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ުވަނަުއަހަރެުގ2016ުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

މާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅު، ދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއުި،
ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއަށްު

ުުތަޢާރަފުު

ުނަންބަރުުމި ުޤާނޫނު ުބޭނުމަކީ ުޤާނޫނު(4/2007ު ުރިޕޯޓުގެ ު )އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުއަތޮޅުުގެ ުއުތުރުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު
ު،ބަޖެޓާުއެއްގޮތަށްުފާސްކުރިުލުންއެުކައުންސިުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެ

ު ުއެ ުއިދާރާގެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވާ ުބަެޖޓުގައި ުގޮތަްށ، ުާޙޞިލްވާ ނޑަމަޤުޞަދުތައް ުކަ އެޅުނުުޚަރަދުކުރުމަށް
ންކަްނުމާލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަުކައުންސިލްގެުއިދާރާއާއިުއެުއިދާރާގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކުގެ، ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއި
ުބަލަހައްޓާފައިަވނީ ުުހިންގާ ުޤާނޫނު(ުއާއ3/2006ުިޤާނޫުނުނަންބަރު ުމާލިއްޔަތުގެ ުގަވާއިދާއި،ުުދައުލަތުގެު،)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

)ދިެވހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުއާއި،ުއަދިވެސްުކައުންސިލްގ7/2010ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުު
ޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެުދުބަލައި،ުއެުގާނޫުނތަކާުގަވާއިދުަތކަށްުުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤާޫނނުތަކާުއެއްގޮތަްށތޯމާލިުކަންކަމާއިުގު

ުބަޔާންކުރުމާއި ުދެކޭގޮތް ުފިޔަވަޅުުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލާޙު
ދާގެު)ހ(ުއާއިުއެއްގޮްތުމާއް ވަނ36ުަގެުު)ދައުލަުތގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(2006/3ުުއެުކަންކަންުޤާނޫނުުނަންބަރުއެޅުމަށްޓަކައިު

ު ުމަތިން ުވާގޮތުގެ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުއިދާރާގެމާޅޮސްމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމާއެކުމާލީ ުވެރިޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގުު،ޒިންމާދާރު
ރައްޔިތުންެގުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިމަތިންުއެުކަންކަންުގޮތުގެ ވާުވަނަުމާއްދާގައިުބުނެފައ213ުިގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީ

ު،އަދިުމިުރިޕޯޓުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށާއިުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަޅައިުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެު.
ުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ުރައްޔިތުންނަށްުފެންާނނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ު ުބ2016ުަޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުމާލީ ުއަަހރުގެ ުމާލީ ުނިމުނު ުނޯއަށް ުގުޅޭ ުބަޔާންތަކާ ުއެ ުތައްޔާރުކޮށް،ުޔާންތަކާއި ޓުތައް
ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ެގ35ުު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ގ3/2006ުުެއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީ،ުޤާނޫނުުނަންބަރ:ު

ުކަ ުޒިންމާދާރުދަށުން ުއިދާރާގެ ުނަމަވެސް،އުންސިލްގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުުވެރިޔާގެ ުއެަކށީގެްނވާުުހށަހަޅާފަިއވާ ުބަޔާންތަކަކީ މާލީ
ު ުއެއްގޮތަށް ުްފރޭމްވަރކަކާ ުރިޕޯޓިންގ ުބަޔާންފައިނޭނަޝިއަލް ުމާލީ ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުކުރިއަށްުތަކަކަްށ ުއޮޑިޓް ުމި ނުވުމުން،

ުލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕް
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވިފައިވާ ުރިޕޯޓުގައި ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުއިދާރާގެމާޅޮސްމަޑުލު ުއިވެރިންނާއިސްުކައުްނސިލްގެ
ުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުހުރިހާުބޭފުޅުންނަށްުމިުފުުރޞަތުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަންުފާހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

ުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ވަނަުމާއްދާގައ88ުުިގެުުޤާނޫނު(ުލާމަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައ7/2010ުްޤާނޫނުުނަންބަރުު
ގެުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުތަާކިއުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުލިބޭުފައިސާުއާއިުމުދާުބަލަހައްޓަންވާނީުދައުލަތުގެުމުދަލާއިުފައިސާުބެލެހެއްޓުމުމު

އިންުބާރުުލިބިެގްނުނޫުނު(ތުގެުޤާ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔ3/2006ުުަާޤނޫނުުަނންަބރުުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުަބޔާންކޮށްފައިވުމުނުް،
ު ުކޮށްަފއިވާ ުޝާއިޢު ުޓެރެޜަރީން ުެއންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުއެއްގޮމިނިސްޓްރީ ުަގވާއިދާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުމަިތްނ،ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ތްވާ

ު ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުުއިދާރާގެުންސިލްކައުމާޅޮސްމަޑުލު ުކަންތައްތައް ުމާލީ ުު،ބެލެހެއްޓުމާއިުހިންގުމާއި، ުކައުންސިލުންުއަހައެ ުއެ ރަށް
ނޑައެޅި ފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ުފާސްކުރިުބަޖެޓާއިުއެއްގޮތަށް،ުެއުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމަޤުޞަދުތައްުޙާޞިލްވާުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމާއި ުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމާިއުތާއިކައުންސިލްގެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަު،ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުއޮޑިްޓކުރުމަ ުއެކުލަވާލައި ުބަޔާންތައް ުާމލީ ުއަހަރީ ުއެއްގޮތަށް ުހިސާބުތަކާ ުބަލަހައްޓާ،ުއެ ުހުށަހެޅުމަީކުފުރިހަމަކަމާއެކު ުއޮފީހަށް ުމި ށް

