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ދށުގައިވާ
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ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
ތކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް،
ކައުންސިލްގެ  31ޑިސެންބަރު  2013އަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާން ަ
ގ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ
ނބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ެ
އޮޑިޓަރޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަކީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ނަމަވެސް ،މިދެންނެވި މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި
ނުވުމުން މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކޮމްޕަލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،މި
އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ށ .މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ނނު( ގެ  88ވަނަ މާއްދާގައި
ނބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
އ ގަވާއިދުތަކާ
ހއްޓުމުގެ ޤާނޫނާ ި
އލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެ ެ
ނ ދަ ު
ލހައްޓަންވާ ީ
އއި މުދާ ބަ ަ
ބ ފައިސާ ާ
ކައުންސިލަށް ލި ޭ
ބޔާންކޮށްފައި ވުމުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  10ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް،
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ަ
ށ
އދު ކައުންސިލުގައި ހިންގުމަ ް
އއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ ި
ޤނޫނު( ާ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާ
ނންބަރު ަ ) 3/2006
ޤާނޫނު ަ
އމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ތއް ކުރުމާއި ،އެ އިދާރާއަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ާ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ަ
ކުރުމާއި އެ އިދާރާގެ ފައިސާ އާއި މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް ،އިސްރާފުނުވާނޭހެން އެއޮފީސް
ޖޓުގައި
ށ އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް ،ބަ ެ
އޓުމާއި ،ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަ ް
ހިންގައި ބެލެހެ ް
ނކުރުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތަތްތަކަށް ،ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯ ޔަގީ ް
ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއެކު އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި
ގ  46ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ެ
ނ ނަންބަރު ) 3/2006ދައު ަ
ނ ު
އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ،ޤާ ޫ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ނ .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ގ
ދރާގެ  2013ވަނަ އަހަރު ެ
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އި ާ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތު ު
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ،އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް
ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ
ނ
ގ އިދާރާ އާއި އެ އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަ ް
ބެލުމުގެ އިތުރަށް ،ކައުންސިލް ެ
ނ
މލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޤާނޫ ު
ގ ާ
ތގެ ޤާނޫނު( އާއި ދައުލަތު ެ
ނބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ނނު ނަ ް
ހިންގުމުގައި ޤާ ޫ
ޤނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ
އޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާ ް
މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު ،އެ
ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ،ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ
ވ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުން ާ
ތ
މލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮ ް
ނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަ ަ
އޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޤާނޫ ު
ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ .މި ި
މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ޓން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ު
ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ،އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އެ އިދާރާގެ
ކަންތައްތަކަށް ،ބަ ެ
ގ
މލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ،ދައުލަތު ެ
ލތުގެ ާ
ނކަން ހިންގުމުގައި ދައު ަ
ނ ކަ ް
ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެ ް
ވ
ށ ޢަމަލު ކުރެވިފައި ާ
ގ ޤާނޫނަ ް
ދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އަދި ި
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ނ
ކ ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހު ް
ނވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެ ި
ބނު ް
މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ޭ
ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ރ .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނާކުރެވުނު އަސާސް
ގ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ެ
ނބަރު ަ ) 3/2006
) (1ޤާނޫނު ނަ ް
ތން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އޮފީހެއްގައި
ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ި
ހމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ،އެތަނަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު
ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ި
ދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ލންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫ ޫ
ހށަހަޅަންޖެހުނު ނަމަވެސް ،ނި ަ
ވެރިޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ު
އވާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓަރ
ސބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ލ ހި ާ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ މާ ީ
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛
ނ ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަންތާނގައި
ތންތާގެ ތެރެއި ް
އ ދައުލަތުގެ ަ
ގވާއިދުގެ  1.03ގެ )ނ( ގަ ި
ގ މާލިއްޔަތުގެ ަ
) (2ދައުލަތު ެ
ވނީ ތިޖޫރީގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަން ާ
ނވައްދައި މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ބެހައްޓުމާއި ،އަދި ފައިސާ ވަގުތީ ގޮތުން
ދުވަހުން ދުވަހަށް ތިޖޫރީއަށް ު
ވއްޒަފުންގެ ގެއަށް ގެންދިއުން؛ އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.16ވަނަ
ބެހެއްޓުމަށް ބައެއް ފަހަރު މު ަ
މާއްދާގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު )ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި ،ޗެކުން
ހުރި ވަރާއި ،ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަމަ ،އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކިން ހުރި އަދަދު( ތައްޔާރުކޮށް ،ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުރި
ޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،
މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ބަލަމުން ގެންދަންވާނޭކަމަށް ބަ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން؛
އންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ފައިސާ
ނލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކަ ު
) 20 (3ސެޕްޓެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު ި
އ މުވައްޒަފުގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ) 1,574އެއްހާސް
ނނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ެ
ގުނިއިރު ،ފައިސާ ބަލައިގަ ް
ފަސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އޮޑިޓަރުންގެ
ހސް ހަތަރުސަތޭކަ އެކެއް(
އސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ) 7,401ހަތް ާ
ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ފަ ި
ށ
ޖހޭކަމަ ް
ގ އިދާރާގައި ހުންނަން ެ
ރ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ެ
އތޮޅު އުތުރުބު ީ
ނކަމުން ނިލަންދެ ަ
ޖހެއެވެ .އެހެ ް
ރުފިޔާ ހުންނަން ެ
ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ޖުމްލަ ) 5,827ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތާވީސް( ރުފިޔާ މަދުވުން؛
) (4ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ،އެ އިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި )ޑީސަލް( ގަތުމަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް70,000 ،
)ހަތްދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ އެއިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި  30މެއި  2014ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކުރިކަމަށް އެ އިދާރާގެ
އ ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް
ލޔެފައިވާއިރު ،ފައިސާގެ ބިލުގަ ި
ތން ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި ި
ށ ވަގުތީގޮ ު
"ތަކެތި ގަތުމަ ް
ނސިލްގެ އިދާރާގެ "ތަކެތި ގަތުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ފައިސާ
ލިޔެފައިވާ ތާރީޚަކީ  25ފެބްރުއަރީ  2010ކަމަށް ވުމުން ،ކައު ް
ގ
އއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑު ކޮށްފައި ވުމަކީ މި މުޢާމަލާތު ެ
ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި  2014ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރި ފައިސާ ެ
ނ ލިޔެކިޔުމުން
ޞައްޙަކަމާއި މެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއްކަމުގައިވުން .އަދި މި ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ ޑީސަލް ލިބުނުކަ ް
ނ
ނތްކަމާއި ،މި ޚަރަދާއި ގުޅޭ ގޮތު ް
ވން ެ
ނކަން ދެނެގަނެ ެ
ލބު ު
ބލުގައިވާ އަދަދަށް ޑީސަލް ި
ސބަބުންި ،
ފެންނަން ނެތުމުގެ ަ

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ބފައި ނުވާއިރު ،އަދި މި ބިލުގައި ޓިޕެކްސް
ފައިސާގެ ބިލް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނަށް ލި ި
ޖަހައި ބިލަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މި ބިލުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަމާއި ،މި ޚަރަދަކީ
ތކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން
ލ ަ
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫ ު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ު
ނެތުން؛
) (5ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓްގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
އ
ވމުގެ ސަބަބުންނާއިެ ،
ބކީ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނު ު
ނޓް ާ
އވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކައު ް
ގަވާއިދުގެ  1.12ގެ )ހ( ގަ ި
ގަވާއިދުގެ  1.12ގެ )ށ( އަދި  6.25ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކު ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ނުވާތީ،
އކާ ) 195,161އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް އެއް
 31ޑިސެންބަރު  2013ގައި އެކައުންޓުގައި ހުރި ކަމަށް ދަ ް
ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް( ރުފިޔާގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުން.
ޓބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު  03ފޫޓު އުސްމިނަށް ރާނާއި 15 ،ފޫޓް  15ފޫޓުން ތަނބު ޖަހައި ފާރުގެ ދެ
) (6ދަރަނބޫދޫ ފު ު
ކން
އ ޚިލާފަށް ބައެއް ކަން ަ
ގ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ި
ފަރާތުގައި ސިމެންތި ޖެހުމު ެ
ކޮށްފައިވުން.

