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 މާލީ ބަޔާންތަކަށް  ވަނަ އަހަރުގ   2016ތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  
 ދޭ ރިޕޯޓް  އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރްަލ

ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް މަތީ ދ  މަޖިލީހަށާއި، ތިލަދުން ރައްޔިތުންގ  ، އިދިވ ހިރާއްޖޭގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާ 
ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  މާލީ ޒިންމާދާރު ވ ރިޔާއަށް 

ތަޢާރަފު 

)އޮޑިޓް ޤާނޫނު(ގ  ދަށުްނ އޮޑިޓް ކުރ ވުނު ތިލަދުންމަތީ ދ ުކނުބުރީ ނޮޅިވަަރމް 4/2007 މި ރިޕޯޓުގ  ބޭނުމަކީ ޤާޫނނު ަނންބަރ: 
ބަާޔން މ ދު އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކޭގޮތް  އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގ  މާލީ ބަޔާންތަކާ 2016 މްބަރޑިސ   31ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  

ވަނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އ  އަހަރަްށ  2016 ކުރުމާއި، ތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ 
ނޑައ ޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް،  ،އ އްގޮތަށްއ  ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖ ޓާ  އ  އިދާރާގ  މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖ ޓުަގއި ކަ

ނޑައ ޅުނު ހުދޫދުގ  ތ ރޭގައިތޯ އާއި،  މާލީ އަދި އ ހ ނިހ ން ކަންކަން ހިންާގ  ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ ބަޖ ޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
)ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނު( އާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދާއި، ޤާނޫުނ  3/2006ޤާނޫނު ނަްނަބރ: ބަލަހައްޓާފައިަވނީ 

)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގ  ޤާނޫނު( އާއި، އަދިވ ސް ކައުންސިލްގ  މާލީ  7/2010ނަންބަރ: 
 ،ވާއިދުތަކަށް ޢަމަުލކުރ ވިފައިވާ މިންވަރާމ ދު އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމާއިކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އ ހ ނިހ ން ޤާނޫނުތަކާއި ގަ

 އ  ކަންކަން ޤާޫނނު ނަްނބަރ:އިޞްލާޙު ކުރަން ޖ ހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރ ވުނު ކަންކަމާމ ުދ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އ ޅުމަށްޓަކައި 
ތިލަދުންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް މާއްދާގ  )ހ( އާއި އ އްގޮތް ވާގޮތުގ  މަތިން  ވަނަ 36 )ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނު(ގ  2006/3

ވަނަ މާއްދާގައި  213ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ   ،ޒިންމާދާރު ވ ރިޔާއަށް ހުށަހ ޅުމާއ ކުމާލީ  ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ 
ލީހަށް ހުށަހ ޅުމ ވ . މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަްށ ރައްޔިތުންގ  މަޖި ބުނ ފައި ވާގޮތުގ  މަތިން އ  ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

 ގައި ޝާއިޢުކުރ ވޭނ އ ވ .  www.audit.gov.mv ފ ންނާނ ހ ން މި އޮފީހުގ  ވ ބްަސއިޓް

މ ދު  މި ރިޕޯޓު އ ކުލ ވިގ ންވަނީ ދ  ބައ އްގ  މައްޗަށ ވ . ރިޕޯޓުގ  ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގ  ސައްޙަކަމާ 
ލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާޫނނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤަވާއިދަްށ އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކޭގޮތ ވ . ދ ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާނީ ދައު

ކައުންސިލްގ  ބަޖ ޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ނިންމުންތަކާ އ އްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިާވ  ،ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި
  މިންވަރާމ ދު އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކޭގޮތ ވ .
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ޑިސ ންބަރު  31އަށް ހިމ ނިފައިވާ ތިލަދުންަމތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ   30އިން  11ޙާ ސަފުމި ރިޕޯޓާއ ކު 
ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގ  އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމ ނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރ ވުނު ގޮތުގ  ބަޔާނާއި، ފާސްކުރ ވުުނ  2016

ހޭދަކުރ ވުުނގޮތުގ  ބަޔާނާއި އަދި މި ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފުޞީލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓުކޮށްފައ ވ .  ބަޖ ޓާއި އ  ބަޖ ުޓން
އ   ،މިލްކިއްޔާތުގ  ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގ  ބަޔާނާއި ،އަށް ހިމ ނިފައިވާ 34އިން  31މި ރިޕޯޓާއ ކު ސަފުޙާ  ،މީގ  އިތުރުން

 ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓުތައް ވ ސް ވާނީ މި އޮފީހުްނ ބަލަިއ އޮޑިޓް ކޮށްފައ ވ . އ  ބަޔާްނތަކުގައި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓަށް އަންަނންޖ ހޭ ވަުރގ  
ދާ މައްސަލައ އް ފާހަގަކުރ ވިފައިވާނަމަ، މި ރިޕޯޓްގ  ދ ވަނަ ބައި "ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއި

 އ އްގޮތަށް ޢަމަލުކުރ ވިފައިވާ މިްނވަރާމ ދު ދ ކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް" ގައި ފާހަގަކުރ ވިފައިވާނ އ ވ .