ު ުަނންބަރ: ުޤާޫނނު(3/2006ުޤާނޫނު ުމާލިއްޔަތުގެ ުު)ދައުލަތުގެ 46ުުގެ ުދަށުްނ ުމާއްދާގެ ުއުތުވަނަ ުއަތޮޅުުރުބުމާޅޮސްމަޑުލު ރީ
ނޑައަޅާފައިވާު ުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކައުންސުލްގެުއިދާރާއަށްުކަ

 ޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޑިުއޮު

ުޚަރަދުުުބަޖެޓުންރުގެުވަނަުއަހ2016ުަގެުކައުންސިލްގެުއިދާރާމާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުކައުންސިލު ުއަހަރަށް ުއެ ުުފާސްކުރިުންކޮށްފައިވަނީ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުގޮއެ ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގައިުއިދާރާގެ ތަށް،

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯު ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާއިު، އިބަާޔންކުރުމާކަ
ު ުފައިސާއާއެ ުވިޔަފާރިތަކާއި ުދަށުގައިވާ ުުއިއިދާރާގެ ުޤާނޫނު ުހިންގާފައިަވނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުނަގުޅުންހުރި 3/2006ުންބަރ:
ުަގވާއިދާއި،ުޤާނޫުނުނަްނބަރ:ު) ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤާނޫނު(ުއާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދާއިރާަތްއު)ދިވެހ7/2010ުިދައުލަތުގެ ރާއްޖޭގެ

ުއުސޫލު ުހިންގުމުލާމަރުކަޒީ ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާއި ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުއާއި، ުޤާނޫނު( ުޤާނޫނުތަކާުގެ ުއިން
ުއެއަށް ުަބލައި، ުުއެއްގޮތަށްތޯ ުފާހަގަކުރެުވުނުވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔާންުކުރުމާއި،ުއިޞްލާހުކުރަންޖެމިންއަމަލުކުރެވިފައިވާ ހޭކަމަށް

ުވެ.ުއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމާބެހޭުފަރާތްތަކުގެުސަމާލުކަމަށްުެގނައުމެުލަފާުދިނުމާއްުއިޞްލާޙުކުރުމަށްކަންތައްތަ

ުޤާ، މިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި ުއިނޫނުތަކާއިުގަވާއިުދތަކާކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާލީުކަންކަްނުހިންގުމުގައި،ުކުރިންުބަޔާންކުެރވުނު
ފާސްކޮށްދެްއވިުުށްއުންސިލަކަބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފަިއވަނީުުކައުންސިލްެގުއިދާރާގެއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރުުބެލުމަށާއި،ު

ުއިޖުރާ ުފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ ުގޮތުްނ ުހޯދުމުގެ ުހެިކ ުޭބނުންވާ ުބެލުަމށް ުޙާޞިލުުކރުމަށްތޯ ުމަޤުޞަުދތައް ުފުރިހަމަކުރުްނުބަޖެޓުގެ ތުތައް
ުޤާނޫނާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުެތރޭގައި ުއިޖުރާތުތަކުެގ ުމި ުގަވާއިު،ހިމެނެއެވެ. ުމާލިއްޔަުތގެ ުމާީލު، އިދާދައުލަތުެގ ކައުންސިލްގެ

ުންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޚިލާފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިުކަންކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުތަކާއި

ު 2016ުުމިގޮތުން ުައހަރު ުވަނަ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުއިދާރާމާޅޮސްމަޑުލު ުުކައުންސިލްގެ ުވިޔަފާރިތައާއި ުދަށުގައިވާ ުއިދާރާގެ ކުން،ުއެ
ގަވާއިދާިއުއަދިވެސްުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާލީުކަންކަމާއިުގުޅޭުއެހެނިެހްނުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުާޤނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެ
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4 ގ9ުުެސަފުހާު  
 

ުއަމަލުކުރެވިފައި ުގަވާއިދުތަކަށް ުބަޔާންޤާނޫނުތަކާއި ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުވާ ުހެކިުކުރުމަށް ުއެކަށީގެންވާ ުމިންވަރަށް ބޭނުްނވާ
 ހޯދިފައިވާކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަޫބލުކުރަމެވެ.

ުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްުޤާނޫނާއިު

  
ންުދައްކާުބާީކުވަނަުމާއްާދުގެު)ށ(ުގައިުކޮންެމުމަހެއްުިނމުމުންުފޮތ1.12ުު(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު) (1)

ރަންވާނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްފަިއުުމަހަކުުއެއްފަހަރުުރިކޮންސައިލްުކުއެކައުންޓުުންކުނގަޅުކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުބެުއާއިުއެކައުންޓްުބާކީުރަ
ައިދ1ުުވެނިއުުއެކައުންޓްުމާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބެންކުުއެކައުންޓްުތަކުގެުތެެރއިން،ުރެު،ވީނަމަވެސް

