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1   ގެ 11ޞަފުޙާ 
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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެއިދާރާގެުުގެުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމުރައިދޫުކައުންސިލްު
ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުއުތުރުބުު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުތިލަދުންމަތީ ުމަޖިލީހަށާއި، ުމުރައިދޫުރައްޔިތުންގެ ރީ
ުވެރިޔާއަށްުމާލީުޒިންމާދާރުުުކައުންސިލްުއިދާރާގެު

ުުތަޢާރަފުުހ.ު

ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމުރައިދޫުުކުރެވުނުުދަށުންުއޮޑިޓްުގެ)އޮޑިޓްުޤާނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤާނޫނުުނަންބަރު
ުުގެކައުންސިލް 2016ުުއިދާރާގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުަކއުންސިލުން ުއަހަރަްށުއެ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ފާސްކޮށްދެއްވިުބަެޖޓުން

ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓުގައިުު،ބަޖެޓާ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދާރާގެ އެ
ު ުއާއި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުއިދާރާގެޚަރަދުކުރުމަށް ުހިންާގުުކައުްނސިލްގެ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުއަދި މާލީ

ުދާއިރާތައްުބަލަހައްޓާފައި ުއިދާރީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޤަވާއިދާއި، ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤާނޫނާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ަވނީ
ުޤާނޫ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުމާލީލާމަރުކަޒީ ުކައުންސިލްގެ ުއަދިވެސް ުޤާނޫނުތަކާއިުުނާއި، ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި
ުމި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ުބަޔާންކުރުމާއިޤަވާއިދުތަކަށް ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުުއިޞްލާޙުު،ންވަރާމެދު ޖެހޭކަމަށްުކުރަން

ދައުލަތުެގު)2006/3ުކަންކަންުޤާޫނނުުނަްނބަރުުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަާމމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއެއޮޑިޓުގައިު
ގެުތިލަދުންަމތީުއުތުުރުބރީުމުރައިދޫުކައުންސިލްމަތިންުުޮގތުގެވާުމާއްދާގެު)ހ(ުއާއިުއެއްޮގތް ވަނ36ުުަގެު(މާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު

ުުއިދާރާގެ ުހުށަހެޅުމާމާލީ ުވެރިޔާއަށް ުު،އެކުޒިންމާދާރު ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުމާއްދާގަިއ213ުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ
ރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަްށުުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުމަޖިލީހަށްުރައްޔިތުންގެުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާރައީއެުކަންަކންުންުޮގތުގެުމަތިނެފައިުވާބު

ުުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv ުއޮފީހުގެުވެބްަސއިޓްުފެންނާނެެހންުމި

ޔާންތަކާިއުއަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުުމުރައިދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެ ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީ
)ދައުލަތުގ3/2006ުުެޓުތައްުތަްއޔާރުކޮށް،ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤާޫނނުުނަްނަބރ:ުއެުބަޔާންތަކާުގުޅޭުނޯ

ު ުޤާނޫނު(ގެ 35ުުމާލިއްޔަތުގެ ުއިދާރާގެ ުކައުްނސިލްގެ ުދަށުން ު)ހ(ގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުވަަނުމާއްދާގެ ުވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު
ނަމަވެސް،ުމާލީުބަޔާންތައްުހުށަަހޅާފައިުނުވުމުން،ުމާލީުބަޔާންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރެވޭުމާލީުބަޔާނުގެުއޮޑިޓްުވަނީު

ުގެުގޮތުގައެވެ.ުކުރެވޭގޮތްުނުވެފައެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
http://www.audit.gov.mv/
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2   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ު މި ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވިފައިވާ ުކައުންސިލްރިޕޯޓުގައި ުމުރައިދޫ ުއުތުރުބުރީ ުއިދާރާގެތިލަދުންަމތީ އިސްވެރިންނާުުގެ
ުއޮޑިޓު ުމި ުފާހަގަކޮށް، ުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ުމި ގައި ުބޭފުޅުންނަށް ުޝުކުރުުުހުރިހާ ފުރުޞަތުގައި

ުދަންނަވަމެވެ.ު

ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުވެރިޔާގެުމާލީުޒިންމާދާރުުށ.ު

ުނަ 7/2010ުުުބަރުންުޤާނޫނު ުދާއިރާތައް ުއިދާރީ ުއުސޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހިންގުމުގެލާމަރަކުޒަކީ ުުޤާނޫނު(ުލުން ވަަނ88ުުގެ
ގެުޤާނޫނާއިުބެލެހެއްޓުމުުމުދަލާއިުފައިސާުމާއްދާގައިުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުލިބޭުފައިސާުއާއިުމުދާުބަލަހައްޓަންވާނީުދައުލަތުގެ

ު ުބަޔާންކޮށްފައިވުުމން، ުކަމަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވާ ުނަގަވާއިދުތަކާއި ުމާލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންޤާނޫނު ުގެުދައުލަތުގެ
ުމާލިއްޔަތުގެުު(ޤާނޫނު ުދައުލަތުގެ ުކޮށްފަިއވާ ުޝާއިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެްނޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުލިބިެގން ުބާރު އިން
ުކަންތައްތައްުހިންގުމާއި،ުމާލީުގެުއިދާރާގެތިލަުދންމަތީުއުތުރުބުރީުމުަރއިދޫުކައުންސިލްުއިދާއިުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިން،ގަވާ

އެުކައުންސިލްު،ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރާެގުުގެޚަރަދުތައްުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިުލންުފާސްކުރިުބަޖެޓާއިުއެއްގޮަތށްު،
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުެގުމަޤުޞަދުތައްުޙާ ނޑައެޅިފައިވާުކަންަތއްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ޞިލްވާުޮގތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ުޚަރަދުކުރުމާއި ުއެުު،ތެރޭގައި ުބަލަހައްޓާ، ުފުރިަހމަކަމާއެކު ުޞައްޙަކަމާއި ުއެއްގޮތަށް ުހަީޤޤަތާއި ުހިސާބުތައް ކައުންސިލްގެ
3/2006ުބަޔާންތައްުއެކުލަވާލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުާޤނޫނުުނަްނބަރު:ހިސާބުތަކާުއެއްގޮތަށްުއަހަރީުމާލީު

ުޤާނޫު ުމާލިއްޔަތުގެ ު)ދައުލަތުގެ ުތ46ުިނު(ގެ ުދަށުން ުމާއްދާގެ ުކައުންސިލްވަނަ ުމުރައިދޫ ުއުތުުރބުރީ ުއިދާރާލަދުންމަތީ އަށްުގެ
ނޑައަޅާފައިވާުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަ ުތެކެވެ.ކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުނ.ު

ޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަ އިންުގެުއިދާރާުލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމުރައިދޫުކައުންސިލްވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުތ2016ުިކީުއޮޑިޓަުރ
ޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފާސްކޮށްދެއްވިުަބޖެޓާުއެއްގޮތަށް،ުއިދާރާގެުމަުޤޞަދުތައްުޙާޞިލްވާުގޮތަށް،ު
ުއާއި،ުކައުންސިލްެގު ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުކަްނތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގަިއުޚަރަދުކުރުމަށް ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ބަޖެޓުގައި

އިދާރާގެުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކާއިުފައިސާއާުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންާގފައިވަނީުޤާނޫނުުަނންބަރ:ުުއިދާރާއާއިުއެ
3/2006ު(ު ުނަންބަރ: ުޤާނޫނު ުގަވާއިދާއި، ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުެގ ުއާއި ުޤާނޫނު( ުމާލިއްޔަތުގެ 7/2010ުދައުލަތުގެ

ު ުއުއިދާރީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުލާމަރުކަޒީ ުހިންގުމުދާއިރާތައް ުކައުންސިލްސޫލުން ުއަދިވެސް ުއާއި، ުޤާނޫނު( ުމާީލުުގެގެ އިދާރާގެ
ުކުރުމާއި،ު ުބަޔާން ުެދކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުއަަމލުކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިދުތަަކށް ުާޤނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ކަންކަމާއި

ދިނުމާއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމާބެހޭުފަރާތްތަކުގެުުއިޞްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފާހަގަުކރެވުނުުކަންތައްތައްުއިޞްލާޙުކުރުމަށްުލަފާ
ުސަމާލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ު

ުބަޖެޓުެގު ުފާސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި
ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވާ ުބެލުމަށް ުޙާޞިލުކުރުމަށްތޯ ުފުރިހަމަކުރުންުމަޤުޞަދުތައް ުއިޖުރާތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ުކައުންސިލްގެުމާލީ، އިދާދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާު،ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރާތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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3   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ުޮއތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުގަވާއިދުތަކާއިުޚިލާފަށްުާކަންކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤާނޫނާއި
ުހިމެނެއެވެ.

ުތި ުކައުންސިލްމިގޮތުން ުމުރައިދޫ ުއުތުުރބުރީ ުުގެލަުދންމަތީ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ2016ުައިދާރާއިން ުބަެޖުޓން ުއަހަރުގެ ުއެުވަނަ ނީ
ުކައުންސިލުން ުއެ ުމަޤުުއަހަރަށް ުއިދާރާގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުބަޖެޓުގަިއުފާސްކޮށްދެއްވި ުގޮތަށް، ުޙާޞިލްވާ ޞަދުތައް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި،ުއަދިުކައުންސިލްގެުއިދާރާއާއިުއެު ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކަ
ގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި،ުއިދާރާގެުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކާއިުފައިސާއާުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގާފައިވަނީުދައުލަތުު

އަދިވެސްުކައުންސިލް އިދާރާގެުމާލީުކަންކަމާއިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކަްށުުގެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއުި،
ވާކަމަށްުމިުއޮފީހުންުއަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔާންުކުރުމަށްުބޭނުންވާުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވާުހެކިުހޯދިފައި

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްުރ.ު

ުނަމްބަރުުގާނޫނު (1) ުގައިުމާއްދާގެުވަނ35ުަުގެ(ގާނޫނުުމާލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ)2006/3ު: ުކޮންމެުދަު،)ހ( އުލަތުގެ
ނޑައަޅާުޒިންމާދާރުވެރިޔާ،ުކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭާތުތިންުމަސްުދުވަހުގެުުމިއޮފީހެއްގައި،ު ގާނޫނުެގުދަށުްނުކަ

ުިހމަނައިގެން ުރިޕޯޓް ުކަންތަްއތަކުގެ ުހިނގި ުއިދާރާގަިއ ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުބަޔާންކުާރ ުއެމާއްދާގައި އަހަރީު، ތެރޭގައި،
ނަމަވެސްުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުުކަމަށްުަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުވާނެރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅަން

ުކައުންސިލް ުުގެމުރައިދޫ ުރިޕޯޓ2016ުުްއިދާރާގެ ުހިނިގުކަންތައްތަކުގެ ުިހސާބުތަކާއި،ުއިދާރާގައި ުމާލީ ުއަހަރުގެ ވަނަ
ކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުޓަުކުރުމަށްއޮޑިޓްގައިުބުނާުމުއްދަތުގައި،ުމާއްދާުމިތައްޔާރުކޮށް،ުުހަރީުރިޕޯޓްއަ، ހިމަނައިގެން

 ން؛ފައިުނުވުހުށަހަޅާ

(2) ު ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުހަދިޔާގެ ުުނވަތަ ުަގންނަ ުތަްނތަނަށް ުމުދަލުގެދައުލަތުގެ ުިލބުުނުުހުރިހާ ުތަނަށް ުއެމުަދެލއް ދަފުތަރެއް،
ހިމަނައިގެންުމުދަލުެގުުމައުލޫމާތުުުމުދަލުގެުފުރިހަމަތާރީޚާއި،ުމުދަލުގެުއަގާއި،ުކޯޑުުނަންބަރާއި،ުމުދާުހުރިތަނާއިުއަދި

ުގަވާއިދު ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓަންާވނެކަމަްށ ުުދަފުތަރެއް 2009ު)ފެބުރުވަރީ )ު ގައ7.01ުުިގެ
ުހަރުމުދަލާއިުުއިދާރާގެއެުު،އިދާރާއިންުކައުންސިލްގެުމުރައިދޫުުއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީުނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ު؛ބަލަހައްޓާފަިއނުވުންުުއެއްގޮތަށްުގަވާއިދާއިުމިުދަފްތަރުުހަރުމުދަލުގެ

ުފައިސާުމަސައްކަތަށްުކުރާުުގަޑީގައިުުއިތުރުުއަދިސިވިލްުސަރވިސްގެުމުވައްޒަފުންުލައްވައިުމަސައްކަތްުކުރުވަންވާނީު (3)
ުފަރާތުންުއިދާރާގެުނުަވތަުުެނތްުިނންމެންުކޮށްގެންުއެކަނިުުރަސްމީގަޑީގައިުަމސައްކަތަކީުކުރާުއިތުރުގަޑީގައިު،ދޭންވާނީ

