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ުގެުކައުންސިލްުުތިނަދޫުުދެކުނުބުރީުުހުވަދުއަތޮޅުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެު
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީުުއިދާރާގެު

ުުތަޢާރަފުު

ުނަންބަ ުޤާޫނނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުާޤނޫނު(4/2007 ުރުމި ުކުރެުވނުު)އޮޑިްޓ ުއޮޑިޓް ުަދށުން ުތިަނދޫުދެކުުނބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުގެ
ު ުއިދާރާގެ 2020ުުކައުންސިލްގެ ުއެއްޮގތަްށ،ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންިސލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްަފއިވަނީ ުޚަރަދު ބަޖެޓުން

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއި ރާއާއިުކައުންސިލްގެުއިދާ، ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް،
ު ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާ ުވިޔަފާރިތަކާއި ުަދށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުބެލެހެްއޓުމުގައިއެ ުިހންގައި ުކަންކަން ދައުލަުތގެު އެހެނިެހން

ުރުމާއި،ބަޔާންކުދަށްުޢަމަލުކޮްށފައިވާުގޮތާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްތައްުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤަވާއި
ުއެުކަންކަންުޤާނޫނުުނަންބަރުއިޞްލާޙުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަމާމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުޓަކައިު

ުތިަނދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުމާއްދާގެު)ހ(ުއާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެމަިތންު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުގ2006/3ުުެ
ވަނަުމާއްދާގައ213ުުިދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށްުހުށަހެޅުމާއެކުމާލީުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެ

ުމަ ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަްނކަން ުއެ ުގޮތުގެަމތިން ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމިބުނެފައިވާ ުމިނިސްޓްރީުޖިލީހަށް ުއޮްފުރިޕޯޓު
ުހުަށހަޅައިފިނޭންސް ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރންމަންޓް ުލޯކަލް ުވެބްސައިޓްުު،އަށާއި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ރައްޔިތުންނަށް

www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ

ުމ2020ުާުޑިސެމްބަރ31ުުއިދާރާގެުކައުންސިލްގެ ުނިމުނު ުއަށް ުނޯޓުތައްުމާލީުތަކުގެއަހަރުލީ ުގުޅޭ ުބަޔާންތަކާ ުއެ ުބަޔާންތަކާއި
ު ުޓަަކއި ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުުމާރޗ31ުްތައްޔާރުކޮށް، ުނަންބަރު ުޤާޫނުނ ުހުަށހެޅުމަކީ، ުއޮފީހަށް ުިމ ުނިޔަލަށް )ދައުލަުތގ3/2006ުުެގެ

ުޤާނޫނު(ުގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.35ުުުމާލިއްޔަތުގެ ުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުަކއުންސިލްގެ ުދަށުން ު)ހ(ުގެ ުމާއްދާގެ ަވނަ
ު ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްގެ ުކުރިއަްށުއިނަމަވެސް، ުއޮޑިޓް ުމި ުނުވުމުން، ުހުަށހަޅާފައި ުމުއްދަތުގައި ސްވެދެްނނެވުނު

ުއްގެުގޮތުގައެވެ.ުގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެ
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 ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީު

ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިު، އިވާގޮތުންުބަޔާންކޮށްފަުވަަނުމާއްދާގައ2.03ުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަންކަމާއި ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުގަުކައުންސިލްގެ ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން އެއްގޮތްވާުުވާއިދުތަކާގުޅޭ

ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުު،ޓުމާއިމާލީުކަންތައްތައްުހިންގައިުެބލެހެއްުކައުންސިލްގެުއިދާާރގެުތިނަދޫުދެކުުނބުރީުހުަވދުއަތޮޅުގޮތުގެމަތިން،ު
ުކަނަޑއެޅިފައި ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއެ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅުނުުބަވާ ޖެޓުގައި

ު،ރިހަމަކަމާއެކުުބަލަހައްޓައިފުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަތާުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަަކމާއިުު،ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމާއި
ުއޮޑިޓް ުއެކުލަވާލައި ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއަހަރީ ުއެއްގޮތަށް ުހިސާބުތަކާ ުމާލީުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަެހޅުމަކީުކައެ ުއިދާރާގެ އުންސިލްގެ

