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ްނސިލްގެުިއާދާރގެު ިހްނަމފ ީށ މާލަެއޮތޅު  އ  ގ2017ުުެުަކ ރ  ުަވަނުައަހ

ުރިޕޯޓްުުޮކމްޕަްލަޔްންސުޮއިޑޓްު

 

ކައުންސިލްގެު ހިންމަފުށީުމާލެއަތޮޅުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެު
 ލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއަށްުމާުއިދާރާގެު

ުތަޢާރަފުު

ކައުންސިލްގެުުމާލެއަތޮޅުުހިންމަފުށީގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުު )އޮޑިޓްުޤާނޫނު(4/2007 މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤާނޫނުުނަންބަރުު
އެުު،އެއްގޮތަށްުއިބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަީނުެއުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުާފސްކުރިުބަޖެޓާވަނަުއަހަރުގ2017ުުެއިދާރާގެު

ނޑައެޅުނުު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙާޞިލްާވ ުމަޤުޞަދުތައް އިދާރާގެ
ުެބލުމާއި ުތެރޭގައިތޯ ުވިޔަާފރިތަކުގެ، ހުދޫދުގެ ުދަށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުއެ ުއިދާރާއާއި ުހިންާގުުކައުންސިލްގެ ުކަންކަން މާލީ

ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއި،ުޤާނޫނުުު،)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުއާއ3/2006ުިފައިަވނީުޤާނޫނުުނަްނަބރުުބަލަހައްޓާ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުއާއި،ުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައި،ުއ7/2010ުުެނަންބަރުު

އިޞްލާޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުު،ށްުޢަމަލުުކރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔާންކުރުމާއިގާނޫނުތަކާުގަވާއިދުތަކަ
ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންަކމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުަނންބަރު ުޤާނޫނު ުކަންކަން )ދައުަލތުގ2006/3ުުެއެ

ު ުޤާނޫނު(ުގެ ުމާ ަވނ36ުަމާލިއްޔަތުގެ ުމަތިން ުއެއްގޮްތުވާގޮތުގެ ު)ހ(ުއާއި ުިހންމަފުށީއްދާގެ ުއިދާރާގެުުމާލެއަތޮޅު ުކައުންސިލްގެ
ު ުހުށަހެޅުމާއެކުމާލީ ުވެރިޔާއަށް ުު،ޒިންމާދާރު ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުބުނެފައިވ213ުާދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމާއްދާގައި  ވަނަ

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަންކަން ުއެ ުއޮފްުުގޮތުގެމަތިން ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުމި ުއަިދ ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
ރައްޔިތުންނަށްުފެންާނނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިްޓުު،ފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށާއިުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަޅައި

 www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ

ޓުތައްުތައްޔާރުކޮށް،ުނޯޔާންތަކާއިުއެުބަޔާންތަކާުގުޅޭުއަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބ2017ުަޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެު
ުނަންބަރ:ު ުހުށަެހޅުމަކީ،ުޤާނޫނު ވަނަުމާއްދާެގ35ުުގެު )ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުާޤނޫނު(3/2006ުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށް

ގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާލީުބަޔާންތައްުު)ހ(
ުނުވެފައެވެ.ުއެ ުކުރެވޭގޮތް ުވަނީ ުއޮޑިޓް ުބަޔާނުގެ ުނުވުމުން،ުމާލީ ުގެންގޮސްފައިވާނީުހުށަހަޅާފައި ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ހެންކަމުން،ުމި

ު.ކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ
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ު މި ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވިފައިވާ ުހިންމަފުށީރިޕޯޓުގައި ުއިދާރާގެުމާލެައތޮޅު އިސްވެރިންނާިއުުކަުއންސިލްގެ
ުހުރިހާުބޭފުޅުްނނަށްުމިުފުރުަޞތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަންުފާހަގަޮކށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެީހތެރިވެދެއްވިު

ުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ވަނަުމާއްދާގައ88ުުިގެުުޤާނޫނު(ުގެއުޞޫލުންުހިންގުމުުރުކަޒީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމ7/2010ުުަޤާނޫނުުނަންބަރުު
ުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުލިބޭުފައިސާުއާއިުމުދާުބަލަހައްޓަންވާނީުަދއުލަތުގެުމުދަލާއިުފައިސާުބެލެހެއްޓުމުގެުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުތަކާއި

ގ2009ުެގަވާއިދުު)ުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވުމުނުް، ުބަޔާންކޮށްފައިވާުގައ10ުިުބާބުުު(
ުކައުންސިލުގެުއިދާރާގައިުުގަވާއިދުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއާއި)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުު(3/2006ުޤާނޫނުުނަންބަރުުު،ގޮތަށް

ުމަސައްކަތްުުހޯދުމުގެުއާމްދަނީުއަންދާޒާކޮްށފައިވާުުލިބޭނެކަމަށްުއިދާރާއަށްުއެު،ކުރުމާއިުކަންތައްތައްުއެންމެހައިުކުރަންޖެހޭުހިންގުމަށް
ުހިންގައިުއެުއިދާރާުއިސްރާފުނުވާނޭހެންު،ޚަރަދުކުޑަކޮށްުބެލެހެްއޓުމާއިުރައްކާތެރިކޮށްުތަކެތިުމުދަލާއިުފައިސާއާއިުުއިދާރާގެުކުރުމާއި

ނޑައެޅިފައިވާުުބަޖެޓުގައިުު،ބަޖެޓާއެއްގޮަތށްުފާސްކުރިުކައުްނސިލުންުއެުުއަހަރަށްުއެުކޮްށަފއިވަނީުޚަރަދުތައްު،ބެލެހެއްޓުމާއި ުކަ
ނޑައެޅުނުުަބޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު،ކަންތައްތަކަށް ހިސާބުތައްުުއިދާރާގެުކައުންސިލްގެު،ކުރުމާއިޔަގީންުހުދޫދުގެތެރޭގައިތޯުކަ

އެުހިސާބުތަކާުއެއްގޮތަށްުއަހަީރުމާލީުބަޔާންތައްުއެކުލަވާލައިު، ޓައިހަޤީޤަތާއިުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަާމއިުފުރިހަމަކަމާއެކުުބަލަހައް
ުނަްނބަރު ުޤާނޫނު ުުހށަެހޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުޤާޫނނު(3/2006ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުމާލިއްޔަތުެގ ުު)ދައުލަތުގެ ުމާއްދާގ46ުުެގެ ަވނަ

