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ުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުކޮލަމާފުށީުުތުރުބުރީުއަތޮޅުުއުުހުވަދުު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށާއި، ުއުުރައްޔިތުންގެ ުކޮލަމާފުށީުހުވަދުއަތޮޅު ުތުރުބުރީ
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީުުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްު

ުުތަޢާރަފުު

ު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުނަންބަމި ުޤާނޫނު(4/2007 ުރުޤާނޫނު ު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުކޮލަމާފުށީުހުވަދުުކުރެވުނުުގެ ުއުތުރުބުރީ ުއަތޮޅު
ބަެޖޓުންުޚަރަދުުޮކށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުްނސިލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާުއެއްޮގަތށް،ުވަނަުއަހަރުގ2020ުުުެކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއުި، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާިއުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންަތއްތަކަށުް،
ުވިޔަ ުަދށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުއެ ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާ ުބެލެހެްއޓުމުގައިފާރިތަކާއި ުިހންގައި ުކަންކަން ދައުލަުތގެު އެހެނިެހން

ގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުބަޔާންކުރުމާއި،ުުއިވާއިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވާުގޮތާގަމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ުއޮޑިޓުު ުޖެހޭކަމަށް ުއިޞްލާޙުކުރަން ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުނަންބަރުގައި ުޤާނޫނު ުކަންކަން ުއެ

ުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކޮލަމާފުށީހުވަދުގޮތުގެމަތިްނުުއާުއެއްގޮތްވާމާއްދާގެު)ހ( ވަނ36ުަގެުު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(2006/3ު
ވަނަުމާއްދާގައ213ުުިދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،އަށްުހުށަހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީުުގެކައުންސިލްގެުއިދާރާ

ުމަުބުނެފައިވާ ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަްނކަން ުއެ ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމިގޮތުގެަމތިން ުއޮްފުުޖިލީހަށް ުމިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓު
ުރައްޔިތުންނަށްުފެްނނާނެހެންުމިުއޮފީހުގެުެވބްސައިޓްުު،ޓްރެޜަރީއަށާއިުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓީައށްުހުށަހަޅައިފިނޭންސްުއެންޑްު

www.audit.gov.mvުު.ެގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ 

 ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީު

ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާިއު، ވާގޮތުންުވަަނުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައ2.03ުިގެުު(R-20/2017)ުގަވާއިދުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެ
ުއެއްގޮތްވާު ުގަވާއިދުތަކާ ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާ ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްގެ ުގަވާއިދާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ޚަރަދުތައްުކުރުމުގައިުު،މާލީުކަންތައްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުތުރުުބރީުކޮލަމާފުށީއަތޮޅުުއުހުވަދުގޮތުގެމަތިނުް،
ުކަނޑައެޅުނުު ުބަޖެޓުގައި ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނަޑއެޅިފައިވާ ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން އެ

ކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުމަކީުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަތާުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމާއިުފުރިހަމަު،ހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމާއި
 އެުއިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ު
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުހުވަދުުގެ ުކޮލަމާފުށީ ުއުތުރުބުރީ ުއަތޮޅު ުބަޖެޓުން ުއިދާރާގެ ުއެުޚަކައުންސިލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ރަދު
ުކައުންސި ުޚަރަދުކުރުމަްށުލުންުފާސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓާުއެއްގޮތަްށ،ުބަޖެުޓގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެއަހަރަށް ޓުގައި

ލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަުތގެުމާބަލަހައްޓާފައިަވނީުދައުލަުތގެުުއިއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައެުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުދާުއެއްގޮތަށްޯތުބެލުމެވެ.ގަވާއިުމާލިއްޔަތުގެ

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއަބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުުފރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރާ

ުގޮތްުތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުޑިޓުުއޮު

އެއްކޮށްުބިންުކުއްޔަށްުދޫކުރުމުގެުއިޢުލާންުގެޒެޓްކޮށްފައިުުކެފޭއާއިުުއިމާރާތްކޮށްފައިހުރިުުތެރޭގައިުުޕާކުުުމަސްވެރިންގެުުއަވަށުުުދެކުނުު .1
ުނުވުންު