އިސްވ ރިންނާ މަޝްވަރާ  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރ ވިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިލަުދންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  މި
 ންނަވަމ ވ . ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަ ، މި އޮޑިޓުގައި އ ހީތ ރިވ ދިންކުރ ވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް

މާލީ ބަޔާންތަކުގ  ސައްޙަކަމާމ ދު ދ ކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

ލިއްޔަތު އޫ މަސްމާލީ ޒިންމާދާރު ވ ރިޔާގ   މުގައި ށް ހުށަހ ޅު ތައްޔާރުކޮ މާލީ ބަޔާންތައް 

ތްވާ ގޮތުގ  މަިތން، )ަދއުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާޫނނު( ާއއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާިއދާއި އ އްގޮ 3/2006: ަނންބަރ ޤާނޫނު
ތާ އ އްގޮތަށް ހަގީގަސާބުތައް އިާދރާގ  ހި ،ތިލަދުންމަތީ ދ ުކނުބުރީ ނޮޅިވަަރމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  މާލީ ކަންތައްތައް ބ ލ ހ އްޓުމާއި

ކޮށްފައިވާ ންވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާ 15.01ގ   (R-20/2017ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު ) ،އ ކު ތައްޔާރުކޮށްސައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާ
ނޑާއި އ އްގޮތަށް 15.03މައުލޫމާތު ހިމަނައިގ ން އ  ގަވާިއދުގ   އަހަރީ މާލީ ބަޔާންަތއް  މި ،ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮނިގަ

ވަނަ  46 ޤާނޫނު(ގ  )ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ،އ ކުލަވާލައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހ ޅުމަކީ
ާޤނޫނު(ގ   މުގ )ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒަކީ އުޞޫލުން ިހންގު 7/2010މާއްދާގ  )ހ( އަިދ ޤާޫނނު ަންނބަރ: 

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންާމދާރު ވ   ،ދަށުން ިތލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ޮނޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާ އަށް ރިޔާގ  މަސްއޫލިއްޔަތ ކ ވ . ކަ
ޓަރނޭޝަަންލ "އިން ،ޔާންބަބަޖ ޓުން ހޭދަކުރ ވުނުޮގތުގ   ަބޖ ޓާއި އ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރ ވުުނގޮތުގ  ބަޔާނާއި، ފާސްކުރ ވުނު

ފް އ ކައުންޓިންގ" ޕަބްލިކް ސ ކްޓަރ އ ކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮ
ނޑު ލާޒިމްކުރ އ ވ .  އާ އ އްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މި އޮނިގަ

ނުޑގޮތ އްގައިތ ރޭގައި، ޚިޔާނާތ އް ނުވަތަ އޮޅުމ އްގ   އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގ  ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު  ސަބަބުން ނަމަވ ސް، މައިގަ
ރޯލްތައް ފަރުމާކޮްށ އ ކަށީގ ންވާ ހަރުދަނާ އިންަޓރނަލް ކޮންޓް ،ނުހިމ ނޭ މާލީ ބަޔާންތަކ އް ަތއްޔާރުކޮށް ހުށަހ ޅުމަށް ބޭުނންވާ 

ކުލަވާލުމުގ  ސިޔާސަތުތައް މާލީ ބަޔާްނތައް އ  ،ހ އްޓުމާއިތަންފީޒުކޮށް ދ މ ހ އްޓުމާިއ، މުައއްސަސާއަށް އ ކަށީގ ންވާ މާލީ ިހސާބު ބ ލ 
އި، އަދި މާީލ ބަޔާންތަްއ އ ކުލަވާލުމާ މާލީ ބަޔާންތައް އަހަރީ ،ޚިޔާރުކޮށް، އ  ސިޔާސަތުތަކާ އ އްގޮތަށް މާލީ ހިސާބު ބ ލ ހ އްުޓމާއި

  ބޭނުންކުރުން ހިމ ނ އ ވ .ކޮށް އ ކަށީގ ންވާ އަންދާޒާއ އްޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ،ކުރާނަމަ ބޭނުން އަންދާޒާއ އް އ ކުލަވާލުމުގައި އ އްވ ސް
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info@audit.gov.mvމ އިލް: -އީ 331 6430 ފ ކްސް: 332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ . ފޯން:  1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ )

 

އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ތިލަދުންމަތީ ދ ކުުނބުީރ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  އަހަރީ މާ
ހަރީ މާލީ ބަޔާްނތައް އ  މާލީ ބަާޔންތަކާމ ދު އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމ ވ . މި އޮފީުހން މި އަ ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ނޑާ އ އްގޮތަށް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ އާ އ އްގޮތަށ ވ . އޮޑިޓަރުންގ  ސުލޫކީ މި ންގަ
ނޑުގޮތ އްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމ ނިފައި ނުވާޢަމަލުކުރުމާއި، މި އަހަރީ މާލީ  ޔާންތަކ އްކަން އ ކަށީގ ްނވާ ބަ ަބޔާންތަކަކީ މައިގަ