ނޑައަޅާފައިވާުމާލީުޒިންމާކައުންސިލްގެުއިުމާލެއަތޮޅުުހިންމަުފށީދަށުންު ުދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ދާރާއަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުޖެނެރަލްގެ ުހިންމަފުށީއޮޑިޓަރ ުުަކއުންސިލްގެުމާލެއަތޮޅު 2016ުުއިދާރާގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ޚަރަދުުވަނަ
ު ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކޮށްފައިވަނީ ުޙާޞިލްވާ ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދާރާގެ އެއްގޮތަށް،ުއެ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބަޔާންުކރުމާއި ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާއިު، ކަ
ުއެ ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާއި ުވިޔަފާރިތަކާއި ުދަށުގައިވާ ުއިދާރާގެ ުނަންބަރ:ުއެ ުޤާނޫނު ުހިންގާފައިވަނީ ުކަންކަން 3/2006ުހެނިހެން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެުދާއިރާތައ7/2010ުުްދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއި،ުޤާނޫނުުނަންބަރ:ު)
ުމާ ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލް ުޤާނޫނު(ުއާއި،ުއަދިވެސް ުހިންގުމުގެ ުއުސޫލުން ުޤާނޫނުތަކާއިުލާމަރުކަޒީ ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާއި ލީ

ުފާހަގަކުރެވުނުު ުއިޞްލާހުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުބަޔާންކުރުމާއި، ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވާ ުއެއަށް ުބަލައި، އެއްގޮތަށްތޯ
ުކަމަށްުެގނައުމެވެ.ުކަންތައްތައްުއިޞްލާޙުކުރުމަށްުލަފާުދިނުމާއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމާބެހޭުފަރާތްތަކުގެުސަމާލު

ކުރިންުބަޔާންކުރެވުނުުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކާިއު، މިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައި ކައުންސިލްުއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގުމުގައުި،
ކައުންސިލްގެުިއދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުން ސިލަށްުފާސްކޮށްދެއްވިުއެއްގޮތަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވާުމިންވަރުުބެލުމަށާއުި،

ބަޖެޓުގެުމަޤުޞަުދތައްުޙާޞިލުުކރުމަށްތޯުބެލުަމށްުޭބނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންެޖހޭުއިޖުރާތުތައްުފުރިހަމަކުރުްނު
ކައުންސިލްގެުމާލީު، ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިު،ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރާތުތަކުގެުެތރޭގައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި

ުވަޒަންކުރުންު ުމިންވަރު ުއޮތް ުފުރުޞަުތ ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލާފަށް ުގަވާއިދުތަކާއި ުއެހެނިހެްނުޤާނޫނާއި ުގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި
ުހިމެނެއެވެ.
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3 ގ10ުުެސަފުހާު  
 

އެުއިދާރާގެުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކުން،ުދައުލަތުެގުރާުއާއިުާމލެއަތޮޅުުހިންމަފުށީުކައުންސިލްގެުއިދާވަނަުއަހަރ2017ުުުު،ގޮތުންމި
އަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބަާޔންކުރުމަށްުބޭނުންވާުިމންވަރަްށުށްުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދަ

ުއެކަށީގެންވާުހެކިުހޯދިފައިވާކަމަްށުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ުނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްުޤާު

ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުން،35ުުގެު )ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(2006/3ުޤާނޫނުުނަންބަރު:ުު (1)
ނޑައަޅާުޒިންމާދާރުުވެރިޔާދައުލަތުގެުކޮންމެުއޮފީހެއްގައިުމިުޤާނޫނުގެުދަުށންު ކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުމަސްދުވަހުގެު، ކަ

ުރިޕޯޓެއްު ުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެން،ުއަހަރީ ުކަންތައްތަކުގެ ުއިދާރާގައިުހިނގި ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުބަޔާންކުރާ ުމާއްދާގައި ުއެ ތެރޭގައި
ުހުށަހަޅަންވާނެ ުބަޔާންކޮށްފައިު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށް ުުކަމަށް ުހިވީނަމަވެސް، ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްމާލެ ، އިދާރާއިންުުގެންމަފުށި

2016ުު ުއަހަރަށ2017ުްއަދި ުބަޔާނާއިުވަނަ ުރިޕޯޓެއްު، މާލީ ުއަހަރީ ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި އިދާރާގައި
 ްނ؛އެުމާއްދާގައިުބުނާުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅާފައިނުވު، ތައްޔާރުކޮށް

ގަންނަންުބޭުނންވާުތަކެއްޗަށްުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައިުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރާުފޯމުުތައްޔާރުކޮށްުޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރުުނުވަތަު (2)
ުއަސްލު ުފޯމުގެ ުއޯޑަރު ުސޮއިކޮށް ުގަވާއިދުުު،އިސްވެރިޔަކު ުމާލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުފޮނުވަންާވނެކަމަށް ުފަރާތަށް ުވިއްކާ ތަކެތި

(2017/R-20)ުެގައިުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސ10.63ުްުގ މާލެއަތޮޅުުހިންމަފުށީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުު،ވަނަުމާއްދާގެު)ހު(
ު ުނުލައި ުކުރުމަކާއި ުތައްޔާރު ުފޯމު ުއޯޑަރުކުރާ 2017ުުމުދަލަށް ުޖުމުލަ ުއަހަރު ުހަތަރުުސަތޭކ40,436ުުަވަނަ ުހާސް )ސާޅީސް

 ؛ންތިރީސްުހައެއް(ުރުފިޔާގެުތަކެތިުހޯދާފައިވު

(3) (ު ުގަވާއިުދ ުމާލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުގެ )11.02ުު ުބަޖެޓުްނުު،ގައ11.03ުިއަދި ުކެޕިޓަލް ދައުލަތުގެ
ުކުރެވޭުު،ޚަރަދުކޮށްގެންނާއި ުޚަރަދުގެގޮތުގައި ުކެޕިޓަލް ުއަދި ުހަރުމުދާ ުލިބޭ ުދައުލަތަށް ުގޮތްގޮތުން ުއެނޫން ުއަދި އެހީގެގޮތުގައި

ކައުންސިލްގެ ުމަސައްކަތްުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނައިގެންުބަލަހައްޓަންވާނެުކަމަށްުބަޔާންޮކށްފަިއވީުނަމަވެސުް،
ުމަޢުލޫމާތުުދުވަހުންުދުވަހަށްުހަރުމުަދލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުލިޔެުބަލަހައްޓާފައިުނުވުން.ުއެގޮތުން،ުއިދާރާއަށްުހޯދޭުހަރުމުދަލުގެ

އަހަރުުގަނެފައިވާުބައެއްުހަރުމުދާުރަޖިސްޓްރީއަށްުވައްދާފައިުނުވުމާއި،ުބައެއްުއައިޓަމްތަކުގެުއައިޑެންޓިފިކޭޝަްނު ވަނ2017ުަ
ބައެއްުހަރުމުދާުހުރިުތަންުރަޖިސްޓަރީގައިުރަނގަޅަށްުހިމަނާފައިުު،މަނާފައިުނުވުމާއިނަންބަރުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްަޓރީގައިުހި

 ނުވުން؛

ުއެއްފަހަރު ުއަހަރަކު ުމަދުވެގެން ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުހަރުމުދާ ުހުންނަ ުއޮފީސްތަކުގައި ުދައުލަތުގެ ުއިތުރުން، ުއޮފީހެއްގެު، މީގެ އެ
ނޑައަޅާުއުސޫލެއްގެުމަތިން (R-20ު/2017ުޗެކުކޮށްުބަަލންވާނެކަމަށްުދައުަލތުގެުމާލިއްޔަުތގެުގަވާއިދުު)މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާުކަ

ވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމާލެއަތޮޅުުހިންމަފުށީުކައުންސިްލގެުއިދާރާގައިުހުރިުހަރުމުދ11.04ުުާގެު
ުވަނަުއަަހރުުޗެކުުކޮށްފައިުނުވުން؛2017ުހަމައަށްުހުރިތޯު

ކޮންމެުބޭންކުުއެކައުންޓެއްގެުހިސާބުތަކާއިުލިޔުންތައްުު،ބޭންކުުއެކައުންޓާުވަކިްނުބޭންކުުއެކައުންޓެއްުހިންގޭނަމަޕަބްލިކްު (4)
 ބޭންކުުއެކައުންޓްުމަދުވެގެންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުރިކޮންސައިލްުކުރުމަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުުު،ވަކިންުބެލެހެއްޓުމަށާއި

(2017/R-20)ުުެކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބޭންކުުއެކައުންޓްގެުބާކީުބަލަހައްޓަމުންުު،ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސ13.09ުްގ
ު ުނުވާކަމާއި، ުނުވުން.2017ުުގެންގޮސްފައި ުކޮށްފައި ުރިކޮންސައިލް ުއެކައުންޓް ުބޭންކު ުމަހަކަށް ުއެއްވެސް ުއަހަރުގެ ވަނަ
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4 ގ10ުުެސަފުހާު  
 

3,614,897ުު،ކުުއެކައުންޓްގައިުހުރިުކަމަށްުބޭންކުުސްޓޭޓްމަންޓުންުދައްކާބޭންު،ގައ2017ުިޑިސެންބަރ31ުުު،އެހެންކަމުން
ުހަތެއް(ުރުފިޔާއަކީ ުނުވަދިހަ ުއަށްސަތޭކަ ުހާސް ުސާދަ ުހަސަތޭކަ ުމިލިއަން ުއެކައުންޓްގައިު، )ތިން ުބޭންކު ުނިޔަލަށް ުތާރީޚްގެ އެ

ުފައިސާގެުސައްޙަުޢަދަދުކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުެނތުމާއި ދިުއެކައުންޓުންުފަިއސާުމަދުވިޔަސްުއެކަންުފާހަގަުއަު،ހުންނަންޖެހޭ
ުމާލީުގެއްލުމަކާއިުކުރިމަތިލާންުޖެހުމުގެުފުރުސަތުުއޮތުްނ؛، ނުކުރެވި

ުގަވާއިދުު (5) ުމާލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ 5.15ުުގެ ުޖަމާކުރެވޭހާު ގައި،ުދައުލަތުގެ ުފައިސާ ުލިބޭ އޮފީސްތަކަށް
ފައިސާއެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސާއެއްުޖަމާކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމާކުރަންވާނެުކަމާއި،ުުވަގުތުުއޮއްވައިުލިބިއްޖެނަމަުއެ

ުގޮތެއްގައިު ުރައްކާތެރި ުއެކަށީގެންވާ ުފައިސާ ުބެހެއްޓޭ ުދަތިކަމަކަށްވެފައި،ުޖަމާނުކޮށް ުޖަމާކުރުމަކީ ުފައިސާ ުދުވަހަކު ުކޮންމެ އަދި
ުވީނަމަވެސް ުކަމުގައި ުއެު،ބެހެއްޓުނު ުއެގްޒެކެޓިވްގެުދުވާލަކު ުއޮފީހެއްެގުފައިނޭންސް ުއެ ުބެހެއްޓޭނީ ުޖަމާނުކޮށް ުފައިސާ އްފަހަރު

ކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިބޭފައިސާުއެކަށީގެންވާުމުއްދަތެއްގައިުޖަމާކޮށްފައިުު،ހުއްދަުލިބިގެންުކަމަށްުބަޔާންކޮްށފައިވީުނަމަވެސް
ުއަދި ުދަ، ނުވުން. ުރިކޯޑުތައް ުފައިސާގެ ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުގަވާއިދު ުމާލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)އުލަތުގެ ގައ5.15ުުިގެ

ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުބަލަހައްާޓފައި ުގޮތަށް ުބޭންކަށ2017ުުްު،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުހަމައަށް ުފައިސާ ުހުރިހާ ުލިބިފައިވާ ުއަހަރު ވަނަ
 ތިވުން؛ޖަމާކޮށްފައިވާކަންުކަށަވަރުުކުރަންުދަ

ުޓްރެޜަ (6) ުެއންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސަރކިއުލަރުނަންބަރު: ުމާލިއްޔަތާއިބެޭހ ނޮެވންބަރ08ުުު)08/2012ުރީގެ
ުގައ2012ުި ުފޮނުވުމާއިގުޅޭ" ުއޮތޯިރީޓއަށް ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސާ ުބަލައިގަންނަ ުތަކުން ު"ކައުންސިލު )

އެުސަރކިއުލަރގައިު، ތުގެުއާމްދަނީުފައިސާބަޔާންކޮށްފައިވާުޤާނޫނުތަކުގެުަދށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުބަލައިގަންނަުދައުލަ
ުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަްށ،ުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުަގވާއިދުންުޖަމާކޮށްފައިުނުވުން.