ތ ނަންނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އަދި އަންދާސީ
މިގޮތުން ތަފާ ު

ނސްފައިވާއިރު ،އެކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު
ގ ެ
ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި ،އަގަށް ބަދަލު ެ
ށފައި ވުމާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ އޭރުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ޢާއިލީ
ބަލައިގެނެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮ ް
ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއް ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.08ގައިވާ ފަދައިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަންގެ

ހުއްދަ

އ
ހޯދާފަ ި

ނުވުން.

މީގެ

އިތުރުން،

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބެއް

ނެތި،

މަސައްކަތް

ނިންމުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައި ވުމާއި ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ  62ދުވަސް
ދ އާއި އެއްގޮތަށް ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންޖެހޭ
އިތުރުވެފައިވާއިރު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއް ާ
ތގެ ގަވާއިދުގެ  8.18އާ
ވން .އަދި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
) 3,100ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި ނު ު
ވލުއޭޓް ކުރި ކޮމެޓީގެ ޙާޒިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ފުރިހަމައަށް
ލބުނު އަންދާސީ ހިސާބުތައް އި ެ
އެއްގޮތަށް ،އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ި
ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން؛
ނންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަނެގެން
ރ ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭ ު
) (7ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބު ީ
ނ
އ ކަންކަ ް
ޚލާފަށް ބައެ ް
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ި
ގ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގައި ދައު ަ
ގެނެސް ގުދަންކޮށްދިނުމު ެ
ދ
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.17ވަނަ މާއްދާގައި ،އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯ ާ
ކޮށްފައިވުން .މިގޮތުން ދައުލަ ު
ގ
އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަނެ ކަނޑަންވާނީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ެ
ކތި ކަނޑާފައިވަނީ ވަކި
ބލައިގަނެ އެތަ ެ
ސ ހިސާބުތައް ަ
އ ވީނަމަވެސް ،ބައެއް އަންދާ ީ
ޙާޟިރުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅައި އެގަޑީގައި ނޫންކަން .އަދި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ބިލް ކުރުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށް ވުރެ ބޮޑު
ރޭޓެއްގައި ބައެއް ތަކެއްޗަށް ބިލްކޮށްފައި ވުމުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ ) 3,512ތިންހާސް ފަސް ސަތޭކަ
ހން ކަމާއިގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ބާރަ( ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކާފައިވުން .މީގެ އިތުރުން ،މުދާ ހަމައަށް ލިބުނުކަން އިނގޭނެ ެ
ނ
ތގައި ،އެއްބަސްވެފައިވާ ޢަދަދަށް ތަކެތި ލިބިފައިވާކަ ް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ،އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަ ު
ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތުން؛

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ލމަށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ އާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ
) (8ޤުދުރަތީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއް ު
ގޮތުން ދެވޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ) 67,847ފަސްދޮޅަސް
ހަތް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،މި ފައިސާ
ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުން؛
) (9ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  30ޖުލައި  2013ވަނަ
ދުވަހު ) 181,564އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ އިސް
ށ
މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އިނގެއެވެ .އަދި ،މި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮ ް
ތ ދީފައި ވީނަމަވެސް ،މި ޚަރަދާއި
އޑިޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާ ު
ގ ދަށުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ޮ
އިޢުލާންކޮށްގެން އެއްބަސްވުމެއް ެ
ފއި ނުވާތީ ،މި ޚަރަދު
ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދު ވައުޗަރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބި ަ
ކން ކަށަވަރު ކުރެވެން
އޔަތުގެ ގަވާއިދުގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ަ
ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލި ް
ނެތުން؛
ރ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
) (10ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބު ީ
ލތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވުން .އެގޮތުން ،ބައެއް
 7.01ގެ )ހ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ ބަދަ ު
ރމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް
ޖހާފައި ނުވުމާއި ،އަހަރުތެރޭގައި ގަނެފައިވާ ބައެއް ހަރުމުދާ ހަ ު
ހަރުމުދަލުގައި ކޯޑު ނަމްބަރު ަ
އ
އޓާފަ ި
ހސާބުތައް ބަލަހަ ް
ށ ހަރުމުދަލުގެ ި
ޔންކޮށްފައިވާގޮތަ ް
ދގެ  7.11ވަނަ މާއްދާގައި ބަ ާ
ވައްދާފައި ނުވުމާއި ،އެ ގަވާއި ު
ނުވުން؛
ބ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ލިޔެ،
ލ ޭ
ބހަށް ި
ސ ފިހާރައިން ވިއްކާ ޭ
ރ ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭ ް
ލންދެއަތޮޅު އުތުރުބު ީ
) (11ނި ަ
ސ
ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިކުރާ ،ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުގެންދާކަމާއި ،ބޭސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައި ާ
އންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް ނެތުން .އަދި ބޭސް ފިހާރައިގެ
ތިޖޫރީއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި ކަ ު
ވަތްގަނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވުން .މީގެ އިތުރުން ،ބޭސް ފިހާރައިގެ ސްޓޮކް
މއް ގާއިމް ކޮށްފައި ނުވުމާއި ،ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ބޭސް ދޫކުރުމުގައި ވަކި
ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާ ެ
އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ތން؛
ފއިސާއެއްކަން ދެނެގަނެވެން ނެ ު
ސއެއްކަމާއި ،ނުލިބި ވަނީ ކިހާ ަ
ލބެން ޖެހެނީ ކިހާ ފައި ާ
ބޭހަށް ި
ގ އަގު ) 1,000އެއް ހާސް(
) 12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.09ގެ )ނ( ގައި ،އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީ ެ
ތކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ) 25,000ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ،އެފަދަ ަ
ރބުރީ
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތު ު
މ ް
ރތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދު ަ
ތން ފަ ާ
ތެރެއިން މަދުވެގެން ި
ގތުން،
ދފައި ނުވުން .އެ ޮ
ނ އަގު ހޯ ާ
ނ ފަރާތު ް
ތތަކަށް ތި ް
ރއިން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަ ް
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ
ޖމްލަ ) 28,100އަށާވީސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ
ލ ގަތުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޮންވެ ި
ނ އަގު ހޯދާފައި ނުވުން .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ،މިތަކެތި
ތ ް
ނނެވުނު އުޞޫލުން ތިން ފަރާ ު
ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ،ކުރިން ދެ ް
މ ފައިދާހުރި ގޮތަށްކަން ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތުން؛
ހޯދިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް އެން ެ