 ކެވެ.ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަްށުބަޖެޓުންުޚަރަުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުތިނަދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް
ުޚަ ުބަެޖޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުއެއްގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުބަޖެޓާ ުފާސްކޮށްދެއްވި ުކަނޑައެޅުނުުކައުންސިލުން ރަދުކުރުމަށް

ޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުާމލިއްޔަުތގެުުގެުާމލިއްޔަތުގެބަލަަހއްޓާފައިވަނީުދައުލަތުުއިއިދާާރގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައެުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުދާުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުމެވެ.ގަވާއި

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ތުއަުފރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރާބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންު

ުގޮތްުތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުއޮޑިޓުު

 ނުވުންު އުންސިލްގެުމާލީުބަޔާންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިުކަު .1

ލުުއޮފީހެއްގައި،ުޢޫސްގެުކޮންމެުމަދައުަލތުުުގައިުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(35ުުގެދަުއލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނ()3/2006ުު:ނަްނބަރޤާނޫނުު
ުކަނޑަ ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުމި ުނިމޭތާ ުއަހަރެއް ުމާލީ ުކޮންމެ ުވެރިޔާ، ުޒިންމާދާރު ުތެރޭގައިުތިންއަޅާ ުދުވަހުގެ ުމާއްދާގައިުމަސް ުއެ ،

ުހިމަނަ ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދާރާގައި ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުއަހަބަޔާންކުރާ ުޖެނެރަލައޮޑިޓަުރިޕޯޓެއްުރީުއިގެން، ުށްރ
ގެުމާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސް އަދިުމިުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރަންުވާނީުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ

ންސިލްތަކުްނނާއިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުކައުއިން،ުރަށުުކައުންސިލްަތކުންނާއިުއަތޮޅުުު(D2/CIR/2016/9-13:ު)ނަންބަރ
ުުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.ުކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުއޮނިގަނޑާއިުއެއްގޮތަށް މާލީުހިސާބުތައްުތައްޔާރު

ު ުނަމަވެސް، ުތިނަދޫ ުދެކުނުުބރީ ުއިދާރާއިންހުވަދުއަތޮޅު ުުވަނ2020ުަުކައުންސިލްގެ ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުހިނގިުދާއިއަހަރުގެ ރާގައި
ރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުއޮޑިޓްުކުގެުނިޔަލަށްެވސ2022ުްުޖޫނ26ުްކަންތައްތަކުގެުރިޕޯޓްުހިމަނައިެގން،ުއަހަރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށް،ު

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުނުވާކަންު ޖެނެރަލްއަށްުހުށަހަޅާފައި
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 3ގ7ުުެސަފުހާު

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

، ންއިގެުނަމަހިުތުމާލޫމަޢުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންޮކށްފައިވ35ުުާ(ު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނ2006/3ުުުނަްނބަރުުޤާނޫނު

ުމިނިސްޓް ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް D2/CIR/2016/9ު(29ުު-13ުނަންބަރުރީ ުމާލިއްޔަތާބެހ2016ުޭއޮގަސްޓް )
ުމަސްދުވަހުގެުުތިންުުނިމޭތާުއަހަރެއްުމީލާދީުުކޮންމެު،ތައްޔާރުކޮށްުބަޔާންތައްުމާލީުގޮތަށްއެއްކަނޑައަޅާފައިވާުއޮނިގަނޑާުުރގައިސަރކިއުލަ
 .ދަންނަވަމެވެުހުަށހެޅުމަށްުށްޖެނެރަލަުއޮޑިޓަރުތެރޭގައި

 ނުވުންުހުރުމާއިުއެއްބަސްވުމާއިުއެއްގޮތަށްުޖޫރިމަނާުހިސާބުކޮށްފައިު އަދަދެއްގެުފައިސާުނުލިބިުުުކުލީގެުގޮތުގައިުގިނަުމުުބި .2

ކަށްުގަވާއިުދންުފައިސާުބިންތަކުގެުދަްފތަރުގައިުބަެއއްުބިންތަ ކުލީުވަނަުއަހަރުުތައްޔާރުކޮށްފައިވ2020ުާކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު
ވެ.ުނީުފާހަގަުކުރެވިފައެވަދައްކަމުންުނުދާކަމާއިުއަދިުމިބިންތަކުންުގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސާުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިބެންޖެހޭކަންު

ންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިބެންޖެހޭުއަދިުބިމުކުލިުބަލައިގަންނައިރުުއެއްބަސްވުމާއިުއެއްގޮތަށްުޖޫރިމަނާުހިސާބުކޮށްފައިނުވުމުގެުސަބަބުންުކައު
ުވެ.ުރީގައިުއެވަނީއެތިކުރެވުނުުކަންތަކުގެުތަުފޞީލުުއެގޮތުންުފާހަގަުއަދަދަށްވުރެުމަދުންުފައިސާުލިިބފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ު ުަގވާއިދުގެ ުާމލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ5.21ުު)ހ( ުަކނޑައެޅިފައިވާ ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުތެރޭގައިުވަނަ އްދަތުގެ
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުފައިސާުދެއްކުމ7ުަފައިސާުހޯދުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމަށާއިުފައިސާުނުލިބިއްޖެނަމަު ފައިު)ހަތެއްު( ސާުށްުހަނދާންކޮްށދުީ،

ުުދައްކައިފިނަމަނު ުއިތުރު ުފައިާސުދެއްކުމަށް ުނުދ7ުަލިޔުމުން ުފައިސާ ުދެންވެސް ުދިނުމަށްފަހު ުފައިސާު)ަހތެއް(ުދުވަސް އްކައިފިނަމަ
ު ުކައުންސިލްގެ ުއަންގާފައިވެއެވެ.ުއަދި ުގެންދިޔުމަށް ުކުރިޔަށް ުމައްސަލަުޝަރީޢަތަށްުހުށަހަޅައިގެން ުކުއްޔަްށުއިހޯދުމުގެ ުބިން ދާރާއިން

އްކައިފިނަމަ،ުކުލިުދައްކަންުކަނޑައެޅިފައިވާުވަކިުމުއްދަތެއްުފާއިތުވަންދެންުކުލިުނުދަު،ވެފައިވާުބައެއްުއެއްބަސްވުންތަކުގައިދިނުމަށްު
ުނުދައްކައިފިނަމަ ުކުލި ުދިނުަމްށފަހު ުހަނދާންކޮށް ުއިދާރާއަށްު،ލިޔުމުން ުކައުންސިލްގެ ުބާރު ުވަކިކުރުމުގެ ުލިބިގެންވާކަމަްށުިބން

މަވެސް،ުއެއްބަސްވުމާއިުގައިުއެުފަރާތްތަކަށްުފައިސާުދެއްކުމަށްުސިޓީުފޮނުވާފައިުވީނ2022ުަމެއ9ުުިވެއެވެ.ުއެގޮތުންުބަޔާންކޮށްފައި
ހަލާތަކުގައިުއަޅާފައިުނުވުުމގެުއެއްގޮތަށްުފައިސާުނުދައްކާުފަާރތްތަކާއިމެދުުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުަތއްުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުއެކިއެިކުމަރު

5ުގެުގޮތުގައިުބެލިުމްޕަލްކުރެވިފައެވެ.ުމިޮގތުންުސާސާުނުދައްކާހުިރކަންވަނީުފާހަގަގުުމުއްދަތަަކށްުއެުފަރާތްތަކުންުފައިސަބަބުންުދި
ު ުުވަނ2020ުުަބިމަކުން ުެތރެއިން ުފައިސާގެ ުލިެބންޖެހޭ ުނިޔަލަށް ުލައ4,979,809ުްއަހަރުގެ ުނުވަ ުިމލިއަން ުހަތްދިަހނުަވު)ހަތަރު ކަ

ު ުރުފިޔާ ުނުވައެއް( ުސަތޭކަ ުއަށް 26ުުހާސް ުއިދ2022ުާޖޫން ުކައުންސިލްގެ ުނިޔަލަށް ހަގަކުރެވުެނވެ.ުރާއަށްުލިބިފައިނުވާކަންުފާުގެ
 ގައިުއެވަނީއެވެ.1ުޞީލުުތާވަލުުކުރެވުނުުިބންތަކުެގުތަފުމިގޮތަށްުފާހަގަ

ު:ުފައިސާުނުލިބިުގިނަދުވަސްވެފައިވާުބިންުތަކުގެުތަފުޞީލ1ުުތާވަލުު

ުޖުމްލަުުޖޫރިމަނާުުކުލިުުލުުޞީުތަފުފައިސާުދެއްކިުގޮތުގެުުއެއްބަސްވުންު

(AGR)415/PVIR/2013/16 ު402,259 55,477 346,782 އިންުފެށިގެންުފައިސާުނުަދއްކ2017ުުާނޮވެްމަބރ 