 އ ވ .ޔަޤީންކަމާއ ކު ދ ނ ގަނ ވޭގޮތަށް އޮޑިޓުގ  މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމްކުރ 
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  މ ނޭ ޢަދަދުަތކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގ  ސައްޙަކަން ކަށަވަރުއޮޑިޓ އް އ ކުލ ވިގ ންވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހި

ނޑައަޅާ އިޖުރާތުތައް ނޑައަޅައި އ  އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގ  މައްޗަށ ވ . މިގޮތަށް ކަ  ބިނާވ ގ ންވަނީ އޮޑިޓަރުންގ  އިޖުރާތުތަކ އް ކަ
ނޑުގޮތ  ތަކުގ  ސަބަބުން ނަމަވ ސް( އްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް )އޮޅުވާލުންތަކާިއ އޮޅުން"ޕްރޮފ ޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އާއި، މައިގަ

 ބ ލުމުގައި، މާލީ ބަޔާންަތއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމ ނުމުގ  ުފރުޞަތު އޮތް މިންވަރ އްގ  މައްޗަށ ވ . މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އޮތް މިންވަރު
 ހިމ ނ އ ވ . އަދި މާީލ އްސަސާގ  އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރުްނ ރިާޢޔަތްކުރުންތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހ ޅުމާއި ގުޅޭ، މުއަ

އި، މާލީ ބަޔާންތައް ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހ ޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކ އްތޯ ބ ލުމާ
އަންދާޒާއ އްތޯ ބ ލުމާއި ައދި  ޒާއ އް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، އ  އަންދާޒާއަކީ އ ކަށޭނ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މ ނޭޖްމަންޓުން އ އްވ ސް އަންދާ

 މާލީ ބަޔާންތައް ޖުމުލަ ގޮތ އްގަިއ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް ބ ލުންވ ސް އޮޑިޓުގައި ހިމ ނ އ ވ .
 ކުރުމަށް ވާގިދޭ ހ ކިތަްއ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުއޮޑިޓ އް އ ކުލ ވިގ ންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމ ނޭ ޢަަދދުތަާކއި މަޢުލޫމާތުތަކުގ  

ކުގައި އ ކުލ ވިފައި ހުރުްނ ޓ ސްޓް ބޭސިސްއަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގ  މައްޗަށ ވ . އ ހ ންކަމަށްވުމާއ ކު، އޮޑިޓުކުރ ވުނު މާލީ ބަޔާންތަ
މ ހާ ހީނަރު ކަންތައްަތއް ރޭގައި ހުރ ދާނ  އ ންތ  އ ކަށީގ ންވާ އ ންމ ހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޑިޓުކުރ ވުނު މުޢައްސަސާގ 

 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަ ކުރ ވިގ ންދާނ ކަމަށް ބަލައިގ ން ނުާވނ އ ވ . 
ދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން މާލީ ބަޔާންތަކާ މ ދު އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޭބނުންވާ މިންވަރަށް އ ކަށީގ ންވާ ހ ކި ހޯ

 ޤަބޫލުކުރަމ ވ .

ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން ންއަ

އަށް ނިމުނު ާމލީ  2016ޑިސ ންބަރު  31ތިަލދުންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް އިދާރާގ   ،މި އޮފީހުން ދ ކޭ ގޮތުގައި
ކީ އަހަރުގ  "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރ ވުނުގޮތުގ  ބަޔާން" އަދި "ފާސްކުރ ވުނު ބަޖ ޓާއި އ  ބަޖ ޓުން ހޭދަކުރ ވުނުގޮތުގ  ބަޔާން" އަ 

ނޑު ގޮތ އްގައި ތިލަދުންަމތީ ދ  އަށް ނިމުނު ާމލީ އަހަރު އ   2016ޑިސ ންބަރު  31ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުްނސިލް އިދާރާ މައިގަ
މާލީ އަހަރުގ  ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި ފައިސާ އަދި ފާސްކުރ ވުނު  ،އ  ފައިސާއިން ކުރ ވުނު ޚަރަދާއި ،އިދާރާއަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި

މާއ ކު ޙަޤީޤަތާ އ އްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ "އިްނޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސ ކްޓަރ ބަޖ ޓާއި އ  ބަޖ ުޓން ހޭދަކުރ ވުނު ގޮތް ތ ދުވ ރިކަ
އ ކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް )އިްޕސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިްނގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އ ކައުންޓިންގ" އާއި އ އްޮގތަށް 

 އްޔާރު ކުރ ވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކ ކ ވ .ތަ

mailto:info@audit.gov.mv


 

4 ގ   34ސަފުޙާ  

info@audit.gov.mvމ އިލް: -އީ 331 6430 ފ ކްސް: 332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ . ފޯން:  1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ )

 

ޢާޒީ ބިލްޑިންގ )ޢާޒީ ބިލްޑިންގ )

މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދާ އ އްގޮތަށް ޢަމަލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރާމ ދު ދ ކޭގޮތް ދައުލަތުގ  
 ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިދާރާގ  މާލީ ޒިންމާދާރު ވ ރިޔާގ  
 ލިއްޔަތު އޫ މަސް