ު ުއެކައުންޓް ުމަހެއްގ2016ުެ، އަށ2ުްރެވެނިއު ުއެއްވެސް ުއަހަރުގެ ުތަްއޔާރުުވަނަ ުނުވުރިކޮންސިލިއޭޝަން ވުމުގެުމިހެންން.ުކޮށްފައި
ު 1,450,222ކާުޖުމްލައެކައުންޓުގައިުހުރިކަމަށްުބެންކްުސްޓޭޓްމެްނޓުންުދައ1ުްވަނަުއަހަރުުިނމުނުުއިރުުރެވެނިއ2016ުުުު،ސަބަބުން

ުފަންސާސް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުމިލިއަން ުބާވީސް(ުރުފިޔާ)އެއް ުދުއިސައްތަ ުރެވެުުހާސް ުއާއި ުހ2ުުނިއު ުބޭންްކުއެކައުންޓުގައި ރިކަމަށް
ދޭއް(ުރުފިޔާުު)ދެުމިލިއަންުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުނުވަުހާސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސާސ2,299,952ުްސްޓޭޓްމެންޓުންުދައްކާުޖުމްލަު

ުން؛އަކީުމިުއެކައުންޓުތަކުގައިުހުންަނންޖެހޭުސައްހަުއަދަދުތައްކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތު

ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުކޮންމެުހަފްތާއެއްގެުނިޔަަލްށުު،ވަނަުމާއްދާގައ6.16ުި(ުގ2009ުެލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު)ދައުލަތުގެުމާ (2)
ތިޖޫރީއާއިުޙަވާލުވެުހުިރު، ތަްއޔާރުކޮށްގައިވާުފޯމެޓާއިުއެއްގޮތަްށ(21ުުދުގެުއެނެކްސްުއިއެުގަވާތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސާގެުހިސާުބު)

ު ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފުގެ ުިއސް ުގެންދަންވާނެއޮފީހުގެ ުބަލަުމން ުވީނަމަވެސް،ުުއެހިސާބު ުބަޔާންކޮްށފައި ޅޮސްމަޑުލުުމާކަަމށް
ުނުވުން؛ުތިޖޫރީުހަފްތާގެުހިސާބުުތައްޔާރުކޮށްފައިުގެކައުންސިލްގެުއިދާރާއުތުރުބުރީުއަތޮޅުު

(2012ުބަރުުނޮވެމ08ުް)08/2012ުުލަރުނަންބަރު:ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާބެހޭުަސރކިއު (3)
ުފޮނުުވމާއިގުޅޭ"ުގަ ުއޮތޯރިޓީއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަްނޑް ުުމޯލްޑިވްސް ުަބލައިގަންަނުފައިސާ ުތަކުން ުސަރކިއުކަރުު،އި"ކައުންސިލު އެ

ުދައުލަތުެގުއާމްު ުބަލައިގަްނނަ ުއިދާރާިއން ުކައުންސިލް ުދަށުން ުާޤނޫނުތަުކގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުފައިސާގައި ުމަނިަޓރީުުދަނީ މޯލްޑިވްސް
ދައުލަތުގެުއާމްދަީނގެުު،ނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފަިއވީުޖަމާުކރަމުންުގެންދިއުމަށްއެކައުންޓަށްުގަވާއިދުންުުޭބްނކްއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްު

އަްނު)ދެުމިލ2,299,952ުިގެުނިޔަލަށްުޖުމްލ2016ުުަޑިސެމްބަރ31ުުުުބަލައިގެްނފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިން،ގޮތުގައިުކައުންސިލަށްު
ންޑަށްުޖަމާނުޮކްށުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުފަުގެދުއިސައްތަުނުވަދިހަުނުވަުހާްސުނުވަުސަތޭކަުފަންސާސްުދޭއް(ުރުފިޔާ

 ން؛ހުރުކައުންސިލްގެުބޭންކްުއެކައުންޓްަގއިުބަހައްޓާފައިު

(2016ުޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ޭނންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފި (4)
ޚަރަދުުނުކުރެވިުބާކީެގުުއަހަުރުނިމޭއިރުދޫކޮްށފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިންުއެޑްވާންސްގެުގޮތުގައިުބަޖެުޓންުުމިނިސްޓްރީުއިންުއެ، ގައި

ު ުހުރިނަމަ ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުުއެފައިސާގޮތުގައި ުބޭންކްއަނބުރާ ުކަުޕަބްލިކް ުކުރަންވާނެ ުޖަމާ ުބަޔާންކޮށްފައިީވުއެކައުންޓަށް މަށް
ުފޮނުވ2016ުާ، ނަމަވެސް ުއެޑްވާންސްކޮށް ުއިދާރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުމާޅޮސްމަޑުލު ުއަހަރު ުފައިސާއިްނުވަނަ ފައިވާ

ު ުޖުމުލަ ުހުރި ުނުކުރެވި 104,421ުުޚަރަދު ުހަތަރު ުސަތޭކަ ުޕަ)އެއް ުއަނބުރާ ުއެކާވީސް(ުރުފިޔާ ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުެބްންކުހާސް ބްލިކް
ުްނ؛އެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިުނުވު

)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގ01/2012ުުެމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާއިުބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު (5)
ދައުލަތުެގުު،ވަނަުމާއްދާގައ5.16ުިޚަރަދު"ުއަށްުގެނެވޭުއިޞްލާޙު(ުގެުު"ދަތުރ5ުު(ުގެުބާުބ2009ުފެބްރުއަރ11ުުީގަވާއިދުގެު)

