ފަދައި 48އެ ާޤނޫނުގެ  ބެލެވޭތީކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބު ނިންމާފައި ނުވުން ޙަ ގޮތުން ވަގުތީ  .4

ވަނަ ދުވަހު އެ އިދާރާއަށް ގަންނަްނ ބޭުނންާވ  2014މެއި  30 ،އިދާރާއިންދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ  ންދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީނިލަ

(ހަތްދިހަ ާހސް) ރުފިޔާ އެއިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރި ކަމަށް  70,000ކަމަށް ަބޔާންކޮށް  ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް

ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް މި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް  ންފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތު އެ އިދާރާގެ "ތަކެތި ގަތުމަށް ވަގުތީގޮތުން

ވަނަ އަހަރު ދަރަނބޫދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޑީސަލް ގަތުމަށް އެ މުވައްޒަފާއި  2010މި ފައިސާއަކީ  ،އިތުރަށް ބެލިބެލުމުން

ގެ ނިޔަލަށް މިފައިސާގެ ހިސާބު  2014ސެޕްޓެމްބަރ  20 އަދި  ދިެނވެ.ހަވާލުކުރެވުނު ފައިސާކަމަށް އެަފރާތުން މައުލޫމާތު 

ނުވާަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި ޚަރަާދއި ގުޅޭ ގޮތުން ފައިސާގެ ބިްލ  ުއނިކޮށްފައި ންލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުކައުންސި

ެގ ރެވުނު ފަރާތުކްސް ޖަހައި ބިލް ކުމި ބިލުގައި ޓިޕެ ޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައި ނުވާއިރު،ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮ

ތުގައިވެސް މި ޚަރަދަކީ ހަމަ ހަޤީޤަ ،މާއިނެތްކަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ޞައްޙަ މި ބިލުގެވުމުގެ ސަބަބުން  އަލުން ލިޔެފައި ނަން

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތްކަން
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ވާއިރު، ކައުންސިލްގެ  ކަމަށް 2010ފެބްރުއަރީ  25 ލިޔެފައިވާ ތާރީޚަކީމީގެ އިތުރުން، މި ބިލުގައި ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް 

ގޮތުގައި  އެއްގެހަވާލުކުރި ފައިސާ ވަނަ އަހަރު 2014އިދާރާގެ "ތަކެތި ގަތުމަށް ވަގުީތ ގޮތުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި 

މި ފަިއސާއިން ގަނެފައިވާ ޑީސަލާއި ، މެއްކަމާއިކޮށްފައި ވުމަކީ މި މުާޢމަލާތުގެ ޞައްޙަކަމާއި މެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަ ކޯޑުރެ

ތާރީޚް ލިޔެފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތުމުެގ ، ޙަވާލުވި ފަރާތުން، އެތަެކތި ަހމައަށް ލިބުނުކަަމށް ސޮއިކޮށް

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވެސްސަބަބުން، ބިލުގައިވާ އަދަދަށް ޑީސަލް ލިބުނުކަން ދެނެގަނެެވން ނެތްކަން

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ކަންކަމުގައި ގުޅޭ ފައިސާއާއި  ، މާއިކޮށްފައި ނުވުމަތިން ޢަމަލު ތަކުގެދުގައި ކަ

ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުަގއި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވުމަކީ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމުގައި ރުމަށް މަގުފަހިާވނޭ ކަމެއްފައިސާއަށް ވާނުވާ ޭނނގުމާއި، ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކު ދައުލަތުގެ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މާލިއްޔަތުގެ އުލަތުގެ ދަ(ހ) ކައުންސިލްގެ ފައިސާ އާއި ގުޅޭ ކަންކަމާއި، ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި، 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުަމށް ދަންނަވަމެވެ.ގަވާއިދު   ގައި ކަ

މިކަމުގައި ކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިސާބު ނިންމުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ސާއާއި ބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެފައި އުންސިލްގެ(ށ) ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި  47) ގެ ނޫނުޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3ންބަރު ޤާނޫނު ނައިހުމާލުވެފައި ވާތީ، މިކަމަކީ 

 ފަދައިން އެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ 48ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެ ޤާނޫނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ހުއްދަޫނން ޢަމަލެއް

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައިނުވުން ބޭންކް އެކައުންޓްގެ  .5

އަމިއްަލ މެދުވެރިކޮށް ޚަަރދުނުކުރި ނަމަވެސް،  އެކައުންޓް ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ  2011ޖުލައި  04ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއިއެކު ދަރަނބޫދޫ  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ކުންފުންޏަކާއި

ގެ ބޭންކް އިދާރާ ހާސް) ރުފިާޔ ކައުންސިލް (ދެ 2,000އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮންެމ މަހަކު ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގަިއ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެޓަކައި ޔަޤީންކުރުމަށްއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އެއްަބސްވެފައި ވާއިރު، މިފައިސާ ޖަމާކުރާކަން 

 އެކައުންޓްގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި ގަވާއިދުން އެކައުންޓް ބާކީ ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް  1.12

 އަދިގެ (ށ)  1.12 ގަާވއިދުގެ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުެގ މާ އަދި، އެކައުންޓު ބާކީ ރަނގަޅަްށ ބަލަހައްާޓފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބން،

މިހެންވުމުގެ ސަބަުބން . މެވެފާހަަގކުރަ ކޮްނސައިލް ކޮށްފައި ނުވާކަންރިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ޭބންކު އެކައުންްޓ  6.25

(އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ  195,161ގައި އެކައުންޓުގައި ހުރި ކަމަށް ދައްކާ  2013ޑިސެންބަރު  31