ގައިުދައުލަތުގެުތަނެއްުނުަވތަުއެއްޗެއްުއާންވަނ11.30ުުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ު،މުކޮށްުކުއްޔަށްުދޫކުރަންވާނީމާއްދާގެު)ހު(
ު ުބާބު ުގަވާއިދުގެ ުއ10ުެމި ުއެންމެ ުހިފާނެ ުކުއްޔަށް ުއިޢުލާނުކޮށްގެން ުއުސޫލުން ުބީލަމުގެ ުގޮތުގެމަތިން ުފަރާތެއްުގައިވާ ކަށީގެންވާ

ުބާބު ުއަދި ުބަޔާންޮކށްފަިއވެއެވެ. ުކަމަށް 10ުުުހޯދައިގެން 10.38ުުގެ ުެގ ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުނަްނބަރުގައ1ުިވަނަ ސަރުކާރުންުުވަނަ
ުދިވެހިސަރު ުއިތުރަށް ުހިމެނުމުގެ ުވެބްސައިޓެއްގައި ުހަމަޖައްސާ ުއާންމުކުރުމަށް ުއިޢުލާނުތައް ުގެޒެޓުގައިުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކާރުގެ

ުއި ުކައުންސިލްގެ ުއެގޮތުން ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުކަމަށް ުތެރޭގައިުދާރާއިންުދެކުނުުއަވަށުުމަސްވެރިންޝާއިޢުކުރަންވާނެ ުޕާކު ގެ
ލާންުކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުއިޢުުވިޔަފާރިުއުޞޫލުންުކުއްޔަށްުދިނުމަށްުއަކަފޫޓުގެުބިމެއ4,180ުްއިމާރާތްކޮށްފައިހުރިުކެފޭއާއިުއެއްކޮށްު

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުނުވާކަން ުގެޒެޓްކޮށްފައި ުއިޢުލާން ުހުށައަުމި ުޕްރޮޕޯސަލް ުޅާފައިވާުފަރާތްތަކުގެުތެރެއަދި ުފަރާތާއެކު ުހޮވުނު 1ުއިން
ު 2020ުުފެބްރުއަރީ ުފެށިެގން ުމުއްދަތަށ5ުްއިން ުު،އަހަރުގެ ުގޮތުގައި ުކުީލގެ ުފައްސަތޭކ8,569ުަމަހަކު ުހާސް ުފަސްދޮޅަސްު)ައށް

ުރުފިޔާ ުއިޢުލާންުސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.ުމެއްގައިއެއްބަސްވުުުދޭގޮތަށްނުވައެއް( ުނުވުމުންގެޒެޓްކޮށްފަުމި ކުރިއަްށުުބީލަންމިުއި
ބޮޑުުޒިންމާދާރުުގޮތެއްގައިުވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަުހާމަކަނ10.01ުްގެންގޮސްފައިވަނީުދައުލަތުގެުމާިލއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު

ުމާުއިހުރިހަ ުވާދަވެރި ުއަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ުތެުދވެރިކަމާއި ުވަޒަންކޮށްގެން ުބަލައި ުމަޞްލަޙަތަށް ުނޫންކަންުފަރާތެއްގެ ޙައުލެއްގައި
ު ުކުރުމަށްފާހަގަކުރަމެވެ. ުވިޔަފާރި ުބިމަކީ ުމި ުިފހާރަ(ުއަދި ުނުވަތަ ުރެސްޓޯރެންޓް ުނުަވތަ ުބިމަކަު)ކެފޭ ުއިޢުާލްނުދޫކުރާ ށްވުުމން

