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 ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގެ ުހަވުދައޮތޅު ުއުތުރުބީރ ގެަމަނފީުށ 
 ރިޕޯޓް  ޮއިޑޓް  ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކުރެވުނު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް  2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2015 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގެމަނަފުށީ 

ނޑަ ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ، ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި،  ،ންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި
ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި 

 ގަވ އިދުތަކަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި 
އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފ ހަގައިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫ ،އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމ އެކު
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު މި

 ޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ހުަށހަޅައި، ރައް ޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
www.audit.gov.mv ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ. 

، މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔ ރުކޮށް ނުއަށް ނިމު 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ެގ  35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ ) 3/2006ަނންބަރު: ޤ ނޫނު  ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީއޮޑިޓް 
. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ )ހ(

ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.  ޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓްމ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑި ،ނުވުމުން
 ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޔަލަމި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕް ،އެހެންކަމުން

ކޮށް، ިމ ފ ހަގައިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ފ ހަގަމި ރިޕޯޓުގައި 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88ގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ސ  ބެލެހެއްޓުމުެގ މ އްދ ގައި ކައުންސިލް އިދ ރ  އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ަބލަހައްޓަންވ ނީ ދަުއލަތުގެ މުދަލ އި ފައި

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރު ކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައިން ތުގެ މަތީޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ޚަތައް ހިންގުމ އި، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންތައް
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި މ އި ކައުންސިލްގެ ރުންކުޤީތޯ ޔަ ކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006 :ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު ،އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީއެކުލަވ ލައި 
ނޑައަޅ ފައިވ  ކައުންިސލްގެ އިދ ރ  ހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކައުންސިލުން އެކޮށްފައިވަނީ އެ ައހަރަށް އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑައެޅިފަ ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއ އި  ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކ އި  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 2006/3 :ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު

 މަރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ަތއް ލ  2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫ

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ކުރެވުުނ ކަްނތަފ ހަގަ އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް 
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ެގނައުމެވެ.، ދިނުމ އެކުލަފ  

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ނު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކުރިން ބަޔ ންކުރެވު ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރަންޖެޭހ ފުއަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން  ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ށް އަމަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފައިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ރުން ހިމެނެއެވެ.ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުޞަވުމުގެ ފުރު

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ތުން މިގޮ

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި ކަ

ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ުލން ހިންޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ

mailto:info@audit.gov.mv


 

 
info@audit.gov.mvމެއިލް: -އ6430331ީފެކްސް: 3939332ފޯން: ދިވެހިރާއްޖެ.މާލެ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،، ވަނަ ފަންގިފިލާ(1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ގެ  8 ސަފުޙ  3  

މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ކަމަށް މި އޮފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 

 

 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ ނ އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫ ރ. 
 

ކޮށްފައިވ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން 35ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
މެ މީލ ދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮން
ތައްތަކުގެ ނގި ކަންނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހި 
 ހުވަދުއަތޮޅުަމވެސް، ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަ

ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި  2015ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ  ގެމަނަފުށީ އުތުރުބުރީ
ރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރިޕޯޓް ހިމަނައިގެ

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.

 

ށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ަބލައިގަންނަ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ  (2)
ށް ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަމޯލްޑިވްސް މަ
ރެޜަރީގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް 2.01ގަވ އިދުގެ 

ނަ ފައިސ  ( "ކައުންސިލްތަކުން ަބލައިގަނ2012ްނޮވެްމަބރު  08) 8/2012 ަނންބަރ: މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ
ގެ މަތީން ެއ ގޮތު ވ ުވމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަްށ ފޮނު

ލަތުގެ އ މްދަީނ ގަްނނަ ދައުސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުތަކުެގ ދަށުްނ ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައި
އި ވީނަމަވެސް، ބަޔ ންކޮށްފަ  ގެންދިއުމަށް ޖަމ ކުރަމުން ވެނިއު އެކައުންޓަށްފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެ

އިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ބަލައިގެންފަކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަުތގެ އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ ތަކުގެ ގޮތުގައި 
ޤ ނޫނ އި ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުރުފިޔ  ( )ތިރީސް ފަސްހ ސް ފަނަރަ-/35,015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015

ކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން އެ މުއައްސަސ ތަކުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމ ކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލި
 .ނިޔަލަށް ބަހައްޓ ފައި ހުުރން ގެ 2016ޑިސެމްބަރ  26ޖަމ ނުކޮށް 