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
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ބނުންވާ ތަކެތި
ނން ޭ
ވތަ ގަން ަ
ބނުންވާ ޚިދުމަތް ނު ަ
ނށް ހޯދަން ޭ
ގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.05ގައި ތަ ަ
) (14ދައުލަތު ެ
ހޯދަންވާނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2013ވަނަ
ކަމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތު ު
އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން .މީގެ އިތުރުން ،ދައުލަތުގެ
މން ތަކެތި
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.11ވަނަ މާއްދާގައި އޯޑަރުކުރެވޭ ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް ،ތަނަށް ލިބު ު
ލވާ މުވައްޒަފު ސޮއިކުރަން
މށް ތަކެއްޗާއި ޙަވާ ު
ތ ލިބުނުކަ ަ
ދލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައި ތަކެ ި
ވތަ މު ަ
ބަލައިގަތް ނޯޓުގައި ނު ަ
ލބުމުން ،އެ މުދަލާއި ޙަވާލުވާ
ތނަށް ި
ނމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަންނަ މުދާ ަ
ވ ަ
ވާނޭކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ީ
ނ މުދަލަކީ ނުވަތަ ހޯދާ
ކން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވުން .އެހެންކަމުން ،ތަނަށް ގަން ަ
ނ ތަކެތި ލިބުނު ަ
ފަރާތު ް
ށ
ބނުމަކު ހޯދާ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްކަމާއި އަދި ގަންނަ ހުރިހާ މުދަލެއް ތަނަށް ހަމައަ ް
ޚިދުމަތަކީ ކޮންކަމަކަށް ،ކޮން ޭ
ނތުން.
ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ެ
ބ .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު
ކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ،ނިލަންދެ އަތޮޅު
ނ ) (14އަށް ބަޔާން ޮ
އަސާސްގެ ނަންބަރު ) (1އި ް
އ
ހރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގަ ި
ނ މާލީ އަ ަ
ދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  31ޑިސެމްބަރު  2013އަށް ނިމު ު
އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫ ޫ
ވނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ،އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް،
ބަލަހައްޓާފައި ަ
ނބަރު
ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނު ނަ ް
ލއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ނުދެކެމެވެ.
) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ދައުލަތުގެ މާ ި
ނބަރު
އަދި ،ފ .ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2013ވަނަ އަހަރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަ ް
ގތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެއް ޮ

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ޅ .އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
 .1މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން
ކންމެ
އވާ ގޮތުން ،ދައުލަތުގެ ޮ
ގ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ ި
ޤނޫނު( ެ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާ
ނންބަރު ަ ) 3/2006
ޤާނޫނު ަ
ނ ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ،ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ށ ް
ނނުގެ ދަ ު
އޮފީހެއްގައި ،އެ ޤާ ޫ
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެ އޮފީހެއްގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން ،ތައްޔާރުކުރާ އަހަރީ
ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ބަޔާނާއި 2013 ،ވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި
ނންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް ،ޤާނޫނު ަ
ގއި ބުނާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ މާއްދާ ަ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2006/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
އ
ހިމަނައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތަ ް
ށހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ތައްޔާރުކޮށް ،ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހު ަ
 .2މުވައްޒަފުންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑު ތަކުގައާއި މުވައްޒަފުންގެ ގޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި
ގ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް
މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1.03ގެ )ނ( ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތާގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީ
ނނަ
ވސް ،ކައުންސިލަށް ބަލައިގަ ް
ވނަމަ ެ
ލތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ތިޖޫރީގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީ
ތންތާނގައި ދައު ަ
ހުންނަ ަ
ކރެވުނެވެ.
ރއަށް ވައްދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ު
ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ތިޖޫ ީ
މީގެ އިތުރުން ،ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު ،ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީއަށް ޖަމާނުކޮށް ހުންނަ ފައިސާ ވަގުތީ
ފހަރު ގެއަށް ގެންދާކަމަށްވެސް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު އޮޑިޓަރުންނަށް މައުލޫމާތު
ގޮތުން ބެހެއްޓުމަށް ބައެއް ަ
ދީފައިވެއެވެ .މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީ އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ،
ނބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ހުޅުވައި އަދި ހިންގާ އެކައުންޓެއްގައި ކަމަށާއި ،އެފަދަ އެކައުންޓެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ،
ޤނޫނު( ގެ
ނންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާ
ޤނޫނު ަ
ނ ކަމުގައި ާ
ނ ނިޒާމެއްގެ ދަށު ް
ޓ ެ
ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއް ޭ
ހށް ތިޖޫރީއަށް ނުވެއްދުމާއި ،ފައިސާ
ހން ދުވަ ަ
ގންނަ ފައިސާ ދުވަ ު
ބލައި ަ
ފއިވާއިރު ،ކައުންސިލަށް ަ
 11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ފއިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގުމާއި،
ގ ގޭގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ ަ
ފންގެ މޭޒު ވަތްގަނޑާއި އެ މުވައްޒަފުން ެ
ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަ ު
ފހަގަކުރަމެވެ.
ކރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެއްކަން ާ
ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ު

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  1.03ގެ )ނ( އަދި  6.15ވަނަ
)ހ( ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތު ެ
ޓމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބލަހައް ަ
މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައި ތިޖޫރީ ބާކީ ަ
ނން
ނބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ،ހުއްދަ ޫ
)ށ( ޤާނޫނު ނަ ް
ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ފަދައިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ
ޔވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފަރާތާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކާމެދު ފި ަ
 .3ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ތަނުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު މަދުވުން
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ބެލުމަށް  20ސެޕްޓެމްބަރ  2014ވަނަ
ކ ހާސް އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ
ޖރީގައި ) 100,186އެއް ސަތޭ ަ
އސާ ގުނިއިރު ،އެ އިދާރާގެ ތި ޫ
ދުވަހު އެ އިދާރާގައި ހުރި ފަ ި
މގެ ދަށުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި 1,574
ހައެއް( ރުފިޔާ ،އަދި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ބެލު ު
)އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި
މވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ) 7,401ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
ކ ގޮތުން ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ު
އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބުތަކުން ދައް ާ
އެކެއް(