ދުަވސްުތެރޭގައިުތައްޔާރުކޮށްުހުށަހަޅަްނ3ުުއެުދަތުރެއްުނިމޭތާުސަރުކާރުުބަންދުނޫންުު،އޮފީސްތަކުންުކުރާުދަތުރުތަކުގެުދަތުރުުރިޕޯޓު
ުއުތުރުބުރީު ުމާޅޮސްމަޑުލު ުަނމަވެސް ުބަޔާންކޮށްފައިވީ ުދަތުރުތަކުގެުުޖެހޭނެކަމަށް ުކޮށްފައިވާ ުފަރާތުން ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްގެ އަތޮޅު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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5 ގ9ުުެސަފުހާު  
 

މިުދަތުރުތަަކްށުު،ގުޅޭުދަތުރުުރިޕޯޓްުދަތުރުުކުރިުފަރާތްތަކުގެުއަުތންުހޯދާފައިުނުވާއިރުުއިދަތުރަކ6ުާތެރެއިންުއޮޑިޓްގައިުބަާލލެވުނުު
ުން؛ކޮށްފައިވު(ުރުފިޔާުޚަރަދުުސޯޅަ)ސޯޅަުހާސްުހަތްުސަތޭކ16,716ުުަކައުންސިލްުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޖުމްލަު

ނަުނުަވތަުހަދިޔާެގުދައުލަތުގެުތަންަތނަށްުގަންުު،ވަނަުމާއްާދގެު)ހ(ުގައ7.01ުި(ުގ2009ުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިުދު) (6)
ސިލަށްުހޯދޭުހަރުމުދަލުގެުކައުންު،ދަލެއްގެުދަފްތަރެއްުލިޔެުބަލަހައްޓަންވާެނކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސްގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހާުމު

ންުދުވަހަށްުހަރުމުދަުލެގުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާޮގތަްށުދުވަހ7.11ުުމަޢުލޫމާތުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުެގުގަވާއިދުގެު
ޝަންުނަމްބަރުުހަރުމުދަުލެގުބައެްއުައއިޓަމްތަކުގައިުޖަހާފައިވާުއައިޑެްނޓިފިކޭު،ލަހައްޓާަފއިުނުވުން.ުމިޮގތުންރަޖިސްޓަރީގައިުލިޔެުބަ

ޓްރީގައިުޖަހާފައިުނެތުން.ުބައެއްުއައިޓަމްތަކުގެުސީރިއަލްުނަންބަރުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްު،ރަޖިސްޓަރީގައިވާުނަންބަރާުދިމާުނުވާކަމާއި
ވަނަުއަހަރުުގަނެފައިާވ2016ުުު،ނެތުމާއިުކުރެވުނުުބައެއްުހަރުމުދަލުގައިުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުނަްނބަރުުޖަހާފައިުޗެކުއަދި،ުއޮޑިޓްގައިު

ުއެއްވެސްުހަރުމުދަލެއްުރަޖިސްޓްރީއަށްުވައްދާފައިުނުވުން؛

ގައިުދެުއެއްބަސްވުމެއްުގޮތުންގުޅޭުުއިޙަވާލުުކުރަންވާނީ،ުއެުމަސައްކަތާުއިދައުލަތުގެުމަސައްކަތެއްުކުރުމަށްުއެއްވެސްުފަރާތަކާ (7)
ގ2009ުެފަހުުކަމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު)ފަރާތުންުސޮއިުކުރުމަށް މާޅޮސްމަޑުލުުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވ8.22ުީު( ުނަމަވެސުް،

ޅޭުއެހެނިހެންުތަކެިތުގުއައުޓްބޯޑްުއިންޖީނާއި،ުއެއާއ2ުުިުވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވ2015ުާއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު
ތާއެުކ،ުއްކިުފަރާ(ުރުފިޔާއަށްުގަތުމުގައި،ުއެުތަކެތިުވިދޭއް)ހަުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަުހާސްުފަސްުސަތޭކަުސާޅީސ696,542ުުްލަުޖުމް

ހަވާލުުކުރިކަންުއެނޭގެނުުގަތުމަށްުއެުފަރާތާއިކޮށްފައިުނުވާއިރު،ުއެުތަކެތިުގޮތުންުެއއްބަސްވުމެއްުތައްޔާރުގުޅޭއެުތަކެތިުގަތުމާއިު
ުުއެހެންުއެއްވެސްުލިޔުމެއްުނެތުން؛

ުޤާ (8) ުނަމްބަރު: ުގ2010/7ުެނޫން ުޤާނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ުދާޢިރާތައް ުއިދާރީ ވަަނ124ުުު)ިދވެހިރާއްޖޭގެ
ގެުމަޢުލޫމާތުުއަދިުއާމްދަީނުމެމްބަރެއްގެުފައިސާުއާއިުވިޔަފާރިުބަރަކުުއިްނތިޙާބުވުމާއެކުުއެމާއްދާގައިުކައުންސިލަށްުހޮވޭުޮކންމެުމެން

ު ުއިދާރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުލިޔުމަކުން ުމަޢުޫލމާތު ުގުޅުންތަކާބެހޭ ުވިޔަފާރީގެ ުގޮްތތަކާއި ުލިބޭ ުއާމްދަނީ ޖެހޭެނުކަަމްށުުށަހަޅަންހުއާއި
ކައުންސިލްެގުޢުލޫމާތުުމަބަރަކުުއެުވެސްުމެންގެުއިދާރާގެުއެއްމަވެސް،ުމާޮޅސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްބަޔާންކޮށްފައިުވީނަ