އެކައުންޓުްނ  މިކަމުގެ ސަބަބުން އަދި ޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ރުފިޔާގެ ސައް

 ވެ.ފާހަގަކުަރމެ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަންފައިސާ ވެ އޮތުމާއި ފައިސާ މަދުވިޔަސް އެކަން ފާހަގަ ނު

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ބާކީ ތައްޔާރުކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކައުންޓް 1.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ބޭންްކ  ޮކންމެ މަހެއް ނިމުމުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި އަދި މިދެންނެވި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

 އެކައުންޓުން ދައްކާ ބާކީއާއި ފޮުތން ދައްކާ ބާކީ ރިކޮންސައިލް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ކުރުމުގައި ފ. ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް  .6

 ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން 

ނޑުގެ ވަށާފާުރ  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ފޫުޓން ތަނބު  15ފޫޓް  15ފޫޓު އުސްމިނަށް ރާނާއި،  03ދަަރނބޫދޫ ފުުޓބޯޅަ ދަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް  މަސައްކަތް ކުރުމުގައިސިމެންތި ޖެހުމުގެ  ން ފަރާތު 02ޖަހައި ފާރުގެ 

 ފާހަގަުކރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ނުވާކަމަށް  ޢަމަލުކޮށްފައި

 :ތަފާތު ނަންނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  6.01

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނު ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ފަންސާސް  އިސައްތަ(ދު 252,710މުގެ ތަކެތީގެ އަގަށް ދަރަނބޫދޫ ފުްޓބޯޅަ ދަ

ިދހައެއް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ސަތޭކަ  ހާސް ހަތް ދެ

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ަވނަ ދުވަހު އަންާގފައިވެއެވެ. އެޮގތުން، މި  2012ޖުލަިއ  05 ނިންމައި، އެކަްނ ދަރަނބޫޫދ ކަުއންސިލަށް

ލޫމާތެއް އެއްވެސް ޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢުލާންކޮށް، މި އިޢުވަނަ ދުވަހު އި 2012ނޮވެމްބަުރ  19ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަން  03ނގެން ނެތްނަމަވެްސ، ދިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެފަރާތަކުން ހޯ

އުލާްނ ޢިކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެންޖެހޭތީ ލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބައެއް މަޢުއި މިވެ. ނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވުނެ

ފުރިހަމަ ނުވަނީ ކޮްނ ފުރަތަމަ އިޢުލާނުން  ކޮށްފައިވާއިރު،ލާނެއް ޢުއިދެވަނަ ވަނަ ދުވަހު  2012ނޮވެމްބަރު  26ބާޠިލްކޮްށ، 

ނަމެއްގައި  4ނާއި ގުޅިގެން އުލާޢި ދެވަނަފާހަގަކުރެވުނެވެ. ތަކެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަންވެސް  މަޢުލޫމާތު

ތަނުގައި ހުރި އިރު، މިއީ ދެ ފަރާތަކުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ިހސާބުތަކެއްކަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފަިއވާ

 މި އަންދާސީ ހިސާބުަތކުގައިވާ އަގުތަށް ބޮޑުކަމަްށ ެފންނާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ަނމަވެސް ހާމަވެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތަކުން 

ލާނާއި ގުޅިގެްނ ޢުލާންކޮށްފަިއވެއެވެ. މި އިޢުންވަނަ ފަހަރަށް އި ތި  ވަނަ ދުވަހު 2012ިޑސެމްބަރު  04ލްޮކށް، ބާޠި ވެސްލާނުޢުއި

އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި، އަގަށް ވާއިރު މި ން އަންާދސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނަމެއްގައި ދެފަރާތަކު 4

 ގެނެސްފައިވާކަންވެސް ފާަހގަކުރެވުނެވެ. ބަދަލު

ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދެފަރާަތކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާުތ 

ސް ވިޔަފާރިކުރާ މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނި ތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަަތ ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެ

ގެ (ށ) ގަިއ  8.46ތަނެއްގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުްނ ބީލަން ުހށަހެޅުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ 

ހިސާބު ބަލައިގަނެ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވުމަކީ، ގިނަ  މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް އަންދާސީވާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައި

ތަކެއް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިާވ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ އޮތްކަމުގަިއ ފަރާތް

  ފާހަގަކުރަމެވެ.

 :ނުވުން ގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރާ ކޮމިޓީ އަންދާސީ ހި  6.02

އަގުތައް ބަލާ، އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ ކަންކަމަށް ލިބޭ  ވަނަ މާއްދާގައި އެކި  8.18ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެކަމެއް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ަކނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ައންދާސީ ހިސާބު ަބލާ ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސަންވާނޭކަމަށާއި، ިމ 

ލިޔެ، ޮކމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސި މެމްބަރުްނނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން  ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ނަމާއި، މަޤާމު އެނގޭނޭގޮތަށް

ލިޔެ އަންގައި، ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންާވނޭކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިކޮމިޓީެގ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ 
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ޖެހުނީ ކީއްވެކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ލާން ބާޠިލް ކުރަންޢުއި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން ފުރަތަމަ ދެ

 މިފަދައިން ނިންމީ ކޮން ފަރާތަުކންކަން ދެނެގަނެވެން ނެތްކަންެވސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި  -އެންޓި  ކޮށްފައިވާއިރު  ޙަވާލު  މަސައްކަތް ކާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތަ  ކާއި މުވައްޒަފަ  6.03

 :ނުވުން 

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ފައިވާއިރު، ވާލުކޮށްޙަ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއިދަރަނބޫދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަ

އޮންނަ ފަރާތެއް ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން މި ފަރާތަކީ އޭރު 

 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާ-ގައިވާ ފަދައިން އެންޓި 6.08ގަވާއިދުގެ 

ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންާވނީ ، މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ ގެދައުލަތުގެ ތަނަކަްށ، އެތަނެއް

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މާއްދާގައި ފަހުގައިކަމަށް އެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށް -އެންޓި 

 :އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި  6.04

ނޑައެޅިފައިނިންމުމަށް ޙަދުވަހުގެ ތެރޭގައި  90ލަ ޖުމް މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި ނުނިޭމނެ ކަމަށް  ވާވާލުކުރެވުނު މަަސއްކަތް ކަ

ކަމުގައި އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ  އަންގާފައި ވާއިރު، މީގެ ސަބަބެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ފަރާތުންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު 

ނޑުގެ ވަށާފާރު  ޓު އަޑިއަށް ބައެއް ދިމަދިމާލުްނ ކޮންނަން ޖެހުމާިއ، ކޮންނަުމންާދ ފަސް ފޫ  ރޭނުމަށް ކޯުރ ކޮނުމުގައި ހަތަރުދަ

މި މަސައްކަތުގެ  މިއާއި ގުޅިގެންކަމަށެވެ.  ނަގައި މަގު ސާފުކުރަން ޖެހުމުން ބުޑުތައްއަދަދެއްގެ ރުއް/ގަސް  މަގުގައި ހުރި ގިނަ

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްިދްނ އިރުމާއި، ީދފަިއވާކަ ކައުންިސލްގެ އިދާރާއިން އިތުރުކޮށް  ދުވަސް 12މުއްދަތަށް 

އަންދާސީ ހިސާބުގައި  އެހެންަނމަވެސް ނުާވކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިންވަރާއި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ބަލާ، ރިކޯޑުކުރެވިފައި

ތަކަށް ބިނާކޮށްެގން ކަމުގައި މަސައްކަތް ތަނުގެ ޙާލަތާއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ކުރާ  މުއްދަތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާީނ، އެ

އެ ފަރާތްތަކަށް ، ތަނުގެ ޙާލަތު އި،ކަތްތަކާތަނުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާ މެވެ. އަދިދެކެ

ރިޢާޔަތްނުކޮށް، އެއްބަސްވެފައިވާ ނަމަވެސް، މިކަންތަކަށް ދެކެމެވެ.  ވެސްދެވޭ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް

ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ހަމަހަމަ ކަމާއިއަންދާީސ ހިސާބުގެ މަކީ ފައިވުދީމުއްދަތު ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި އިތުރުކޮށް

 ރަމެވެ.ކަމުގައި ފާހަގަކުކަމެއް

 :އި ނުވުން އެއްބަސްވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ  6.05

، މުންވަމުންާދނަމަ، އެ ލަސްވާ ލަސްވުވަނަ މާއްދާގަިއ ކޮންްޓރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސް 8.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ގެ އަުގ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް، ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތް ަހވާލުވި ފަރާތުން ދޭންވާނޭކަމަށާިއ، އަދި، ެއ ގެއްލުމު

ނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މުޅި ، ގެ އަގުންތެރެއިން ނުނިމި ުހރި މަސައްކަތު ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުކޮންޓްރެކްޓް ނިންމު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ގުނަ  0.75ގެއްލީމާ ޖެހޭ އަދަދުގެ  މަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، މަސައްކަތް ނުނިމި  7ވާ އެއްބަސްވުމުގެ ހަވާލުވި ފަރާތާއި އެކު ވެފައި ނަމަވެސް، މަސައްކަތް

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެ ނޑޭނީ ކަ ގެ ނަމަ، މަސައްކަތުގެ މުޅި އަގުލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކެ

 ޞޫލުންކަމުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އުނިކުރާ އު 0.05%
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 :އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ނުވުން  6.06

 2013މާރޗް  30އިން  2012ޑިސެމްބަރު  16ދުވަސް ( 90ވަނަ މާއްދާގައި މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  5އެއްބަސްވުމުގެ 

ކަމަށް ވަނަ ދުވަހު  2013ޫޖން  09ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް ނިންމާ، ކައުްނސިލަށް އަންގާފައިވަނީ  އަށް) ދީފައިވެއެވެ.

ދުވަހާ  12އިތުރު ކޮށްިދން މަޤުބޫުލ އުޒުރެއްެނތި ( ދުވަސް 62ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާއިރު، ަކނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮަތްށ  7ބަސްވުމުގެ ވެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެއްރެވުނެހަގަކުިއތުރުވެފައިވާކަން ފާމަސައްކަތް ނުނިމި އެކު) 

ހާސް  (ނުވަދިހަ ނުވަ  99,995ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނިނުކޮށް، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމުގައިވާ 

އާިއ  ވަނަ މާއްދާ 5އެއްަބސްވުމުގެ އެވެ. ރާތަށް ދައްކާފައިވެލުކުރެވުނު ފަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ުރފިޔާ، މަސައްކަތް ޙަވާ ނުވަ

ގެއްލުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ) ރުފިޔާ، އެއް ސަތޭކަހާސް  (ތިން 3,100ދަށުން، މަސައްކަތުގެ އަގުން  ވަނަ މާއްދާގެ 7

މިންވަރު ބަލައި، ސޮއި ކޮށްފައި ނުވުމުގެ ޖެހެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ އުނިކުރަން 

ނޑައެޅޭކަށް  ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގެއްލުމުެގ ޖުމްލަ 8.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ސަބަބުން އަދަދު ކަ

 ނެތެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މާްއދާގައިވާ ފަދައިން، ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަަމ ވަނަ  3ގެ  15ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު (ހ) 

ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން . މިގޮތުން ދަންނަވަމެވެހުމަށް ނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެދިކު، ވާދަވެރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދާކަމާއެ

ނަމުގައި ނުވަތަ ޕާްޓނަޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު މީްސމީހުންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުްނުފނި ތަކުގެ 

 އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ބީަލން ހުށަހެޅުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ލައިނުަގތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ވީހިނދު، އެފަދައިން ހުަށހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަ 8.46

 އެ މަސައްކަތެއްަބލާ،  އަންދާސީ ހިާސބުތައް ވާގޮތަށް ވަނަ މާއްާދގައި 8.18ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ) (ށ

ނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ައންާދސީ ހި  މި ކޮމިޓީގެ މަށާއި، ސާބު ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސުހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

މެމްބަރުންގެ ނަމާއި، މަޤާމު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ، ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސި މެމްބަރުންނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގައި، 

މިޮގތުްނ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޭޅ  ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އް ބާތިލް ކުާރނަމަ، އެކަން ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ތަފްީޞލުކޮށް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ.އަންދާސީ ހިސާބުތަ

) ދައުަލތުގެ ަތނަކަށް، ެއަތނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުިރ ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން ނ(

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް -ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އެންޓި 6.08 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ދަންނަވަމެވެ.

ތަނުގެ ޙާލަތު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގައި  ތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި )ރ(

އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް  ހިމެނުމަށާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ

އަދި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މަަސއްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް  ދަންނަވަމެވެ. ހިމަނާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް

ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް  މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސްނުދިނުމަށާއި، 

އެގެނެވުނު ބަދަލެްއ  އާއި އެއްގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ 8.30ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުޮކށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް، ަބދަލު ެގނެވުނު ސަބަބާއިއެކު ލިޔެ، ފައިްލ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.



 

 

 
 info@audit.gov.mvް: މެއިލ-އީ   3316430 ފެކްސް: 3323939 ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ،، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ (   
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ނޑައަޅާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  )ބ( ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަ

ތެރެއިން ނުނިމި  ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އާއި އެއްގޮތަށް ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް،ވަނަ މާއްދާ 8.29ގަވާއިދުގެ 

ނޑަައޅާފައިވާ މުއްދަތު ިނންމުމަށްމުޅި ކޮންޓްރެކްޓް ، ގެ އަގުންހުރި މަސައްކަތު ކަމުގައި ގުނަ  0.75ގެއްލީމާ ޖެޭހ އަދަދުގެ  ކަ

 ދަންނަވަމެވެ.

ސައްކަތުގެ މަ ،މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ކޮްނޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުްނދާނަމަ، އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު )ޅ(

 އުނިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގޮތުގެ މަތިންއެއްބަސްވުމުގައިވާ  ކުރިންއަގު ދިނުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ހުއްދަޫނން  47) ގެ ނޫނުޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )(ކ

(ށ) ގައިވާ ފަދައިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 48ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަނެގެން ގެނެސް ގުދަންކޮށްދިނުމުގެ  .7 ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

 ޚިލާފުވެފައިވުން  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި 

ނޑުގެ ވަށާފާުރ ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެިތ މާލެއިން ގަނެގެން ގެނެސް  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ފާހަގަކުރެވުނު ނުވާކަމަށް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިގުދަންކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 :އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވުން  7.01

އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދާ އަންާދސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަންވާނީ  ވަނަ މާއްދާގައި  8.17ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު

ނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ޙާޟިރުގައިކަމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަާރތްތަކުެގ  ކަ

ނޑުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު ތަކުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނޭކަމަްށ އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ، އެފަރާތް  ޙާޟިރުގައި ކެ

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ތަކެތި ާމލެއިން ގަނެެގްނ ވެއެވެ. އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި ނަަމވެސް، ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ބޫދޫައށް ގެނެސް ނރަުނންވާ ތަކެތި ަގނެގެން ދަން ބޭގަންނަ ،ލާނުގައި ޢުފަރާތެްއ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އި ގެނެސް ގުދަންކޮށްދޭނެ

 ގުދަންކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ތަފްޞީލް ސިޓީއަކުން ހުށަެހޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ. 

ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވުމާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ  ތަކެތި ތަފާތު އަގެއްގައި ބައެއް  އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުތަކާއި  7.02

 މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްފައިވުން 

ނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަނެގެން ގެނެސް ގުދަންކޮށްދިނުމަށް އަމިއްލަ  ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ހާސް  ނުވަ އިސައްތަ(ދު 209,090މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުންވަނަ  6ފަރާތަކާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

ރޭޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ  ދީފައިވާ މި އަގަކީ އެފަރާތުން އަގު ހުށަހެޅިއިރު ،ނުވަދިހަ) ރުފިޔާއެވެ. އެގޮތުން

އްޗަށް ބިލް ފައިވާ ރޭޓަށް ވުރެ ބޮޑު ރޭޓެއްގައި ބައެއް ތަކެއެއްބަސްވެކޮށް ބިލް ކުރުމުގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ،އަގެކެވެ. ނަމަވެސް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ތި ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާކަންއެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ބައެއް ތަކެ ،ފައި ވާކަމާއިކޮށް

 ދައްކަންޖެހޭ ފޯރުކޮށްެދވުނު ތަކެއްޗަށް  އްޗަްށ ބިލްކޮށްފައި ވުުމންރެ ޮބޑު ރޭޓެއްގައި ބައެއް ތަކެއެއްބަސްވުމުގައިވާ ރޭޓަށްވު

