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މާލީ  އިދާރާގެ  ގެ ކައުންސިލް  މުލަކަތޮޅު މުލަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
 އަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

  ތަޢާރަފު 

 2021ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކުރެވުނު ގެ ދަށުން އޮޑިޓް  )އޮޑިޓް ޤާނޫނު(4/2007  ރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަ 
، ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށްވަނަ އަހަރުގެ 

އާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި، 
ދަށް ގަވާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި 

އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު  ބަޔާންކުރުމާއި،ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
މާއްދާގެ )ހ( އާ  ވަނަ 36ގެ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3 އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރުޓަކައި  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،އަށް ހުށަހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީ  ގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މުލަކަތޮޅު މުލަކުގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ 
 ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މިގޮތުގެމަތިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  213ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ  ،ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mv ވެބްސައިޓް

އިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  މާއްދާގެ )ޅ( ނަވަ 9 )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ 4/2007  ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާނީ މި އޮޑިޓް
 ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. އާ މެކްރޯ އެޝުއަރެންސް އެލް.އެލް.ޕީ

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މާލީ 

އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ވާގޮތުންބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާގައި 2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު މުލަކުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ 

އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ރުމުގައިޚަރަދުތައް ކު  ،މާލީ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި
 ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިސާބުތައް ،މާއިޚަރަދުކުރު ކަންތައްތަކަށް، ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި 

 ތެކެވެ. އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަ  ބެލެހެއްޓުމަކީ އެޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު 
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ހަރަށް ކައުންސިލުން އިވަނީ އެ އަކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފަ  މުލަކަތޮޅު މުލަކު  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 
ެއ ޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި، ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެ

 ދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ.ވާއި އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އިއިދާރާގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގަ

ތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޓާ އެއްބަޖެ ރި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކު
 ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

 ގޮތް ތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ އޮޑިޓު 

 ބަލަހައްޓާފައިނުވުން  އެއްގޮތަށް  ދާ ގަވާއި  ،އަދާހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  .1

. ފާހަގަކުރަމެވެ ނުވާކަން ހައްޓާފައިބަލަ ހިސާބުތައް ހަރުމުދަލާބެހޭ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،އަދާހަމަކޮށް  ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ
  .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި  ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވެނު އޮޑިޓުކުރުގައި ހަރުމުދާ  ގޮތުން މި

 ލިބޭ  ގޮތުގައި އެހީގެ ނާއިޚަރަދުކޮށްގެން  ބަޖެޓުން  ކެޕިޓަލް  ދައުލަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގައި 11.02 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ( ހ)
 ހިމަނައިގެން  ރަޖިސްޓްރީގައި ލުގެހަރުމުދަ ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތް  ކުރެވޭ  ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ  ކެޕިޓަލް  އަދި  މުދާ  ލިބޭ  ގޮތްގޮތަށް އެނޫން  އަދި  ހަރުމުދާ 

 ހުރިހާ  އަންގާ ކޮންޓްރޯލަރ ޝަލްފައިނޭން ބަލަހައްޓަންވާނޭކަމަށް ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓްރީގައި މުދަލުގެ  ދައުލަތުގެ  ،އަދި. ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށެވެ
 މުދަލުގެ  ،ކޯޑު މުދަލުގެ ،އްގައިރަޖިސްޓްރީއެ ފަދަ އެ އަދި. ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށެވެ ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް
 އެ ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ތުމަޢުލޫމާ މުހިންމު ފަދަ އަންނަބަދަލުތައް ފަހުން އަދި އަގު ،ތާރީޚު ލިބުނު ،ހުރިތަން މުދާ ،ލުތަފުސީ  ނަމާއި ފުރިހަމަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ  11.03 ގަވާއިދުގެ 

ކައުންސިލް  މިގޮތުންފާހަގަކުރަމެވެ.  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގައި މި ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން 
ލުގައި މުދަލުގެ ކޯޑު ނަންބަރު ދަބައެއްމު މާއިއިދާރާގެ ހަރުމުދަލަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނޭހެން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަދާހަމަކޮށްފައިނުވު

ތުރުން، ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަބަބުން ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުމުގެ އި ގެމިކަމު ޖަހާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 ވެން ނެތެވެ.  އެންމެހާ ހަރުމުދާ ފުރިހަމައަށް ހުރިކަން އެގެންނެތުމާއި، އެ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކުރެ

 ލަފާދިންގޮތް  ކުރަން ޙު އިޞްލާ 

ޖިސްޓްރީ އަދާހަމަކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ބާޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ހަރުމުދަލުގެ ރަ 11.03)ހ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާދިގެ 
 ދަންނަވަމެވެ. 

