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ުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުުމުލަކަތޮޅުުމުލަކުު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

މާލީުުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުމުލަކަތޮޅުުމުލަކުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާު

ުުތަޢާރަފުު

ކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުމުލަަކތޮޅުުމުލަކުުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުޤާޫނނު()އޮޑިޓ4/2007ުް ުރުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުާޤނޫނުުަންނބަ
2020ުު ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓުަގއިުވަނަ ުއެއްގޮތަްށ، ުބަޖެޓާ ުފާސްުކރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަަހރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ބަެޖޓުްނ

ު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުބެުލމާއިކަނޑައެޅިފައިވާ ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުއެު، ކަނޑައެޅުނު ުއިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ
ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު އެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގައިުބެެލހެއްޓުމުގައިއިދާރާގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކާއިުފައިސާއާުގުޅުންހުރިު

އިޞްލާޙުކުރަްނުުބަޔާންކުރުމާއި،ފައިވާުގޮތާުުގޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުަކންތައްަތއްުދަށްުޢަމަލުކޮށްުޤާނޫނާއިުދައުލަުތގެުމާލިއްޔަތުގެުޤަވާއި
)ދައުލަތުގ2006/3ުުެުއެުކަންކަންުޤާނޫނުުނަންބަރުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަމާމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ު ުޤާނޫނު(ގެ ު ވަނ36ުަމާލިއްޔަތުގެ ުގޮތުގެމަތިން ުއެއްގޮތްވާ ުއާ ު)ހ( ުމުލަކުމާއްދާގެ ުއިދާރާގެުުމުލަކަތޮޅު މާލީުުކައުންސިލްގެ
ވަނަުމާއްދާގައިުބުނެފައިވާުގޮތުގެަމތިންުެއ213ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށްުހުށަހެޅުމާއެކު

ުރައްޔި ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުމަކަންކަން ުމިތުންގެ ުހުށަހެޅުމެވެ. ުފިނޭންސްުޖިލީހަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުލޯކަްލުރިޕޯޓު އަށާއި
ުހުަށހަޅައި ުއޮތޯރިޓީއަށް ުު،ގަވަރންމަންޓް ުވެބްސައިޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ގައwww.audit.gov.mvުުިރައްޔިތުންނަށް

ުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

އްުތައްޔާރުކޮށް،ުއަށްުނިުމނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންތަކާއިުއެުބަާޔންތަކާުގުޅޭުނޯޓުތ2020ުަުރުންބަޑިސ31ުުެުއިދާރާގެުންސިލްގެކައު
ޤާނޫނުުނަންބަރ2021ުުުުޗުޓަކައިުމާރިއޮޑިޓްކުރުމަށް )ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނ(3/2006ުުގެުނިޔަލަށްުމިުޮއފީހަށްުުހށަެހޅުމަކުީ،

ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގ35ުުެުގެ
ސްެވދެންނެވުނުުމުއްަދތުގައިުހުށަހަޅާަފއިުނުވުމުން،ުިމުއޮޑިޓްުކުރިއަްށުގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަްނސްުއިއިދާރާގެުމާލީުބަޔާންތައްު

ުއްގެުގޮތުގައެވެ.ުއޮޑިޓެ

ވަނަުމާއްދާގެު)ޅ(ުިއންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުިލބިދޭުބާރުެގ9ުުު)އޮޑިޓްުޤާނޫުނ(ގ4/2007ެ މިުއޮޑިޓުުކޮށްފައިވާނީުޤާނޫނުުަނންބަރުު
ުމެކްރޯުއެޝުއަރެންސްުއެލް.އެލް.ޕީއާުހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.ދަށުންު

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

ދައުަލުތގެުުދައުލަުތގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި، ފައިވާގޮުތންބުނެުވަނަުާމއްދާގައ2.03ުިގެު(R-20/2017)ުޤަވާއިދުއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުމާލި
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުއި ުޤާޫނނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުުގޅޭ ުކަންކަމާ ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުގޮތުގެމަިތން،ުުތަކާޤަާވއިދުކައުންސިލްގެ އެއްގޮތްވާ