ުލިބިު،ނަމަވާށްފައިގެޒެޓްކޮ ުޕްރޮޕޯސަލްތައް ުރަނގަޅު ުު،މިހާރަށްވުެރ ުއާމްދަނީ ުލިބޭ ުއިދާރާއަށް ުދިއުމުގެުއިކައުންސިލްގެ ރުތުވެގެން
ުތްކަންުފާހަގަކުރަމެެވ.ފުރުޞަތުުއޮ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ންޓުގެުއިޢުލާނުތައްުންުޕްރޮކިއުމަވަނަުނަންބަރުގައިުސަރުކާރ1ުުުވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުގ10.38ުުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ުޝާއިޢުކުރަން ުގެޒެޓުގައި ުދިވެހިސަރުކާރުގެ ުިއތުރަށް ުހިމެނުމުގެ ުވެބްސައިޓެއްގައި ުހަމަޖައްސާ ުކަަމށްުއާންމުކުރުމަށް ވާނެ

ުުބަޔާންކޮށްފައިވާތީުއެފަދައިންުޢަަމލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
 

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  

 3ގ6ުުެސަފުހާު

ޕަރފޯމަންސްުުއަދިުުރުފިޔާއަށްވުރެުމަތީުބީލަމަކަށްުބިޑްުސެކިއުރިޓ250,000ުުީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާު .2
ުނުވުންުުފައިުނަގައިުންޓީުރަުގަު

-13ރުނަންބަރު:ުގައިުނެރެފައިވާުމާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލ2018ުަޖަނަވަރ17ުުީންުއިމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީ
K/CIR/2018/01ުުުންކޮށްފައިާވުވަނަުމާއްދާގައިުބަޔ17ުާއާއިުގުޅޭ"ުގ17ުުެއަދ10ުުި"ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުބާބ

ކާއި،ުޚިދުމަތްތަކާއިު)ދެުލައްކަުފަންާސސްުހާސް(ުރުފިޔާއަށްވުރެުބޮޑެތިުމަސައްކަތްތ250,000ުަގޮތުގައިުދައުލަތުންުކުރިއަށްެގންާދު
ުގޮތުގައި، ()ކޮންސަލްޓެންސީުނުހިމަނައި ުބިޑްުސެކިއުރިޓީގެ ުޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ުތަކެތީގެ ުހޯދާ އާއިުދެމެދުގެުު%1އާއިުު%0.05ުައދި

ުގަ ުޕަރފޯމަންސް ުނަގަންޖެހެއެވެ.ުއަދި ުސެކިއުރިޓީއެއް ުރަބިޑް ުގޮތުގައި ުު%2ންޓީގެ ުގަު%10އާއި ުދެމެދުގެ ުވެސްުރައާއި ންޓީއެއް
 ނަގަންޖެހެއެވެ.ު

ފައިާވުއިޅަހަބިޑްުހުށަުގެންގއ.ުކޮލަމާފުށީގައިުކުޑަކުދިންގެުޕާކެއްުހެދުމަށްުކުރެވުނުުއިޢުލާާނއިުގުޅިކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުފަރާތުންު
ުފަރާ ުލިބިފައިވާ ުޕޮއިންޓު ުމަތިން ުއެންމެ ުތެރެއިން ުފަރާތްތަކުގެ 649,036ުުަތށް، ުހާސް ުނުވަ ުސާޅީސް ުލައްކަ ުހަތި)ހަ ުއެއް(ރީސް

ކަތަށްުިބޑްުުެއުމަސައްންގޮތުގެުމަތިުވާަހވާލާދެވުނުުސަރކިއުލަރގައިު،ކޮށްފަިއުވީނަމަވެސްހަވާލުއެުމަސައްކަތްކުރުމަށްުުރުފިޔާުއަށް
ުފައިުނުވާކަންުފާހަގަުކރެވުނެވެ.ުއިންޓީުނަގަރަުފޯމަންސްުގަސެކިއުރިޓީުއަދިުޕާ

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުގެުުމާއްދާގެވަނ10.43ުަުދައުލަތުގެ ުނަންބަރުގައިވ4ުަު)އ( ުގޮތަުނަ ުައގުުުށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ
ތަކެތިުހޯދުމުގައިު، އި(ހޯދާުޚިދުމަތްތަކާއިު)ކޮންސަލްޓެންސީުނުހިމަނަު،)ފަސްުލައްކަ(ުރުފިޔާއަށްވުރެުބޮޑެތިުމަސައްކަތާއ500,000ުި