(AGR)415/PRIV/2017/02 ުީ2,122,550 1,657,550 465,000 އިންުފެށިގެންުފަިއސާުނުަދއްކ2017ުުާފެބްުރއަރ 

(AGR)415/PRIV/2017/03 ުީ2,122,550 1,657,550 465,000 އިންުފެށިގެންުފަިއސާުނުަދއްކ2017ުުާފެބްުރއަރ 

(AGR)415/PRIV/2017/4 ުް250,362 194,112 56,250 ނުދައްކާުއިންުފެށިގެންުފައިސ2017ުުާއޭޕްރިލ 

(AGR)415/PRIV/2012/25 ުި82,088 57,410 24,678ުއިންުުުފެށިގެންުފައިާސުނުދައްކ2019ުުާޖުލައ 

 4,979,809 3,622,099 1,357,710ުޖުމްލަު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ު)ށ(ު ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުކުލީ ުތަކުގައި ުއެއްބަސްވުން ުތަުކގެ ުކުލިބިން ުމަހެއްގެ ުުއެ ވަަނ10ުުއެމަހެއްގެ
ދުވަސްތަކަށްުއެބިމުެގުުކާނުދައްކުލިުކަނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގައިުދުވަހުގެުކުރިންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުދައްކަންުވާނެކަމަށާއި،ު

އެގޮތުންުކަނޑައެޅިފައިާވުުއެވެ.ންކޮށްަފއިވެކުއްޔަށްުދުވާލަކަށްޖެހޭުއަދަދުގެުއިންސައްތައެއްުޖުރިމަނާގެުގޮތުގައިުދައްކަންވާނެުކަމަށްުބަޔާ
ހުގެުކުރިން(ުނުދަްއކާުވަނަުދުވ10ުަކޮންމެުމަހެއްގެުކުލިު)މިސާލު:ުޖޫންުމަހުގެުކުލި(ުަކނޑައަޅާފައިވާުމުއްދަތުގައިު)ޖޫންުމަހުެގު
ުޖޫރިމަު ުވަކިން، ުމަހެއް ުނިޔަލަށް(،ުކޮންމެ ުތާރީޚްގެ ުދެއްކި ު)އެފައިސާ ުދުވަހަކަށް ުކޮންމެ ުނަމަެވސް،ުނާުހިސާބުުކުހޭދަވާ ރަންޖެހުނު

ދުވަސް(ުެއއ30ުުީދަދުު)އިދާރާއިންުޖޫރިމަނާުހިސާބުކޮށްފައިވަނީުކަނޑައެޅިަފއިވާުމަސްު)ޖޫން(ުގައިުހިމެނޭުދުވަހުގެުއަކައުންސިލްގެު
ުމުއްދަތުކަމަްށުބަލައިގެންނެވެ.ު ުކުރެވޭނެ ުޖޫރިމަނާ ުބެލި ުއޮޑިަޓރުން 2ުުއެގޮތުން ުފަސް)ތިރ35,023ުީބިމަކަށް ުތޭވީސް(ުސް ުހާސް

ު ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުޖެހޭއިރު ުނަގަން ުގޮތުގައި ުޖޫރިމަނާގެ ުއަދި ުކުލި ުބިމު ުހާސ24,182ުުްރުފިޔާ ުސަތޭކަު)ސައުވީސް ުއެއް
ުނެގިފައިވާަކންުންުރުފިޔާުމަދުު(އެކެއްުސާޅީސްުއަށްސަތޭކަުހާސްުދިހަު)10,841ުނަގާފައިުވުމުގެުސަބަބުންު(ުރުފިޔާުދޭއްއަށްޑިހަު

ު.ގައިުއެވަނީއެވ2ުެއިސާގެުތަފުޞީލުުިތރީގައިވާުތާވަލުުކުރެވުނުުފައެގޮތުންުފާހަގަުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ުބިންތަކުގެުތަފުޞީލުުު:ުއެއްބަސްވުންތަކާއިުއެއްގޮތަށްުޖޫރިމަނާުހިސާބުކޮށްފައިުނުވުމުންުމަދުންުފައިސާުނެގިފައިވާުކުލ2ުީތާވަލުު

