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ުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކަނޑުހުޅުދޫު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށާއި، ުރައްޔިތުންގެ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަނޑުހުޅުދޫުއުތުރުބުރީ
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީުުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްު

ުުތަޢާރަފުު

ުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކަނޑުހުޅުދޫުުކުރެވުނުގެުދަށުންުއޮޑިޓްު )އޮޑިޓްުޤާނޫުނ(4/2007 ުރުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤާނޫނުުަނންބަ
ވަނަުއަހަރުގެުބަެޖޓުންުޚަރަދުުޮކށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުްނސިލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާުއެއްޮގަތށް،2020ުުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއުި، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާިއުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންަތއްތަކަށުް،
ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުުއެ ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާ ުވިޔަފާރިތަކާއި ުބެލެހެްއޓުމުގައިަދށުގައިވާ ުިހންގައި ުކަންކަން ދައުލަުތގެު އެހެނިެހން

ުބަޔާންކުރުމާއި،ތައްތައްުދަށްުޢަމަލުކޮްށފައިވާުގޮތާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންވާއިގަނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫ
ުއެުކަންކަންުޤާނޫނުުނަންބަރުޓަކައިުުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަމާމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުއިޞްލާޙުކުރަންު

އާުއެއްގޮތްވާު ަވނ36ުަގެުު)ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(2006/3ު ުއުތުރުބުރީުކަނޑުހުޅުދޫުުހވަދުއަތޮޅުުގޮތުގެމަިތންުުމާއްދާގެު)ހު(
މާއްދާގައިުުވަނ213ުުަދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،އަށްުހުށަހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީުުގެއިދާރާކައުންސިލްގެު

ުމަުބުނެފައިވާ ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަްނކަން ުއެ ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމިގޮތުގެަމތިން ުމިނިސްޓްުޖިލީހަށް ުއޮްފުރިޕޯޓު ރީ
ުހުަށހަޅައިއަށާއިފިނޭންސް ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރންމަންޓް ުވެބްސައިޓްު،ުލޯކަލް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ުރައްޔިތުންނަށް

www.audit.gov.mvުު.ެގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ 

 ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީު

ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިު، ވާގޮތުންުބަޔާންކޮށްފައިުވަަނުމާއްދާގައ2.03ުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވާއިދުތަކާއި ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާ ުމާލީ ުއިދާރާގެ އެއްގޮތްވާުުކައުންސިލްގެ

ުގޮތުގެމަތިން ،ު ުހުވަދުއަތޮޅު ުއިދާރާގެުކަނޑުހުޅުދޫއުތުުރބުރީ ުބެލެހެއްޓުމާއިުކައުންސިލްގެ ުހިންގައި ުކަންތައްތައް ޚަރަދުތައްުު،މާލީ
ުބަޖެޓުގައިުުރުމުގައިކު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން އެ

ކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުހިސާބުތައްުހަޤީަޤތާުއެއްޮގތަށްުޞައްޙަކަމާއިުފުރިހަމަކަމާއެކުުު،މާއިޚަރަދުކުރުުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި
 ތެކެވެ.ުއިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަުބެލެހެއްޓުމަކީުއެ
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުުގެ ުކަނޑުހުވަދުއަތޮޅު ުބަޖެޓުންުހުޅުދޫއުތުރުބުރީ ުއިދާރާގެ ުއެުުކައުންސިލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދު
ުބަޖެު ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބަެޖޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކުރުމަްށުއަހަރަށް ޓުގައި

ލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަުތގެުމާބަލަހައްޓާފައިަވނީުދައުލަުތގެުުއިއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައެުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުދާުއެއްގޮތަށްޯތުބެލުމެވެ.މާލިއްޔަތުގެުގަވާއި

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއަހޯދުމުގެުގޮުތންުުފރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރާބޭނުންވާުހެކިު

 އެހެނިހެންުކަންތައްތައްުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުު

 ނުވުންުުބާއްވާފައިުުއެއްފަހަރުުުހަފްތާއަކުުުބައްދަލުވުންތައްުުކައުންސިލަރުންގެު .1

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުނ7/2010ުުްޤާނޫނުުނަްނބަރުު) 24/2019ޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ު 8ުުއަށް ުޤާނޫނު( ުގެނައުމުގެ ުއިސްލާހު 68ުުުގެވަނަ ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުމާއްދާއިން ުމާއްދ112ުާުގެ 7/2010ވަނަ ުއަށްުވަނަ

ުކައުންސި ުކައުންސިލްތަުކންނާިއުސިޓީ ުރަށު ުވާގޮތުން ުއިސްލާހުގައި ުއަތޮޅުުު،އްފަހަރުލްތަކުންުކޮންެމުހަފްތާއަކުުއެގެނެސްފައިވާ އަދި
ުބާއްަވންޖެހެއެ ުބައްދަލުވުމެއް ުއާންމު ުތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުކައުންސިލްގެ ުއެއްފަަހރު ުމަހަކު ުކައުންސިްލގެުުވެ.ކައުންސިލްތަކުން އެގޮތުން

ުޢާ ުބައްދަލުވުމުގެ ުޖެހޭއިރު،52ުންމު ުބާއްވަން ުއަހަރ2020ުުުންސިލުކައުންުަކނޑުހުޅުދޫުބަްއދަލުވުން 35ުުވާފައިވަނީބާއްުވަނަ
ުވެ.މެފާހަގަުކުރަުބައްދަލުވުންކަން