ުދަންނަވަެމވެ.ުުގުމަށްންޓީުނެރަބިޑްުސެކިއުރިޓީއަކާއިުޕަރފޯމަންސްުގަ

 ފައިސާުހޯދުމަށްުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުުތެރޭގައިުމަސައްކަތްކޮށްފައިުނުވުންުުލިބެންޖެހޭު .3

ސާުހޯދުމަށްުއަޅަންޖެޭހުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކަށްުލިެބންޖެހޭުފައިުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައ5.21ުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ފައިސާުދެއްކުމަށްު، ތްކުރުންދެއްކުމަށްުކަނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުފައިސާުހޯދުމަށްުމަސައްކަފައިސާުފިޔަވަޅުތަކުގެުތެރޭގައިު

ފައިސާުުހަނދާންކޮށްދީށްު)ަހތެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުފައިސާުދެއްކުމ7ުަުމަވާއިރުުފައިސާުނުލިބިއްޖެނަމަކަނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުުހަ
ސާުނުދައްކައިފިނަމަުފައިސާުވަނަުނަންބަރުގައިވާުމުއްދަތުުފާއިތުވިއިރުވެސްުފައ2ުިމިުމާއްދާގެު، ުނވުންދައްކަންޖެހޭުފަރާތަށްުލިޔުންުފޮ

އަދިުފައިސާުދެއްކުަމށްުު)ހަތެްއ(ުުދވަސްުދިނުމަށްފަހުުއެުމުއްދަތުަގއިުފައިސާުދެއްކުމަށްުލިޔުމަކުންުއެންގުނ7ުްދެއްކުމަށްުއިތުރުު
ޢަތަށްުހުަށހަޅައިގެްނުޞަތުުދިނުމުންވެސްުފައިސާުުނދައްކައިފިނަމަުފައިސާުހޯދުމުގެުމައްސަލަުޝަރީ)ހަތެއް(ުދުވަހުގެުފުރ7ުުުއިތުރުު

އަށްުބިމުކުލީގެުގޮތުގަިއުގެުނިޔަލަށްުކައުންސިލްގެުއިދާރ2020ުާުބަރުންޑިސ31ުެުނަމަވެސްކުރިޔަށްުގެންދިޔުމަށްުބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެު.
ވާލާުދެވިފަިއވާުހަލިބިފައިނުވާއިރުު)ފަސްުަލއްކަުސާޅީސްުދެުހާސްުއަށްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރުފިޔ542,863ުުާލިބެންޖެހޭު

ުންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުފައިނުވާކައިފިޔަވަޅުތައް،ުއެފިޔަވަޅުތައްުއަޅަންޖެހޭުމަރުހަލާތަކުގައިުއަޅަުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ގައިުބަޔާންކޮށްފަިއވާުގެު)ހު(ވަނަުމާއްދ5.21ުާދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާުހޯދުމަށްު
 ގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެެވ.ު

ު
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 4ގ6ުުެސަފުހާު

 ނުވުންުުގެންގޮސްފައިުލަހައްޓަމުންުބަުުލާުގުޅޭުކަންތައްތައްުހަރުމުދަުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްު .4

ކޮންމެުމުދަެލއްގެުމެނޭުހިރީގައިުވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުަގއިުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަިޖސްޓ11.03ުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ު ުތަފުޞީލު ުނަާމއި ުފުރިހަަމ ުމުދަލުގެ ުޖަަހންވާނެ(، ުމުދަލުގައިވެސް ުނަންބަުރ ު)ިމ ުަނންބަރު ުކޯޑު ުމޮޑެްލ،ުބްރޭން)އިންވެންޓްރީ ޑް،
ުތަފުޞީ ުއެަކމެއްގެ ުކުރެވިފައިވާނަމަ ުބަރުދަްނ،ުމުދަލުެގުހާލަުތ،ުމަރާމާތެއް ުނުަވތަ ުނަންބަރު،ުމިން ުއަިދުމިނޫންެވސްުސީރިއަލް ލު