ރުފިޔާ

ހުންނަން

ޖހެއެވެ.
ެ

އެހެންކަމުން

ދއަތޮޅު
ނލަން ެ
ި

އުތުރުބުރީ

ދ
ދަރަނބޫ ޫ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

މށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ ޖުމްލަ ) 5,827ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ އަށާވީސް( ރުފިޔާ މަދުވާކަން
ހުންނަންޖެހޭކަ ަ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
އ
ފއިވާފަދަ ،ހުއްދަނޫން ޢަމަލެ ް
ނބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
މގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތް ނުވަތަ
ނ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ފަދައިން މިކަ ު
ޤނޫނުގެ  48ވަ ަ
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެ ާ
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބު ނިންމާފައި ނުވުން
ވ
ނން ާ
ނ ބޭ ު
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 30 ،މެއި  2014ވަނަ ދުވަހު އެ އިދާރާއަށް ގަންނަ ް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތު ު
ހސް( ރުފިޔާ އެއިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރި ކަމަށް
ބޔާންކޮށް ) 70,000ހަތްދިހަ ާ
ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ކަމަށް ަ
އެ އިދާރާގެ "ތަކެތި ގަތުމަށް ވަގުތީގޮތުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުން ދައްކައެވެ .ނަމަވެސް މި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް
އިތުރަށް ބެލިބެލުމުން ،މި ފައިސާއަކީ  2010ވަނަ އަހަރު ދަރަނބޫދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޑީސަލް ގަތުމަށް އެ މުވައްޒަފާއި
ދ  20ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް މިފައިސާގެ ހިސާބު
ނވެ .އަ ި
ފރާތުން މައުލޫމާތު ދި ެ
ހަވާލުކުރެވުނު ފައިސާކަމަށް އެ ަ
ލ
ދއި ގުޅޭ ގޮތުން ފައިސާގެ ބި ް
ކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މި ޚަރަ ާ
އނިކޮށްފައި ނުވާ ަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތުން ު
ގ
ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައި ނުވާއިރު ،މި ބިލުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި ބިލް ކުރެވުނު ފަރާތު ެ
ނަން އަލުން ލިޔެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މި ބިލުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަމާއި ،މި ޚަރަދަކީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް
ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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މީގެ އިތުރުން ،މި ބިލުގައި ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ތާރީޚަކީ  25ފެބްރުއަރީ  2010ކަމަށް ވާއިރު ،ކައުންސިލްގެ
ތ ގޮތުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި  2014ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރި ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި
އިދާރާގެ "ތަކެތި ގަތުމަށް ވަގު ީ
އސާއިން ގަނެފައިވާ ޑީސަލާއި
ޢމަލާތުގެ ޞައްޙަކަމާއި މެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއްކަމާއި ،މި ފަ ި
ރެކޯޑު ކޮށްފައި ވުމަކީ މި މު ާ
ގ
މށް ސޮއިކޮށް ،ތާރީޚް ލިޔެފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނެތުމު ެ
ހމައަށް ލިބުނުކަ ަ
ކތި ަ
ޙަވާލުވި ފަރާތުން ،އެތަ ެ
ވން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ސަބަބުން ،ބިލުގައިވާ އަދަދަށް ޑީސަލް ލިބުނުކަން ދެނެގަނެ ެ
ފައިސާއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުމާއި،
ގއި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވުމަކީ
ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމު ަ
ވނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހި ާ
ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގުމާއި ،ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގަ ި
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
)ހ( ކައުންސިލްގެ ފައިސާ އާއި ގުޅޭ ކަންކަމާއި ،ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރު ަ
)ށ( ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހިސާބު ނިންމުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް މިކަމުގައި
އިހުމާލުވެފައި ވާތީ ،މިކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި
ނން ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ފަދައިން އެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ،ހުއްދަ ޫ
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .5ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައިނުވުން
ލ
ރދުނުކުރި ނަމަވެސް ،އަމިއް ަ
މލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ޚަ ަ
ބޭންކް އޮފް ޯ
ކުންފުންޏަކާއި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއިއެކު  04ޖުލައި  2011ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ
ޔ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް
އ ) 2,000ދެ ހާސް( ރުފި ާ
މ މަހަކު ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގަ ި
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮން ެ
ބސްވެފައި ވާއިރު ،މިފައިސާ ޖަމާކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އެއް ަ
 1.12ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް އެކައުންޓްގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި ގަވާއިދުން އެކައުންޓް ބާކީ ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ވއިދުގެ  1.12ގެ )ށ( އަދި
ގ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ާ
ބން ،ދައުލަތު ެ
ބ ު
ޓފައި ނުވުމުގެ ސަ ަ
ށ ބަލަހައް ާ
އަދި ،އެކައުންޓު ބާކީ ރަނގަޅަ ް
ބން
ގކުރަމެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަ ު
ނސައިލް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަ ަ
ޓ ރިކޮ ް
ބންކު އެކައުން ް
ގތަށް ޭ
 6.25ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
 31ޑިސެންބަރު  2013ގައި އެކައުންޓުގައި ހުރި ކަމަށް ދައްކާ ) 195,161އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ
ނ
ފަސްދޮޅަސް އެކެއް( ރުފިޔާގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކައުންޓު ް
ރމެވެ.
ފައިސާ މަދުވިޔަސް އެކަން ފާހަގަ ނުވެ އޮތުމާއި ފައިސާ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކު ަ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  1.12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކައުންޓް ބާކީ ތައްޔާރުކޮށް
ކ
ކންމެ މަހެއް ނިމުމުން ބޭން ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޮ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި އަދި މިދެންނެވި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަ
ތން ދައްކާ ބާކީ ރިކޮންސައިލް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެކައުންޓުން ދައްކާ ބާކީއާއި ފޮ ު
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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 .6ފ .ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން
ޓން ތަނބު
ރ  03ފޫޓު އުސްމިނަށް ރާނާއި 15 ،ފޫޓް  15ފޫ ު
ޓބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާ ު
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ފު ު
ޖަހައި ފާރުގެ  02ފަރާތުން ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް
ކރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަ ު
 6.01ތަފާތު ނަންނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:
ޓބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ ތަކެތީގެ އަގަށް ) 252,710ދުއިސައްތަ ފަންސާސް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ފު ް
މނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން
ދހައެއް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް ި
ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ި
މ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ގތުންި ،
ގފައިވެއެވެ .އެ ޮ
ވނަ ދުވަހު އަން ާ
އ ަ 2012
އންސިލަށް  05ޖުލަ ި
ދ ކަ ު
ނ ދަރަނބޫ ޫ
ނިންމައި ،އެކަ ް
ރ  2012ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާންކޮށް ،މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  19ނޮވެމްބަ ު
ފަރާތަކުން ހޯދިކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްނަމަވެސް 03 ،ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާކަން
ނ
ތކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެޢިއުލާ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބައެއް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ީ
ނ
ބާޠިލްކޮށް 26 ،ނޮވެމްބަރު  2012ވަނަ ދުވަހު ދެވަނަ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައިވާއިރު ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނުން ފުރިހަމަ ނުވަނީ ކޮ ް
މަޢުލޫމާތު ތަކެއްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ދެވަނަ ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން  4ނަމެއްގައި
ހސާބުތަކެއްކަން ތަނުގައި ހުރި
ނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ި
އވާއިރު ،މިއީ ދެ ފަރާތަކު ް
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފަ ި
ފންނާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ
ށ ެ
ތކުގައިވާ އަގުތަށް ބޮޑުކަމަ ް
ނމަވެސް މި އަންދާސީ ހިސާބު ަ
ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވެއެވެަ .
ނ
އވެއެވެ .މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެ ް
އޢުލާންކޮށްފަ ި
ތންވަނަ ފަހަރަށް ި
ޑސެމްބަރު  2012ވަނަ ދުވަހު ި
ކށްި 04 ،
އިޢުލާނުވެސް ބާޠިލް ޮ
ދސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައި ،އަގަށް
 4ނަމެއްގައި ދެފަރާތަކުން އަން ާ
ހގަކުރެވުނެވެ.
ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަންވެސް ފާ ަ
ތ
ތކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާ ު
ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ދެފަރާ ަ
ތ ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިކުރާ
މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނި ތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަ ަ
އ
ގވާއިދުގެ  8.46ގެ )ށ( ގަ ި
ހށަހެޅުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަ
ނ ބީލަން ު
ތަނެއްގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަނެ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވުމަކީ ،ގިނަ
އ
ވ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ އޮތްކަމުގަ ި
ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައި ާ
ފާހަގަކުރަމެވެ.
 6.02އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން:
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.18ވަނަ މާއްދާގައި އެކި ކަންކަމަށް ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުތައް ބަލާ،
މ
ބލާ ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސަންވާނޭކަމަށާއިި ،
އންދާސީ ހިސާބު ަ
އެކަމެއް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ަ
ނނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން
ކމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސި މެމްބަރު ް
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ނަމާއި ،މަޤާމު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެޮ ،
ގ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ނކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މިކޮމިޓީ ެ
ވނޭކަމަށް ބަޔާ ް
އަންގައި ،ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ާ