 ން.އިދާރާއަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވު

ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްު

ު، މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި

ު ުދެޭކގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިދަްށ ުާޤނޫނާއި ު))ހ( ުނަންބަރު ުއަސާސްގެ ުއ1ިބިނާކުރެވުުނ )(ު ުއަްށ7ުްނ )
ުފިޔަވައި ުކަންކަން ނޑުގޮތެއްގައިު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއިު،މައިގަ ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުމާޅޮސްމަޑުލު ޑިސެމްބަރ31ުުުދާރާގެ

ލަތުގެުމާލިއްޔަތުެގު)ދައ2006/3ުުު:ރުޤާނޫނުުަނންބަު،އަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައިުބަލަަހއްޓާފައިވަނ2016ުީ
ުއާއ ުާޤނޫނުުޤާނޫނު( ުއެެހނިހެން ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމާ ުމާލީ ުކައުންސިލްެގ ުގަވާއިދާއި، ުމާލިްއޔަތުގެ ުގަވާއިުދތަާކުތަކާދަުއލަތުގެ އި

 ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެެކމެވެ.އެއްގޮތަށް

ުބަޔާންކޮށްފައިވާުުގައި(8ު)ުނަންބަރުުަޢމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްގެޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުުއަދި(ުށ)
ނޑުގޮތެއްގައިު،ފިޔަވައިުކަންތައް ުއިދާރީުުހިރާއްޖޭގެދިވެ)2010/7ުު:ަނންބަރުުޤާނޫނުު،ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުއެުމައިގަ

ު.ދެކެމެވެުއޮފީހުންުމިުއެއްގޮަތށްކަމަށްުއާއި(ުޤާނޫނުުހިންގުމުގެުލުންއުޞޫުލާމަރުކަޒީުދާއިރާތައް

ު  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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6 ގ9ުުެސަފުހާު  
 

ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގޮތްު

ުވުންުބޭންކްުއެކައުންޓްުމަހުންމަހަށްުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިުނުު .1

ުގަވާއިދު ުމާލިއްޔަތުގެ ު(2009ު)ުދައުލަތުގެ ުމާއްދ1.12ުާގެ ުއާއިުުގެވަނަ ުބާކީ ުދައްކާ ުފޮތުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ )ށ(ުގައި
ުބަޔާންކޮށްފަު ުކުރަންވާނެކަމަށް ުރިކޮންސައިލް ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުއެކައުްނޓު ުޭބންކް ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުރަނގަޅުކަން ުބާކީ އިުއެކައުންޓް

އަދ1ުުިރެވެނިއުުއެކައުންޓްުުއެކައުންޓްުތަކުގެުތެެރއިން،ުބެންކުުމާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު،ވީނަމަވެސް
ނުވާަކްނުުލިއޭޝަންުސްޓޭްޓމަންޓްުތައްޔާރުުކޮށްފައިރިކޮންސިުވަނަުއަހަރުގެުއެއްވެސްުމަހެއްގައ2016ުި، އަށ2ުްރެވެނިއުުއެކައުންޓްު

މެްނުޓންުންކްުސްޓޭޓްހުރިކަމަށްުބެުއެކައުްނޓުަގއ1ުުިރެވެނިއުުވަނަުައހަރުުނިުމނުުއިރ2016ުުުު،މިހެންުވުމުގެުސަބަބުން .ކުރަމެވެފާހަގަ
ުޖުމްލަދައް ުދުއިސައްތަު)އެއްު 1,450,222ކާ ުހާސް ުފަންސާސް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުމިލިއަން ުރެވެނިއު ުއާއި ުރުފިރާ 2ުުބާވީސް(

ުހާސްުުނވަުުސައްތަުނުވަދިހަުނުވަ)ދެުމިލިއަންުދުއ2,299,952ުުިމެންޓުންުދައްކާުޖުމްލަުއެކައުންޓުގައިުހުރިކަމަށްުބޭންކްުސްޓޭޓް
ުކުރެވެންުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ކަށަވަުރުުުހުންނަންޖެހޭުއަދަދުތައްކަންއެކައުންޓުތަކުގައިު(ުރުފިޔާުއަކީުމިސަތޭކަުފަންސާސްުދޭއް

މިުލިޔެކިޔުންތަކުގައިުކައުންސިލުގެުއެއްވެސްުު،އެކައުންޓުގެުރިކޮންސިލިއޭޝަންުހަދާފައިުވީނަމަވެސ2ުްއަދިުޚަރަދ1ުުުއަދިުޚަރަދުު
ުބޭފުޅެއްގެުސޮއިކޮށްފައިުނުވާކަންވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުބޭންަކށްުޖަމާކުރާުފައިސާގެުހިސާބުުބެލެހެއްޓުމަށާިއ،އާއިުއެއްގޮތަށް،5.16ުު(ުގR-20/2017ުެ)ުގަވާއިދުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ު ުޭބންކްމާއްދާގައެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާޮގތަށް ުުއި ުސްޓޭޓްމެންޓްުއެކައުންޓުތަކުގެ ުކުރަިރކޮންސިލިއޭޝަން ުތައްޔާރު މުްނުުމަހުންމަހަށް

ުދަންނަވަމެވެ.ގެންދިއުމަށްު

ުއެއްގޮތަށްުތިޖޫރީުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކޮށްފައިުނުވުންުުއިުގަވާއިދާުުގެުމާލިއްޔަތުުދައުލަތުގެު .2