ވަަނ މާއްދާގައި  88)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރަކުޒަކީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގ  ޤާނޫނު(ގ   7/2010: ބަރންނަ  ޤާނޫނު
އި މުގ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިުދތަކާކައުންސިލްގ  އިދާރާއަށް ލިބޭ ފަިއސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންާވނީ ަދއުލަތުގ  މުދަލާއި ފައިސާ ބ ލ ހ ްއޓުމު

ިއން ބާރު ލިބިގ ްނ  (ނޫނުޤާ ގ ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތު) 3/2006 :ަބރންާޤނޫނު ނަ އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ  މަިތންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވުމުން، 
 ވާ ގޮތުގ  މަތިްނ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އ ންޑް ޓ ރ ޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްަފއިވާ ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދާ އ އްގޮތް

އިވަނީ އ  ރަދުތައް ކޮށްފަޚަ ، ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ބ ލ ހ ްއޓުމާއިމާލީ ންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ ތިލަދު
އިދާރާގ  މަޤުޞަދުަތއް  ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖ ޓާއި އ އްގޮތަށް، އ  ަކއުންސިލްގ ނޮޅިވަރަމް އަހަރަށް ތިލަދުންމަތީ ދ ުކނުބުީރ 

ނޑައ ޅުނު ހުދޫ ނޑައ ޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖ ުޓގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ،ދުގ  ތ ރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއިޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖ ޓުގައި ކަ
 އްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ އ ކައުންސިލްގ  ހިސާބުތައް ހަޤީަޤތާއި އ އްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއ ކު ބަލަހައްޓާ، އ  ިހސާބުތަކާ 

 46އްޔަތުގ  ޤާނޫުނ(ގ  )ދައުލަތުގ  މާލި 3/2006ބަޔާންތައް އ ކުލަވާލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހ ޅުމަކީ ާޤނޫނު ނަްނބަރ: 
ނޑައަޅާފައިވާނޮޅިވަރަމް ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން ތިލަދުްނމަތީ ދ ކުނުބުރީ  ންމާދާރު ވ ރިޔާގ  މާލީ ޒި ކައުންސިލްގ  އިދާރާއަށް ކަ

 ޔަތ ކ ވ .މަސްއޫލިއް

ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  މަސް 

ޮނޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން  ދ ކުނުބުރީ ތިލަދުންަމތީ ބަޖ ޓުން އަހަރުގ  ވަނަ 2016 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖ ނ ރަލްގ  އޮޑިޓަރ
މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އ  ކައުންސިލްގ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އ  އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދ އްވި ބަޖ ޓާ އ އްގޮތަށް، 

ނޑައ ޅުނު ހުދޫދުގ  ތ ރޭގައިތޯ އާއި، ކައުންސިލްގ  އިދާރާ ނޑައ ޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް، ބަޖ ޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އާއި ބަޖ ޓުގައި ކަ
ދައުލަތުގ  ) 3/2006ންާގފައިވަނީ ޤާޫނނު ނަންބަރ: އ  އިދާރާގ  ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އ ހ ނިހ ން ކަންކަން ހި

)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7/2010މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނު( އާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރ: 
އުސޫލުން ހިންގުމުގ  ޤާނޫނު( ާއއި، އަދިވ ސް ކައުންސިލް އިދާރާގ  މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އ ހ ނިހ ން ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަަކށް 

ލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ނު ކަންތައްތައް އިޞްއަމަލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރާމ ދު ދ ކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމާއި، އިޞްލާހުކުރަންޖ ހޭކަމަށް ފާހަގަކުރ ވު
 ދިނުމާއ ކު، އ  ކަންކަން ކަމާބ ޭހ ފަރާތްތަކުގ  ސަމާލުކަމަށް ގ ނައުމ ވ . 

 މަޤުޞަދުތައް ބަޖ ޓުގ  ފާސްކޮށްދ އްވި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބަޖ ޓުން އިދާރާގ  ކައުންސިލްގ  ތ ރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގ  މި
 ބ ލުަމށް ޭބނުްނވާ ހ ކި ހޯދުމުގ  ޮގތުން ފުރިހަަމކުރަންޖ ހޭ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަުކރުން ހިމ ނ އ ވ . މި އިޖުރާުތތަުކގ  ޙާޞިލުކުރުމަށްތޯ

ކައުންސިލްގ  މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އ ހ ނިހ ްނ ، ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދާ ،ތ ރޭގައި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއި
 ވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގ  ފުރުޞަތު ޮއތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމ ނ އ ވ .ޤާނޫނާއި ގަ
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ކޮށްފައިވަނީ އ  އަހަރަށް ވަނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓުން ޚަރަދު 2016ގ  އިދާރާއިން ކައުންސިލްނޮޅިވަރަމް  ދ ކުުނބުރީ ތިލަދުންމަތީ މިގޮތުން
ނޑައ ޅިފައިާވ އ އްގޮތަްށ، އިދާރާގ  މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮަތށް، ބަޖ ޓުގައި ކަ ފާސްކޮށްދ އްވި ބަޖ ޓާއ  ކައުންސިލުން 