ު ުތާރީޚު،ުުމދަލުގެ ުިލބުނު ުހުިރުތަން،ުމުދާ ުމަޢުލޫމާތު(،ުމުދާ ުމުހިންމު ުމަޢުލޫާމތު ުއިތުރު ުއަދި ، ތުންުއެގޮުަޓންޖެހެއެވެ.ބަލަހައްއަގު

އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނުުލުގައިހަރުމުދަވީނަމަވެސް،ުއޮޑިޓްގައިުބެލިުގިނަު ތަރެއްުބަލަހައްޓާފައިކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުހަރުމުދަލުގެުދަފު
ުރަޖި ުހަުރމުދަލުގެ ުއަިދުއަގު ުނަންބަރު ުީސރިއަލް ުނަްނބަރާއި ުމޮޑެލް ުނުވާކަމާއި،ުމުދަލުގެ ުޖަާހފައި ުހިމަނާފަުސްޓަނަންބަރު އިުރީގައި

ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުަގއިުު(ުގައިބވަނަުމާއްދާގެު)11.04ުމީގެިއތުރުންުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުަގވާއިދުގެުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.
މަތިންުލެއްގެުސޫނޑައަޅާުއުއެުއޮފީހެއްގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާުކަު،ހުންނަުހަރުމުދާުހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު

ުއިދާރާއިން،ު ުވީނަމަވެސް،ުކައުްނސިލްގެ ުބަޔާންކޮށްފައި ުކަމަށް ުބަލަންވާނެ ުހަރުމ2020ުުޗެކުކޮށް ުއަހަރު ުޗެކްކޮށްފައިވާކަންުވަނަ ދާ
ުލިޔުމުންުއެނގެންުނެތްކަންުފާަހގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުަގވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމާއ11.03ުް)ހ( ުތަކުގެވަނަ ުަމޢުލޫމާތު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ބ( ުހިމެނޭުުދާގެ ތެރޭގައި
ލުު)ބްރޭންޑް،ުމޮޑެލް،ުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރުު)މިުނަންބަރުުމުދަލުގައިވެސްުޖަހަންާވނެއެވެ(،ުމުދަލުގެުފުރިހަމާުނަާމއިުތަފުޞީ

ުމަރާމާތެ ުހާަލތު، ުުމދަލުގެ ުބަރުދަން، ުނުަވތަ ުމިން ުނަންބަރު، ުތަފުޞީސީރިއަލް ުއެކަމެއްގެ ުކުރެވިފައިވާނަމަ ުމިޫނންެވސްުއް ުއަދި ލު

ުޢޫލާމުތ ިހަމަނިއެގްނ ުމާދ ިލުބުނ ާތީރުޚ، ުމަދުލެގ ައުގ ައިދ ިއުތުރ މަ ، މުހިންމުުމަޢުލޫމާތުުހިމަނަންާވެނއެވެ(،ުމުދާުހުރިުަތން

ުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެ.، ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުފުރިހަމަކޮށް

މުދާުހަމައަށްުހުރިތޯު(ުގައިުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުހަރުބވަނަުމާއްދާގެު)11.04ުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު)ށ(ުދައު
 މަލުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޢަޗެކްކުރަންުބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ުެއުގޮތުގެުމަތިންު

ު
 ޓާފައިުނުވުންުއްއިސާުނުދައްކާުހުރިުބިލުތައްުރަނގަޅަށްުބަލަހަުފަު .5

ުގަވާއިދުގެު ުމާލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުގ15.02ުުެދައުލަތުގެ ުމާއްދާގެ ުކ4ުުވަނަ ުޖަމާ ުއެކައުންޓަށް ުނަންބަރުގައި ުފައިސާެގުވަނަ ރެވިފައިވާ
ުޑިސެ ުފަރާތްތަކަށް ުދޭންޖެހޭ ުންތެރެއިން ުމަހުގެ ުތަފުޞ31ުީބަރު ުފައިސާގެ ުހުރި ުނުދެވި ުނިޔަލަށް ުދުވަހުގެ ުބަލަހައްޓަންާވނެުވަނަ ލު