ުނުވަތަުުރީސެކްރެޓަުޕަރމަނަންޓްުއެމަސައްކަތަކީުު،އިތުރަށްުވުމުގެުުމަސައްކަތަކަށްުޚާއްޞަުުކުރަންޖެހޭުއަންގައިގެން
ނޑައަޅާުއިސްވެރިޔާުުޒިންމާދާރުުއޮފީހުގެ ުމަސައްކަތަކަށްުުކުރާުއިތުރުގަޑީގައިު،ލިބިގެންުހުއްދަުމަތީންުއުސޫލެއްގެުުކަ
.ުަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެުގައި(ުހ)ުމާއްދާގެުވަނ163ުަުގ2014ުެުގަވާއިދުުސަރވިސްގެުސިވިލްުުދިވެހިުކަމަށްުވާނަމަ

އެުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުހުއްދަުު،މުވައްޒަފުންުލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުމުރައިދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެތިުނަމަވެސް
ުުފައިވުން؛ނުހޯދައިުކޮށްފައިވާުއިތުރުގަޑީގެުމަސައްކަތްތަކަށްުފައިސާުދީ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އާމްދަީނެގުގައިުބަޔާންަވނަުމާއްދާގެު)ހު(2.04ުގެު (2009)ފެބްރުއަރީުުގަވާއިދުުގެގެުމާލިއްޔަތުދައުލަތު (4) ކޮްށފައިވަނުީ،
ހިސާބު،ުކޮންމެުއެކައުންޓެއްގެުހިސާބުުވަކިވަކިންުއެނގޭނެުގޮތަށްުލިޔެުތައްޔާރުކޮށް،ުކޮންމެުުފައިސާގެުލިބޭުގޮތުގައި
ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސ15ުުްވޭތުވެދިޔަުމީލާދީުމަހުގެުހިސާބުުހިނގާުމީލާދީުމަހުގެުމަހަކު،ު

2016ުުމުރައިދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުުނަމަވެސްއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަންވާޭނކަމަށެވެު.
 ން؛ނުވުފައިރިޕޯޓްުތައްޔާރުކޮށްމަސްދުވަހުގެުފައިސާގެުުލިބުނުުވަނަުއަހަރު

ުުޓްރެޜަރީގެުެއންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ (5) D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ނަންބަރ (2016ުޑިސެމްބަރ
ުތެރެއިންުުފައިސާގެުދޫކުރާުއެޑްވާންސްކޮށްުމިިނސްޓްރީންުއެުު،ވަނީބަޔާންކޮށްފައިުސަރކިއުލަރގައިުބެހޭުލިއްޔަތާއިމާ
ުބިލްތަކަށްުުޚިދުމަތުގެުނުވަތަުމުދަލަށްުހޯދާފައިވާުއަހަރަށްުފާއިތުވިުފައިސާއިންުހުރިުބާކީުނިޔަލަށްުގެޑިސެމްބަރ31ުު
ު،ފައިސާއިންުހުރިުބާކީުދެއްކުމަށްފަހުުފައިސާުެތރޭގައިުދުަވހުގ30ުެުބަންދުނޫންުސަރުކާރުުނިމުމަށްފަހުުއަހަރުުމާލީ

ުވަނ94ުަުގެު(ުާޤނޫނުުހިންގުމުގެުުއުޞޫލުންުާލމަރުކަޒީުދާއިރާތައްުއިދާރީުިދވެހިރާއްޖޭގެ)7/2010ު:ުަނންބަރުޤާނޫނު
ުއެކައުންޓަށްުޭބންކްުޕަބްލިކްުފައިސާުބާކިވާުއުނިކުރުަމށްފަހުުރިޒާވްު%5ުބަހަްއޓަންޖެހޭުމަތީންުގޮތުގެުމާއްދާގައިވާ

ުއަހަރުގެުުވަނ2015ުަުއިދާރާއިންުކައުންސިލްގެުމުރައިދޫުުއތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީު،ނަމަވެސް.ުޖަމާކުރަންވާނެކަމަށެވެ
ވީސްުހާސްުހަތްދިހަުއެކެއް(ުރުފިޔާުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަްށު)ސައ24,071ުުުބާކީވިުފަހުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުން

ުޖަމާކޮށްފައިުނުވުން؛

ރުފިޔާއިންުފެށިގެނ1000ުުްއެއްފަހަރާުގަންނަުތަކެތީގެުއަގުު (6) ރުފިޔާއަށްވުރެުހާސްު(ު)ފަންސަވީސ25,000ުް)އެއްހާސްު(
ުވިްއކާފަރާތްބޮޑުނުވާ ުތަކެތި ުއެފަދަ ުހޯދުމަށްފަހު،ުނަމަ ުއަގު ުލިޔުމުން ުފަރާތަކުން ުތިން ުމަދުވެެގން ުތެރެއިން ތަކުގެ

ުހޯދަންވާނެކަމުގައި،އެކަށީގެންވާުފަރާުއެންމެުރެއިންއެފަރާތްތަކުގެުތެ ުވާއިދުގަުގެގެުމާލިއްޔަތުދައުަލތުުތަކުންުއެތަކެތި
ު)ފެބުރުވަ ުު(2009ރީ ުުވަނ8.09ުަގެ ު)ނ( ުވީމާއްދާގެ ުމުރައިދޫުު،ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައި ުއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ

)އަށާރ18,500ުުަގަވާއިދާއިުޚިލާފަށް،ުތިންުފަރާތުންުލިޔުމުންުއަގުުނުހޯދައިުޖުމްލަުމިުު، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއިން
ު؛ޚަރަދުކޮށްފައިވުންތަކެތިުހޯދުމަށްުުގެފިޔާތޭކަ(ުރުސަުހާސްުފަސް

ުގަންނަންުުހޯދަން (7) ުނުވަަތ ުޚިދުމަތް ުޮފްތުުޭބނުންވާ ުހުއްދަދޭ ުހޯުދމަށް ުޚިދުމަތް ުތަކެއްޗާއި ުހޯަދންވަނީ ުތަކެިތ ބޭުނންވާ
(2009ުނުވަތަުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުއެކަމަށްުވެރިއަކުުހުއްދަުދިނުމުންުކަމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު)ފެބުރުއަރީު

އިދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުމިުގަވާއިދާިއުނަމަވެސްުތިލަދުންަމތީުއުތުރުުބރީުމުރަުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވ.8.5ުގެު
ުއެދޭު ުލިބިގަތުަމށް ުފުރިހަމަނުޮކށްުޚިލާފަށް،ުމުދާ ުފޯމް ުނުވަތަ ުުފޮތް ުފަސްސަތޭކަު)ސައ24,520ުުޖުމްލަ ުހާސް ވީސް