ނޑައ ޅުނު ހުދޫދުގ  ތ ރޭގައި، އަދި ކައުންސިލްގ  އިދާރާއާއި   އިދާރާގ  ދަށުގައިވާ އ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖ ޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ، ން ހިންގާަފއިވަނީ ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއިވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އ ހ ނިހ ން ކަންކަ

އަމަލުކުރ ވިފައިވާ  ގަވާއިދާއި، އަދިވ ސް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އ ހ ނިހ ން ޤާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަކަށް
 ން ޤަބޫލުކުރަމ ވ .އ ކަށީގ ންވާ ހ ކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުމިންވަރާމ ދު ދ ކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަަރށް 

ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރާމ ދު ދ ކޭގޮތް ބިނާކުރ ވުނު 
އަސާސް 

ކ ތި ަގތުމާއި ޚިދްމަްތ ތަ ، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީވަނަ 8.20( 2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުގ  ).1
ނޑައަޅަންވާީނ އ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާނ  ަފރާތްކަމު ،)ފަންަސވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުނަމަ 25,000ހޯދުމުގ  އަގު  ގައި ކަ

ވަނަ އަހަރު  2016 ،މަށ ވ . ނަމަވ ސްއަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލާއިރު އ ންމ  ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާއި ކަ
ވަދިހަ އ އްހާސް ނު ( 91,060ކުރުމަށް އްއ އިދާރާގ  މަރާމާތ  ،ތިލަދުންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން

ނޑައ ޅުނު އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލާކޮމިޓީއަކުން ކަން އ  ނގ ންނ ުތން؛ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އ ކަމަށް ކަ

އުލަތުގ  މަސައްކަތ ްއ ދަ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ 8.22( 2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުގ  ).2
އި ދ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް މަށް އ އްވ ސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރަންވާނީ އ މަސައްކަތ އް ކުރުވުމާއި ބ ހޭގޮތުން އ އްބަސްވުމ އްގަ ކުރު

 އ ރަށު މަސްޖިދުްލ ވަނަ އަހަރު ތިލަުދންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  ިއދާރާއިން 2016 ،ފަހުކަމަށ ވ . ނަމަވ ސް
އިރު، އ މަސައްކަތް  )ނަވާވީސް ހާސް ފަންސާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 29,050ތީ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމަށް ސަލާމްގ  އިރުމަ

ކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އ ކުލަވާލާފައިނުވުން؛

ބަހައްާޓ  ފީހުގައިއޮ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 6.16( 2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުގ  ).3
ފޮނުވަންވާނޭކަަމށ ވ . ފައިސާގ  ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ކޮންމ  ހަފްތާއަކު ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އ ންޑް ޓްރ ަޜރީއަށް

ހައްޓާ ފައިސާގ  ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދ ކުުނބުރި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން ތިޖޫރީގައި ބަ 2016 ،ނަމަވ ސް
؛ޓުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުންހަފުތާ ރިޕޯ

ދައުލަުތގ   ،ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ 1.10( 2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުގ  ).4
 ،ކޮންމ  ތަނ އްގައިވ ސް އ ތަނަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންތަްއތައް ތަްފސީލުކޮށް އ ގޭނ  ފަދަ ރިކޯޑ އް އޮންނަންވާނ ކަމަށ ވ . ނަމަވ ސް 

ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގ  ރަޖިސްޓްރީއ އް  ،ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަީތ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން 2016
؛ސްވ  ބަޔާންކުރ ވުނު ގަވާއިދާ އ އްގޮތަށް ބަލަހައްާޓފައި ނުވުންއި

މޯލްޑިވްްސ  ،ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ 1.12(  2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުގ  ).5
މާކުރި އޮފީހަކުން އ ފައިސާގ  ހިސާބު ބަލަހަްއޓައި މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އ ހ ންވ ސް ބޭންކަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފިނަމަ އ ޖަ
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ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންަމތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ   2016 ،އ ކައުންޓު ބާކީ ކުރަމުން ގ ންަދންވާނ ކަމަށ ވ . ނަމަވ ސް
އިދާރާއިން އ އިދާރާގ  އ އްވ ސް ބޭންކު އ ކައުންޓ އްގ  ބާކީ ަބލަަހއްޓާފައި ނުވުން؛

ތަންތަނުަގިއ  ދައުލަތުގ  ވަނީ،ަވނަ މާއްދާގ  )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 7.11ގ  ( 2009 ފ ބްރުއަރީ 11) ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގ  ލަތުގ ދައު.6
ތަކަށް ލިޔ  ދައުލަތުގ  މުދަލުގ  ިހސާބު އ ކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އ ތަކ އްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އިގޭނ  ގޮހުންނަ

ގ  އިދާރާއިން މި ވަނަ އަހަރު ިތަލދުންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް 2016 ،ށ ވ . ނަމަވ ސްބަލަހައްޓަންާވނޭކަމަ
 ؛ބަޔާންކުރ ވުނު ގަވާއިދާ މުޅިން އ އްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގ  ދަފްތަރު ަބލަހައްޓާފައި ނުވުން

ފައިސާގ   ،ވަނީވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1.08( ގ  2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު ).7
 ނަންބަރު ޖ ހުމުގައި ލްއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައިކަމަށ ވ . އަދި ސީރިއަބިލާއި ރަސީދު ފޮތްތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ތަރުތީުބން ސީރި