2017ުު، އެގޮތުން ުދައުަލތުގެ ުަބލައިގަނެފައިވާ، ުއިދާރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުއަހަުރ ުބެލެވޭުވަަނ ުގޮތުގައި ާއމްދަނީގެ
ފައިސާއެއްުޕަބްލިކްުބޭންކުުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިުނުވުން.ުއަދި،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއާމްދަނީއާއި،ުދައުލަތުގެު އެއްވެސް

ު ުސަބަބުން، ުނުވުމުެގ ުބަލަހައްޓާފައި ުވަކިން ުހިސާބުތައް ުފައިސާގެ 2017ުުއާމްދަނީގެ ުބަލައިގެންފައިވާ ުއަހަރު ޖުމުލަުވަނަ
ުތެރެއިްނ5,855,667ުު ުރުފިޔާގެ ުހަތެއް( ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުހަ ުހާސް ުފަސް ުފަންސާސް ުސަތޭކަ ުއަށް ުމިލިއަން )ފަސް

 ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުަޖމާކުރަންުޖެހޭުފައިސާގެުއަދަދުުދެނެގަނެވެންުެނތުން؛

ުަނންބަރުު (7) ުޕެންޝަނާއިބެޭހުާޤނޫނު(2009/8ުުޤާނޫނު ުބަޔާންކޮށްފައިވ12ުުާެގު)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުމާއްދާެގު)ށ(ުގައި ވަނަ
ވަޒީފާުއަދާކުރާުު،އަހަރާުދެމެދުގ65ުެއަހަރާއ16ުުިމީލާދީުގޮތުންުއުމުރުންުު،ވަޒީފާުއަދާކުރާުމީހުންގެުތެރެއިންު،ގޮތުގެުމަތިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެުރިޓަޔަރމެންްޓުު،އިޕެންޝަނާެބހޭުޤާނޫނުގައިވާުޮގތުގެުމަިތންުޕެންޝަންުފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކަު،ކޮންމެުމުވައްޒަފެއް
އެުމުވައްޒަފުންގެުފަރާތުންުރިޓަޔަރމެންޓްުޕެންޝަންުސްކީމަށްުފައިސާުޖަމާކުރުމަކީުވަޒީފާުު،ޕެންޝަންުސްކީމުގައިުބައިވެރިކޮށް

ނަުމާއްދާެގު)ހ(ުވ4ުަދޭުފަރާތުގެުމައްޗަށްުލާޒިމުކަމެްއުކަމަށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުރިޓަޔަރަމންޓްުޕެންޝަްނުސްކީމްގެުގަވާއިދުގެު
ުވީނަމަވެސް ުބަޔާންކޮށްފައި ުފިޔަވައިުު،ގައި ުމުވައްޒަފުން ުސާރވިސްގެ ުސިވިލް ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލުންގެ ުހިންމަފުށީ މާލެއަތޮޅު

 ދިވެހިރާްއޖޭގެުރިޓަޔަރމެންޓްުޕެންޝަންުސްކީމުގައިުބައިވެރިކޮށްފައިުނުވުން؛ު، ދެންތިބިުމުވައްޒަފުން

ވަނ124ުުަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުގ2010/7ުުެޤާނޫނުުނަްނބަރު:ު (8)
ުވިޔަފާރިގެު ުއާއި ުފައިސާ ުމެންބަރެއްގެ ުއެ ުއިންތިޚާބުވުމާއެކު ުމެންބަރަކު ުކޮންމެ ުހޮވޭ ުކައުންސިލަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ

ކާއިުވިޔަފާރީގެުގުޅުންތަކާބެހޭުމަުޢލޫމާތުުލިޔުަމކުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުމަޢުލޫމާތުުއަދިުޢާމްަދނީުއާއިުާޢމްދަނީުލިބޭުޮގތްތަ
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5 ގ10ުުެސަފުހާު  
 

ުމަޢުލޫމާތުު ުއެ ުމެންބަރަކު ުއެއްވެސް ުކައުންސިލްގެ ުހިންމަފުށީ ުއަތޮޅު ުމާލެ ުވީނަމަވެސް، ުބަޔާންޮކށްަފއި ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް
ުހުށަހަޅާފައި ުއިދާރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުއޭގެުުލިޔުމުން ުނަްނބަރު:ުސަުުނުވުމާއި ުޤާނޫނު ުއިދާރ2010/7ުުީބަބުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ަވނަުމާއްދާގައިުބުނެފައިވާުެމންބަުރންގެުމަސްލަހަތުުފުށުއަރާފަަދ126ުުދާޢިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުގެު
ުއޮތުން.ުނުކުރެވިުއޮތުމުގެުފުރުޞަތުުދުވެރިވިުނަމަވެސްުއެކަންުފާހަގަހާލަތެއްުމެ

ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްު

ުނަންބަރު ުއަސާސްގެ ުބިނާކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާމެދު ުޢަމަުލކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިދަށް ުޤާނޫނާއި ު)1ު))ހ( ުއިން ުއ7ަ( ށްު(
ނޑުގޮތެއްގައުި،ު،ބަޔާންކޮށްފައިވާުކަންތައްތައްުފިަޔވައި 2017ުޑިސެމްބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުހިންމަފުށިމާލެއަތޮޅުުމައިގަ

ު ުބަލަހައްޓާފައިވަނީ، ުހިންގައި ުކަންކަން ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުނިމުނު ުނަންބަރުއަށް ުމާލިއްޔަތުގ2006/3ުުެު:ޤާނޫނު )ދައުލަތުގެ
ުުުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.އެއްގޮތަށްޤާނޫނު(ުއާއި،ުދައުަލތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއި،ު

ުނަންބަރުު ުއަސާސްގެ ުިބނާކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރާެމދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ުގަވާއިަދށް ުާޤނޫނާއި ުއަދި 8ުު))ށ( ުއިުގަ(
ުކަންބަ ުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީުތައްޔާންކޮށްފައިވާ ުކައުންސިލުން ުއެ ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުނަންބަރުު،ފިޔަވައި، 2010/7ުު:ޤާނޫނު

 އޮފީހުންުދެކެމެވެ.ު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުއެއްގޮތަށްުކަމަްށުމި

ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގޮތްު

 އިުނުވުންުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅާފަުުތައްުމާލީުބަޔާންު .1

ގ3/2006ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުު: ދައުލަތުގ35ުުެ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުު( ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުނުް، ވަނަުމާއްދާގެު)ހު(
ނޑައަޅާުޒިންމާދާރުުވެރިޔާ ު،މަސްދުވަހުގެުތެރޭގައިކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންު، ކޮންމެުއޮފީހެއްގައިުއެުޤާނޫނުގެުދަށުންުކަ

ުއޮޑިޓަރު ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުހިމަނައިެގން، ުރިޕޯޓު ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދާރާގައި ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުބަޔާންކުރާ ުމާއްދާގައި އެ
އަދިުމިުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރަންުވާނީުމިނިސްޓްރީުއޮފް ލިއްޔަތާއިުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާުޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅަންުޖެހެއެވެު.

ުއަދިުު(ުއިން،ުރަށD2/CIR/2016/9ު-13ބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރ:ު ުކައުންސިލްތަކުންނާއި ުއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި
ނޑާއިުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުއެުސަރކިއުލަރގަިއުުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމާލީުިހސާބުތައްުތައްޔާރުކުރުމަށް ނޑައަޅާފައިވާުއޮނިގަ ކަ

އެުއިދާރާގެު، ވަނަުއަހަރަށ2016ުްއަދ2017ުުިުއިންކައުންސިލްުއިދާރާމާލެުއަތޮޅުުހިންމަފުށީު، ނަމަވެސްއެވެ.ުބަޔާންކޮށްފައިވެ
3/2006ުޤާނޫނުުނަްނބަރު:ު، އިދާރާގައިުހިނގިުކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓުުހިމަނައިގެންުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށް، މާލީުބަޔާނާއި

ބުނާުމުއްދަތުގައި،ުއޮޑިޓްުކުރުަމށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްއަށްުުގައިވަނަުމާއްދާގެު)ހ(35ުުގެުު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނ(
ުހުށަހަޅާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަެމވެ.