ދެއްކިުހުރިުބިުލތަްއުވަނަުނަންބަރުގަިއުފައިސާުނ1ުުވަނަުމާއްާދގެު)ށ(ުގ6.07ުުެންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިުގަވާއިދުގެުކަމަށްުބަޔާ
ގ2020ުުެުބަރުންޑިސ31ުެވެެއވެ.ުނަމަވެސް،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުފަސޭހައިންުފައިލުކޮށްުރިކޯޑުުކުރަންވާނެގޮތްުބަޔާންކޮށްދީފައި

ުނުދަ ުފައިސާ ުތަފުނިޔަލަށް ުބިލުތަކުގެ ުހުރި ުކައުންސިލްގެަބލަހައްާޓފައިނުުޞީލުއްކާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކި ުފައިސާުވުމުން ުއިދާރާއިން
ުފާހަގަކުރެވެނެވެ.ުދައްކަންޖެހޭުއަދަދުުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަން
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 5ގ6ުުެސަފުހާު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

އެކައުންަޓށްުޖަމާުުށްބަޔާންޮކށްފައިވާުގޮތަުވަނަުނަންބަރުގައ4ުި(ުެގުވަނަުމާއްދާގެު)ހ15.02ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުެގު
ފައިސާގެުތަުފޞީލުުުުހުރިވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުނުދެވ31ުިބަރުުމަހުގެުންކުރެވިފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިންުޭދންޖެހޭުފަރާތްތަަކށްުޑިސެ

ުހެއްޓުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ުލެބެ

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުު

ުބިންުކުއްޔަށްުހިފާފައިވާުފަރާތުންުވެފައިވާުބިންތައްުވަކިކޮށްފައިުނުވުމުންުމުއްދަތުުހަމައެއްބަސްވުމުގެުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު .6
 ބިންުބޭނުންކުރަމުންުގޮސްފައިވުންުުމުއްދަތުުހަމަވުމަށްފަހުވެސްު

ވަނަުމާއްދާެގ12ުުުދޫކުުރމުގެުގަވާއިދު(ުނުމަށްުނޫންުެއހެނިހެންުބޭނުްނތަކަށްުބިން)ދިރިއުޅުމުގެުބR-69ުޭ/2018ގަވާއިދުުނަންބަރު:ު
ުބިންުދޫކުރަންވާނީުއެުިބންުދޫުކރާުފަރާތާއިުއެުބިމާއިުހަވާލުވާުފަރާތާުދެވެ، )ހ(ުގައި ދުވެވޭުއެއްބަސްވުމެއްގެުމިގަވާއިދުގެުދަށުން
ކުއްޔަށްުދޫުކރާުުުގޮތުގައި،)ށ(ުގައިުެއއްބަސްވުމުގައިުހިމަނަންޖެހޭުމަްއދާތަކުގެުއަދިުމިުމާއްދާގެުކަމަށްުބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.ދަށުން

ނާވާނެުމިންވަރާއިުއަޅާެނުބިމަށްުބިމުުކުއްޔެއްުނަގާނަމަ،ުކުލީގެުމިންވަރާއިުކުލިުދައްކަންޖެހޭުގޮތާއި،ުކުލިުނުދައްކައިފިނަމަުޖޫރިމަ
ކަތްުއިދާރާއިންުސިނާޢީުމަސައްުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކޮލަމާފުށީުކައުންސިލްގެތުންުއެގޮުނުމަށްުބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.ފިޔަވަޅުތައްުހިމެ