ވަނަ އަހަުރ  2016 ،ސްކަމަށ ވ . ަނމަވ ބިލު ނުަވތަ ރަސީދުގ  އަސްލާއި އޭގ  ކޮންމ  ކޮޕީއ އްގައި އޮންނަްނވާނީ އ އް ނަްނބަރ އް
ފައިވާ ރަސީދުތަކުގަިއ ޖުލައި މަހުން ފ ށިގ ން ިތލަދުްނމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން ފައިސާ ަބލައިގ ން

؛ލް ނަންބަރު ޖަހާފައިނުވުން އަސީރި

ބޭ ފައިސާގ  ލި ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 2.04 ގ  (2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިުދ ).8
ދުންމަތީ ދ ުކނުބުީރ ވަނަ އަހަރު ތިލަ 2016 ،މަސްދުވަހުގ  ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަން ވާނ ކަމަށ ވ . ނަމަވ ސް

 ފައިނުވުން.ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން ލިބޭފައިސާގ  މަސްދުވަހުގ  ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރާމ ދު ދ ކޭގޮތް 

މި އޮފީހުން ދ ކޭ ގޮތުގައި، 

މުނު މާީލ ނިއަށް  2016ޑިސ ންބަރު  31ތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ   ( އަށ2ް)( އަދި 1)( ހ)
އ  ބަޖ ޓުގައި  ، ގޮތަށްއަހަރުގ  ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އ  އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދ އްވި ބަޖ ޓުގ  މަޤުޞަދުތަްއ ޙާޞިލްވާ

ނޑައ ޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނޑައ ޅިފައިވާ މިންވަރަށް ،ކަ  ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނާއި ،ބަޖ ޓުގައި ކަ
 ގަވާއިދާއި ކައުންސިލްގ  މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އ ހ ނިހ ން ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އ އްގޮތަށ ވ .

ރާމ ދު ދ ކޭގޮތް ބިނާކުރ ވުނު ތުގ  މާލިއްޔަުތގ  ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަުތގ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަދައުލަ ،)ށ( އަދި
އުންސިލްގ  އިދާރާގ  ކަތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ިފޔަވައި އަށް( 8( އަދި )3އަސާސްގ  )

ނާއި ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަުތގ  ކަންަކން، މައިަގނޑު ގޮތ އްގައި، ހިންގާ ަބލަހަްއޓާފައި ވަނީ ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަުތގ  ޤާނޫ އ ހ ނިހ ން މާލީ
 ގަވާއިދާއި ކައުންސިލްގ  މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އ ހ ނިހ ން ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އ އްގޮތަށ ވ .
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ކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރ ވުނު މައްސަލަތަ 

އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމަޓީ އަކާނުލާ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން .1

މަތް ތި ގަތުމާ ޚިދުތަކ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 8.20( ގ  2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު )
ނޑައަޅަންވާނީ އ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާނ  ފަރާތްކަމުގަ ،)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުނަމަ 25,000ހޯދުމުގ  އަގު  އި ކަ

 އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމިޓީން ަބލާއިރު އ ންމ  ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތާ ކަމަށ ވ .
 91,060ކުރުމަށް އްތ މަރާމާ ގ އ އިދާރާ ،ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2016 ،ނަމަވ ސް

ނޑައ ޅުނު އަންދާޒީ  ކޮށްފައިވަީނ އ ކަމަށްމަސައްކަތް ހަވާލުނުވަދިހަ އ އްހާސް ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އ  ( ކަ
 ކުން ކަން އ ނގ ންނ ތ ވ .ހިސާބު ބަލާ ކޮމަޓީއަ

އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ދައުލަތުގ  އޮފީސްތަކަށް  ، ގޮތަށްވަނަ މާއްދާގ  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10.45ގ   (R-202017/) ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު
 ވަމ ވ .ކޮމިޓީން އިވ ލުއޭޓް ކުރުމަށް ދ ންނަގާއިމުކުރ ވިފައިވާ އިވ ލުއޭޝަން  ހުށަހ ޅޭ ބީލަްނތައް އ  އޮފީހ އްގައި

 އ އްބަސްވުމަކާއިނުލާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން .2

ލަތުގ  މަސައްކަތ އް ދައު ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 8.22 ( ގ 2009ފ ބްރުއަރީ  11)ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު 
ދ ފަރާތުން ސޮއިކުރުވުމަށް  ކުރުމަށް އ އްވ ސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރަންވާނީ އ މަސައްކަތ އް ކުރުވުމާއި ބ ހޭގޮތުން އ އްބަސްވުމ އްގައި

 ފަހުގައިކަމަށ ވ . 

އިރުމަތީ ސަރަހައްދު  ސްޖިދުލް ސަލާމްގ ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަަރމް ކައުންސިލުން އ ރަށު މަ  2016 ،ނަމަވ ސް
މ އް އ ކުލަވާ )ނަވާވީސް ހާސް ފަންސާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގ  އ އްބަސްވު 29,050ސާފު ކުރުމަށް 

  ނުލައ ވ .