 ،ސަތޭކަ ބާރަ) ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަުކރަމެވެ. މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ (ތިންހާްސ ފަސް 3,512އަދަދަށްވުރެ 



 

 

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

15 ސަފުހާ    ގެ 21  

ބޭނުންާވ އަދަދަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭ  ،ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވީމާ

މަސައްކަތް  ،ނަމަވެސް ދީފައިވެއެވެ.އުޞޫލުން މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު 

މިއީ އެްއބަސްވުމާއި  ،ނުވުމުގެ ސަބަބުން ުއޞޫލެއް ހަމަޖެހިފައި ވުމުގައި މިފަދަިއވާ އެއްބަސްޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު ވެފަ

 .ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ފާަހގަކުރަމެވެ

ކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ދުވަސް 30އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ސޮއި ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،މީގެ އިތުރުން

ލިބުނު ތާރީޚް ލިޔެ  އަދި ތަކެތިޗެކްކޮށް  ،ހަމައަށް ލިބުނުކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިން ބަލައި ތަކެތި ،ވީނަމަވެސް

 ސޮއިކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށް އެފަރާތުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާކަމާއި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި 

 ކުރެވެން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެެވ.މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ޔަޤީން

ގައި ދައުލަތުެގ ތަންތަުނން ހަވާލުކުރާ ަކންތައްތައް ަބލައިގަންނަންާވނީ  8.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުގެ 

އްކަތާއި ވިއްކާފައިވާ އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެކަންތައްކޮށް ނިންމުުމން ކަމަާށއި އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފަށް ކޮށްަފއިވާ މަސަ

ގައި މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ  8.30އެގަވާއިދުގެ  ،ތަކެތި ބަލައިގަނެގެން ނުވާނޭަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި

އެގެނެވުނު  ،ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަަތށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްެޖނަމަ ލަސްނުކޮށް

ދަރަނބޫދޫ  ،ނަމަވެސްއޮންނަންވާނޭކަމަށް ބަޔާންޮކްށފައި ވީދަލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަްށ ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި ބަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިފަދައިން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އެއްބަސްވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން  7.03

ން، މުވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެ ލަސްވާ ލަސްވު 8.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެ  އަދި، ވާލުވި ފަރާތުން ދޭންވާނޭކަމަށާއިޙަ އިމަސައްކަތާ ތަ ޖޫރިމަނާނުވަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް، ގެއްލުމުގެ އަގު

ނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ  ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ގެއްލުމުގެ އަގު ކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ މުއްދަތުމުޅި ކޮންޓްރެކްޓް ނިންމު ގެ އަގުން،މަސައްކަތު ކަމުގައި ގުނަ  0.75ގެއްލީމާ ޖެހޭ ައދަދުގެ  މަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  7ވާލުވި ފަރާތާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޙަ އިމަސައްކަތާމި ނަަމވެސް، އެހެންބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ނޑައަޅާނީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުން، ކަ  ގެ އަގު  ޖުމްލަމަސައްކަތުގެ  އަގު ކަ

މި އެއްބަސްވުމުގެ  ،ހެންވުމުގެ ސަބަބުންމިލުންކަމުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ. އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އުނިކުރާ އުޞޫ 0.05%

 8.29އިދުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ުނނިންމުމުގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުަލތަށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ

 އަދަދަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބެންެޖހޭ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގެ (ހ)  8.17(ހ) އާންމުކޮށް ިއޢުލާންކޮށްެގްނ ހޯދާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަަލއިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑަ ގައިވާ ފަދައިން އަޅާ ަވކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ާޙޟިރުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ކަ

ގަިއ  3ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  45ވަނަ ބާބުގެ  15ބަލައިގަތުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. އަިދ، ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާިއދުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ޖެހުމުން ބީލަން ބަ ލައިގަުތން ބަންދުކޮށް ސުންގަޑީގެ ފަުހން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެްއ ބީލަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  2ވަނަ ބާބުގެ  15ބަލައިނުގަތުަމށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ގޮތުން އެންމެ ފަިއދާހުރި، ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި، ތަފާތުުކރުމެއްނެތި، ހާމަކަން ބޮޑު، އިޤްތިޞާދީ

 ކޮންޓްރެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ގޮތުގެ މަތިން، ކައުންސިުލން އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރާ ވަނަ މާއްދާ ަގއިވާ  8.28) ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ ށ(

ކަމަށާއި، އަދި އެގްރިމަންޓާއި  ނިންމުމުން ކޮށްޓްގައިވާ ގޮތަށް އެ މަސައްކަތްމަންބަލައިގަންނަންާވނީ އެގްރިމަސައްކަތްތައް 

  ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ބަލައި ނުގަުތމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ބުްނ ނުވަަތ އެހެންވެސް މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްެގ ސަބަ އާއި އެއްގޮތަށް  8.30ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ ) (ނ

ގޮތަްށ އެގެނެވުނު ބަދަލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭ ،ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަަތށް ބަދަލެއް ގެންަނން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް

 ދަންނަވަމެވެ.ހަމަޖެއްސުމަށް ލިޔެކިޔުމުން 

ނޑައަޅާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ގެކޮންޓްރެކްޓް (ރ) މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެ ލަސްވާ ަލސްވުމުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަ

ތެރެއިން ނުނިމި  ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، 8.29ގަވާއިދުގެ 

ނޑަައޅާފައިވާ މުއްދަތު ކޮންޓްރެކްޓް ިނންމުމަށްމުޅި ، ގެ އަގުންހުރި މަސައްކަތު ކަމުގައި ގުނަ  0.75ގެއްލީމާ ޖެޭހ އަދަދުގެ  ކަ

 ދަންނަވަމެވެ.

ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ނަގާފައިވާ ފައިސާ އެ ފައިސާ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް  .8

 ނެތުން ރައްދުކޮށްފައިވާކަން ޔަޤީންކުރެވެން 

 ހަމަޖައްސައި ންލަ ފަރާތްތަކަްށ ލިބޭ ގެއްލު އަމިއް ،އާއިަފއިސާ ވޭއެހީގެ ޮގތުގައިދެ ފައިާވ ގެްއލުމަކަށްދުރަތީ ގޮތުްނ ލިބިގު

ދަރަނބޫޫދ ކައުންސިލްގެ  ްނދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީނިލަ އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާުލ ކުރުމަށް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

 30އެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް) ރުފިޔާ  ހާސް އަށް ދޮޅަސް ހަތް (ފަސް 67,847އިދާރާއިން 

 ކަށަވަރު ކުރެވެންމި ފައިސާ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްފައިވާކަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ވަނަ ދުވަހު  2013ޖުލައި 

ވަނަ  2012އަދި  2011ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއްަގއި  ،ޮގތުންނެތްކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ. އެ

 އެންމެހާ ލިސްޓުގައިވާ  ،ދަދު ލިޔެފައި ވީނަމަވެސްޢަގެ ނަމާއި ރަމްޒީ އެހީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ގިނަ ބައެއްއަހަރު 

އިސާ ލިބެންޖެހޭ މި ފަ ،މެވެ. އަދިފާހަގަކުރަކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ތްތަކުން މި އެހީއަށް އެދިފައިވާފަރާ

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ ައހަރާއި  2011 ކައުންސިލުން ބުާނ ލިޔުމުގައި ފައިސާއާއި ޙަވާލުވިކަމަށް ،ފަރާތްތަކުން

 ،އީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަމާއިކޮށްފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މި ސޮއި ލިބުނުކަމަށްފައިސާ  ތާރީޚްތަކުގައި

 އްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަންވެސް ޙައެ ފައިސާ  ،ފައިސާ ގިނެމިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއޓިފައި ނުވުމަކީ އެ ފައިސާ  އިމިފަދަ މުހިންުމ މުޢާމަލާްތތަކާ ފާހަގަކުރަމެވެ. ފައިސާއާއި ބެހޭ 

ނަހަމަ ގޮތުގައި  ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގުމާއި ،ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ކަމެއްކަމާއި

 ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނޭ

 ންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދި 

ހިންާގ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ެއހެނިހެން މުޢާމަާލތްތަކުގެ ލިޔެިކޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ގޮތުގެ ގައިވާ  4.11ނަގާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އް ކުރުމަށް ށް ދަްނނަވަމެވެ. އަދި، ޚަރަދެބެލެހެއްޓުމަ
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އެ ފައިސާއެއް ލިބެންީވ އަޞްލު ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އެފައިސާ އެއް ލިބުން ޙައްޤުވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން  މަތިން

ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރާނަމަ، އެީމހަކާ އެފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި ފައިސާ ލިބެންވާ އަސްލު ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ 

 ވަމަވެ.ލިޔުމެއް ހޯދުމަށްވެސް ދަންނަ

 އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައި ނުވުން  .9

ކުރަންހުރި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ

އަށްޑިހަ  ސަތޭކަ (އެއް 181,564 ވަނަ ދުވަހު 2013ޖުލައި  30 ބަޔާންކޮށް ކަމަށް ކުރުމަށް ބައެއް މަރާމާތުތަކަށް ޚަރަދު

 ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ހާސް ފަސް އެއް

އެ އިދާރާއިން ސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމަށް އެްއބަ ލާންކޮށްގެންޢުކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އި  އަދި، މި ޚަރަދު ދައްކައެވެ.

ޚަރަދު ވައުޗަރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  މަވެސް، މި ޚަރަދާއި ގުޅޭގޮތުންވީނަ ދީފައި ލޫމާތު ޢުމަ ރުންނަށްއޮޑިޓަ

ަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އުްނ، މި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ދަ. އެހެންކަމުމެވެިލބިފައި ނުވާަކްނ ފާހަގަކުރައޮޑިޓަރުންނަށް 

ޚިދުމަތަކަށް ކޮށްފައިާވ ޚަރަދެއްކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނުވަތަ  ތަކެއްޗަށްއިމުގެ ތެރެއިންކަމާއި، މިއީ ތަނަށް ިލބިފައިވާ 

 ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކު ލާތްތަކާއި އެހެނިހެން މުޢާމަލާްތތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެންގާ ފައިސާގެ މުޢާމަ(ހ) ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހި

 ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ.

ކޮށްފައިވާފަދަ، ހުއްދަޫނން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 47) ގެ ނޫނު ޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ފަދައިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ  48އެ ޤާނޫނުގެ  ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ،

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުން  ބަލަހައްޓާފައި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް  .10

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ރީ ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުނިލަ

(ހ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަްށ  7.01ވީނަމަވެސް، އެގަވާއިދު ގެ  ތައްޔާރު ކޮށްފައިއެއްގޮތަށް 

ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ކޯޑު ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި  ،ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުންރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ

ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ންސްޓްރީއަށް ވައްދާފައި ނުވާކަމުދަލެއް ލިބުމުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖި މުދާ އެހަރުބައެއް  އަލަށް ގަންނަ

ކުރަމުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ، ބަލަހަްއޓާފައި ނުވުމާއިވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ

 ދައުލަތުގެ މުދަލަްށ ވާނުވާ ނޭނގުމާއި، މުދާ ގެއްުލމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ ކަމެއްަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުގެންދިއުމަކީ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާުބ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިގެ (ހ) އާއި އެއްގޮތަށް  7.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

(ބ)  މި މާއްދާގެ (ރ) އަދިއެކިބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއްަޗށް އަންނަ ުއނި އިތުރު އެނޭގޭނ ގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމށާއި، 

 ،އިވާ ގޮތަށް ަތނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަެކތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެްނ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކޮށް ގައި ބަޔާންކޮށްފަ
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ފައިލް ކުރުމަށް ، ކަމާބެހޭ އިސް ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް ،ބަޔާްނކޮށް އްރެއްވާނަމަ އެކަމާމެދު ނިންމިގޮތެއެއްވެސް އުނިއިތު

 ދަންނަވަމެވެ.