ުވިހި(ުރުފިޔާގެުތަކެތިުގަނެފައިުވން؛

ވަނ124ުުަރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ގެުއިު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދ2010/7ުާމްބަރު:ުޤާނޫނުުނަ (8)
ުވިޔަފާރީގެުު،މާއްދާގައި ުފައިސާއާއި، ުމެމްބަރެއްގެ ުއެ ުވުމާއިއެކު، ުއިންތިހާބު ުމެމްބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ކައުންސިލަށް

ުިލބޭ ުއާމްދަނީ ުއާިއ، ުއާމްދަނީ ުއަިދ ުގުޅުންުމަޢުލޫމާތު، ުވިޔަފާރީގެ ުލިގޮްތތަކާއި، ުަމޢުލޫމާތު ުބެހޭ ޔުމަކުްނުތަކާއި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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5   ގެ 11ޞަފުޙާ 

އުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީުުވަނަުއަހަރ2014ުުުީވނަމަވެސް،ުއަށްުހުށަހަޅަންުވާނެުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިކައުންސިލްގެުއިދާރާ
 ްނ؛ހުށަހަޅާފާނުވުުލިޔުމުންުއަށްުއިދާރާމަޢުލޫމާތުުކައުންސިލްގެުއެއްވެސްުމެމްބަރަކުުއެުށްުހޮވިފައިވާމުރައިދޫުކައުންސިލަ

ަވަނ115ުުގެުުރާތައްުލާަމރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާޫނނު(އި)ދިެވހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދ2010/7ުާޤާނޫނުުނަްމބަރު:ު (9)
ފައިވެއެވެ.ުމާއްދާގައިުކޮންމެުހަފްތާއަކުުއެއްުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއާންމުުބަްއދަލުވުމެއްުބާއްވަންޖެޭހނެުކަމަށްުބަޔާންކޮށް

ު ުކައުންސިލުން ުމުރައިދޫ ުއުތުުރުބރީ ުތިލަދުންަމތީ 2016ުުނަމަވެސް، ުޖެހޭ ުބާއްަވން ުއަހަރު ބައްދަލުވުމުގ52ުުެވަނަ
ު؛ކަމުގައިވުންުންބަްއދަލުވ15ުުުބާއްވާފައިވަނީުތެރެއިން

ުވަނ110ުުަުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ގެރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުއި)ިދވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދ2010/7ުާޤާނޫނުުނަމްބަރު:ުު (10)
ުމަ ުރައްޔިތުންނަށް ުބައްދަލުވުޢުމާއްދާގައި ުހުޅުވާލެވިފައިވާ ުއާންމުކޮށް ުރައްޔިތުންަނށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުކޮންމެުލޫމާތު މެއް

ފާއިތުިވުުގައިުމަހުުބާއްވާުބައްދަލުވުމުރީރުވަންުޖެހޭނެުކަމަށާއިުއަދިުފެބުރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބާއްވަރުވައަހަރެއްގެުފެބު
ުޖުލައި ުކަމަށާއި ުހުށަހަޅަންާވނެ ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓާއި ުމާލީ ުރިޕޯޓާއި ުއަހަރީ ުބައްވާުއަހަރުގެ ުމަހު

ުބަުގައިބައްދަލުވުމު ުތާވަލާއި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުިއދާރާގެ ުހުަށހަޅާުކައުންސިލްގެ ުރަްއޔިތުންނަށް ޖެޓް
ގާނޫނުަގއިވާުގޮތުގެުމަތީންު، ަބޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސްުވާނެކަމަށްބާއްވަންުުއާންމުުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވާޔާލުުހޯދުމަށްުޚި

 ުނުވުން.މުރައިދޫުކައުންސިލުގެުއިދާރާއިންުބާއްވާފައިުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުމިުދެުބައްދަލުވުން

ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދޭުރަޢުޔުުބ.ު

(ުއިްނ1ު)ހ(ުޤާނޫނާއިުގަވާއިަދށްުޢަމަުލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާުމެދުުދެވޭުރައުޔުުބިނާުކުރެވުނުުއަސާސް'ުގެުނަންބަރުު)
އަށްުބަޔާންުކޮްށފައިވާުކަްނކަންުފިޔަވައ7ި) ނޑުގޮތެއްގައިު،ު( ު،ކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުރައިދޫތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުމުު،މައިގަ

ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުީރުނިމޭުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުކަންކަންުހިންގާުބަލަހައްޓާފައިަވނީުއެުއަހަރަށްުުއަށ2016ުްޑިސެންބަރ31ުުު
ުބަޖެޓުގަިއު މުރައިދޫ ުގޮތަްށ، ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދާރާގެ ުކައުންސިްލގެ ުއެއްގޮތަްށ ުބަޖެޓާއި ުފާސްކުރި ކައުންސިލުން

ުކަންތަ ނޑައެޅިފައިވާ ުތެރޭގައިު،އްތަކަށްކަ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުު،ބަޖެޓުގައި ުނަންބަރު 2006/3ުޤާނޫނު
ުގަވާއިދާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއާއި، ުޤާނޫނު( ުމާލިއްޔަތުގެ ުގުޅުންހުރިުުއަދިުު)ދައުލަތުގެ ުކަންކަމާ ުމާލީ ކައުންސިލްގެ

ުށްކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުދެކެމެވެ.ނުތަކާއިުގަވާއިުދތަކާުއެއްގޮތައެހެނިހެންުޤާނޫު
(8ު)ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާުމެދުުދެވޭުރައުޔުުބިނާުކުރެވުނުުއަސާސް'ުގެުނަންބަރު)ށ(ުއަދިު

ުުއަށް(10ު)ުންއި ުުކަންކަންބަޔާންޮކށްފަިއވާ ނޑުގޮތެއްގައި ުފިޔަވައި،ުމައިގަ ުއުތުުރބުރީ ލްގެުކައުންސިުމުރައިދޫތިލަދުންމަތީ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒ2010/7ުުީގެވުމުގައިުޢަމަލުުކޮށްފައިވަނީުާޤނޫނުުނަްނަބރުުކަންކަންުހިންއިދާރާގެު

ުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާޫނނު(ުާއއިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ު

ު

ު

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެު
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 

 

 

6   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގޮތްުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކާއިުޅ.ު

 ބަޔާންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިނުވުންުުމާލީުުއިދާރާގެުުކައުންސިލްގެު .1