ުދިންގޮތްުކުރަންުލަފާުއިޞްލާޙުު

ވަނަުމާއްދާގައިވ112ުުާގެު(ުދިެވހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު)2010/7ުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ކޮންމެުަހފުތާއަކު އެއްުފަހަރުުކައުންސިލްގެުއާންމުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށާއިުބައްދަުލވުމާުގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުފައިލުކޮްށުުގޮތުގެމަތިނުް،

ު.ރައްކާތެރިކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ

ުނުވުންުުށްފައިުކޮުުބައިވެރިުުސްކީމްގައިުުޕެންޝަންުުރިޓަޔަރމަންޓްުުދިވެހިރާއްޖޭގެުުމުވައްޒަފުންުުއަދާކުރާުުވަޒީފާުުއުޞޫލުންުުވޭޖްު .2

ުއްޒަފުންާނއިުމުވަުގޮތުންުގައިވާ(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ12ުަުގެު(ާޤނޫނުުޕެންޝަނާއިބެހޭުދިވެހިރާއްޖޭގެ)8/2009ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު
ުރިޓަޔަރމަންޓްުގެންފެށިުތާރީޚުންުދޭުވަޒީފާުރަޖިސްޓަރކޮށްުއޮީފހުގައިުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޕެންޝަންުމޯލްޑިވްސްުފަރާތްުދޭުވަޒީފާ

ވޭޖްުު،ނަމަވެސް.ުވެކުރާކަމެކެުލާިޒމްުޤާނޫނުންުުދެންނެވިުމިުމަްއޗަށްުފަރާތުގެުދޭުވަޒީފާުކުރުމަކީުބައިވެރިުއިސްކީމްގަުޕެންޝަން
ުބައިވެރިކޮށްފައިުުކީމްގައިސްުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމަންޓްުމުވައްޒަފުންުނަާގފައިވާުުބެލެހެއްޓުމަށްުސާފުކޮށްުސަރަޙައްދުުއިޖްތިމާޢީުއުޞޫލުން
ުު.ކުރެވުނެވެުފާހަގަުނުވާކަން
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3ގ3ުުެސަފުހާު

ުދިންގޮތްުކުރަންުލަފާުއިޞްލާޙުު

ުކައުންސިްލގެުންމަތީުގޮތުގެުގައިވާ(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ12ުަުގެ(ުޤާޫނނުުޕެންޝަނާއިބެހޭުދިެވހިރާއްޖޭގެ)8/2009ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު
ުކުރުމަށްުުބައިވެރިުމްގައިސްކީުޕެންޝަންުރިޓަޔަރމަންޓްުދިވެހިރާއްޖޭގެުމުވައްޒަފުންުއަދާކުރާުވަޒީފާުއުޞޫލުންުުކޮންޓްރެކްޓްުއިދާރާގައި

ުދަންނަވަމެވެ.ު

ުނުވުންުުހުށަހަޅާފައިުުއިދާރާއަށްުުކައުންސިލްގެުުލިޔުމަކުންުުމަޢުލޫމާތުުުއާމްދަނީގެުުވިޔަފާރިއާއިުުމެމްބަރެއްގެުުކައުންސިލްު .3

ުަނންބަރު ުހިންގުމުެގުޤާނޫނު(ެގ7/2010ުު:ުޤާނޫނު ުއުޞޫލުން ުލާމަރުކަޒީ ުދާއިރާތައް ުއިދާރީ ުމާއްދާަގިއުވ121ުަ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ނަ
އޭނާގެުއާމްދަނީއާއިުއާމްަދީނުުބަޔާންކޮށްފައިވަނީުމެްމބަރަކުުއިންތިޚާބުވުމާއެކުުއެުމެމްބަރެއްގެުފައިސާއާއިުވިޔަފާރީގެުމަޢުލޫމާތުުއަދި

ުގު ުވިޔަފާރީގެ ުގޮތްތަކާއި ުނަމަވެސްުޅުންތަކާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުލިޔުމަުކންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުހުށަހަޅަންވާނެލިބޭ ު،ކަމަށެވެ.
ު 3ުުކައުންސިލްގެ ުކުރެވުނު ުއިންތިޚާބު ުދައުރަށް 3ުުވަނަ ުތެރެއިން ުއ1ުާމެމްބަރުންގެ ުވިޔަފާރިއާއި ުމަޢުލޫމާތުުމެމްބަރެއްގެ މްދަނީގެ

ު.ުވެފައިވެއެހަޅާފައިުނުވާކަންުފާހަގަުކުރެވިލިޔުމަކުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުހުށަ

ުދިންގޮތްުކުރަންުލަފާުއިޞްލާޙުު

ުމާއްދާގައިވާުވަނ121ުަުގެ(ޤާނޫނުުހިންގުމުގެުއުޞޫލުންުލާމަރުކަޒީުދާއިރާތައްުުއިދާރީުދިވެހިރާއްޖޭގެ)7/2010ު:ުޤާނޫނުުނަންބަރު
ު.ުދަންނަވަމެވެުހުށަހެޅުމަށްުއިދާރާއަށްުކައުންސިލްގެުލިޔުމަކުންުމަޢުލޫމާތުުއާމްދަނީގެުވިޔަފާރިއާއިުމެމްބަރުންގެުތަށްގޮ

ު

1444ުރަޖަބ01ުުު
2023ޖަނަވަރ23ުުީ

ު
ުޒީުޔާނިުޙުސައިން
ޖެނެރަލްުއޮޑިޓަރ

ު
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