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ބން ފުރަތަމަ ދެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރަންޖެހުނީ ކީއްވެކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތްކަމާއި،
ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަ ު
ވސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކންކަން ދެނެގަނެވެން ނެތްކަން ެ
މިފަދައިން ނިންމީ ކޮން ފަރާތަ ު
 6.03މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި
ނުވުން:
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު،
މި ފަރާތަކީ އޭރު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއް ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ނ
ގަވާއިދުގެ  6.08ގައިވާ ފަދައިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތު ް
ވނީ
ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ،އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ ،ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ާ
ށ ފަހުގައިކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަ ް
އެން ި
 6.04އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވުން:
މނެ ކަމަށް
ތގެ ތެރޭގައި ނުނި ޭ
ސއްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަ ު
ޖުމްލަ  90ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މަ ަ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައި ވާއިރު ،މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ
ދ
މން ާ
ނ ކޮންނަން ޖެހުމާއި ،ކޮންނަ ު
ފޓު އަޑިއަށް ބައެއް ދިމަދިމާލު ް
ރ ކޮނުމުގައި ހަތަރު ފަސް ޫ
ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކޯ ު
މަގުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް/ގަސް ބުޑުތައް ނަގައި މަގު ސާފުކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށެވެ .މިއާއި ގުޅިގެން މި މަސައްކަތުގެ
ނ އިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ދ ް
އވާކަމާއި ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ި
ދފަ ި
ސލްގެ އިދާރާއިން އިތުރުކޮށް ީ
މުއްދަތަށް  12ދުވަސް ކައުން ި
ނމަވެސް އަންދާސީ ހިސާބުގައި
ވކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެން ަ
މިންވަރާއި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ބަލާ ،ރިކޯޑުކުރެވިފައި ނު ާ
ގން ކަމުގައި
މުއްދަތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނީ ،އެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގެ ޙާލަތާއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބިނާކޮށް ެ
ދެކެމެވެ .އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަނުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަނުގެ ޙާލަތު ،އެ ފަރާތްތަކަށް
ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށްވެސް ދެކެމެވެ .ނަމަވެސް ،މިކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ،އެއްބަސްވެފައިވާ
ސ ހިސާބުގެ ހަމަހަމަ ކަމާއި ވާދަވެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ
މުއްދަތު ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި އިތުރުކޮށްދީފައިވުމަކީ އަންދާ ީ
ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
 6.05އެއްބަސްވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން:
ދނަމަ ،އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުން،
ޓރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުން ާ
އ ކޮން ް
ގ  8.29ވަނަ މާއްދާގަ ި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ެ
ގ
އ ގެއްލުމުގެ އަ ު
ހވާލުވި ފަރާތުން ދޭންވާނޭކަމަށާއި ،އަދިެ ،
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ،ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތް ަ
ހރި މަސައްކަތުގެ އަގުން ،މުޅި
ކށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ު
ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ކޮންޓްރެކްޓް ޮ
ކޮންޓްރެކްޓް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ގެއްލީމާ ޖެހޭ އަދަދުގެ  0.75ގުނަ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،މަސައްކަތް ނުނިމި
ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކެނޑޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތުގެ މުޅި އަގުގެ
 0.05%އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އުނިކުރާ އުޞޫލުންކަމުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.
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ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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 6.06އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ނުވުން:
އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  90ދުވަސް ) 16ޑިސެމްބަރު  2012އިން  30މާރޗް 2013
ޖން  2013ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް
ނސިލަށް އަންގާފައިވަނީ ޫ 09
އަށް( ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތް ނިންމާ ،ކައު ް
ވހާ
ދން  12ދު ަ
ނތި އިތުރު ކޮށް ި
ލ އުޒުރެއް ެ
ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާއިރު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ  62ދުވަސް )މަޤުބޫ ު
ށ
ތ ް
އހެންނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮ ަ
އތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެެ .
އެކު( މަސައްކަތް ނުނިމި ި
ވ ހާސް
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނިނުކޮށް ،މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމުގައިވާ ) 99,995ނުވަދިހަ ނު ަ
އ
ބސްވުމުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އާ ި
ރފިޔާ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ދައްކާފައިވެއެވެ .އެއް ަ
ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް( ު
 7ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މަސައްކަތުގެ އަގުން ) 3,100ތިން ހާސް އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ،ގެއްލުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި
އުނިކުރަން ޖެހެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި ،ސޮއި ކޮށްފައި ނުވުމުގެ
ގ ޖުމްލަ އަދަދު ކަނޑައެޅޭކަށް
ސަބަބުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.29ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގެއްލުމު ެ
ނެތެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
މ
ބއިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަ ަ
ބލަމުގައި ަ
އދާގައިވާ ފަދައިންީ ،
މލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  15ގެ  3ވަނަ މާ ް
)ހ( ދައުލަތުގެ ާ
ކަމާއެކު ،ވާދަވެރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދާދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮތުން ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން
ޓނަޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ
ފނި ތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޕާ ް
ނ ު
ސމީހުންގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކު ް
ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު މީ ް
ގ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ެ
ލން ހުށަހެޅުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ަ
އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ބީ ަ
ގތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނު ަ
ފއި ވީހިނދު ،އެފަދައިން ހު ަ
 8.46ގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ބލާ ،އެ މަސައްކަތެއް
ސބުތައް ަ
ދގައި ވާގޮތަށް އަންދާސީ ހި ާ
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.18ވަނަ މާއް ާ
)ށ( ދައު ަ
ގ
ދސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖައްސުމަށާއި ،މި ކޮމިޓީ ެ
އން ާ
ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ަ
މެމްބަރުންގެ ނަމާއި ،މަޤާމު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ،ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސި މެމްބަރުންނަށްވެސް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގައި،
ޅ
ނ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެ ޭ
ގތު ް
ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މި ޮ
ދންނަވަމެވެ.
ޞލުކޮށް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް ަ
ރނަމަ ،އެކަން ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ތަފް ީ
އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލް ކު ާ
ރ ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން
ތނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހު ި
އ ަ
ތނަކަށްެ ،
ލތުގެ ަ
)ނ( ދައު ަ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  6.08ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
)ރ( ތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ތަނުގެ ޙާލަތު ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގައި
ހިމެނުމަށާއި