ުތާރީޚްު
ރަސީދުު
ުނަންބަރުު

ުއެގްރީމަންޓްުނަންބަރުުުދެއްކިުމުއްދަތުުފައިސާު
ކައުންސިލުންު

ުނެގިު
ނަގަންޖެހޭު
ުއަދަދުު

ުފަރަގުު

06/02/2020 317 
އިނ2019ުުްޑިސެްމބަރު
ުނިޔަލަށ2020ުުްފެބްުރއަރީު

(AG)415/MS/2012/10ު4,582 4,797 215 

07/09/2020 2397ު
އިންުއޮަގސްޓ2020ުުްމާރިޗްު
ުނިޔަލަށ2020ުުް

(AGR)415/PRIV/2019/03ު19,600 30,226 10,626 

 10,841 35,023 24,182 ޖުމުލަު

ުިހމެނޭުކުއްޔާއިުގުޅޭުމާއްދާގައިވާުގޮތުއުންސިލްގެުއިދާރާއިންުތައްޔާރުކަ ންުއެމަހެއްގެުކުިލުނުދައްާކުކޮށްފައިވާުއެގްރީމެންޓުތަކުގައި
ހެއްގެުފައިސާުނުދައްކާުއޮޑިޓަރުންުފައިސާުހިސާބުކޮށްފައިވަނީުކޮންމެުމަު،ހޭދަވާުކޮންމެުދުވަހަކަށްުޖުރިމަާނުފައިސާުކަނޑަންޖެހޭތީ

ފަރަގުުއައިސްފައިވަނީުއިުހިސާބުކުރުމުގަޖޫރިމަނާުފައިސާގެުުހޭދަވާުހުރިހާުދުވަހަކަށްުޖޫރިމަނާުފައިސާުނަގާުގޮތަށެވެ.ުއެހެންކަމުން،
ުކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުަތށްުޖޫރިމަނާުފައިސާުހިސާބުކޮށްފައިުނުވާތީކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުއެގްރީމެންޓުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުމެދު ުފަރާތްތަާކއި ުނުދައްާކ ުފައިސާ ުގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ)ހ( ައިދުުޮގތަށް ފައިވާބަޔާންކޮށް މާއްާދގައި ވަނަ 5.21 ާމލިއްޔަތުގެ
 އެގްރީމަންޓުތަކުގައިވާުގޮތަށްުގަާވއިދުންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

އެގްރީމަންުޓތަކުގައިުހު ކަމާއިެބހޭުއިދާރާތަކާއިުަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހުު، ލާޙުުކުރުމަށްފަހުުޖޫރިމަނާުޞްންނަުމިފަދަުުފށުއެރުްނތައްުއި)ށު(
 ންނަވަމެވެ.އިުއެއްބަސްވުމާއިުއެއްގޮތަށްުޖޫރިމަނާުހިސާބުުކުރުމަށްުދަހިސާބުކުރުމަށާއިުއަދިުޖޫރިމަނާުހިސާބުުކުރުމުގަ

 ނުވުންުުބަލަހައްޓާފައިުުރެކޯޑުުުލިބެންޖެހޭުފައިސާގެު .3

ޗެއްެގުދައުލަތުގެުއޮފީހަކުންުކުރާުމަސައްކަތަކަށްުނުވަތަުދޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުކުއްޔަށްުދީފައިވާުތަނެއްގެުކުއްޔަށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއް
ުފައިސާ ުލިބެންޖެހޭ ުަލސްވެގެންުު،އަގަށް ުެފށިގެން ުދުވަހުން ުދައުލަުތގ1ުުެއެކަމެއްުނިމުނު ުހޯދަންވާނެކަމަށް ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ މަސް
ަވނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.ުއަދިުލިެބންޖެހޭުފަިއސާުހޯދުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުަތއ5.19ުުްމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު

ުޞީލުކޮށްީދފަިއވެއެވެ.ގައިުތަފުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(5.21ުުގަވާއިދުގެުުއެ

http://www.audit.gov.mv/
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ުު،ނަމަވެސް ުތިނަދޫ ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުމަިއދާރާއަކައުންސިލްގެ ުގުޅޭ ުފައިސާާއ ުލިބެންޖެހޭ ުއިދާރާއިންުުލޫމާތުޢުށް ުއެ
ުނުލިބިުވަނީުކިހާުފައިސާއެއްުކަންއަހަރުގެުނިޔަލަށްުވަނ2020ުުައެުއިދާރާއަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާގެުތެރެއިންުު،ބަލަހައްޓާފަިއނުވާތީ
ނުލިބިުހުރިުފައިސާުނުލިބިުކިހާުމުއްދަތެއްވެފައިވާކަމާއިުފައިސާގެުހިސާބުުބަލަހައްޓާފައިނުވުމުންުުޖެހޭުއަދިުލިބެންއެނގޭކަށްނެތެވެ.ު
 ުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއަޅާފައިވާކަންުއެނގޭކަންނެތެވެ.ުފައިސާުހޯދުމަށް