ުދައުލަތުގެުުބަާޔންކޮށްފައިވަނީުގައި(ުހ)ުމާއްދާގެުވަނ35ުަުގެ(ޤާނޫނުުމާލިއްޔަތުުަދއުލަތުގެ)2006/3ު:ުނަމްބަރުުޤާނޫނު
ނޑައަޅާުދަށުންުޤާނޫނުގެުމިުު،އޮފީހެއްގައިުލުމަސްއޫުކޮންމެ ުމަސްުުތިންުނިމޭތާުއަހަރެއްުމާލީުކޮންމެު،ޒިންމާދާރުވެރިޔާުކަ
ުއަހަރީުު،ހިމަނައިގެންުރިޕޯޓްުކަންތައްތަކުގެުހިނގިުއިދާރާގައިުހިސާބުތަކާއިުމާލީުބަޔާންކުރާުއިއެމާއްދާގަު،ތެރޭގައިުދުވަހުގެ
ުާވނެކަމަެށވެުހުށަހަޅަންުޖެނެރަލަށްުއޮޑިޓަރުތައްޔާރުކޮށްުރިޕޯޓެއް ުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރަންވާނީުތައްޔާރުުމިރިޕޯޓްުއަދި.
ުކައުންސިލްތަކާއިުރަށުު،އިންުު(D2/CIR/2016/9-13ު:ނަންބަރު)ުސަރކިއުލަރުމާލިއްޔަތާބެހޭުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސް

ނޑައަޅާފައިވާުތައްޔާރުކުރުމަށްުިހސާބުތައްުމާލީުކައުންސިލްތަކުގެުސިޓީުއަދިުއިއަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ނޑާއިުުކަ ުއޮނިގަ
ު.އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ

ު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުުގެކައުންސިލްުމުރައިދޫުނަމަވެސް ުއިދާރާގައ2016ުުިއިދާރާގެ ުހިސާބުތަކާއި، ުމާލީ ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު ުކުރުމަށްޓަކައި ުއޮޑިޓް ުތައްޔާރުކޮށް، ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން، ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުބަޔާންކުހިނގި ރެވުނުުއިސްވެ

ުމުއްދަތުގައި ުުޤާނޫނުގައިވާ ުއެހެންކަމުން ުނުވެއެވެ. ުހުށަހަޅާފައި ުޖެނެރަލަށް ުމުއޮޑިޓަރ ުއުތުރުބުރީ ުރައިދޫތިލަުދްނމަތީ
ުުގެކައުންސިލް ުވަނ2016ުުީުޑިސެމްބަރ31ުުއިދާރާގެ ުކުރެވޭގޮތް ުއޮޑިޓް ުބަޔާންތަުކގެ ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުނިމުުނ އަށް
ުނުވެފައެވެ.

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
މާލީުުއިދާރާގެުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަްށ،ުކައުންސިލްގ35ުެ)ހ(ުދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުާޤނޫނުގެު

ބަޔާންތައް،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއަހަރީުރިޕޯޓާއެކު،ުކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރު
ުސަރކިއުލަރު ުާމލިއްޔަތާބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓް ުމި ުއަިދ ުހުަށހެޅުމަށާއި، ޖެނެރަލަށް

އަިދުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުުއިާކއިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކާ(ުއިންުރަުށުކައުންސިލްތD2/CIR/2016/9-13ުަ)ނަންބަރު:ު
ނޑާއިުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު ނޑައަޅާފައިވާުއޮނިގަ ުމާލީުހިސާބުތައްުތައްޔާރުކުރުމަށްުކަ

ުޓްރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި، ުމާލިއްޔަތާބެޭހުުގައ2016ުިުރުޑިސެމްބ19ުަު)ށ( ނެރެފައިވާ
ންޖެހޭުރިޕޯޓާއިބެހޭ"ު"މާލީުހިސާބުުނިންމުމާުގުޅޭުގޮތުންުތައްޔާރުކުރD2/CIR/2016/14ަ-13) ނަމްބަރު:ުސާރކިއުލަރު)
ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަންތައްތައްުފުރިހަމަުކުރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.ސަރކިއުލަރ

 ނުވުންުުމުދަލުގެުދަފްތަރުުލިޔެުބަލަހައްޓާފައިުހަރުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުު .2

ުމުދަލުގެު،ތާރީޚާއިުލިބުނުުއެމުދަލެއްުު،ދަުފތަރެއްުމުދަލުގެުހުިރހާުިލބޭުގޮތުގައިުހަދިޔާގެުުނވަތަުގަންނަުުތަްނތަނަށްުުދައުލަތުގެ
ުބަލަހައްޓަންވާނެކަަމށްުުތައްޔާރުކޮށްު،ހިމަނައިގެންުމައުލޫމާތުުފުރިހަމަުުމުދަލުގެުއަދިުހުރިތަނާއިުމުދާު،ނަންބަރާއިުކޯޑުުު،އަގާއި
ު.ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެުގައ7.01ުިުގެ(2009ު)ފެބުރުވަރީުުގަވާއިދުުމާލިއްޔަތުގެުލަތުގެދައު

އެުއިދާރާގެުގެތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުމުރައިދޫުކައުންސިލް ނަމަވެސް ހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުދައުލަުތެގުުހަރުމުދަލާއިުއިދާރާއިނުް،
ުމާލި ުގަވާއިދުގެ ުއުސޫލުތ7.01ުައްޔަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުބަލަހައްޓާފައިގައި ުއެއްގޮތަށް ުއަލަށްުުކާއި ުމިގޮތުން ުނވެއެވެ.

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެު
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7   ގެ 11ޞަފުޙާ 

ުމުދަލުގެުއަގުުއެނގެންުބައެއްު،ތަރުންުއެނގެންުނެތުމާއިމުދާުހުރިތަންުދަފުު،ށްުވައްދާފައިުނުވާކަމާއިރަތަމުދާުދަފުުފައިވާގަނެ
ނުވުމުގެުސަބަބުންުދަފުތަރުގައިުހުރިުމުދާުުޖަހާފައިޓްުކޯޑްުބައެއްުމުދަލުގައިުއެސެުމީގެއިތުރުންުުއަދިުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ނެތް
 ުޔަގީންކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.ުންސިލްގެުއިދާރާގައިުހުރިކަންކައު

 އިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ގެު)ބ(ުގައިުވާގޮތުގެުމަތިންުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުެގ11.03ުުުގެު(R-20/2017)ނަންބަރުުއުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުދަ

ތަރުގައިުދަފުހަރުމުދަލުގެުުހޭުކަންތައްތައްުފުރިހަމަކޮށް،ފުރިހަމަުކުރަންުޖެުކާުގުޅޭގޮތުންރީގައިުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލަރަޖިސްޓް
އަދިުހަރުމުދަލަށްުއަންނަުބަ ހަރުމުދަލުގެުުދަލުތައްވެސްހިމަނައިުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުފުރިހަމައަށްުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަަވމެވެު.