އެކި

ފަރާތްތަކުން

ހުށަހަޅާ

އަންދާސީ

ހިސާބުތަކުގައި،

މަސައްކަތް

ނިންމުމަށް

އެކަށީގެންވާ

މުއްދަތެއް

ސއްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް
ހިމަނާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މަ ަ
ނުދިނުމަށާއި ،މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް
އ
ވއިދުގެ  8.30ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތަށް އެގެނެވުނު ބަދަލެ ް
ކށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ާ
ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނު ޮ
ލ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގނެވުނު ސަބަބާއިއެކު ލިޔެ ،ފައި ް
ބދަލު ެ
ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށްަ ،
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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)ބ( ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ ،އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގެ  8.29ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި
ހ އަދަދުގެ  0.75ގުނަ ކަމުގައި
އޅާފައިވާ މުއްދަތު ގެއްލީމާ ޖެ ޭ
ނންމުމަށް ކަނޑަ ަ
ހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުން ،މުޅި ކޮންޓްރެކްޓް ި
ދަންނަވަމެވެ.
ނދާނަމަ ،އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު ،މަސައްކަތުގެ
ނޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމު ް
)ޅ( މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ކޮ ް
އަގު ދިނުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުނިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނން
)ކ( ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ،ހުއްދަ ޫ
ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ފަދައިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .7ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަނެގެން ގެނެސް ގުދަންކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވުން
ތ މާލެއިން ގަނެގެން ގެނެސް
ރ ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެ ި
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާ ު
ގުދަންކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 7.01އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވުން:
ދސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަންވާނީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.17ވަނަ މާއްދާގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދާ އަން ާ
ގ
ރތްތަކު ެ
ތތަކުގެ ޙާޟިރުގައިކަމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަ ާ
ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ށ
ތތަކުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނޭކަމަ ް
ޙާޟިރުގައި ކެނޑުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ،އެފަރާ ް
ނ
ގ ް
މލެއިން ގަނެ ެ
ނންވާ ތަކެތި ާ
މވެސް ،ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ހންނަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެ ެ
އށް ގެނެސް
ގނެގެން ދަރަނބޫދޫ ަ
ނންވާ ތަކެތި ަ
އ ،ގަންނަން ބޭ ު
އ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގަ ި
ގެނެސް ގުދަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ް
ގކުރެވުނެވެ.
ހޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަ ަ
ގުދަންކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ތަފްޞީލް ސިޓީއަކުން ހުށަ ެ
 7.02އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުތަކާއި ތަފާތު އަގެއްގައި ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވުމާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ
މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްފައިވުން
ދަރަނބޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ގަނެގެން ގެނެސް ގުދަންކޮށްދިނުމަށް އަމިއްލަ
ފަރާތަކާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ) 209,090ދުއިސައްތަ ނުވަ ހާސް
ނުވަދިހަ( ރުފިޔާއެވެ .އެގޮތުން ،މި އަގަކީ އެފަރާތުން އަގު ހުށަހެޅިއިރު ދީފައިވާ ރޭޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ
އަގެކެވެ .ނަމަވެސް ،ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ބިލް ކުރުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށް ވުރެ ބޮޑު ރޭޓެއްގައި ބައެއް ތަކެއްޗަށް ބިލް
ކޮށްފައި

ވާކަމާއި،

އެއްބަސްވެފައިވާ

އަދަދަށްވުރެ

މަދުން

ބައެއް ތަކެތި

ސަޕްލައި

ކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ހ
ދވުނު ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެ ޭ
މން ފޯރުކޮށް ެ
ށ ބިލްކޮށްފައި ވު ު
ބޑު ރޭޓެއްގައި ބައެއް ތަކެއްޗަ ް
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ޮ
ކރަމެވެ .މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ،
ސ ފަސް ސަތޭކަ ބާރަ( ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަ ު
އަދަދަށްވުރެ ) 3,512ތިންހާ ް
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ވ އަދަދަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭ
ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވީމާ ،ބޭނުން ާ
އުޞޫލުން މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މަސައްކަތް
އބަސްވުމާއި
އޞޫލެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ،މިއީ އެ ް
އވާ އެއްބަސްވުމުގައި މިފަދަ ު
ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއެކު ވެފަ ި
ހގަކުރަމެވެ.
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ފާ ަ
މީގެ އިތުރުން ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ސޮއި ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  30ދުވަސް ކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ދރާއިން ބަލައި ،ޗެކްކޮށް އަދި ތަކެތި ލިބުނު ތާރީޚް ލިޔެ
ވީނަމަވެސް ،ތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުކަމަށް ކައުންސިލްގެ އި ާ
ސޮއިކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށް އެފަރާތުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާކަމާއި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި
މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

އދުގެ
ގަވާ ި

8.28

ގައި

ގ
ދައުލަތު ެ

ނން
ތަންތަ ު

ހަވާލުކުރާ

ކންތައްތައް
ަ

ވނީ
ބލައިގަންނަން ާ
ަ

ފއިވާ މަސައްކަތާއި ވިއްކާފައިވާ
ށއި އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފަށް ކޮށް ަ
މން ކަމަ ާ
ނ އެކަންތައްކޮށް ނިންމު ު
އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ،އެގަވާއިދުގެ  8.30ގައި މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ
ތަކެތި ބަލައިގަނެގެން ނުވާނޭ ަ
ޖނަމަ ލަސްނުކޮށް ،އެގެނެވުނު
ތށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއް ެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަ ަ
ށފައި ވީނަމަވެސް ،ދަރަނބޫދޫ
ކ ް
ށ ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނޭކަމަށް ބަޔާން ޮ
ބަދަލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިފަދައިން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
 7.03އެއްބަސްވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.29ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ ،އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުން،
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ،ގެއްލުމުގެ އަގު ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންވާނޭކަމަށާއި ،އަދި އެ
ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި
އދަދުގެ  0.75ގުނަ ކަމުގައި
ފއިވާ މުއްދަތު ގެއްލީމާ ޖެހޭ ަ
މަސައްކަތުގެ އަގުން ،މުޅި ކޮންޓްރެކްޓް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ ަ
މވެސް ،މި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެހެންނަ ަ
ގޮތުން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ޖޫރިމަނާގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ
 0.05%އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އުނިކުރާ އުޞޫލުންކަމުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ،މި އެއްބަސްވުމުގެ
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.29
ލބެންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ދައު ަ
ލތަށް ި
ނނިންމުމުގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައު ަ
ދަށުން މަސައްކަތް ު
ޖހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބެން ެ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ތގެ ގަވާއިދުގެ  8.17ގެ )ހ(
ލއިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ނ ހޯދާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަ ަ
ގ ް
އޢުލާންކޮށް ެ
)ހ( އާންމުކޮށް ި
ޙޟިރުގައި އަންދާސީ ހިސާބު
ތތަކުގެ ާ
ވކި ގަޑިއެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ގައިވާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ ަ
އ
ނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  3ގަ ި
އދުގެ  15ވަނަ ބާބުގެ  45ވަ ަ
މލިއްޔަތުގެ ގަވާ ި
ށ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ،ދައުލަތުގެ ާ
ބަލައިގަތުމަ ް
އ
ހން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެ ް
ތން ބަންދުކޮށް ސުންގަޑީގެ ފަ ު
ބީލަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ޖެހުމުން ބީލަން ބަލައިގަ ު
މށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބާބުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ބަލައިނުގަތު ަ

މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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އދާހުރި ،ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި
ކރުމެއްނެތި ،ހާމަކަން ބޮޑު ،އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފަ ި
ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ،ތަފާތު ު
ކޮންޓްރެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ލން އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރާ
ގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކައުންސި ު
ގވާއިދުގެ  8.28ވަނަ މާއްދާ ަ
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަ
)ށ( ދައު ަ
ވނީ އެގްރިމަންޓްގައިވާ ގޮތަށް އެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމުން ކަމަށާއި ،އަދި އެގްރިމަންޓާއި
މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަން ާ
ތމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ބަލައި ނުގަ ު
ތ އެހެންވެސް
ނ ނުވަ ަ
ގ ސަބަބު ް
ށ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ެ
ގވާއިދުގެ  8.30އާއި އެއްގޮތަ ް
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަ
)ނ( ދައު ަ
ށ
ނން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ،އެގެނެވުނު ބަދަލެއް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަ ް
ތށް ބަދަލެއް ގެން ަ
ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަ ަ
ލިޔެކިޔުމުން ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ލސްވުމުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
)ރ( ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާނަމަ ،އެ ލަސްވާ ަ
ގަވާއިދުގެ  8.29ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި
ހ އަދަދުގެ  0.75ގުނަ ކަމުގައި
އޅާފައިވާ މުއްދަތު ގެއްލީމާ ޖެ ޭ
ނންމުމަށް ކަނޑަ ަ
ހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުން ،މުޅި ކޮންޓްރެކްޓް ި
ދަންނަވަމެވެ.
 .8ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ނަގާފައިވާ ފައިސާ އެ ފައިސާ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް
ރައްދުކޮށްފައިވާކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުން
ލން ހަމަޖައްސައި
ށ ލިބޭ ގެއް ު
ފއިސާއާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ ް
ގތުގައިދެވޭ ަ
އލުމަކަށް އެހީގެ ޮ
ވ ގެ ް
ނ ލިބިފައި ާ
ގުދުރަތީ ގޮތު ް
ދ ކައުންސިލްގެ
ރބުރީ ދަރަނބޫ ޫ
ނދެއަތޮޅު އުތު ު
ލ ކުރުމަށް ނިލަ ް
ނ ދެވޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާ ު
ދިނުމުގެ ގޮތު ް
އިދާރާއިން ) 67,847ފަސް ދޮޅަސް ހަތް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި 30
ޖުލައި  2013ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ،މި ފައިސާ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން
ގއި  2011އަދި  2012ވަނަ
ނ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓެއް ަ
ގތުން ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ް
ވނެވެ .އެ ޮ
ނެތްކަން ފާހަގަކުރެ ު
އަހަރު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަމާއި ރަމްޒީ އެހީ ދޭންޖެހޭ ޢަދަދު ލިޔެފައި ވީނަމަވެސް ،ލިސްޓުގައިވާ އެންމެހާ
ފަރާތްތަކުން މި އެހީއަށް އެދިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ،މި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ
އހަރާއި  2014ވަނަ އަހަރުގެ
ނ ލިޔުމުގައި  2011ވަނަ ަ
ފަރާތްތަކުން ،ފައިސާއާއި ޙަވާލުވިކަމަށް ކައުންސިލުން ބު ާ
ތާރީޚްތަކުގައި ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ސޮއި ކޮށްފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މިއީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަމާއި،
ސ
މިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނެގި ފައިސާ ،އެ ފައިސާ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަންވެ ް
އޓިފައި ނުވުމަކީ އެ ފައިސާ
ތތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެ ް
މ މުޢާމަލާ ް
ހ މިފަދަ މުހިން ު
ފާހަގަކުރަމެވެ .ފައިސާއާއި ބެ ޭ
ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ކަމެއްކަމާއި ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގުމާއި ،ނަހަމަ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ކޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
ލތްތަކުގެ ލިޔެ ި
އހެނިހެން މުޢާމަ ާ
ގ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިން ާ
ނނަވަމެވެ .އަދި ،ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ނަގާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  4.11ގައިވާ ގޮތުގެ
ބެލެހެއްޓުމަށް ދަ ް
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ވ އަޞްލު ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އެފައިސާ އެއް ލިބުން ޙައްޤުވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން
މަތިން އެ ފައިސާއެއް ލިބެން ީ
މހަކާ އެފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި ފައިސާ ލިބެންވާ އަސްލު ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރާނަމަ ،އެ ީ
ލިޔުމެއް ހޯދުމަށްވެސް ދަންނަވަމަވެ.
 .9އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައި ނުވުން
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރަންހުރި
ބައެއް މަރާމާތުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  30ޖުލައި  2013ވަނަ ދުވަހު ) 181,564އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ
އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން
އބަސްވުމެއްގެ ދަށުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން
އޢުލާންކޮށްގެން އެ ް
ދައްކައެވެ .އަދި ،މި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް ި
އ ވީނަމަވެސް ،މި ޚަރަދާއި ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދު ވައުޗަރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް
އޮޑިޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފަ ި
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ދައު ަ
ކ ް
ލބިފައި ނުވާ ަ
އޮޑިޓަރުންނަށް ި
ވ ޚަރަދެއްކަން ޔަޤީންކުރެވެން
ލބިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ކޮށްފައި ާ
އިމުގެ ތެރެއިންކަމާއި ،މިއީ ތަނަށް ި
ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ތތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
)ހ( ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެހެނިހެން މުޢާމަލާ ް
ދންނަވަމެވެ.
ބެލެހެއްޓުމަށް ަ
ނން
ނ( ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ ،ހުއްދަ ޫ
)ށ( ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ ު
ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ފަދައިން މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .10ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި
ށ
އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އެގަވާއިދު ގެ ) 7.01ހ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަ ް
ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ކޯޑު ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި
އަލަށް ގަންނަ ބައެއް ހަރުމުދާ އެ މުދަލެއް ލިބުމުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އޓާފައި ނުވުމާއި ،ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން
ހަރުމުދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހަ ް
ކން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ލމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ ކަމެއް ަ
ށ ވާނުވާ ނޭނގުމާއި ،މުދާ ގެއް ު
ނުގެންދިއުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދަލަ ް
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ބ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  7.11ގެ )ހ( އާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާ ު
މށާއި ،މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ(
ނ ގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓު ަ
ގ ޭ
އނި އިތުރު އެނ ޭ
ޗށް އަންނަ ު
އެކިބައިބައި ވަކިވަކިން އެތަކެއް ަ
ނ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކޮށް،
ކތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެ ް
ތނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަ ެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަ
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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ނކޮށް ،ކަމާބެހޭ އިސް ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް ،ފައިލް ކުރުމަށް
އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވާނަމަ އެކަމާމެދު ނިންމިގޮތެއް ބަޔާ ް
ދަންނަވަމެވެ.
 .11ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ވިކުރާއަށް ވައްދާފައި ނުވުމާއި ،ލިބޭފައިސާ ދުވަހުން
ދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުން
ލ ލިޔެ،
ލބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީ ް
ފހާރައިން ވިއްކާ ތަކެއްޗަށް ި
ރބުރީ ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ި
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތު ު
ނވެ .އަދި ތަކެތި ވިއްކައިގެން
ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިކުރާ ،ގަވާއިދުން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވު ެ
ލިބޭ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިޖޫރީއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް ނެތުމުގެ
ކއުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ސަބަބުން ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ަ
ލބޭ ފައިސާއަށް
ގ ސަބަބުންި ،
އސާ ބަހައްޓާފައި ވާކަމާއި ،މީ ެ
ބޭސް ފިހާރައިގެ ވަތްގަނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފަ ި
ވާނުވާ ނޭނގުމާއި ،ފައިސާ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
އދި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވިޔަފާރި
އޓުމަށާއިަ ،
ފޞީލް ލިޔެ ބެލެހެ ް
ވޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތަ ް
ގ ި
ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިނ ާ
ރ ފައިސާއާއި އަޅާކިޔައި ،އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް
ބ ނިންމައި ،ވަތްގަނޑުގައި ހު ި
ނިމުމުން އެ ދުވަހެއްގެ ހިސާ ު
ދަންނަވަމެވެ.
 .12ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެކުރިން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ތިން ފަރާތުން އަގު ބަލާފައި
ނުވުން
ކތީގެ އަގު ) 1,000އެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން
ފހަރާ ގަންނަ ތަ ެ
ގ  8.09ގެ )ނ( ގައި ،އެއް ަ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ެ
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން
ފެށިގެން ) 25,000ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ަ
ނމަވެސް ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ
ގ ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ަ
ތިން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަ ު
ގ
ތން އަގު ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،ކައުންސިލް ެ
އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ތިން ފަރާ ު
އކި ފަހަރު މަތިން ޖުމްލަ ) 28,100އަށާވީސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު،
އިދާރާއިން ދޮންވެލި ގަތުމަށް ެ
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެންވުމުގެ
ޞލުން ތިން ފަރާތުން އަގު ނުހޯދާކަ ް
މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ދެންނެވުނު އު ޫ
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތށްކަން ޔަޤީން ކުރެވެން ނެތްކަ ް
ކތި ހޯދިފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮ ަ
ސަބަބުން ،މިތަ ެ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.09ގެ )ނ( ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު 1,000
)އެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ) 25,000ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ
ތރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން
ގ ހޯދުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަކުގެ ެ
ނ ލިޔުމުން އަ ު
ނ ތިން ފަރާތަކު ް
ގ ް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެ ެ
އ ހޯދާނަމަ ،އެކަން ލިޔުމުން
ނތް އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެ ް
ލބެން ެ
ތން އަގު ި
ށ ދަންނަވަމެވެ .ތިން ފަރާ ު
ތަކެތި ގަތުމަ ް
ހދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބަޔާންކޮށް ،ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ޯ
މގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
ޙމަދު ަ
ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ) 1ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،އަމީރު އަ ް
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 .13ތިޖޫރީގެ ހަފްތާ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން
ޖރީގައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު
ލށް ތި ޫ
ކންމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަ ަ
ދގެ  6.16ވަނަ މާއްދާގައި ޮ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ު
)ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި ،ޗެކުން ހުރި ވަރާއި ،ބޭރު ފައިސާ ހުރިނަމަ ،އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކިން ހުރި އަދަދު(
ވނޭކަމަށް
ނ ގެންދަން ާ
ތައްޔާރުކޮށް ،ތިޖޫރީއާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ބަލަމު ް
ބ
ނލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ހިސާ ު
ި
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،
ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ތިޖޫރީގައި
ށ
ނހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަ ް
ަ
ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ނުބެލެހެއްޓޭނަމަ ،ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގުމާއި ،ފައިސާ
މަގުފަހިވާނޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ރ
ފތާގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހު ި
ތން ހަ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
އ ަ
ދގެ  6.16ވަނަ މާއްދާގަ ި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ު
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.
 .14މުދަލަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުމާއި މުދާ ލިބުނުކަމަށް މުދަލާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން
ވނީ
ކތި ހޯދަން ާ
ނ ބޭނުންވާ ތަ ެ
ގންނަ ް
ބނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ަ
ދން ޭ
ގ  8.05ގައި ތަނަށް ހޯ ަ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ެ
ރހަމަކޮށް ،އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމުގައި ކަމަށް
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފު ި
ދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2013ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ
ލންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫ ޫ
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ނި ަ
ގ
ތރުން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ
ވކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މީގެ އި ު
ޚަރަދުތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނު ާ
ގަވާއިދުގެ  8.11ވަނަ މާއްދާގައި އޯޑަރުކުރެވޭ ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް ،ތަނަށް ލިބުމުން ތަކެތި ބަލައިގަތް ނޯޓުގައި ނުވަތަ
އ
މށް ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު ސޮއިކުރަން ވާނޭކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފަ ި
މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައި ތަކެތި ލިބުނުކަ ަ
ލބުމުން ،އެ މުދަލާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ތަކެތި ލިބުނުކަން
ވީނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަންނަ މުދާ ތަނަށް ި
ކ
ދލަކީ ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތަ ީ
ނނަ މު ަ
ތނަށް ގަ ް
ހންކަމުންަ ،
ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެ ެ
ނ
ލބުނުކަ ް
ލއް ތަނަށް ހަމައަށް ި
ބނުމަކު ހޯދާ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްކަމާއި އަދި ގަންނަ ހުރިހާ މުދަ ެ
ކޮންކަމަކަށް ،ކޮން ޭ
ގކުރަމެވެ.
ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަ ަ
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ވ
ބނުން ާ
ނނަން ޭ
ނންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަ ް
ދން ބޭ ު
ގވާއިދުގެ  8.05އާއި އެއްގޮތަށް ތަނަށް ހޯ ަ
މލިއްޔަތުގެ ަ
)ހ( ދައުލަތުގެ ާ
ކމަށް ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
މ ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ަ
ތ ނުވަތަ ފޯ ު
ފ ް
އ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ޮ
ރން ތަކެއްޗާ ި
ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކު ި
ދަންނަވަމެވެ.
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ށ
ލބުނުކަމަ ް
ކތި ކައުންސިލަށް ި
އވާ ފަދައިން ،އޯޑަރުކުރެވުނު ތަ ެ
ވއިދުގެ  8.11ވަނަ މާއްދާ ގަ ި
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ާ
)ށ( ދައު ަ
ހރިތޯ ބަލައި ،އެއްވެސް އުނި
އެތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ު
ބނުކަން ލިޔެކިޔުމުން
ކށް ،ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް ،ތަކެތި ލި ު
ނ ގޮތަށް ނޯޓު ޮ
އިތުރެއްވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭ ޭ
ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަން
 .15ބޭސްފިހާރައިން ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމާއި ،ދަރަންޏަށް ވިއްކޭ ތަކެތީގެ
ހިސާބު ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުން
ރންޏަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި އުޞޫލެއް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ބޭސް ފިހާރައިން ދަ ަ
ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި ،ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކޭ ފަރާތްތައް ނޯޓުކުރާ ފޮތެއް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
އެކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިން 2013
ހ
ނ ކި ާ
ލބި ވަ ީ
ފރާތްތަކުން ނު ި
ނތުމާއި ،އެކި ަ
ކފައި ވަނީ ކިހާ ތަކެއްޗެއްކަން އެނގެން ެ
ވަނަ އަހަރު ދަރަންޏަށް ވިއް ާ
ތކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފައިސާއެއްކަން ދެނެގަނެވެން ނެ ް
އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ދަރަންޏަށް ތަކެތި ވިއްކާނެ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،ބޭސް ފިހާރައިގަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އެންގުމަށާއި،
ނދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ދ އެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލަމުން ގެ ް
މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދުދީ އަ ި
 .16ބޭސް ފިހާރައިން އޯޑަރު ކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކޮށްފައި ނުވުމާއި ،ސްޓޮކް ބާކީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައިގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކޮށްފައި
ނ
ޤންކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،ގަން ަ
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،އޯޑަރުކުރެވުނު ހުރިހާ މުދަލެއް ހަމައަށް ލިބުނުކަން ޔަ ީ
ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދަމުން ނުދާކަމާއި ވިއްކާ ތަކެތި ސްޓޮކުން އުނިކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ސޓޮކް ހުރީ ހުންނަން ޖެހޭ އަދަދަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި
ް
އެހެންކަމުން ،ފިހާރާގައި ހުރި ބޭހާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ
ނ
ޓ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެނގެ ް
އ ާ
އވާ ބޭސްތައް ސްޓޮކް ބަލަހަ ް
ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މުއްދަތު ހަމަވެފަ ި
މވެފައިވާ ބޭހެއް ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނެތުމުގެ ސަބަބުން މުއްދަތު ހަ ަ
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ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން332 3939 :
އީމެއިލްinfo@audit.gov.mv :
www.audit.gov.mv