ލިބޭފައިސާ ދުވަހުން ، ނުވުމާއި ވައްދާފައި  އަށް ވިކުރާ ވިއްކާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިން  .11

 އިދާރާގެ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުން  ގެ ދުވަހަށް ކައުންސިލް 

، ިލބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީްލ ލިޔެ ތަކެއްޗަށްދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ިފހާރައިން ވިއްކާ  ންދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީނިލަ

ވިއްކައިގެން  ތަކެތިއަދި  ކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ.ކުރަމުން ނުގެންދާ ފުރިހަމަގަވާއިދުން  ،ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިކުރާ

ވަކި އުޞޫލެއް ނެތުމުގެ ލުކުރާނެ އާއި ޙަވާކައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާތިޖޫރީއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިބޭ ފައިސާ 

، މީގެ އިތުރުންފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ވެސްނުވާކަން ޙަވާލުކޮށްފައި އާއި ފައިސާ ދުވަހަށް ަކއުންސިލްގެ އިދާރާދުވަހުން  ،ސަބަބުން

ނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފަިއސާ ބަހައްޓާފައި ބޭ ފައިސާއަށް ވާކަމާއި، މީެގ ސަބަބުން، ލި  ބޭސް ފިހާރައިގެ ވަތްގަ

 ވާނުވާ ނޭނގުމާއި، ފައިސާ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ގެ ވިޔަފާރިކޮންމެ ދުވަހެއް ައދިއި، ތަްފޞީލް ލިޔެ ބެލެހެްއޓުމަށާ ލިބޭ ފައިސާގެކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިނާގ ިވޔަފާރިތަކަށް 

ނޑުގައި ހުިރ ފައިސާއާއި އަޅާކިޔައި، އެކަން ލިޔެކިޔުމު ހިސާބު ނިމުމުން އެ ދުވަހެއްގެ  ން ބެލެހެއްޓުމަށް ނިންމައި، ވަތްގަ

 ދަންނަވަމެވެ.

ތިން ފަރާތުން އަގު ބަލާފައި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެކުރިން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  .12

 ނުވުން 

ހާސް) ރުފިޔާއިން  (އެއް 1,000އެއްަފހަރާ ގަންނަ ތަެކތީގެ އަގު  ،ގެ (ނ) ގައި 8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ވާނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ނުރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު )(ފަންސަވީސް ހާސް 25,000ފެށިގެން 

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަތިން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަުގ ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީަނމަވެސް، 

ކައުންސިލްެގ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން،  އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ތިން ފަރާުތން އަގު ހޯދާފައި ނުވާކަން

ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު،  ހާސް އެއް (އަށާވީސް 28,100އިދާރާއިން ދޮންވެލި ގަތުމަށް ެއކި ފަހަރު މަތިން ޖުމްލަ 

ދެންނެވުނު އުޫޞލުން ތިން ފަރާތުން އަގު ނުހޯދާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. މިހެންވުމުގެ  ކުރިން މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ

 މެ ފައިދާހުރި ގޮަތށްކަން ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ.ެކތި ހޯދިފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމިތަސަބަބުން، 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 1,000ގެ (ނ) ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު  8.09ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަމުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި 

ވާނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ނުރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު )(ފަންސަވީސް ހާސް 25,000ހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  (އެއް

ހޯދުމަށްފަުހ، އެފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެެގްނ ތިން ފަރާތަކުްނ ލިޔުމުން އަުގ 

 ނަމަ، އެކަން ލިޔުމުންހޯދާ ޚިދުމަތެއް އެއްޗެއް ނުވަތަ ފަރާުތން އަގު ިލބެން ެނތް  ތިންދަންނަވަމެވެ.  ގަތުމަށް ތަކެތި 

 ހުއްދަ ޯހދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަޔާންކޮށް، ވެރިއެއްގެ 
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 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ހިސާބު  .13

ވަނަ މާއްދާގައި ޮކންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަަލށް ތިޫޖރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

) ރެއް ވަކިން ހުރި އަދަދުޗެކުން ހުރި ވަރާއި، ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަމަ، އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަ ،(ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި

ވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ބަލަމުްނ ގެންދަންާވނޭކަމަށް ޙަތިޖޫރީއާއި ، ތައްޔާރުކޮށް

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ހިސާުބ  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީިނލަބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެތައްޔާރުކޮށްފައި  ތިޖޫރީގައި މަތިން  ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަ

ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ނުބެލެހެއްޓޭނަަމ، ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގުމާއި، ފައިސާ ަނހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ 

 މަގުފަހިވާނޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ވަނަ މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ހަްފތާގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުިރ  6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލައި، ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އިސް މުވައްޒަފަކު އެ ހިސާބު ޗެކުކޮށް، އަދި 