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ށްފައިވާުގޮަތށްުއިުބަޔާންކޮވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގ5.19ުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިެބންެޖހޭުފައިސާ
ުފައިސާުއެފަދަުލަހައްޓައި،ޔެުބައަދިުނުލިބިުހންނަުފައިސާގެުހިސާބުތައްުލިުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިު

ުުއެުކަންތައްތައްުހޯދުމުގެ ުބ5.21ުުުގަވާއިދުގެ ުމާއްދާގައި ުއެއްގޮުނެފައިވާވަނަ ުގޮތުގެމަތިންއުސޫލުތަކާ މަށްުކުރިޔަށްގެންދިއުުތްވާ
 ދަންނަވަމެވެ.

ުމިސްކިތްުމަރާމާތުުކުރުމާއިުބެހޭުލިޔެކިޔުންތައްުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފައިުނުވުންު .4

ުގަވާއިދުެގުދައުލަތު ުމާލިއްޔަތުގެ ުކުރިއަށްެގންާދުޕްރޮކިއުމ10.56ުަގެ ުއޮފީސްތަކުން ުދައުަލތުގެ ު)ހ(ުގައި ުކަްނތައްތަކުެގުންޓާގެ ބެހޭ
ންވާނެކަމަށްުބަޔާންޮކށްފައިވެއެެވ.ުލޫާމތުުއެތަނަކުންުރަނގަޅަށްުބަލަހަްއޓަޢުކޮްނޓްރެކްޓްުހިންގާުބެލެހެްއޓުމުގެުމަ، އިލޫމާތުތަކާހުރިހާުމަޢު

ު ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުމަރާމ2020ުާނަމަވެސް، ުމިސްކިތްތައް ުތިނަދޫގެ ުގެންގޮސްފައިވާ ުކުރިއަށް ުއަހަރު ތުކުރުމުގެުވަނަ
ުފޯރުކޮށް ުއޮޑިޓަށް ުލިޔެކިޔުންތައް ުގުޅޭ ުުދީފައެއްމަސައްކަތްތަކާއި ުގުޅޭގޮތުން ުމިކަމާއި ުއިދަރާއާއިުުއޮޑިޓަރުންނުވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ

ކުރެވުނުުދުވަސްވަރުުމިުކަތްކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމަރާމާތުުމަސައްުަވނީލޫމާތުުދީފައިކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުމަޢު، ސުވާލުކުރުމުން
ުނުެފނިމަޢު ުހޯދާ ުމިހާރު ުސަބަބުން ުބަަދލުކުރެވުމުގެ ުތަންތަަނށް ުެއކި ުފައިްލތައް ުހުރި ލޫާމތުަތއްުމަޢުުއަދިުވާކަމަށެވެ.ލޫމާތު

ުސަ ުފޯރުކޮށްދީފައިނުވުމުގެ ުބަުބން ުތެރެއިން ުއޮޑިޓްގެ ުގޮތް ުގެންގޮސްފައިވާ ުކުރިޔަށް ުޮގުތންުުއްނުވެއެވެ.އެބެލިފަމިމަސައްކަތްތައް އެ
ު.ގައިުއެވަނީއެވ3ުެުތާވަލުތިރީގައިވާުުލުއިުނުވާުމަސައްކަތްތަކުގެުތަފުޞީލޫމާތުުފޯރުކޮށްދެވިފަުއޮޑިޓަށްުމަޢު

ުލުުޞީުފުުލިޔެކިޔުންތަކުގެުތައޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދީފައިުނުވާުމިސްކިތްުމަރާމާތުުކުރުމުގެުބީލަންތަކާއިުގުޅޭު:3ުުތާވަލުު