ޚަރަދުތައްުޮކށްަފއިވަނީުއެުކައުންސިލުންުފާސްކުރިުު،މާލީުކަންތައްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއިުކައުންސިލްގެުިއދާރާގެުމުލަކުމުލަކަތޮޅުު
ޚަރަުދކުރުމަށްުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުޔަ ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް، ު،ންކުރުމާއިުޤީބަޖެޓާުއެއްގޮަތށުް،

އެުހިސާބުތަކާުއެއްގޮތަށްުއަަހރީުު،ކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަތާުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމާއިުފުރިހަމަކަމާއެކުުބަލަހައްޓައިު
 ކެވެ.ތެޔަމާލީުބަޔާންތައްުއެކުލަވާލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިުލންުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮްށފައިވަުކައުންސިްލގެުއިދާރާގެުމުލަކަތޮޅުުމުލަކުުގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް
ުޚަަރދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަްށ، ުބަޖެޓާ ުހުދޫދުގެުުފާސްކޮށްދެއްވި ކަނޑައެޅުނު

ދާުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާޫނާނއިަބލަހައްޓާފައިަވނީުދައުލަތުުއިއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުމެވެ.

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ތުއަހޭުއިޖުރާބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުުފރިހަމަކުރަންޖެ

ުގޮތްުކުރަންުލަފާދިންުޙްުތަކާއިުއިޞްލާުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުއޮޑިޓުު

 ނުވުންު ހުށަހަޅާފައިު ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .1

ު ުނަންބަރު 2006/3ުުޤާނޫނު ުޤާނޫނު(ެގ ުމާލިއްޔަތުގެ 35ުު)ދައުލަތުގެ ުގައިވަނަ ު)ހ( ުކޮންމެުދައުލަުބުނެފައިވާނީުމާއްދާގެ ތުގެ
ުވެރިޔާު،އޮފީހެއްގައި ުޒިންމާދާރު ުދަށުްނުކަނޑައަޅާ ުޤާނޫނުގެ ުދުު،މި ުމަސް ުތިން ުނިމޭތާ ުއަހަރެއް ުމާލީ ުތެރޭގައިކޮންމެ އެުު،ވަހުގެ

ޕޯޓެއްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަްށުރިައހަރީުު،ނައިެގންމާއްދާގައިުބަޔާންކުރާުމާލީުހިސާުބތަކާއިުއެުއިދާރާގައިުހިނގިުކަްނތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަ
މިުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކޮށްުުއަތޮޅުުކައުންިސލުތަކުންނާއިުއަދިުސިީޓުކައުްނސިލުތަކުންު،އަދިުރަުށުކައުްނސިލްތަކުންނާއިވެ.ުމަށެހުށަހެޅު

ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުހުށަހަޅާނީ (ގD2/CIR/2016/9ުެ-13މާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު:ުުގެއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް
ުވެ.ގައިވާުނަމޫނާުއާއިުއެއްގޮތަށްކަމަށ1ުެއެނެކްސްު

ުމުމުލަކަު،ނަމަވެސް ުުލަކުުތޮޅު ުއިދާރާއިން 31ުުކައުންސިލްގެ 2020ުުޑިސެންބަރު ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުނިމުނު ުއެުހިއަށް ސާބުތަކާއި
ުކަންތަްއތަކުގެ ުހިނގި ުހިމަނައިގެންއިދާރާގައި ުތައްޔާރުކޮށްު،ުރިޕޯޓް ުރިޕޯޓެއް ުު،އަހަރީ ުބުނާ ުމާއްދާގައި އޮޑިްޓުު،އްަދތުގައިމުއެ

ުއެވެ.ުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވެ
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 3ގ4ުުެސަފުހާު

 ކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުޙްުއިސްލާު

ގައިވާުނަމޫނާގައ1ުުިކްސްު(ގެުއެނD2/CIR/2016/9ެ-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުމާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު:ު
ުގޮތަށް ުރިޕޯޓާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުމީލާދީ ުބަޔާންތައްު،ނިިމދިޔަ ުމާލީ ުނަްނބަރުުު،މަށްފަހުތައްޔާރުކުރުު،އަހަރީ ޤާނޫނު

ހަރެއްުނިމޭތާުތިންުކޮންމެުމީލާދީުއަު،ގޮތަށްުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކުރ35ުާ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ގ2006/3ުުެ
 އޮޑިޓަރުޖެނަރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަަވމެވެ.ު،މަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި

 ދުމަތްުހޯދުމުގައިުތިންުފަރާތުންުއަގުހޯދާފައިުނުވުންުޚިުޕިންގެުއުޞޫލުން"ުތަކެއްޗާއިުޝޮު.2ު

ވަނަުމާއްާދގ10.24ުުެގR-20ުެ/2017ުުޤަވާއިދު"ޝޮޕިންގެުއުޞޫލުން"ުތަކެތިުަގތުމާއިުޚިދުމަށްުހޯދުމުގައިުދައުަލތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ންުކޯޓޭޝަންުހޯދައި،ު)ތިނެއް(ުުފަރާތަކ3ުު"ޝޮޕިންގ"ުއަކީުތަކެތިުނުވަތަުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުމަދުވެގެންު ވަީނ،ބުނެފައި)ހ(ުގައިު

 ވެ.ށެދުމަތްުހޯދުމަތައްުއަޅާކިޔުމަށްފަހުުއޭގެުތެރެއިންުއެންމެުއެކަށީގެންވާުރަނގަޅުުފަރާތަކުންުތަކެތިުުނވަތަުޚިއެުކޯޓޭޝަން

ންކުރެވުނުުޤަވާއިދާު"ޝޮޕިންގެުއުޞޫލުން"ުތަކެތިުގަތުމާއިުޚިދުމަށްުޯހދުމުގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުއިސްވެުބަޔާު،ނަމަވެސްު
ުޢަމަލުކޮށްފައިު ުއެއްގޮތަށް ުމިގޮތުން ުމުދަު،ވަނަައހަރ2020ުުުނުވެެއވެ. ުޚިދުމަތާއި ުހޯދާފައިވާ ުއިދާރާއަށް ުޖުްމަލުއެ ުތެރެއިން ލުގެ

ފަރާތުންުއަގުުުތިންު،ރުފިޔާގެުޚިދުމަތާއިުމުދާުހޯދުމުގައި)އެއްުލައްކަުބާވީސްުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުސާޅީސްުފަހެއް(122,445ުު
ުވަރުުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ތިުހޯދާފައިވަނީުއިދާރާއަްށުއެއްމެުފައިދާުހުރިގޮތުގައިކަންުކަށަހޯދާފައިުނުވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުމިުތަކެ

ުލަފާުދިންގޮތްުުކުރަންުޙްުއިޞްލާު

ުދައުލަތުެގުމާލިއްޔަތުގެއުޞޫލުންުޝޮޕިންގެ" ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަށް ުގަތުާމއި ުތަކެތި ުއިދާރާއަށް -R/2017ުޤަވާއިދުު"ުކައުްނސިލްގެ

 މާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްުަޢމަލުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ވަނ10.24ުުަގ20ުެ

ުތިުފައިސާުދައްކާފައިވުންުލަށްުލިބުނުކަންުއެނގެންުނެު.ުމުދަލާއިުޚިދުމަތްުކައުންސ3ުި

ު،ފައިވަނީުބަޔާންގެު)ހ(ުގައިުވަނަުމާއްދ10.64ުާގR-20ުެ/2017ުޤަވާއިދުދައުލަތަށްުމުދާުބަލައިަގތުމުގައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ފޯމުގައިވާުތަކެތިުހަމައަށްހުރިތޯުުވާލުވާުފަރާތުންުތަކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިހައޯޑަރުުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުނުކަމަށްުއެތަކެއްޗާއިު

ވަތަުަހލާކުވެފައިވާުތަކެިތުފެންވަރުުދެރަުކަމުނުދާުަތކެތިުނު ،ބަލައި،ުއެއްވެސްުއުނިުއިތުރެއްާވނަމަ،ުއެކަންުއެނޭގނެުގޮތަށްުޯނޓުކޮށް
ުޔެުސޮއިކުރަންވާނެކަމަށެވެ.ނުވަތަުމުއްދަުތުހަމަވެވާންުކައިިރވެފައިވާުތަކެތިުހުިރނަމަުއެކަންެވސްުއެނގޭގޮތަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯުމގައިުލި

ުު،ނަމަވެސް ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުބަލައިގަތުމުގަިއ ުބަޔާމުދާ ުެއއްގޮތަށްއިސްވެ ުޤަވާއިދާއި ުނުވެއެވެ.ުުންކުރެވުނު ޢަމަލުކޮްށފައި
ދެުލައްކަުތިރީސްުހަތްުހާސްުދުއިސައްަތު)ުު 237,229ތެެރއިންުޖުމްލަުތީގެހޯދާފައިވާުތަކެުއިދާރާއަށްުވަނަުއަހަރ2020ުުމިގޮތުންު
ު.ރުފިޔާގެުތަކެތިުބަލަިއގަންފައިވަނީުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުސޮއިނުކޮށެވެު(ނަވާވީސް

ުލިބުނުކަމާއި ުހަމަޔަށް ުއޮފީހަށް ުތަކެތި ުއިދާރާއަށްުބޭނުންު،އެހެންކަމުން،ުއޯޑަރުކުރެވުނު ުތަކެއްޗަކީ ުފެންލިބުނު ވަރުގައިުހުރިުުކުރެވޭ
ުތަކެތިކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.
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4ގ4ުުެސަފުހާު

ުލަފާުދިންގޮތްުުކުރަންުޙްުއިޞްލާު

ފައިވާގޮަތށްުބަޔާންކޮށްުގައިުުަވނަުމާއްާދގެު)ހ(10.64ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުމުދާުބަަލއިގަތުމުގައިުދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުުޤަވާއިދުގެު
ުޢަމަލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުކައުންސިލުގެުޗެކުުފޮތްތައްުރައްކާތެރިކަމާއިއެކުުބަލަހައްޓާފައިުނުވުންު.4ު

ވަނ6.11ުުަގR-20ުެ/2017ުޤަވާއިދުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުުނެގުމުގައިުދޫކުރުމާއި،ުޗެކަށްުފައިސާުމެދުވެރިކޮށްުުފައިސާު ޗެކު
ު ުގައި ު)ޅ( ުބަޔާންކޮށްމާއްދާގެ ުކޮށްފައެވެރައްކާުތިޫޖރީގައިުއެއްގޮތަށްުފައިސާއެކޭުބަހައްޓަންާވނީުޗެކުފޮތްތައްަފއިވަނީ ުޗެކުފޮތްު.

ުތަނެއްގައިުުވޭތަޅުލެުބެލޭނެގޮަތށްުވަގުތަކުުކޮންމެުބޭނުންުބަހައްޓަންވާނީުފޮއިލުތައްވެސްުކައުންަޓރުއޮންނަުހުސްވުމަށްފަހު
ު.ރައްކާކޮށްފައެވެ

ުު،ނަމަވެސް ުބެލެހެއްޓުުމގައި ުޗެކްފޮތް ުމުލަކު ުއިދާރާއިންކައުންސިލްމުލަކަތޮޅު ުބަޔާންކުރެވުނުުގެ ުއެއްގޮތަށްއިދާވާގަުއިސްވެ ުއި
ުތަކުގެުކައުންޓަރުފޮއިްލތައްުުއަދިުހުސްވެފައިވާުޗެކްފޮތްއެގޮުތން،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުބޭނުްނކުރަމުންދާޢަމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ު

ު ުމުވައްޒަފަކާ ުވަކި ުޗެހަބަހައްޓާފައިހުރީ ުބޭރުގައެވެ.ުމިގޮތަށް ުތިޖޫރީއިން ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލް ުމުވައްޒަވާލުނުކޮށް ުވަކި ުފަކާުކްފޮތްތައް
ުވެގެންދާނެކަމެކެވެ.މަގުފަހިުނަހަމަގޮތުގައިުބޭުނންކުރުމަށްުުދައުލަތުގެުފައިސާތިޖޫރީއިންުބޭރުގައިުބެހެއްޓުމަކީުުޙަވާލުނުކޮށް

ުލަފާުދިންގޮތްުުކުރަންުޙްުއިޞްލާު

ގޮތަްށުފައިވާުބަޔާންކޮށްުދާގެު)ޅ(ުގައިުވަނަުމާއ6.11ުްގR-20ުެ/2017ުޤަވާއިދުދައުލަުތގެުމާލިއްޔަތުގެުޗެކުފޮތްުބެލެހެްއޓުމުގައިު
ުދަންނަވަމެވެ. ޢަމަލުކުރުމަށް

 1444ުޞަފަރ25ުު
2022ުސެޕްޓެންބަރ21ުު
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ުޒީުޔާނިުޙުސައިން
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