 ނުވުން  އަގުހޯދާފައި  ފަރާތުން  ތިން  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  ތަކެއްޗާއި  .2

ރީސް ފަސް )ތި  -/35,000ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  10.24ގެ ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
އެ ފަރާތްތަކުގެ  ،ގު ހޯދުމަށްފަހުފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަ ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ، ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން ތިން

 އެ ތަކެތި ހޯދުމަށެވެ. ،އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފަރާތަކުން ތެރެއިން އެންމެ

ދާ އެއްގޮތަށް ގަވާއި " ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަށް ހޯދުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުން "ޝޮޕިންގެ  ،ނަމަވެސް 
 ފަންސާސް ހަތަރު ) 54,950އެ އިދާރާއަށް ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި މުދަލުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ  ،ވަނައަހަރު 2021ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން 
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ތިން ފަރާތުން އަގު ހޯދާފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ  ،ޔާގެ ޚިދުމަތާއި މުދާ ހޯދުމުގައިރުފި  (ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް ނުވަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއްމެ ފައިދާ ހުރިގޮތުގައިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާއް 10.24ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަށް ހޯދުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ތި ފައިސާ ދައްކާފައިވުން ލިބުނުކަން އެނގެން ނެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް  .3

ހަށް ލިބުނުކަމަށް އެތަކެއްޗާއި އި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 10.64އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަ
ނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށްހުރިތޯ ބަލައި، އެއްވެސް އުނި އިތުރެއްވާ

ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް  ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެވާން ކައިރިވެފައިވާ ފެންވަރު ދެރަ ކަމުނުދާ  ،ނޯޓުކޮށް
 އެނގޭގޮތަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށެވެ.

ވަނަ އަހަރު  2021 ނުވެއެވެ. މިގޮތުން އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިމުދާ ބަލައިގަތުމުގައި ދާއެއްގޮތަށް ގަވާއިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި  ނަމަވެސް
ރުފިޔާގެ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް  (ބާރަ ސަތޭކަ ހަ ހާސް ހަތަރު )ފަންސާސ54,612ް   ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ
 ބަލައިގަންފައިވަނީ އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ސޮއިނުކޮށެވެ.

ނަވަރުގައި ހުރި ތަކެތިކަން ފެއޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ހަމަޔަށް ލިބުނުކަމާއި ލިބުނު ތަކެއްޗަކީ އިދާރާއަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެހެންކަމުން، 
  ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ލާޙު އިޞް 

ޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ 10.64ދުގެ ގަވާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުދާ ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 
  ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ޗެކު ފޮތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  .4

 ތިޖޫރީގައި  އެއްގޮތަށް އިސާއެކޭ ފަ ބަހައްޓަންވާނީ ޗެކުފޮތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގައި ( ޅ) މާއްދާގެ  ވަނަ  6.11 ދުގެގަވާއި މާލިއްޔަތުގެ އުލަތުގެ ދަ
 ތަޅުލެވޭ  ބެލޭނެގޮތަށް ވަގުތަކު މެކޮން ބޭނުން ބަހައްޓަންވާނީ ފޮއިލުތައްވެސް ކައުންޓަރ އޮންނަ ހުސްވުމަށްފަހު ޗެކުފޮތް އަދި .ވެކަމަށެ ރައްކާކޮށްފައި

 .ވެކަމަށެ ރައްކާކޮށްފަ ތަނެއްގައި

 ،ގޮތުން މި. ނުވެއެވެ  ށްފައިޢަމަލުކޮ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ފޮތްޗެކު  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާއި  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ،ނަމަވެސް
 ތިޖޫރީއިން އިދާރާގެ ކައުންސިލް  ހަވާލުނުކޮށް މުވައްޒަފަކާ ވަކި ފޮއިލްތައް ކައުންޓަރ ފޮތްތަކުގެޗެކު  ހުސްވެފައިވާ  އަދި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިދާރާއިން
 ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކީބެހެއްޓުމަ  ބޭރުގައި ތިޖޫރީއިން ޙަވާލުނުކޮށް  މުވައްޒަފަކާ ވަކި  ފޮތްތައްޗެކު މިގޮތަށް  ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. ބޭރުގައި

 .މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެކެވެ ބޭނުންކުރުމަށް 

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ލާޙު އިޞް 

 .ދަންނަވަމެވެ  ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ 6.11 ދުގެގަވާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޗެކުފޮތް 
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 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާއިރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގަޑި ޔަޤީންކުރެވެން ނެތުން  .5

ގަޑީގެ ފައިސާއާއި  )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް އަދި އިތުރު  ވަނަމާއްދާގެ  7.01އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެދަ
ދާގެ )ރ(ގައި ވެ. އަދި މި މާއްމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް ދޭންވާނީ، ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ
 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައާބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމުން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް ބަ

މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު  މަސައްކަތް ގައި ޙާޟިރުވާ ގަޑި ރެކޯޑުކުރުމަށް އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ  ،ނަމަވެސް
މުވައްޒަފުންނަށް އަދި  ތެވެ.ކަށް ނެފެންނާ ން ވައްޒަފުން މަސައްކަތް ނިމޭ ގަޑި ރެކޯޑުމުށްފައި ނުވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނިމުނުގަޑި ރެކޯޑުކޮ

މި ގަޑިކަމަށް ޖަހާފައިވާ ގަޑިއަށް މްގައި މަސައްކަތް ނިންއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފޯ
 އަސްލު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މި ފޯމުގައި އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ގަޑިއަކީ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާއިރުބަލައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

)އަށް  886,931 ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު، އިތުރުގަޑީގެ 2021ގޮތުން މިވެ. ވެއެކުރަ ފާހަގަ  ވެސްގަޑިކަން ޔަޤީންކޮށް ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( 

މަ ކޮށްފައިނުވާ މަސައްކަތަކަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާނަގަޑި ޔަޤީންކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރެކޯޑް މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
 އުޖޫރަ ދިނުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެހެން ކުރަންނުޖެހޭ ޚަރަދެއް ބަޖެޓުން ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

 ގަޑި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިތުރުގަޑީގައި ވަނަމާއްދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން  7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ
 ޙާޟިރީ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގޮތަކަށް ފަދަ ޔަޤީންކުރެވޭނެ

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ގައި ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓު 

 ވުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނު  ތްތަކުގެ ހަރަކާ ކައުންސިލް ހިންގި  )ހައެއް( މަސްދުވަހު  6ފުރަތަމަ  .1

ކޮންމެ ، ންކޮށްފައިވަނީ( ގައި ބަޔާހ) ވަނަ މާއްދާގެ 105ގެ  7/2010 ހިންގުމުގެ ޤާނޫން އުސޫލުން ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދި
 ލު ރިޕޯޓު ތަފުސީ ތްތަކުގެ ކާހަރަ ހިންގި  ންކައުންސިލު )ހައެއް( މަސްދުވަހު  6ފުރަތަމަ ގެ އްއަހަރެއެ ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން،  10 ޖުލައި އަހަރެއްގެ 

 ފޮނުވަންވާނެ ކަމަށެވެ.     ރަށު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

އިދާރާއިން ގެ ކައުންސިލްމުލަކު  މުލަކަތޮޅުށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަ ،ނަމަވެސް
ލު ރިޕޯޓު ތަފުސީތްތަކުގެ ކާހަރަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ހިންގި ގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ވަނަ އަހަރު 2021 އެގޮތުންޢަމަލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 
 ފައިނުވެއެވެ.ފޮނުވާގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް އަތޮޅު  އަތޮޅުގެއެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10މަހުގެ ޖުލައި ތައްޔާރުކޮށް އެ އަހަރުގެ 

ލިބުމާއި، ތޯރިޓީއަށް ނުވަރމަންޓް އޮކަލް ގަލޫމާތު ލޯ މަޢުދާއެއްގޮތަށް ހުށަނައަޅާނަމަ އެ ގަވާއި ރިޕޯޓު ޙަރާކާތްތާއި ގުޅޭ  ހިންގާ ކައުސިލްގެ އިދާރާއިން
ތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަރަކާގި ކައުންސިލުން ހިނގި ޙަރާކާތްތައް ހިނގައިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައިކަން ކަށަވަރު ނުވުމާއި ހިނ

 ގެންދާނެއެވެ.ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަންޖެހޭ ކަމަށް އޮންނަމަ އެ ފުރުޞަތުވަނީ ގެއްލި 

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

 ހިންގުމުގެ ޤާނޫން އުސޫލުން ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
    ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާހ) ވަނަ މާއްދާގެ 105ގެ  7/2010
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5ގެ  5ސަފުހާ 

ދިނުމަށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވުން  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު  .2

 ރައްޔިތުންނަށް، ފައިވަނީވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 107ގެ  7/2010 ހިންގުމުގެ ޤާނޫން އުސޫލުންވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދި
 ކައުންސިލްތަކުން  ށުގެރަށްރަ  ކައުންސިލުންނާއި ސިޓީ ޖުލައިމަހުފެބްރުއަރީއާއި  އަހަރަކު ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ޢާންމުކޮށް 

  .ބާއްވަންވާނެއެވެ

ހުށައަޅައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންނަށް ނަމަވެސް،
ންކަމުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބާއްވާފައިނުވެއެވެ. 2021ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް 

 ފަރާތުން ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ވަނީ ފޯރުކޮށްނުދެވިއެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް  107ގެ  7/2010 ހިންގުމުގެ ޤާނޫން އުސޫލުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
   ދަންނަވަމެވެ.

1444 ލާއޫލްޖުމާދަ 28
2022 ޑިސެންބަރު 22

ޒީ ޔާނި ޙުސައިން
ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 