 
ުގެުކައުންސިލްުމާލެުައތޮޅުުހިންމަފުށީުކައުންސިލްުއިދާރާގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުއޮޑިޓާރުޖެނެރަލްއަށްުހުޅައަޅާފައިުނުވުމުގެުސަބަުބން،ު

31ުު އިދާރާގެ ުއަހަރ2017ުާޑިސެންބަރު ުމާލީ ުނިމުނު ުއަށް 31ުުއި، ުއަހަރުގ2016ުެޑިސެންބަރު ުމާލީ ުނިމުނު މާީލުުއަށް
ުބަޔާންތަކުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.

 

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 ގ10ުުެސަފުހާު  
 

ުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ު ުަނންބަރު: 3/2006ުުޤާނޫނު ުގެ ުާޤނޫނު( ުމާލިއްޔަތުގެ ުގޮތަށ35ުް)ދައުލަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިާވ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާެގ ު،ވަނަ
ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުރިޕޯޓާއެކުު،ކައުންސިލްގެ ުއަހަރީ ުއިދާރާގެ ުމަސްދުވަހުގެުު،ކައުންސިލްގެ ުތިން ުނިމޭތާ ުއަހަރެއް ުމީލާދީ ކޮންމެ

ުދަންނަވަމެ ުހުށަހެޅުމަށް ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުޓްރެޜަރީގެުތެރޭގައި ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓް ުމި ުއަދި ވެ.
ގައިުރަށ2016ުއޮގަސްޓD2/CIR/2016/9ު(29ުުް-13މާލިއްޔަތާއިބެހޭުނަްނބަރުު: ކައުންސިލްތަކާއިުއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކާއިުުު(

ުއޮނި ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުކުރުމަށް ުތައްޔާރު ުމާލީބަޔާންތައް ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުތައްޔާރުކުރުމަށްުއަދި ުއެއްގޮތަށް ނޑާއި ގަ
ުުދަންނަވަމެވެ.

 މުުތައްޔާރުުނުކޮށްުތަކެތިުގަނެފައިވުންުމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރާުފޯު .2

ުފޯމުު ުއޯޑަރުކުރާ ުމުދަލަށް ުއޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި ުތަކެއްޗަށް ުބޭުނންވާ ުުގަންނަން ުނުވަތަުތައްޔާރުކޮށް ުއޮފިސަރު ޕްރޮކިއުމަންޓް
ުއިސް ުއޯޑަރުވެރިޔަކު ުއަސްލުުސޮއިކޮށް ުވިު،ފޯމުގެ ުފޮނުަވންވާނެތަކެތި ުފަރާތަށް ުގަވާއިުދުއްކާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ކަމަށް

(2017/R-20)ުުެުމާލެއަތޮޅުުހިންމަފުށީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުު،ނަމަވެސްވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮްށފައިުވ10.63ުީގ
އެގޮތުންތަކެތިުގަތުމުގައިުބައެއްުފަހަރުުމުު މުދަލަށްުއޯޑަރުކުރާުު،ދަލަށްުއޯޑަރުކުރާުފޯމުުތައްޔާރުކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.
(ުރުފިޔާގެު)ސާޅީސްުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހައެއ40,436ުްލަުވަނަުއަހަރުުޖުމ2017ުުުފޯމުުތައްޔާރުުކުރުމަކާއިުނުލައި

ުފާހަގަކުރެުވނެވެ.ުތަކެތިުހޯދާފައިވާކަން

)ތިރީސްުނުވަުހާސްުހަތ39,706ުުްޖުމުލަުުފޯމުުތައްޔާރުުނުކޮށްުރުކުރާުމުދަލަށްުއޯޑަވަނަުއަހަރުވެސ2016ުުްއިތުރުން،ުުމީގެ
ުގަނެފައިވާއިރު ުތަކެތި ުހައެއް(ުރުފިޔާގެ ު)، ސަތޭކަ ުގަވާއިދު ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކުރަމުންދިޔަ ުޢަމަލު ުއަހަރު (ުގ2009ުެއެ

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ކުރުމަށްުބަޔާންކޮށްފައިުވާކަންެވސްުުތައްޔާރުުުމުދަލަށްުއޯޑަރުކުރާުފޯމުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައ8.10ުުި

އިދުންުހުއްދަުލްގެުއިދާރާއަށްުތަކެތިުހޯދާފައިުވަނީުގަވާމުދަލަށްުއޯޑަރުުކުރާުފޯމުުތައްޔާރުުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،ުކައުންސި
ުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ކަންުލިބިގެން

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގޮތްު

ުމުދަލަށްުު،ކުރުމުގައިއޯޑަރުުުއްޗަށްގަންނަންުޭބނުންވާުތަކެުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށް،10.63ުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެ
ު.ދަންނަަވމެވެުކޮށްުވެރިއެއްގެުހުއްދަުހޯދުމަށްއޯޑަރުުކުރާުފޯމުުތައްޔާރުު

 ބަލަހައްޓާފައިނުވުންުުގޮތަށްުއެއްުުގަވާއިދާއިުުމާލިއްޔަތުގެުުގެުދައުލަތުުުރަޖިސްޓަރީުުހަރުމުދަލުގެުުހަރުމުދަލާއިު .3

ގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު) ު،ދައުލަތުގެުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެންނާއިު،ގައ11.03ުިއަދ11.02ުުިު(
ު ުިލބޭ ުދައުލަަތށް ުގޮްތގޮތުން ުއެޫނން ުއަދި ުދައުލަތުެގުހަރުއެހީގެގޮތުގައި ުމަސައްކަތް ުކުރެވޭ ުޚަރަދުގެގޮތުގަިއ ުކެޕިޓަލް ުއަދި މުާދ

ުބަ ުކަމަްށ ުބަލަހައްަޓންވާނެ ުހިމަނައިގެން ުރަޖިސްޓަރީގައި ުކައުންސިލްހަރުމުދަލުގެ ުނަމަވެސް، ުއިދާރާއަށްޔާންކޮށްފައިވީ ހޯދޭުުގެ
ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުން،ު ުނުވާކަން ުބަލަހައްޓާފައި ުލިޔެ ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުދުވަހުްނުދުވަހަށް ުމަޢުލޫމާތު ހަރުމުދަލުގެ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނުުބައެއްުއައިޓަމްތަކުގެއަހަރުުގަނެފައިވާުބައެއްުހަރުމުދާުރަޖިސްޓްރީއަށްުވައްދާފައިުނުވުމާއި،ު ވަނ2017ުަ
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ުހަރުމުދަލުެގުރަޖިސްޓަރީންނަ ުނުބަރު ުހިމަނާފައި ުބަު،އިވުމާގައި ުރަޖިސްަޓރީގައި ުތަން ުހުރި ުހަރުމުދާ ުހިމަނާަފިއުއެއް ރަނގަޅަށް
އަދިފާހަގަކުރެވުނެވެުނުވާކަން ތްކަންވެސްުކުރެވުނުުބައެއްުހަރުމުދަލުގައިުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުނަންބަރުުޖަހާފައިުނެއޮޑިޓްގައިުޗެކު ު.

ުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ު ުއިތުރުން، ުމީގެ ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުހަރުމުދާ ުހުންނަ ުއޮފީސްތަކުގައި ުއެއްފަހަރުުމަދުވެގެންދައުލަތުގެ ުއޮފީހެއްގެު، އަހަރަކު އެ
ނޑައަޅާުއު (R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު)ކަމަށްުލެއްގެުމަތިންުޗެކުކޮށްުބަލަންވާނެސޫމާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާުކަ

ގެުއިދާރާގައިުހުރިުހަރުމުދާުވީނަމަވެސް،ުމާލެއަތޮޅުުހިންމަފުށީުކައުންސިލްުވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައ11.04ުިގެު
ުކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވަނަުއަހަރުުޗެކ2017ުުުއަދ2016ުުިހަމައަށްުހުރިތޯު

މުދަލަށްުު،ހަރުމުދަލާއިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓާފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން
ުފާހަގަކުަރމެވެ.ުމގެުފުރުޞަތުުއޮތްކަންުމުދާުގެއްލުމާއި،ުވާނުވާުނޭނގު

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގޮތްު

(ު ުގަވާއިދު ުމާލިއްޔަތުގެ R-20/2017ުދައުލަތުގެ )ު 11.02ުުގެ ުގޮތަށ11.03ުްއަދި ުރަޖިސްޓްރީއެއްުު،ގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ
ލިޔެުބެލެހެއްޓުަމށްުއަގުުއަދިުފަހުންުގެނެވޭުބަދަލުތައްުއެނގޭގޮތަު،ލިބުނުުތާރީޚްު،މުދާުހުރިތަންު،)އިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރު ުށްު(

ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ު)ބ(ުގައ11.04ުިދަންނަވަމެވެ.ުއަދި ުގެ ުހަމައަްށު، ގޮތަށްވާ ުތަެކތި ުހުންނަންޖެހޭ ތަނުގައި
ުޗެކުކުރިުުމުވައްޒަފަކާއިުހަވާުލވެހުރިުތަކެއްޗާއިުގޮތަށް،އެމާއްދާގެު)ޅ(ުގައިވާުކޮށް،ުހަރުުޗެކްހުރިތޯުލަސްވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަ

ުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުލިޔުމެއްގައިުޗެކުކުރިކަމުގެުހަރުމުދާުބަޔަކު

 ނުވުންުށްފައިުކޮުުރިކޮންސައިލްުުއެކައުންޓްުުންކުުބޭުުކައުންސިލްގެު .4

އެކައުންޓެއްގެުހިސާބުތަކާއިުލިޔުންތައްުވަކިންުުކޮންމެުބޭންކުު،އެކައުންޓެއްުހިންގޭނަމަުއެކައުންޓާުވަކިންުބޭންކުުންކުބޭޕަބްލިކްު
ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުމަށްުއެކައުްނޓްުމަދުވެގެންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުރިކޮންސައިލްުކުރުުންކުބޭު،ބެލެހެއްޓުމަށާއި

(2017/R-20)ުެ13.09ުުުގ ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުު،ނަަމވެސްގައި ުމާލެއަތޮޅު ުއިދާރާހިންމަފުށީ ުަކއުންސިލްގެ ުންކުބޭގެ
ނުވާކަންުުއެކައުންޓްުބާކީުބަަލހަްއޓަމުންުގެންގޮސްފައިުފުރިހަަމއަށްުބަލަހައްޓާފައިުނުވާކަމާިއ،ުމިގޮތުންގެުހިސާބުތައްުއެކައުންޓް

ނުވާކަންުުށްފައިރިކޮންސައިލްުކޮއެކައުންޓްުުންކުބޭުގެުއެއްވެސްުމަހަކަށްވަނަުއަހަރ2017ުުއަދ2016ުުިުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއަދި،
ު،ސްޓޭޓްމަންޓުންުދައްކާުންކުބޭުންކުުއެކައުންޓްގައިުހުރިުކަމަށްބޭުު،ގައ2017ުިބަރުންޑިސ31ުެު،އެހެންކަމުންު.ފާހަގަކުރެވުނެވެ
3,614,897ު(ު ުމިލިއަން ުހަތެއްތިން ުނުވަދިހަ ުއަށްސަތޭކަ ުހާސް ުސާދަ ުރުފިޔާއަކީހަސަތޭކަ ) ،ު ުނިޔަލަށް ުތާރީޚްގެ ުބޭންކުއެ

ުފަިއސާގެ ުހުންނަންެޖހޭ ުނެތުމާއިކަުޢަދަދުކަންުޙަސައްުއެކައުންޓްގައި ުކުރެވެން ުު،ށަވަރު ުމަދުވިޔަސްުއަދި ުފައިސާ ުއެކައުންޓުން
 ފުރުސަތުުއޮތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުމަތިލާންުޖެހުމުގެމާލީުގެއްލުމަކާއިުކުރި، އެކަންުފާހަގަުނުކުރެވި

 ިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއ

ބޭންކްުު،ވާގޮތަށްުގެު)ހ(ުއަދިު)ނ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވަނަުމާއްދ13.09ުާގެުު(R-20/2017)ުދުއިވާގަުއްޔަތުމާލިުދައުލަތުގެ
ު ުބެލެެހއްޓުމަށާއި، ުހިސާބުތައް ުސްޓޭޓްމައެކައުންޓުއެކައުންޓުގެ ުރިކޮްނސިލިއޭޝަން ުކުރުމަށްުގެ ުތައްޔާރު ުމަހުންމަހަށް ންޓް

ުދަންނަވަމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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8 ގ10ުުެސަފުހާު  
 

 ޖަމާކޮށްފައިުނުވުންުުންކަށްުގަވާއިދުންުބޭުފައިސާުުބަލައިގަންނަުކައުންސިލަށްު .5

ުހާުވަގުތުުއޮއްވައިުއޮފީސްތަކަށްުލިބޭުފައިސާުޖަމާކުރެވޭ ދައުަލތުގެުގަިއ،1.01ުު(ުގ2009ުެ)ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދު
ކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުއެުފައިސާއެއްުޖަމާކުރަންޖެހޭުއެކައުންޓަކަށްުޖަމާކުރަންާވނެުއެުފައިސާއެއްުލިބޭުދުވަހުުލިބިއްޖެނަމަ