ވެރިޔަކު އެ ހިސާބު ބެލުމަށްފަހު ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ކުރުމަށްފަހު 

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 މުދަލާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން  މުދާ ލިބުނުކަމަށް މުދަލަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުމާއި  .14

ގައި ތަނަށް ހޯަދން ޭބނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ަގންނަްނ ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދަންާވނީ  8.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުިރހަމަކޮށް، އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމުގައި ކަމަށް 

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  2013ދަރަނބޫޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ ނަމަވެސް، ބަޔާންކޮށްފައި ވީ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ މީގެ އިުތރުން، ޚަރަދުތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުާވކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ތަނަށް ލިބުމުން ތަކެތި ބަލައިގަތް ނޯޓުގައި ނުވަތަ  ،އޯޑަރުކުރެވޭ ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތްވަނަ މާއްދާގައި  8.11ގަވާއިދުގެ 

ށް ބަޔާން ކޮށްފަިއ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައި ތަކެތި ލިބުނުކަަމށް ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު ސޮއިކުރަން ވާނޭކަމަ

ލިބުނުކަން ތަކެތި  ވާލުވާ ފަރާތުންޙަތަނަށް ިލބުމުން، އެ މުދަލާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަންނަ މުދާ ވީނަމަވެސް،

އެެހންކަމުން، ަތނަށް ގަްނނަ މުަދލަކީ ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތަީކ ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރު

ގަންނަ ހުރިހާ މުދަެލއް ތަނަށް ހަމައަށް ިލބުނުކަްނ އަދި  ޚިދުމަތެއްކަމާއިމުދަލެއް ނުވަތަ ކޮންކަމަކަށް، ކޮން ޭބނުމަކު ހޯދާ 

 ނެތްކަން ފާހަަގކުރަމެވެ.ކަށަވަރު ކުރެވެން 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ތަނަށް ހޯަދން ބޭުނންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަްނނަން ޭބނުންާވ އާއި އެއްގޮތަށް  8.05ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ (ހ) 

ިރން ތަކެއްޗާިއ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ޮފްތ ނުވަތަ ފޯުމ ފުރިހަމަކޮްށ، އެަކމަށް ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކު

 ދަންނަވަމެވެ.  
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ށް ިލބުނުކަމަްށ ކައުންސިލަން، އޯޑަރުކުރެވުނު ތަެކތި ވަނަ މާއްދާ ގަިއވާ ފަދައި 8.11ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ (ށ) 

އެތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ުހރިތޯ ބަލައި، އެއްވެސް އުނި 

ޔެކިޔުމުން އިތުރެއްވާނަމަ، އެކަން އެނގޭޭނ ގޮތަށް ނޯޓުޮކށް، ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް، ތަކެތި ލިުބނުކަން ލި

 ދަންނަވަމެވެ. މަށްކަށަވަރު ކުރު

 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ތަކެތީގެ  ދަރަންޏަށް ވިއްކޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމާއި،  ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ބޭސްފިހާރައިން  .15

 ހިސާބު ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުން 

ވަކި އުޞޫލެއް  ދަަރންޏަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެދަަރނބޫދޫ ބޭސް ފިހާރައިން  ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ

ނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަ ފަރާތްތައް ނޯޓުކުރާ ފޮތެއް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  ދި، ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކޭކަ

 2013 ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިން ،ން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުންއެކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަ

ނުިލބި ވަީނ ކިާހ ދަރަންޏަށް ވިއްާކފައި ވަނީ ކިހާ ތަކެއްޗެއްކަން އެނގެން ެނތުމާއި، އެކި ަފރާތްތަކުން  ވަނަ އަހަރު

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ފައިސާއެއްކަން ދެނެގަނެވެން ނެްތކަން

 ދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

ނޑައަޅައި، ބޭސް ފިހާރައިގައުޞޫލުތަކެދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކާނެ   ،މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އެންގުމަށާއި އް ކަ

 .ދަންނަވަމެވެމުން ގެްނދިއުމަށް އެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލަ ދީ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު

 ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކޮށްފައި ނުވުމާއި، ސްޓޮކް ބާކީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ތަކެއްޗެއް ބޭސް ފިހާރައިން އޯޑަރު ކުރާ ހުރިހާ  .16

އިމް ކޮށްފައި ޤާހެއްޓުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ބޭސް ފިހާރައިގެ ސްޓޮކް ބެލެ ރައްޔިތުންގެ ދަރަނބޫދޫ ންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީނިލަ

 ގަންނަ ، ރެވުނެވެ. އެގޮތުން، އޯޑަރުކުރެވުނު ހުރިހާ މުދަލެއް ހަމައަށް ލިބުނުކަން ޔަީޤންކޮށްފައި ނުވާކަމާއިނުވާކަން ފާހަގަކު

ސްޓޮކުން އުނިކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ތަކެތިނުދާކަމާއި ވިއްކާ  ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދަމުން

ކަށަވަރު ކުރެވިފައި  އަދަދަށްކަންްސޓޮކް ހުރީ ހުންނަން ޖެހޭ  އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އިފިހާރާގައި ހުރި ބޭހާ، އެހެންކަމުން

ނގެްނ ތެރެއިން އެ ސްޓޮކް ބަލަހަްއާޓ ނިޒާމެއްގެމުއްދަތު ހަމަވެފަިއވާ ބޭސްތައް ، ވެ. މީގެ އިތުރުންމެނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަ

 ތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ތު އޮގެ ފުރުޞަނެތުމުގެ ސަބަބުން މުއްދަތު ހަަމވެފައިވާ ބޭހެއް ވިއްކުމު
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