ހަމަވެފައިުވީނަމަވެސް،ުުމުއްދަތުުއެއްބަސްވުމުގެުކޮށްފައިވާުބިންތަކުގެުތެރެއިންުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުހިމަނާފައިވާުބިންތަކުގެކުރުމަށްުދޫ
ުހިފާފަ ުކުއްޔަށް ުބިންތައް ުފަރާތުއެ ުގޮްސފައިވާއިާވ ުބޭނުންކުރަމުން ުއެއްބަސްވުންތައްކަން ުބިންތަކުގެ ުއެ ުނުވާަކންުއުުއަމާއި ކޮށްފައި

އެުބިންތަކަށްުނަގަންޖެޭހުސުް،ުނަމަވެވީގޮސްފައިުބޭނުންކުރަމުންުތައްބިންމިއެއްބަސްވުމެއްނެތިުއެފަރާތްތަކުންުމިގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.
ންސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެއްެވސްުިމހެންވުމުގެުސަބަުބންުިމބިންތަކުންުކައުުޮގތެއްުނެތްކަންުފާހަގަުކުރަމެވެ.ނެޭގނެުުބިމުުކުއްޔާއިުޖޫރިމަނާ

ުފާހަގަުކުރަމެވެ.ުުވެސްނުދާނެަކންުުއެއްުލިބިގެންއާމްދަނީ

ު ުތިރީއަދި ުތާވަލު ުބިންތަކުގ1ުެގައިވާ 406/2013/09ުއަދ406/2013/08ުުިއާއ07ުުި-2013-406ތެރެއިްނުުގައިުހިމަނާފައިވާ
ުދައްކަން ުބިންތަކަށް ުދޫކޮށްފަިއވާ ުދަށުން ުނުދެއްއެއްބަސްވުމުގެ ުތެރެއިން ުފަިއސާގެ ުުކިެޖހޭ ުފައިސާތައް ުދެހުރި ޖުލައ19ުުިއްކުމަށް

ުޙުކުމްކޮށ2020ުް ުކޯޓުން ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުކޮލަމާފުށީ ުގއ. ުގައި ުފައިވެއެވެ. ުދީފައިވާއަދި ުކުއްޔަށް ުއެކަށީގެންވާުުމިޙުކުމުގައި ބިން
ުއި ުކައުްނސިލްގެ ުކޮލަމާފުށި ުއުތުރުބުރީ ުހުވަދުއަޮތޅު ުބާރު ުއެންގުމުގެ ުހުސްކުރުމަށް ުދިނުމަށްަފހު ުލިބިގެންވާކަަމްށުމުއްދަތެއް ދާރާއަށް

ގެުނިޔަލަށްވެސ2022ްއޮކްޓޫބަރ06ުުުކަނޑައަޅާފައިުވީނަމަވެސްުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތާރީޚުު) ގެުޙުކުމާއިުއެއްގޮތަށްުކޯޓުުއެފަރާތްތަކުންުު(
ު ުއަދި ުނުވާކަމާއި ުދައްކާފައި ުފަރާތްތަކައެފައިސާ ުލިޔުމުން ުހުްސކުރުމަށް ުިބން ުށް ުއިދާރާއިން ުނުވާކަުގައަންކައުންސިލްގެ ުންފައި

ުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

-406އަދA/2013/01ުުި-406ގައިުހިމަނާފައިވ1ުުާތެރެއިންުތިރީަގއިވާުތާވަލުުމީގެއިތުރުންުއެއްބަސްވުންުހަމަވެފައިވާުބިންތަކުގެު
A/2013/02ުު ުއެއްބަސްވުމުގެ ުބިންތަކުގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުދަށުން ުކުލ4ުުިއެއްބަސްވުމުގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުމަހުންމަހަށް ުމާއްދާގައި ވަނަ

ދުވަހުގެުތެރޭގައިުކުލިުނުދައްކައިފިނަމ15ުުައެންގިުތާރީޚުންުފެށިގެންުު،ދުވަސްުވެއްޖެނަމަުބިންުވަކިވެދާނެކަމަށްުއަންގައ30ުިނުދައްކާު
ުއެގޮުތންުކުއް ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުލިބިގެންވާކަަމށް ުއިދާރާއަށް ުކައުްނސިލްގެ ުކޮލަމާފުށީ ުބާރު ުިބންވަިކކުރުމުގެ ުފަރާތުން ުހިފި ޔަށް