 އަދަދުު ތަފުޞީލުު ނަންބަރުވައުޗަރ #

1 PV-1475/J-GOM/2020/0150 ް190,600 މަާރމާތުކުުރންުުއަލީުމަްސޖިދުލ 

2 PV-1475/J-GOM/2020/0148 ުް205,000ުމަްސޖިދުލްުަމއުވާުމަާރމާތުކުރުނ 

 395,600 ޖުމްލަު

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުމާލިއްޔަތު)ހ(ު ުުގެދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައ10.56ުިގަާވއިދުގެ ުއޮފީސްތަކުްނުކުރިއަށްގެންުާވުގޮތަށްގެ ުޕްރޮކިއުމަންޓާދައުލަތުގެ ެބހޭުދާ
 ަދންނަވަމެެވ.ުުހެއްޓުމަށްލެޅަށްުބެލޫމާތުުއެތަނަުކންުރަނގަޢުކްޓްުހިންގާުބެެލހެްއޓުމުގެުމަކޮންޓްރެ، އިލޫާމތުަތކާޢުކަންތައްތަކުގެުހުރިހާުމަ

ު ު)ށ( ުަނންބަރު ުގާނޫުނ(4/2007ުާގނޫނު ު)އޮޑިޓް ުގައ6ުިގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުގޮަތށްުަވަނ ުތަާކއިުވާޖިބުުުޖެނެރަލްގެުއޮޑިޓަރުވާ
ުއެުު،ފަރާތަކުންުކޮންމެުއްޖެސާފުކޮށްދިނުމަށްުއެދިުކަންކަންުސާފުކުރަންޖެހޭު،މާތާއިލޫޢުމަުއަދާކުރުމުގައިުބޭނުންވާުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ުޖެނެރަލަށްުސާފުކޮށްދޭންވާނެުކަމަށްުދަންނަަވމެވެ.ުުއޮޑިޓަރުލޫމާތުޢުމަ

ު
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ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުު

ުނުވުންުުބައްދަލުވުންތައްުބާއްވާފައިުރައްޔިތުންނަށްުއާންމުކޮށްުހުޅުވާލާފައިވާު .5

ުކޮންމެުައހަރަކުުފެބްރުއަރީމަހާއިުޖުލައިމަހުުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންނާއިުރަުށުރައްޔިތުންނަށްުޢާންމުކޮށްުހުޅުވާަލއިފައިވާުބައްދަލުވުމެއް
ތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރ2010/7ުާކައުންސިލްތަކުންުބާއްވަންާވނެުަކމަށްުޤާނޫނުުނަންބަރުު

.ުއަދިުމިގޮުތންުފެބްރުއަރީމަހުުބާއްވާުބައްދަުލވުމުގައިުފާއިތުވިުއަހަރުގެުއަހަރީުވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ107ުެޤާނޫނު(ުގެު
ބާއްވާުބައްދަލުވުމުގައިުކައުންސިލްގެުކުރިއަށްުރިޕޯޓާއި،ުމާލީުރިޕޯޓާއި،ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއިުޖުލައިމަހުު

.ުއަދިުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތާވަލާއިުބަޖެޓުުރައްޔިތުންނަށްުހުށަހަޅައިުޚިޔާލުުހޯދަންވާނެކަމަށްުއެުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ުބަޖެޓުގެުމަޢުޫލމާތުުއާންމުކޮށްުހާމަކުރަންވާނެކަަމށްު)ހަތެއް(ުދުވަސްުކުރިންުއެުރިޕޯޓްތަކާއިުޕްލޭނާއ7ުިރައްޔިތުންނާުބައްދަލުކުރުމުގެު

ުވެސްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ު ު)އ2020ުިނަމަވެސް، ުލިޔެކިޔުންތައް ުކަމުގެ ުބޭއްވި ުބައްދަލުވުން ުބާއްވަންޖެހޭ ުމަހުގައި ުޖުލައި ުއަހަރުގެ އުލާން/ޔައުމިއްޔާ(ުވަނަ
ުހަވާލާ ުސަބަބުްނ ުނުވުމުގެ ުފޯރުކޮށްދީފަިއ ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުއެއްގޮަތށް ުޤާނޫނާއި ުަމޢުދީފަިއވާ ުިދނުމަށްޓަަކއިރައްޔިތުންނަށް ުލޫމާތު

ުބައްދަލުކޮށްފައިވާކަންުކަށަވަރުުުކރެވިފައިނުވާކަންުފާހަގަުކުރަމެވެ.