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގ  މަސައްކަތ ްއ )ވަނަ މާއްދާގ   10.52ގ   (R-202017/) ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު

ްއ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތ އް ހޯދުަމށް އ އްވ ސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުަރންވާނީ، އ  މަސައްކަތ އް ކުރުވުމާބ ހޭގޮތުްނ ނުވަަތ އ  ޚިދުމަތ 
ދ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި  ވާގޮތަށް ވ ވޭ އ އްބަސްވުމ އްގައި ބ ހޭގޮތުން މި މާއްދާގ  )ކ( އަދި )އ( ގައި ހޯދުމާ

 ދަންނަވަމ ވ .
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ތިޖޫރި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނ ތުން .3

ގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގ  އޮފީހު ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 6.16ގ  ( 2009ފ ބްރުއަރީ  11) ލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުދައު
 ހަފްތާގ   ކަމަށ ވ . އަދި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ކޮންމ  ހަްފތާއަކު ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އ ންޑް ޓްރ ޜަރީއަށް ޮފނުވަންވާނ 

 އ ހިސާބު  މުވައްޒަފަކު އިސް ޮއފީހުގ  އިތުރަށް މުވައްޒަފުގ  ހަާވލުވ ހުރި ތިޖޫރީއާއި، ބަލައި ހިސާބު ފައިާސގ  ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް
 ގ ންދަންވާނޭކަމަށ ވ . ބަލަމުން އ ހިސާބު ވ ރިޔަކު އޮފީހުގ  އަދި، ގުނައި ފައިސާ، ޗ ކްކޮށް

 ،ވާއިދާ އ އްގޮތަށްވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން ބަޔާންކުރ ވުނު ގަ 2016 ،ނަމަވ ސް
 ވ .ނުވާފައިނުވ އ ފޮ ޓްރ ޜަރީއަށް އ ންޑް ނޭންސްފި އޮފް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓް ިތޖޫރީ ގުނާ ތިޖޫރީ ޔަލަށްހަފްތާގ  ނި

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ދައުލަތުގ  އޮފީސްތަކުްނ  ،ތަށްވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮ 6.22( ގ  R-202017/) ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގ  ދައުލަތުގ 

 ،ސާއިން ހުރި އަދަދާއި ކޮންމ  ހަފްތާއ އްގ  ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާގ  ހިސާބު )ނަގުދު ފައި
ހުރި މުވައްޒަފުގ  ލުވ ތިޖޫރީއާ ހަވާ ،ބޭރުފައިސާ ހުރިނަމަ އޭގ  ކޮންމ  ވައްތަރ އް ވަކީން ހުރި އަދަދު( ބަލައި ،ޗ ކުން ހުރިވަރާއި

ރިޔާ އ  ހިސާބު ރަނގަޅުތޯ އަދި އޮފީހުގ  މާލީ ޒިންމާދާރުވ  ،ފައިސާ ގުނައި ،އިތުރަށް އޮފީހުގ  އިސް މުވައްޒަފަކު އ  ހިސާބު ޗ ކުކޮށް
ބަލައި ޗ ކުކުރަމުން ގ ންދިއުމަށް ދަންނަވަމ ވ .

 ފައިސާ ލިބޭކަންތައްތަކުގ  ތަފްސީލު ރ ކޯޑ އް ނ ތުން .4

ދައުލަތުގ  ކޮންމ   ،ނީވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވަ 1.10( ގ  2009ފ ބްރުއަރީ  11ލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު )ދައުލަތުގ  މާ
 ށ ވ .ތަނ އްގައިވ ސް އ ތަނަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތައް ތަފްސީލުކޮށް އ ނގޭނ  ފަދަ ރިކޯޑ އް އޮންނަްނވާނ ކަމަ

ތަްއތަކުގ  ރަޖިސްޓްރީއ އް ފައިސާ ލިބޭ ކަންއިދާރާއަށް ގ  ިތލަދުންމަތީ ދ ކުުނބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްވަނަ އަހަރު  2016 ،ނަމަވ ސް
 އ ވ .ލިޔ  ބަލަހައްޓާފައި ނުވ 

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ދައުލަަތށް ފައިާސ  ،ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 5.04ގ  ( R-202017/)މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު  ދައުލަތުގ 

އ   ދި މި ރަޖިސްޓްރީގައިރަޖިސްޓްރީއ އް ބ ލ ހ އްޓުަމށް ދަންނަަވމ ވ . އަ ލިބޭ ކަންތަްއތަކުގ  ތ ރ އިން އ  އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސާގ 
ންސް ނަންބަރާއި ތާރީްޚ ގޮތުގ  ަތފުސީލާއި ރިފަރ  ފައިސާއ އް ނަގަން ހަމަޖ ހުނު ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު ނުވަތަ އ ަކމ އް ހަމަޖ ހުނު

 އ ނގ ން އޮންނަންާވނ އ ވ .