ު ުފެބްރުއަރީ ު)2014ުމިދެބިމަށް ުތާރީޚު ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުނުިވނަމަވެސް، ުކުލިދައްކާފައި ުފެށިގެން 06ުުިއން ުެގ2022ުއޮކްޓޫބަރު )
އެގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުިބންތަުކގެުުބިންތައްުކުއްޔަްށުހިފާފައިވާުފަރާތްތަކުންުވަކިކޮްށފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނިޔަލަށްވެސްުމި

ުުުގައިުއެވަނީއެވެ.1ުުޞީލުތައްުތާވަލުއިތުރުުތަފު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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6ގ6ުުެސަފުހާު

ުނުކޮށްުބޭނުންކުރަމުންދާުބިންތަކުގެުތަފުޞީލުުއުު:ުއެއްބަސްވުންުއ1ުަުތާވަލުު

ގެުނިޔަލަށ2020ުުް އިތުރުުތަފުޞީލުު
 ނުދެއްކިހުރިުފައިސާު

އެއްބަސްވުންުމުއްދަތުު
 ހަމަވިުތާރީޚުު

ބިންުދޫކޮށްފައިވާު
 ބޭނުންު

އެއްބަސްވުންު
 ނަންބަރުު

# 

އެްއބަްސވުންުުމްއދަތްުހަަމވިުތާީރޚުންު
 ފެށިގެންުފަިއސާުަދއްކާފައިުުނވޭ.

2014ުބަރުންނޮވ13ުެ 36,500 1 09-2013-406 މަސްެކއްކުމަށްު 

އިންުފެށިގެންުފަިއސ2014ުުާރީުވަރުުފެބު
 ދައްކާަފއިުނވޭ.

2018ުބަރުންޑިސ10ުެ 176,716  A/2013/02 2-406 އޮޑިަހރުގެު 

އިންުފެށިގެންުފަިއސ2014ުުާރީުވަރުުފެބު
 ދައްކާަފއިުނވޭ.

2018ުބަރުންޑިސ10ުެ 176,716  A/2013/01 3-406 އޮޑިަހރުގެު 

އިންުފެށިގެންުފަިއސ2015ުުާުބަރުންުނޮވެ
 ދައްކާަފއިުނުވޭ.

2015މ06ުުޭ 25,433  4 406/2013/07 މަސްެކއްކުމަށްު 

އިންުފެށިގެންުފައިސ2013ުުާޖުލައިު
 ދައްކާަފއިުނުވޭު

2017ޖުލައ24ުުި 44,507  5 406/2013/08 އޮޑިަހރުގެު 

ުޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިު

ަވނ12ުުަިބންުދޫކުރުމުގެުގަވާއިދު(ުު)ދިރިއުޅުމުގެުބޭނުމަްށުނޫންުއެހެިނހެންުބޭނުްނތަކަށR-69ުް/2018ގަވާއިދުުނަންބަރު:ުު)ހ(
އްބަސްވުމެއްގެުދަށުންުބިންުދުވެވޭުއެމެމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފަިއވާުގޮތަށް،ުބިންުދޫކުރާުފަރާތާއިުއެުބިމާއިުހަވާލުވާުފަރާތާުދެ

ުދޫކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ލިނުދައްކާުފަރާތްތަކާއިެމދުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުެއކިުފަރާތްތަކަށްުދޫކުރާުކުލީުބިްނތަކުގެުއެއްބަސްވުންތަކުގައިުގަާވއިދުންުކުު)ށ(
ުއެޅުމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވާުފިޔަވަޅުތައްުއަޅަންޖެހޭުމަރުހަލާތަކުގައިުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

1444ުުރަޖަބ01ުު
2023ުޖަނަވަރ23ުީ

ު
ު
ު
ު

ުޒީުޔާނިުޙުސައިން
 ޖެނެރަލްުއޮޑިޓަރ

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