ުގައި،5.15ުުގެުު(R-20/2017)ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުެގުަގވާއިދުއަދި،ު ުފައިސާުޖަމާކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ހާުއޮފީސްތަަކށްުލިބޭ
ދިުކަމާއި،ުއަުއެުފަިއސާއެއްުޖަމާކުރަންޖެހޭުއެކައުންަޓކަށްުޖަމާކުރަންވާނެުއެުފައިސާއެއްުލިބޭުދުވަހުުލިބިއްެޖނަމަުވަގުތުުއޮއްވައި

ުނުްއކާތެރިުގޮތެއްގައިުބެހެއްޓުޖަމާނުކޮށްުބެހެއްޓޭުފައިސާުއެކަށީގެންވާުރަުދަތިކަމަކަށްވެފައި،ރުމަކީުކޮންމެުދުވަހަކުުފައިސާުޖަމާކު
ުއޮފީހެއްގެުފައިނޭންސްުއެގްޒެކެޓިވްގެުހުއްދަުލިބިގެންުއެނީުޖަމާނުކޮށްުބެހެއްޓޭުދުވާލަކުުއެއްފަހަރުުފައިސާު،ކަމުގައިުވީނަމަވެސް

ު ުއިތުުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށް ުޖަމާކޮު،ރުންމީެގ ުލިބޭފައިސާ ުރިކޯޑުތައް ުގޮތުގެ ުޮއންނަންާވނެްށފައިވާ ުފެންނަން ުލިޔުމުން
ު ުކަމަށްވެސް ުމާއްދާގައި ުކައުންސިލްު،ނަމަވެސްުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މި ުހިންމަފުށީ ުލިބޭފައިސާުުގެމާލެއަތޮޅު އިދާރާއަށް

ުމުއްދަތެއްގައި ުުއެކަށީގެންވާ ުގަވާއިދުގައިުނުވުމާޖަމާކޮށްފައި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުރިކޯޑުތައް ުފައިސާގެ ުޖަމާކޮށްފައިވާ އި،
ފައިސާުހަމައަްށުުހުރިހާވާުއަހަރުުލިިބފައިވަނ2017ުުައަދ2016ުުިު،ސަބަބުންުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮަތށްުބަލަހަްއާޓފައިުނުވުމުގެ

ުތިކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުޖަމާކޮށްފައިވާކަންުކަށަަވރުުކުރަންުދަންކަށްުބޭ
ގެއްލުމުގެުފުރުސަތުުުފައިސާ، ދައުލަތުގެުތަންަތނަށްުލިބޭުފަިއސާުޖަމާނުކޮށްުބަހައްޓާނަމަ،ުފަިއސާުނަހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމާއި

ުންނާނެކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.އޮ

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ބަޔާންކޮށްފައިުވާޮގތަށްުމާެލއަތޮޅުުހިންމަފުީށުކައުންސިްލުު،ގައި(ުހ)ވަނަުމާއްދާެގުގ5.15ުުެލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުެގުދައުލަތުގެުމާ
ުދަންނަވަމެވެ ުޖަމާކުރުމަށް ުބޭންކަށް ުދުވަހަށް ުދުވަހުން ުފައިސާ ުލިބޭ ުއިދާރާއަށް .ު ުޖަމާކުރުމަކީުއަދި ުފައިސާ ުދުވަހަކު ކޮންމެ

ުޖަ ުއަދި ުބެހެއްޓޭނަމަދަތިކަމަކަށްވެފައި، ުގޮތެއްގައި ުރައްކާތެރި ުއެކަށީގެންވާ ުފައިސާ ުބެހެއްޓޭ ުމާލިއްޔަތުގެު ،މާނުޮކށް ދައުލަތުގެ
ޖަމާކުރުމުގެުކަންތައްުުދަުހޯދައިގެންުފައިސާފައިނޭންްސުއެގްޒެކެޓިވްގެުހުއްު،ގޮތަށްވާުގައި(ުނ)ވަނަުމާއްދާގ5.15ުުެގަވާއިދުގެު

ުދަންނަވަމެެވ. ުުކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ުއަދި ުޖަމާކުރާއިރު، ުލިބޭފައިސާ ުރިކޯޑުތައް ުފައިސާގެ ުލިޔެކިޔުމުންދިމާކޮއެ ފެންނަްނުުށް
ު.ަދންނަވަމެވެބެލެހެއްޓުަމށްުނެގޮަތށްުއޮންނާ

ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރަމުންުގެންގޮސްފައިނުވުންުގެންފައިވާުފައިސާުބަލައިުުގޮތުގައިުުއާމްދަނީގެުުދައުލަތުގެު .6

(2012ުނޮވެންބަރ08ުުު)08/2012ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާއިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު:ު
ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިންލަންޑް ުމޯލްޑިވްސް ުބަލައިގަްނަނުފައިސާ ުތަކުން ުފޮނުވުާމއިގުޅޭ"ު"ކައުންސިލު ުބަޔާންކޮށްފައިވާުއަށް ގައި

ުފައިސާ ުއާމްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދާރާއިން ުކައުންސިްލގެ ުދަށުން ުު،ޤާނޫނުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާުއެުސަރކިއުލަރގައި
ުަފއިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮށްއެކައުންޓަށްުގަވާއިދުންުޖަމާުރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯުުގޮތަށް،

ު ުއެގޮތުން، ުދައުަލތުގެ ުބަލައިގަްނނަ، ުއިދާރާައށް ުއާމްދަނީކައުންސިލްގެ ުުދަުއލަތުގެ ުތެރޭަގއި، ުއަމިއްަލުފައިސާގެ ުގޯތި ބަންޑާރަ
ުފައިސާ ުދައްކަންޖެހޭ ުސަރުކާރަށް ުު،އިއާކުރުމަށް ުލިބިފައިވާ ުކައުްނސިލަށް ުގޮތުގައި ުޓެކްސްގެ ުނަގާ ުވިއްކުމުން ު،ފައިސާއާއިބިން

2017ުއަދ2016ުުިުހިމެނޭއިރު،ުފައިސާުގޮތުގައިުލިބޭުވިޔަފާރިުފީގެއިމްޕޯޓްު އަދިުފައިސާުހެއްދުމަށްުނަގާުސަލާމަތީުސެޓްފިކެޓު
ުއަހަރު ުުވަނަ ުބަލައިގަނެފައިވާ ުއިދާރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުބޭުފައިސާއެއް އެއްވެސްމިފަދަ ުއެކައުންޓަޕަބްލިކް ުންކް މާކޮށްފަިއުޖަށް
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9 ގ10ުުެސަފުހާު  
 

ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުބޭުނުވާކަން ުޕަބްލިކް ުދައުލަތުގެ ުއާމްދަނީއާއި، ުއިދާރާގެ ުފައިސާގެުކައުްނސިލް ުޖަމާކުރަންެޖހޭ ުއެކަުއންޓަށް ންކު
ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުޖަމާހިސާބުތައްުވަކިންު ކުރަންުޖެހޭުފައިސާގެުއަދަދުުދެނެގަނެވެްނުބަލަހައްޓާފައިުނުވުމުގެުސަބަބުނުް،

ަވނަުއަހަރ2016ުުުުފައިސާގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުއާމްދަނީުދާރާގެުއާމްދަނީާއއި،ކައުންސިލްުއިމިގޮތުްނު،ުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
ުޖުމު ުު)ފަސް 5,622,613ލަ ުބާުހަމިލިއަން ުވީސަތޭކަ ުސް ުުހަހާސް ުއަދިު(ތޭރަސަތޭކަ ުޖުމ2017ުުުރުފިޔާ ުއަހަރު ލަުވަނަ

ުއ5,855,667ުަ ުމިލިއަން ު)ފަސް ުފަސްށް ުފަންސާސް ުހަުސަތޭކަ ުކައުންސިލްުހާސް ުރުފިޔާ ުހަތެއް( ުފަސްދޮޅަސް ެގުސަތޭކަ
ުުކަމަށްުއެުއިދާރާގެުހިސާބުތަކުންުދައްކައެވެ.ުލިބިފައިވާުއިދާރާއަށް

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުސަރކިއުލަރ: ުމާލިއްޔަތާއިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް 08ުު)8/2012ުމިނިސްޓްރީ (2012ުނޮވެންބަރު
ގައިުބަޔާންކޮށްފައިު"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސާުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީ އަށްުޮފުނވުމާއިގުޅޭު" ރާު(

އެުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޤާނޫނުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުބަލައިގަންނަުދައުލަުތެގުު،ވާގޮތުގެުމަތިން
ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުފައިސާ ުބެުއާމްދަނީ ުޕަްބލިކް ުއޮްނނަ ުއޮތޯރިޓީގައި ުގެންދިއުމަްށުންކް ުޖަމާކުރަމުން ުގަވާިއދުން އެކައުްނޓަށް

ުކައުންސިލްު،ދަންނަވަމެވެ.ުއަދި ުބަލައިގަންނަ ުއިދާރާއަށް ުބޭކައުންސިލްގެ ުޕަބްލިކް ުއާމްދަނީއާއި،ުދައުލަތުގެ ުއެކައުންޓަްށުގެ ންކު
ުދަންނަވަނެވެ.ުބެލެހެއްުޓމަށްޖަމާކުރަންޖެހޭުފައިސާުވަކިންުއެނގޭނެހެންުހިސާުބތައްު

ުނުވުންުުކޮށްފައިުުބައިވެރިުުގައިުުސްކީމްުުޕެންޝަންުުމުވައްޒަފުންުުބައެއްުުމުސާރަދޭުުއިދާރާއިންުުއުންންސިލްގެުކަު .7

ުގޮތުގެުބަޔާންކޮށްފައިވާުގައި(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ12ުަުގެ(ުޤާޫނނުުޕެންޝަނާއިބެހޭުދިވެހިރާއްޖޭގެ)2009/8ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު
ުކޮންމެުުއަދާކުރާުވަޒީފާު،ދެމެދުގެުއަހަރ65ުާުއަހަރާއ16ުިުއުމުުރންުގޮތުންުމީލާދީު،ތެރެއިންުމީހުންގެުއަދާކުރާުވަޒީފާު،މަތިން

ުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމެންޓްުދިވެހިާރއްޖޭގެު،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިުޕެންޝަންުުމަތިންުގޮތުގެުޤާޫނނުގައިވާުޕެންޝަނާބެހޭު،މުވައްޒަފެއް
ުފަރާތުގެުުދޭުވަޒީފާުޖަމާކުރުމަކީުފައިސާުސްކީމަށްުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމެްނޓްުފަރާތުންުމުވައްޒަފުންގެުއެު،ބައިވެރިކޮށްުސްކީމުގައި
ުހ)ުމާއްދާގެުވަނ4ުަުގަވާއިދުގެުސްކީމްގެުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމަންޓްުދިވެހިރާއްޖޭގެުކަމަށްުލާޒިމުކަމެއްުމައްޗަށް ުގައި(

ުގެުމުވައްޒަފުންުފިޔަވައިުދެންތިބިުސިވިލްުސާރވިސްުެގުއިދާރާގެހިންމަފުށީުކައުންސިުލންމާެލއަތޮޅުުު،ވީނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައި
ު.ޕެންޝަންުސްކީމުގައިުބައިވެރިކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަަގކުރަމެވެދިވެހިރާއްޖޭގެުރިޓަޔަރމެންޓްު ، މުވައްޒަފުން

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގޮތްު

ު،ގޮތަށްުބަޔާންކޮށްފައިވާުގައި(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ12ުަުގެ(2009/8ުުަނންބަރުޤާނޫނު)ުާޤނޫނުުޕެންޝަނާބެހޭުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ު،މުވައްޒަފެއްުުކޮންމެުއަދާކުރާުވަޒީފާު،ދެމެދުގެުއަހަރ65ުާުއަހަރާއ16ުިުއުމުރުންުުގޮތުންުމީލާދީު،ތެރެއިންުމީހުންގެުއަދާކުރާުުވަޒީފާ

ުސްކީމުގައިުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމެންޓްުދިވެހިރާއްޖޭގެު،ފޯރުކޮށްިދނުަމށްޓަކައިުޕެންޝަންުމަތިންުގޮތުގެުުނުގައިވާާޤނޫުޕެންޝަނާބެހޭ
ު.ދަންނަވަމެވެުޖަމާކުރުމަށްުުފައިސާުސްކީމަށްުޕެންަޝންުރިޓަޔަރމެންޓްުފަރާތުންުމުވައްޒަފުންގެުއެު،ބައިވެރިކޮށް

ުނުވުންުުހުށަހަޅާފައިުުމައުލޫމާތުުުގުޅުންތަކާބެހޭުުވިޔަފާރީގެުުއާމްދަނީއާއިުުމެމްބަރުންގެުުކައުންސިލްގެު .8

ގ2010/7ުުެޤާނޫނުުނަްނބަރުު: ވަނަުމާއްދާގައި،124ުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނުު(
މްދަނީުއާއިުއާގެުމަޢުލޫމާތުުއަދިުރީންބަރެއްގެުފައިސާުއާއިުވިޔަފާބުވުމާއެކުުއެުމެޚާކައުންސިލަށްުހޮވޭުކޮންމެުމެންބަރަކުުއިންތި
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