 ދަންނަވަެމވެ.ުވެސްކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުއަދާހަމަގަވާއިދުންުރަޖިސްޓްރީުުރަޖިސްޓްރީންުއެނގޭނެހެން

 ދީފައިވުންުުއިުއެއްގޮތަށްުހުއްދަުނުހޯދައިުއިތުރުގަޑީގެުފައިސާުސިވިލްުސާރވިސްގެުގަވާއިދާު .3

ުފައިސާުުމަސައްކަތަށްުކުރާުގަޑީގައިުއިތުރުުއަދިުކުރުވަންވާނީުމަސައްކަތްުލައްވައިުމުވައްޒަފުންުސަރވިސްގެސިވިލްުދިވެހިު
ުފަރާތުންުުއިދާރާގެުނުވަތަުނެތްުނިންެމންުކޮށްގެންުއެކަނިުރަސްމީގަޑީގައިުމަސައްކަތަކީުކުރާުއިތުރުގަޑީގައިު،ދޭންވާނީ

ުއޮފީހުގެުުނުވަތަުސެކްރެޓަރީުމަނަންޓްޕާރުއެމަސައްކަތަކީު،އިތުރަށްުވުމުގެުކަށްމަސައްކަތަުޚާއްޞަުކުރަންޖެހޭުއަންގައިގެން
ނޑައަޅާުއިސްވެރިޔާުޒިންމާދާރު ުކަމަށްުވާނަމަުމަސައްކަތަކަށްުކުރާުއިތުރުގަޑީގައިު،ިލބިގެންުހުއްދަުމަތީންުއުސޫލެއްގެުކަ

ުހ)ުވަނަމާއްދާގ163ުެުގ2014ުެުގަވާއިދުުސަރވިސްގެުސިވިލްުދިވެހި ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެުއިގަ( ނަމަވެސްުއެހެން.
ގަޑީގެުފައިސާުދީފައިވަީނުަވނަުއަހަރުުއިުތރ2016ުުންނަށްުސިލްގެުއިދާރާގެުމުވައްޒަފުތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުމުރައިދޫުކައުން

ުއެނގެންުގަވާ ުލިޔެކިޔުމުން ުމަސައްކަތްތަކަށްކަން ުކޮށްފައިވާ ުހޯދައިގެން ުހުއްދަ ުއިސްވެރިއެއްގެ ުފަދައިްނ ުބުނެފައިވާ އިދުގައި
ުކޮށްގެންުުއެކަނިުރަސްމީގަޑީގައިުވާުފައިސާއަކީގައިުދީފައިގަޑީގެުފައިސާގެުގޮތުުއިތުރުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއެހެންަކމުންު

ުފައިސާކަންުމަސައްކަތްތަކަށްުޚާއްޞަުކޮށްފަިއވާުއަންގައިގެންުުފަރާތުންުއިދާރާގެުނުަވތަުެނތްުނިންމެން ޔަގީްނުުދީފައިވާ
ުކުރެވޭގޮތްވަނީުނުވެފައެވެ.

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ުސިވިލް ު)އޮކްުގެސަރވިސްުދިވެހި 2014ުުޓޯބަރުގަވާއިދު ުެގ ުމާއްދ163ުާ( ުފަދައިންވަނަ ުބުެނަފއިވާ އޮފީހުގެުު،ގައި

ރަންޖެހޭުާޚއްސަުމަސައްކަތްކަށްުނޫނީުރަސްމީގަޑީގައިުއެކަނިކޮށްގެންުނިންމެންނެތްުނުވަތަުއިދާރާގެުފަާރތުންުއަންގައިގެންުކު
ކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުުއިސްވެރިޔާުއިތުރުގަޑީގެުފައިސާުދެވޭުމަސައްކަތްތަކަކީުުއިތުރުގަޑީގެުފައިސާުނުދިނުމަށާއި،

ނޑައަޅާުއުސޫލެއް ުކެއްކަންުޔަގީންކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހޯދައިގެންުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތަގެުމަތިންުހުއްދަުކަ

ު

ު

ު

ު
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ު.ތައްޔާރުުކޮށްފައިުނުވުންުރިޕޯޓްުުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުލިބޭުފައިސާގެުމަސްދުވަހުގެުު .4

ުމާއުލަތުދަ ުުގަވާއިދުގެުގެއްޔަތުލިގެ 2.04ުުު(2009)ފެބްރުއަރީ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުވަނަ ުއާމްދަީނެގުބަޔާންގައި ކޮށްފައިވަނީ،
ގޮތުގައިުލިބޭުފައިސާގެުހިސާބު،ުކޮންމެުއެކައުންޓެއްގެުހިސާބުުވަކިވަކިންުއެނގޭނެުގޮތަށްުލިޔެުތައްޔާރުކޮށް،ުކޮންމެުމަހަކު،ު

ު ުމަހުގެ ުމީލާީދ ުހިނގާ ުހިސާުބ ުމަހުގެ ުމީލާދީ 15ުުވޭތުވެދިޔަ ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްީރ ުކުރިްނ ުދުވަހުގެ ެއންޑްުަވނަ
ފައިސާގެުުނުކައުންސިލުންުއެުއިދާރާއަށްުލިބުުވަނަުއަހަރުުމުރައިދ2016ުޫނަމަވެސްުވާނޭކަމަެށވެ.ުުޓްރެޜަރީއަށްުފޮނުވަން

 ފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.މަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކޮށްު

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ކޮންމެުމީލާދީުމަހެއްގެުުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަްށ،ުގައިގެު)ށ(5.17ުުުގެު(R-20/2017)ުގަވާއިދުގެުގެތުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަ

ު ުނޫން ުބަންދު ުއާމްދަނީގ10ުުެސަރުކާރު ުއަދަދާއި،ުލަފާކުރި ުފައިސާގެ ުލިބުނު ުމަހު ުވޭތުވެދިޔަ ުތެރޭގައި )ދިހައެއް(ުދުވަހުގެ
 ދަންަނވަމެވެ.ުޜަރީއަށްުހުށަހެޅުމަށްުއެންޑްުޓްރެއެންމެފަހުގެުސްޓޭޓްމަންޓްުމިިނސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސް

ު.ނުކޮށްުއިދާރާގެުބޭންކްުއެކައުންޓްގައިުބަހައްޓާފައިހުރުންުބަޖެޓްުބާކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާު .5

ގެުނިޔަލަށްުބާީކުޑިސެމްބަރ31ުުއެޑްވާންސްކޮށްުދޫކުރާުފައިސާގެުތެރެއިންުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީން
ުސަރުކާރުު ުނިމުމަށްފަހު ުއަހަރު ުމާލީ ުބިލްތަކަށް ުޚިދުމަތުގެ ުނުވަތަ ުމުދަލަށް ުހޯދާފައިވާ ުއަހަރަށް ުފާއިތުވި ުފައިސާއިން ހުރި