އ ކައުންޓް ބާކީ ބަލަހައްޓަފައި ނ ތުން .5

)ހ(  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް  1.12( 2009ފ ބްރުއަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދުގ  )
ޖަމާކޮށްފިނަމަ އ ޖަމާކުރި އޮފީހަކުން އ ފައިސާގ  ހިސާބު ަބލަހައްޓައި އ ކައުންޓު ބާކީ ކުރަުމން ނުވަތަ އ ހ ންވ ސް ބޭންކަަކށް ަފއިސާ 

 ގ ންދަންވާނ ކަމަށ ވ .

mailto:info@audit.gov.mv
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info@audit.gov.mvމ އިލް: -އީ 331 6430 ފ ކްސް: 332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ . ފޯން:  1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ )

 

 1,579,645އިދާރާގ  ބޭންކް އ ކައުންޓްތަކުގ  ސްޓޭޓްމަްނޓުން ދައްކާގޮތުން ގ  ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގ   2016ޑިސ މްބަރ  31
 2016، ވ . ނަމަވ ސްނ ހުރިކަން ފާހަގަކުރ ވު ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހ އް()އ އް މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ 

އ އިދާރާގ  އ އްވ ސް ބޭންކު އ ކައުންޓ އްގ  ބާީކ  ،އިދާރާއިން ގ ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންަމތީ ދ ުކނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް
  ނުވާކަން ފާހަގަކުރ ުވނ ވ . ބަލަހައްޓާފައި 

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ކަށް ފައިސާ ޭބން ،ވާގޮތަށްވަނަ މާއްދާގައި )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 5.16ގ   (R-202017/) ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު

ލިޔ ގ ން ނުވަތަ  ޖަމާކޮށްފި ނަމަ، އ  ފައިސާ ޖަމާކުރި އޮފީހަކުން އ ފައިސާގ  ހިސާބު ބަލަހައްޓައި، އ ކައުންްޓ ބާކީ ފޮތުގައި

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޝީޓުގައި ހިސާބުތައް ހިމަނައިގ ން އ ކައުންޓް ބާކީ ބ ލ ހ އްޓުމަށް ދަްނނަވަމ ވ .

ހަރުމުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދާއި އ އްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިނ ތުން .6

، ދައުަލތުގ   ބަޔާންކޮށްފައިވަނީވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި 7.01( ގ  2009ފ ބުރުވަރީ  11ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު )
ވަނަ  7.11މަށ ވ . އަދި، ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގ  ގޮތުގައި ލިބޭ ހުރިހާ މުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރީއ އް ލިޔ  ބަލަހައްަޓންވާނ ކަ

އިބައި ވަކިވަކިން އ ތަކ އްޗަށް ކި ބަމާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ، ދައުލަތުގ  ތަްނތަނުގައި ުހންނަ ދައުލަތުގ  މުދަލުގ  ހިސާބު އ 
 އަންނަ އުނިއިތުރު އ ނގޭނ  ގޮަތށް ލިޔ  ބަލަހައްޓަންާވނ  ކަމަށ ވ .

 2016ސްޓްރީގައި ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދ ުކނުބުރީ  ނޮިޅވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  ހަރުމުދަލުގ  ރަޖި 2016  ،ނަމަވ ސް

 ވަނަ އަހަރުގ  ކުރިން ގަނ ފައިވާ މުދާތަކުގ  އަގު ބަޔާން ކޮށްފައިުނވ އ ވ .

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގ  އިދާރާގ   11.03ގ  ( R-202017/)ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިދު 

ކައުންސިލް އިދާރާގ  މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމ ނޭ ތަކ ތީގ  ތ ރ އިން ހަރުމުދަލުގ  ގޮތުގައި ބ ލ ޭވ  ،ހަރުމުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް
އ  މާއްދާގ  )ށ( ގައި ވާ ގޮތުގ  މަތީން ހަރުމުދަލުގ  ހިސާބުތަްއ  ،ރ ކޯޑް ކުރުމަށާއި އ ންމ ހާ ތަކ ތި ހަރުމުދަލުގ  ރަޖިސްޓްރީގައި

ކައުންސިލްގ  އިދާރާގައި ހުންނަންޖ ހޭ ހުރިހާ ތަކ ތި ހަމަޔަށް  ،އަދި އ މާއްދާގ  )ރ( އާ އ އްގޮތަށް ،ފުރިހަމައަށް ބ ލ ހ އްޓުަމށާއި
 ހުރިތޯ މަދުވ ގ ން އަހަރަކު އ އްފަހަރު ޗ ކްކުރުމަށް ދަންނަވަމ ވ .

އަލް ނަންބަރު ނުޖަހާ ރަސީދު ބޭނުންކުރުން ސީރި .7

ިއސާގ  ބިލާއި ރަސީދު ފޮތްތަްއ ފަ ،ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 1.08ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ގަވާއިުދގ  
 ބަލަހައްޓަންާވނީ ތަރުީތބުން ސީރިޔަލް ނަންބަރުޖަހާފައި ކަމަށ ވ . 

ދ ކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން ފައިސާ  ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފ ށިގ ން ތިލަުދންމަތީ 2016 ،ނަމަވ ސް
 ބަލައިގ ންފައިވާ ރަސީދުތަކުގައި ސީރިޔަލް ނަންބަރު ޖަހާފައިނުވ އ ވ . 

mailto:info@audit.gov.mv
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