ގ2009ުެގަވާއިދުު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުންުޮކްނމެުހަފްތާއެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީަގއިުު،ވަނަުމާއްދާަގއ6.16ުިު(
ތިޖޫރީއާއިުޙަވާލުވެުހުރިުމުވައްޒަފުގެު، ތައްޔާރުކޮށްގައިވާުފޯމެޓާއިުއެއްގޮތަށް(21ުުދުގެުއެނެކްސްުއިުއެުގަވާހުރިުފައިސާގެުހިސާބުު)
މާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮުޅުމުވައްޒަފަކުުއެހިސާބުުބަލަމުންުެގންދަންާވނޭކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަެވސުް،އިތުރަށްުއޮފީހުގެުއިސްު

ުނުވާކަ ުތައްޔާރުކޮްށފައި ުހިސާުބ ުހަފްތާގެ ުތިޖޫީރގެ ުއިދާރާއިން ުތައްޔާރުކައުންސިލްގެ ުކައުންސިުލން ުއެ ުތިޖޫރީެގުމާއި، ކޮށްފައިވަނީ
ވަނަުއަހަރުުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުއެއްވެސްުރިޕޯޓެއްގައިުރިޕޯޓްުތައްޔާރ2016ުުުއަދިުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުކަންހުގެުރިޕޯޓުތަކެއްމަސްދުވަ

ުކުރިުމުވައްޒަފުުއަދިުހުއްދަުދެއްވިުވެރިއަކުުސޮއިުކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރިޕޯޓްުޗެކު، އިކުރިުމުވައްޒަފާ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

މާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުުއެއްގޮތަށް،ުއިއާވަނަުމާއްދ6.22ުާ ގެ(ު(R-20/2017ުގަވާއިދުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުު
ތައްޔާރުކުރިުމުވައްޒަފާއި،ުދަްނނަވަމެވެ.ުއަދިުއެރިޕޯޓްތަކުގައިުރިޕޯޓްުުތައްޔާރުކުރުމަށްހަފްތާއަުކުއެއްފަހަރުުުއިދާރާގެުތިޖޫރީުރިޕޯޓް

ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުކުރުމަށްުވެރިއެއްގެުސޮއިުއަދިުހުއްދަުދެއްވިުރިުމުވައްޒަފުޗެކްުކު

ު  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވާުފައިސާުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުންުުގެުދައުލަތުގެުއާމްދަނީު .3

ުމާލިއް ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު: 08/2012ުުޔަތާބެހޭ (08ުު (2012ުނޮވެމްބަރު
އެުސަރކިއުކަރުގައިު، "ކައުންސިލުުތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސާުުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީއަށްުފޮނުވުމާިއގުޅޭ"ުގައި

އޮތޯރިޓީގަިއުުދައުލަތުގެުއާމްދަނީުފައިސާުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުބަޔާންކޮށްފައިވާުޤާޫނނުތަކުގެުަދުށންުކައުންސިލްުއިދާރާއިންުބަލައިަގންނަ
ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުކައުންސިލަށްުންކްުއެކައުންަޓށްުގަވާއިދުންުޖަމާކުރުމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުއޮންނަުޕަބްލިކްުބެ

ު ުފައިސާ ުބަލައިގަން ުއެކައުންޓަށް ުޭބްނކް ުޖަާމކޮގަވާއިދުޕަބްލިކް ުން ުފާހަގަކުރަމެވެށްފައި ުއާމްަދނީެގުު.ނުވާކަން ުދައުލަތުގެ އެގޮތުން،
މިލިއަންުދުއިސައްަތުު)ދ2,299,952ުެޖުމްލަުލިބިފައިވާުުގެުނިޔަލަށ2016ުްޑިސެމްބަރ31ުުުގޮތުގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްު

ޖަމާުނުކޮށްުކައުންސިލްގެުޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެރުފިޔާު(ުހާސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސާސްުދޭއްުނުވަދިހަުނުވަ
ނޑައަޅާފައިވާުއުޞޫލުެގުހުރިކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުުފައިުބަހައްޓާބޭންކްުއެކައުންޓްގައިު ދައުލަުތގެުފައިސާުއެުފައިސާއެއްުޖަމާކުރުމަށްުކަ

ފައިސާުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމުގެުފުރުަޞުތުުފައިސާުޖަމާކުރަންޖެހޭުެއކައުންޓަށްުޖަމާކުރަމުންުނުެގންިދޔުމުގެުސަބަބުންުމަތިން
ުއޮތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

(ު"ކައުންސިލްތަކުްނ2012ުނޮވެމްބަރ08ުު)8/2012ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރ:ު
ު،ށްުރެވެނިއުުއޮތޯރިީޓު)ީމރާ(ުއަށްުފޮނުވުމާގުޅޭ"ުސަރކިއުލަރގައިުބަޔާންކޮށްފައިުވާޮގތަބަލައިގަންނަުފައިސާުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑް

ުއިދާރާއިން ު ،ކައުންސިލްގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުސަރކިއުލަރގައި ުފައިސާުުދަށުންޤާނޫނުތަކުގެއެ ުއާމްދަނީ ުދައުލަތުގެ ު،ބަލައިގަްނނަ
ުޖަމާކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުދައުލަތުގެު

ުނުވުންުކޮށްފައިއެކައުންޓަށްުޖަމާުުންކްުބެުުޕަބްލިކްުވަނަުއަހަރުުބަޖެޓްުއެޑްވާންސްގެުތެރެއިންުބާކީވެފައިވާުފައިސ2016ުުާ .4

، (ުގައ2016ިޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭ
ގޮތުގައިުުއަހަރުުނިމޭއިރުުޚަރަދުުނުކުރެވިުބާކީގެުދޫކޮށްފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިންބަޖެޓުންުއެޑްވާންސްގެުގޮތުގައިުުއިންުމިނިސްޓްރީުއެ

ު ުއަނބުރާ ުއެފައިސާއެއް ުހުރިނަމަ ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކު ުކުރަޕަބްލިކް ުކަމަޖަމާ ފައިވެއެވެ.ުބަޔާންކޮށްުށްންވާނެ
2016ުު، ނަމަވެސް ުއަހަރު ުކައުންސިލްުމާޅޮސްމަޑުލުވަނަ ުއަތޮޅު ުއިދާރާއަށްއުތުރުބުރީ ުފައިސާއިންުުއެޑްވާންސްކޮށްުގެ ުފޮނުވާފައިވާ

ު ުހުރި ުނުކުރެވި ުސަތޭކަ)އ104,421ުެުލަޖުމުޚަރަދު ުހަތަރުުހަތަރުުއް ުއެކާވީސްުހާސް ުު(ސަތޭކަ ުއަނބުރާ ުރުފިޔާ ުްނކްުބެުޕަބްލިކް
ު.ުކަްނުފާހަގަކުރަމެވެއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިުނުވާ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުބާކީވެއްޖެނަމަ،ުއެ ުފައިސާއިން ުދޫކޮށްފައިވާ ުގޮތުގައި ުއެޑްވާންސްގެ ުުބަޖެޓް ުފިނޭފައިސާ ުޓްރެޜަރީގެުމިނިސްޓްރީުއޮފް ުއެންޑް ންސް
ބޭންކްުއެކައުންޓަްށުުޕަބްލިކްު،ގޮތަށްުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު(2016ޑިސެންބަރ19ުުު)D2/CIR/2016/14ު-13ނަންބަރުުުރސާކިއުލަ

 ޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުހުށަހަޅާފައިުނުވުންުުދަތުރުުރިޕޯޓުު .5

ު ުނަންބަރ ުސަރކިއުލަރ ުބެހޭ ުމާލިއްޔަތާއި ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމާލިއްޔަުތގ01/2012ުުެމިނިސްޓްރީ )ދައުލަތުގެ
ދައުލަތުެގުު،ގައިވަނަުމާއްދ5.16ުާ"ދަތުރުުޚަރަދު"ުއަށްުގެނެވޭުއިޞްލާޙު(ުގ5ުުެ(ުގެުބާުބ2009ުފެބްރުއަރ11ުުީވާއިދުގެު)ގަ

އެއޮފީސްތަކުންުކުރާުދަތުރުތަކުގެުަދތުރުުރިޕޯޓު ުހށަހަަޅްނުއެުއޮފީހަކަށްުދުވަސްުތެރޭގައ3ުުިނިމޭތާުސަރުކާރުުބަންދުނޫންުުއްދަތުރެުު،
ުކައުންސިލްގެުވާނެކަމަށް ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުމާޅޮސްމަޑުލު ުދަތުރުތަކުެގުުއިދާރާގެުބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް ުކޮްށފައިވާ ފަރާތުން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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8 ގ9ުުެސަފުހާު  
 

ތަކަްށުމިުދަތުރުއިރު،ުވާނުުދަތުރުުކުރިުފަރާތްތަކުގެުއަތުންުހޯދާފައިދަތުރުުރިޕޯޓްުުކާުގުޅޭދަތުރ6ުަލާލެވުނުުބަުތެރެއިންުއޮޑިޓްގައި
ުުުމެވެ.ޚަރަދުުކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަުކުރަ(ުރުފިޔާު)ސޯޅަުހާސްުހަތްުސަތޭކަުސޯޅ16,716ުަުޖުމްލައިދާރާގެުބަޖެޓުންުުކައުންސިލް

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ކަންުންުނެތްދެނެގަނެވެުަތއްތަކާއިުއޭގެުނަތީޖާުުކަންދަތުރުުރިޕޯޓުުހުށަހަޅާފައިުނުވުމުންުދަތުރުތަކުންުހާސިލްވި

 ދިންގޮތްުންުލަފާުއިޞްލާޙުކުރަު

ު ުމާލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ުގަވާއިދުދައުލަތުގެ ުސަރުކާރ8.14ުުުގެ ުއަންނަތާ ުނިންމާފައި ުދަތުރު ުގޮތަށް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި
ުމަށްުދަންނަވަމެެވ.ދުަދތުރުުރިޕޯޓްުހޯދުވަހުގެުތެރޭގައިުދަތުރުގެުބައިވެރިންގެުފަރާތުނ5ުުްބަންދުނޫންު

ުންުބަލަހައްޓާފައިުނުވުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުުއެއްގޮތަށްުުއިުގަވާއިދާުުގެުމާލިއްޔަތުުދައުލަތުގެު .6

ދައުލަތުގެުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެންނާިއުު،ގައ11.03ުިއަދ11.02ުުިގެު(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު)
ލަތުެގުއެހީގެގޮތުގައިުލިބޭުހަރުމުދާުއަދިުއެނޫންުގޮތްގޮުތންުދައުލަތަށްުލިބޭުމުދާުއަދިުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެގޮތުގައިުކުރެވޭުމަސައްކަތްުދައު