ރާއްޖޭގެު)ދިވެހ7/2010ުިބާކީުހުރިުފައިސާއިން،ުޤާނޫނުުނަްނބަރުދުވަސްުތެރޭގަިއުފައިސާުދެއްކުމަށްފަހ30ުުުބަންދުނޫންު
ު%5ވަނަުމާއްދާގައިުވާުގޮތުގެުމަތީންުބަހައްޓަންެޖހ94ުުޭރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުގެުއިދާރީުދާއި

މިނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުުއުންޓަށްުޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް،ރިޒާވްުއުނިކުރުމަށްފަހުުބާކީވާުަފއިސާުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކަ
ު ުނަމްބަރ D2/CIR/2016/14ު(19ުު-13ޓްރެޜަރީގެ ުސަރކިއުލަރގައ2016ުިޑިސެމްބަރ ުބެހޭ ުމާލިއްޔަތާއި ުގެ )

ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ު ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުމުރައިދޫ ުއުތުުރުބރީ ުތިލަދުންމަތީ 2015ުުނަމަވެސް ުބާކީވި ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ 24,073ުވަނަ

ުއެކައުންޓަްށު)ސައު ުބޭންކް ުޕަްބލިކް ުއެއްގޮތަށް ުއުޞޫލުތަކާއި ުބަޔާންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުރުފިޔާ ުތިނެއް( ުހަތްދިހަ ުހާސް ވީސް
 ޖަމާކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ުމާލިއްޔަތު ުުގެދައުލަތުގެ 34ުުޤާނޫނުގެ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުމާއްދާ  ސަރކިއުލަރވަނަ

ުބަޖެޓަކުންު D2/CIR/2016/14-13ނަންބަރު: ުފާސްކޮށްފައިވާ ުގުޅޭގޮތުން ުއަހަރަކާ ުމާލީ ުވަކި ުމަތީން ުވާގޮތުގެ ު،ގައި
ވަނަުމާއްދާގައ8ުުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުގެުު،ރަދުކޮށްފައިނުވާނަމަޚައެުމާލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުު،ދައުލަތުގެުފައިސާއެއް

ުޓުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުގެުމަތީންުެމނުވީުއެުމާލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއެުފައިސާުޚަރަދުުނުކުރުމަށާއިުމިގޮތަށްުހުންނަުބަޖެ
ު.ޖަމާކުރުމަށްުަދންނަވަމެވެުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްބާކީުފައިސާުއަނބުރާު

ު
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ުގަނެފައިވުންުުތަކެތިުުތިންފަރާތުންުއަގުުނުހޯދައިުުޚިލާފަށްުުގަވާއިދާއިުުމާލިއްޔަތުގެުުގެުއުލަތުުދަު .6

ުރުފިޔާއަށްވުރެު(ުހާސްުފަންސަވީސް)25,000ުުފެށިގެންުރުފިޔާއިން(ުއެއްހާސް)1000ުުއަގުުތަކެތީގެުގަންނަުއެއްފަހަރާ
ުއެފަރާތްތަުކގެުު،ހޯދުމަށްފަހުުއަގުުލިޔުމުންުފަރާތަކުންުތިންުމަދުވެގެންުުތެރެއިންުފަރާތްތަކުގެުވިއްކާުުތަކެތިުއެފަދަުބޮޑުނުވާނަމަ

(2009ުުފެބްރުއަރީ)ުވާއިދުގަުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،ކަމުގައިުހޯދަންވާނެުއެތަކެތިުފަރާތަކުންުއެކަށީގެންވާުއެންމެުތެރެއިން
ުނ)ުމާއްދާގެުވަނ8.09ުަުގެ ުު،އިދާރާއިންުކައުންސިލްގެުމުރައިދޫުއުތުުރބުރީުިތލަދުންމަތީު،ީވނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައި(

ުރުފިޔާގެުމުދާު(ުފަސްސަތޭކަުހާސްުއަށާރަ)18,500ުުނުހޯދައިުއަގުުލިޔުމުންުފަރާތުންުތިންު،ޚިލާފަށްުގަވާއިދާއިމިދެންނެވިު
 ުގަނެފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ގ2ުުެޖަދުވަލްުުގ10ުެ އާުހަވާލާދީުުާބބުުުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(10.24ުގެުު(R-20/2017)ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދު

ުއަގ1ުު ުތަކެތީގެ ުނުވަތަ ުޚިދުމަތް ުބޭނުންވާ ުހޯދަން ުފަދައިން ުބުނެފައިވާ 35,000ުުހާސް(ުރުފިޔާއާއި، )ދ2,000ުެުގައި
ުިތްނުފަ އެފަދަުޚިދުމަތްުނުވަތަުމުދާުވިއްކާ، ހާސް(ުރުފިޔާއާުދެމެދުގައިވާނަމަ ތިރީސްުފަސް) ުތެރެއިންުމަދުވެން ރާތްތަކުގެ

ުހޯދުަމްށފަހު،ުއޭގެ ުއަގު ުލިޔުމުން ުެއުޚިުފަރާތުން ުފަރާތުން ުއެކަށީގެންވާ ުެއންމެ ުހޯދުަމްށުތެރެއިން ުމުދަލެއް ުނުވަތަ ދުމަތެއް
ުދަންނަވަމެވެ.

 ގަނެފައިވުންުުތަކެތިުުފުރިހަމަުނުކޮށްުުމުދާުލިބިގަތުމަށްުއެދޭުފޯމުުުޚިލާފަށްުުގަވާއިދާއިުުމާލިއްޔަތުގެުުއުލަތުގެުދަުު .7

ުފޯމުުނުވަތަުފޮތްުހުއްދަދޭުހޯދުމަށްުޚިދުމަތްުުތަކެއްޗާއިުނީހޯދަންވާުުތަކެތިުގަންނަންޭބނުންވާުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދަންބޭުނންވާ
ުގައ8.5ުުިުގެ(2009ުުފެބުރުއަރީު)ުގަވާއިދުުމާލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެުކަމަށްުދިނުމުންުުހއްދަުވެރިއަކުުއެކަމަށްުފުރިހަމަކޮށް

ުނުަވތަުފޮތްުއެދޭުލިިބގަތުމަށްުމުދާު،އިދާރާއިންުކައުންސިލްގެުމުރައިދޫުއުތުރުބުރީުިތލަދުންމަތީުނަމަވެސްު.ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ުހޯދާފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުތަކެތިުރުފިޔާގެ(ުވިހިުފަސްސަތޭކަުހާސްުވީސްސައު)24,520ުުޖުމްލަުފުރިހަމަނުކޮށްުފޯމު