މަޝްރޫޢުތަކާުކީުތަރައްޤީގެުރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމާުތުޢާންމުނުކުރުމާއިުކަނޑައެޅިފައިވާުގޮތަށްުރައްޔިތުންނާުބައްދަުލނުކުރުމަ
ުދާނެކަމެކެވެ.ގުޅޭގޮތުންުރައްޔިތުންނާުމަޝްަވރާކޮށްގެންުނިންމަންޖެހޭުކަްނތަްއތައްުނިންމުމުގައިުހުރަސްތަކާުކުރިމަތިުވެ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުަނންބަރު ުހިންގުމުެގުޤާނޫނު(ުގ2010/7ުެޤާނޫނު ުއުޞޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ުދާއިރާތައް ުއިދާރީ ވަަނުމާއްާދއ107ުުާު)ިދވެހިރާއްޖޭގެ
ުމުއްދަ ުބަޔާންކުރާ ުމާއްދާގައި ުއެ ުބައްދަލުވުން ުހުޅުވާލެވިފައިވާ ުޢާންމުކޮށް ުދިނުމަށްޓަކައި ުމަޢުޫލމާތު ތުގައިުއެއްގޮތަށް،ުރައްޔިތުންނަށް

 ބޭއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުންުުކައުންސިލްގެުހަފްތާުބައްދަލުވުންތައްުގަވާއިދުންުބާއްވާފައިު .6

)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫުނ(7/2010ުުޤާނޫނުުނަްނބަރުު)24/2019ުުޤާނޫނުުނަްނބަރު
ު ުއިޞްލާޙ8ުުއަށް ުުވަނަ ުޤާނޫނު( 68ުުުގެގެނައުމުގެ ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުމާއްދާއިން ުމާއްދ112ުާުގ7/2010ުެވަނަ އަށްުުވަނަ

އަދިުއަތޮޅުުު،ކައުންސިލްތަކުންނާއިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުންުކޮންމެުހަފްތާއަކުުއެއްފަހަރުގައިުވާގޮތުންުރަށުުގެނެސްފައިވާުއިޞްލާޙު
 ކައުންސިލްތަކުންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުތާވަލުކުރެވިފައިވާުއާންމުުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވަްނޖެހެއެވެ.

ު ުތިނަދޫ ުދެކުނުުބރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުއިދާރާއިންނަމަވެސް، ުކައުންސިކޮުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަަހރު ުހަފްތާއަކު ުތާވަލުކުރެވިފައިވާުންމެ ލްގެ
52ުއިވަނީުބާއްވަންެޖހޭުވަނަުއަހަރުުބާއްވާފ2020ުަފައެްއނުވެއެވެ.ުއެގޮތުން،ުކައުންސިލްެގުއިދާރާއިންުންމުުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވާއާ

ުބަްއދަލުވުންކަންުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.29ުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންު

ުނި ުނިންމަންޖެހޭ ުކައުންސިލުން ުނުބާއްވާނަމަ ުގަވާއިދުްނ ުބައްދަލުވުންތައް ުޢާްނމު ުބާއްވަންޖެހޭ ުނުނިުކައުންސިލުން ުމިންުމންތައް
ު.އެކަށީގެންެވއެވެުދިއުންުދިގުލައިގެން

ު
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7ގ7ުުެސަފުހާު

އިޞްލާޙްކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

(ުޤާނޫނުުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލާމަރުކަޒީުދާއިރާތައްުއިދާރީުދިވެހިރާއްޖޭގެ)7/2010ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު)24/2019ުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ުޤާނޫނުުގެނައުމުގެުއިޞްލާޙުުވަނ8ުަުއަށް ުމާއްދާއަށްުުވަނ112ުަުގ7/2010ުެުނަންބަރުުޤާނޫނުުމާއްދާއިންުވަނ68ުަުގެ(

ުކޮންމެުބޭއްވުމަށާއިުބައްދަލުވުމެއްުއާންމުުކައުންސިލްގެުފަހަރުުއެއްުހަފްތާއަކުުކޮންމެު،ވާގޮތަށްުގައިއިޞްލާޙުުގެނެސްފައިވާ
ުލިޔެކިއުންތައްުުގުޅޭުބައްދަލުވުމާުގެންދިއުމަށާއިުސޮއިކުރަމުންުފާސްކޮށްުބައްދަލުވުމުގައިުބާއްވާުދެންުުޔައުމިއްޔާުބައްދަލުވުމެއްގެ

ު.ދަންނަވަމެވެުބެލެހެއްޓުމަށްުރައްކާތެރިކަމާއެކުުފައިލްކޮށް
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