ު ުކަަމށް ުބަަލހައްޓަންވާނެ ުހިމަނައިގެން ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަުލެގުބަޔާންކޮށްހަރުމުދަލުގެ ުހޯދޭ ުކައުންސިލަށް ުނަމަވެސް، ފައިވީ
ުޮގތުން،އެުދުވަހުންުދުވަަހށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުލިޔެުބަލަހައްޓާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުމިގަވާއިދާއިުއެއްގޮަތށްމަޢުލޫމާތުު

ުހަރުމުދަ ުނަމްބަރު ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުޖަހާފައިާވ ުއައިޓަމްތަކުގައި ުނުވާކަމާއިބައެއް ުދިމާ ުނަންބަރާ ުރަޖިސްޓަރީގައިވާ ބައެްއު، ލުގެ
ުއިތުރުްނ،އައިޓަމްތަ ުމީގެ ުކުެރވުނުވެ. ުފާހަަގ ުެނތްކަން ުޖަހާފައި ުރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުނަްނަބރު ުސީރިއަލް އޮޑިޓްަގއިު ކުގެ

ު ުޗެކްކުރެވުނު ުނެތުބައެއް ުޖަހާފައި ުނަްނބަރު ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ު ވަނ2016ުަު،މާއިހަރުމުދަލުގައި ުގަނެފައިވާ އެއްވެްސުއަހަރު
ުންުފާހަގަކުރަމެވެ.ވާކަރަޖިސްޓްރީއަށްުވައްދާފައިުނުުހަރުމުދަލެއް

ުމދާުގެއްލުާމިއުު،ބަަލހައްޓާފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންހަރުމުދަލާއިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަާވއިދާއިުއެއްގޮތަށްު
ުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފާހަގަކުރަމެެވ.މުދަލަށްުވާނުވާުނޭނގިުދައުަލތަްށުމާލީުގެއްލުމާއިުކުރިމަތިވު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

(ު ުގަވާއިުދ ުމާލިއްޔަތުގެ R-20/2017ުދައުލަތުގެ )11.01ުު ުރަޖިސްޓްރީއެްއ11.03ުުައދި ުހަރުމުދަލުެގ ުޮގތަށް ުގައިވާ ު)ބ( ގެ
ުނަްނބަރު) ުކޯޑު ުނަްނބަރުު،އިންވެންޓްރީ ުކޯޑު ުހުރިތަންު،އިންވެންޓްރީ ުތާރީޚްު،މުދާ ުބަދަުލަތއްުު،ިލބުނު ުގެނެޭވ ުފަހުން ުއަދި ައގު

ގެު)ބ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށ11.04ުުްދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުުގޭގޮތަށް(ުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްއެނ
ުތަނުގައިުހުންަނންޖެހޭުތަކެތިުހަަމއަށްުހުރިތޯުލަސްވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުޗެކުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުހޯދާފައިވުންުުއެއްބަސްވުމެއްުނުވަތަުއެފަދަުއެހެންވެސްުލިޔުމެއްުނެތިުތަކެތިު .7

ސައްކަތާުގުޅޭުގޮުތންުއެއްބަސްވުމެއްގައިުދެުފަރާުތްނުޙަވާލުުކުރަންވާނީ،ުއެުމަުއިދައުލަތުގެުމަސައްކަތެއްުކުރުމަށްުއެއްވެސްުފަރާތަކާ
ު ުކަމަށް ުފަހު ުކުރުމަށް ުގަވާއިދުސޮއި ުމާލިއްޔަތުގެ 8.22ުުުގެ(2009ު)ުދައުލަތުގެ ުނަމަވެސް، ުބަޔާންޮކށްފައިވީ މާޅޮސްމަޑުލުުގައި

ުއިންޖީނާއި،ުއެއާއިުގުޅޭުއެހެނިހެންުތަކެތިުުއައުޓްބޯޑ2ުްވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވ2015ުުާއިދާރާއިންުއުތުރުބުރީުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެު
ުކ،ުގަތުމުގައި،ުއެުތަކެތިުވިއްކިުފަރާތާއެު(ުރުފިޔާއަށްދޭއް)ހަުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަުހާސްުފަސްުސަތޭކަުސާޅީސ696,542ުުްޖުމުލަު

ފަރާތާއިުހަވާލުުކުރިކަންުއެނޭގެނުގުޅޭގޮުތންުއެްއބަސްވުމެއްުތައްޔާރުުކޮށްފައިުުނވާއިރު،ުއެުތަކެތިުގަތުަމށްުއެުުއެުތަކެތިުގަތުމާ
ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްަކން ުލިޔުމެއް ުއެއްވެސް ުކޮށްފައިުުއެހެން ުތައްޔާރު ުއެއްބަސްވުމެއް ުފަރާތާއެކު ުތަކެިތުވިއްކި ުަގުތމަށް، މިތަކެތި

ު ުވަކި ުއެްއބަސްވެފައިވާ ުކަމާއި، ުޮކބައި ުގޮތަކީ ުއެއްބަސްވެފައިވާ ުގަތުމަށް ުތަކެތި ުސަބަުބން، ުތަކެިތުނުވުމުގެ ުތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ
ުފޯރުކޮށްދީފައިވާކަންުއެނގެންުެނތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
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