 ލަފާުދިންގޮތްުުއިޞްލާޙްކުރަންު
ގަތުމަްށުުފަދައިންުމުދާުުބނެފަިއވާުގައިު)ހ(ުވަނަުމާއްދާގ10.61ުެގެުު(R-20/2017)ުގަވާއިދުުގެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތު

ގަންނަންުއެދިފައިވާުއެއްޗަކީުއެތަނަކަށްުހޯދަންޖެހޭުއެއްޗެއްކަމަށްު، އޯޑަރުކުމުގެުކުރިންުމުދާުގަންނަންުއެދޭުފޯމުުތައްޔާރުކޮށް
ުއެކަމަށްުއެދުނުުޑިޕާޓްމަންޓެއްގެުވެރިއެއްގެުސޮއިުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ކައުންސިލްުމެންބަރުންނަށްުއާމްދަނީުލިބޭުގޮތްތަކާއިުވިޔަފާރީގެުގުޅުންތަކާއިބެހޭުމައުލޫމާތުުހުށަހަޅާފައިނުވުންު .8

ުނަްނބަރުުޤާނޫނު ުވަނ124ުުަުގެ(ޤާނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލާމަރުކަޒީުދާއިރާތައްުއިދާރީުދިވެހިރާއްޖޭގެ)2010/7ު:
ުވިޔަފާރީގެުުފައިސާއާއިުމެމްބަރެއްގެުއެުއިންތިޚާބުވުމާއިއެކުުމެމްބަރަކުުކޮންމެުހޮވޭުކަުއންސިލަށްުބަޔާންކޮށްފައިވަނީުމާއްދާގައި
ުއިދާރާއަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމަކުންުމަޢުލޫމާތުުގުޅުންތަކާއިބެހޭުވިޔަފާރީގެުގޮތްތަކާއިުލިބޭުއާމްދަނީުއާއިއާމްދަނީުއަދިުމަޢުލޫމާތު

ު.ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށެވެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުނިމިދިޔަުުއިދާރާގެުކަުއންސިލްގެުމުރައިދޫުއުތުރުބުރީުތިލަުދންމަތީު،އެއްގޮަތށްުޤާނޫނާއިުބަޔާންކުރެވުނުުއިސްވެު،ނަމަވެސް
ުއެުދައުރުގެ ުމެންބަރަކު ުޮގތްތަކާއިުުލިބޭުއާމްދަނީުއާއިއާމްދަނީުއަދިުމަޢުލޫމާތުުވިޔަފާރީގެުފައިސާއާއިުމެމްބަރެއްގެއެއްވެސް

ުއިދާރާއަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވާކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.ުކައުންސިލްގެުލިޔުމަކުންުމަޢުޫލމާތުުގުޅުންތަކާއިބެހޭުވިޔަފާރީގެ

 އިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ު ުނަްމބަރު ު)7/2010ުޤާނޫނު ުލާމަރުކަޒީ ުދާއިރާތައް ުއިދާރީ ުޤާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭގެ ުހިންގުމުެގ ު(އުޞޫލުން ަވަނ124ުުެގ

ުވިޔަފާރީގެުުފައިސާއާއިމާއްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުކައުްނސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެްމބަރަކުުިއންތިހާބުުވުމާއިއެކު،ުއެުމެމްބަރެްއގެު
ުއިދާރާއަށްުުކައުންސިލްގެުލިޔުމުންުމަޢުލޫމާތުުގުޅުންތަކާއިބެހޭުވިޔަފާރީގެުގޮތްތަކާއިުލިބޭުއާމްދަނީުއާއިއާމްދަނީުއަދިުމަޢުލޫމާތު

ުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުބާއްވާފައިނުވުންުުއެއްގޮތަށްުުޤާނޫނާއިުުބައްދަލުވުންތައްުުއާއްމުުުކައުންސިލްގެު .9

ުނަްމބަރުުޤާނޫނު ުވަނ115ުުަުގެު(ޤާނޫނުުހިންގުުމގެުއުސޫލުންުލާމަރުކަޒީުދާޢިރާތައްުުއިދާރީުދިވެހިރާއްޖޭގެ)2010/7ު:
.ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެުކަމަށްުބާއްވަންޖެޭހނެުބައްދަލުވުމެއްުއާންމުުކައުންސިލްގެުއެއްފަހަރުުހަފްތާއަކުުކޮންމެުމާއްދާގައި
ބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިނ52ުުްވަނަުއަހަރުުބާއްވަންުޖެހ2016ުުޭުބރީުމުރައިދޫުކައުންސިލުންުއުތުރުުތިލަދުންމަތީުނަމަވެސް،

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުބައްދަލުވުންަކނ15ުްބާއްވާފައިވަނީު

 އިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ުނަްމބަރުުޤާނޫނު ވަަނ115ުުުޤާނޫނު(ގެުުހިންގުުމގެުއުސޫލުންުލާމަރުކަޒީުދާޢިރާތައްުުއިދާރީުދިވެހިރާއްޖޭގެ)2010/7ު:

އިުކޮންމެުބައްދަލުވުމެއްގެުމާއްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތީންުކޮންމެުހަފްތާއަކުުއެއްުފަހަރުުކައުންސިްލގެުޢާއްމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުަމށާު
ުޔައުމިއްޔާުދެންުބާއްވާުބައްދަލުވުމުގައިުފާސްކޮށްުސޮއިކުރައްވަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުނުވުންުުބާއްވާފައިުުބައްދަލުވުންތައްުުބާއްވަންޖެހޭުުހުޅުވާލެވިގެންުުއާއްމުކޮށްުުކައުންސިލުންު .10

ު ުނަމްބަރު: ުދ2010/7ުާޤާނޫނު ުއިދާރީ ުޤާނޫނު(އި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ވަނ110ުުަުގެުރާތައް
ކޮށްުހުޅުވާލެވިފައިވާުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްގެުށްޓަކައިުރައްޔިތުންނަށްުއާންމުމާއްދާގައިުރައްޔިތުންނަށްުމައުލޫމާތުުދިނުމަ

މަހުުބާއްވާުބައްދަލުވުމެއްަގއިުފާއިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުުފެބްރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުބާްއވަންުޖެހޭނެުކަމަށާއިުއަދިުެފބްުރއަރީ
ުރިޕޯޓާއިުމާލީުރިޕޯޓާއިުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންާވނެުކަމަށާއިުޖުލައިުމަހުުބައްވާުބައްަދލުވުމެއްގައިުކައުންސިލްގެ
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