 

ކައުންޓްތަކަށް އެދައުލަތުގެ އިދ ރ ތަކަށް ަބލައިަގންނަ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަަކށް އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ  (3)
 ،އި ވީނަމަވެސްގައި ބަޔ ންޮކށްފަ ވަނަ މ އްދ  1.01 އުަލުތގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެޖަމ ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދަ

 ފައިސ  ނަ އަދަދެއްގެްނފައިވ  ގިހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަަނފުީށ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ ިއދ ރ އަށް ބަލައިގެ
 ުވން. ކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިފައިނުޖަމ  ބޭންކް އެކައުންޓަށް  ގަވ އިދުން، (ގައި 2ތ ވަލް  )ތަފްސީލް

 
  

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )
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 124ެގ ( ނުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރު) 7/2010ޤ ނޫން ަނންބަރު:  (4)
އ އި  ބަރެއްގެ ފައިސ މެމް ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެން ތީމަ ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ

ޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން މައި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ އ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ  އަދި އ މްދަނީމަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ 
 މެމްބަރަކު އެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީަނމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 

 ނުވުން.ސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައިމަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުން

 

 ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ޤ ނޫނ  ބ. 

( އަށް 3( އިން )1)ަބރު ންސްގެ ނަގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ )ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  31ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުންހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުީށ  ،މައިގަ

 ކައުންސިލުން އެއަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ އެ އަހަރަށް  2015ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ޫނނު ނަންބަރުބަ އްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( )ދައުަލތުގެ މ ލި 2006/3 :ޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
  މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫުނަތކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ،އ އި

ނޑުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ،ފިޔަވައި މައްސަލަބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި ( 4ބަރު )ން ނަ)ށ( އަދި  ދ ރ އިން ގެ އިމައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7 :މަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނންަބރޢަ

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

 
 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ފ ހަގަ ގައި ޓް އޮޑި ޅ. 

 

 

 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .1

ގޮތުްނ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   35ެގ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( 3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު: 
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  
ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ 

 ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. ހިމަނައިގެން، އަހަރީ

ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި  2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ނަމަވެސް، 
ކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަ

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަެމވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަެމވެ.
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ހުވަދުައޮތޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ  ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ުހށަހަޅ ފަިއ ނުވުމުގެ ސަަބބުން
ތަުކގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ަވީނ އަށް ނިމުުނ މ ލީ އަހަރުގެ މ ީލ ބަޔ ން 2015 ޑިސެންބަރ 31ންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައު

 ނުވެފައެވެ.

 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

 ،ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް  މިގޮުތންހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  އޯގަސްޓް D2/CIR/2016/9 (29-13ތުގެ އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮ
  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތަށް ަކއުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެއް އ   ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް((2016

 D2/CIR/2016/14-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: އަދި )ށ( 
 ގައި 'މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ އިގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ' ގެ ސަރކިއުލަރ (2016 ޑިސެމްބަރ 19)

  ދަންނަވަމެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް ފުިރހަމަކުރުމަށްވެސް 

 

ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން  .2
 ގެންގޮސްފައިނުވުން 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުަމށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 

ންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެޭހ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ 2.01ގަވ އިދުގެ 
( "ކައުންސިްލތަކުން ބަލައިަގންނަ ފައިސ  މޯްލޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 2012 ނޮވެމްބަރ 08) 8/2012 :ސަރކިއުލަރ

ތަުކެގ އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު
ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަީނ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭެޓޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް 

 ވެއެވެ.ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައި

ދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 އަދި 2014 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ގެމަނަފުށީުބރީ އުތުރުނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު 
)އަށ ވީސް  -/28,015އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ަބލައިގެންފަިއވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓް ވިޔަފ ރި ފީ ގެ ގޮތުގައި ިލބިފަިއވ  

)ހަތް ހ ސް( ރުފިޔ   -/7,000ހ ސް ފަނަރަ( ރުފިޔ  އ އި އަމިއްލަ ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި ިލބިފައިވ  
ލިކް ޕަބްގެ ނިޔަލަށްވެސް  2016ޑިސެމްބަރ  26)ތިރީސް ފަސް ހ ސް ފަނަރަ( ރުފިޔ    -/35,015ޖުމްލަ އ އި އެކު 

ޖަމ ނުކޮށް ހުރި ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް ލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޕަބްޖަމ ކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ބޭންކް އެކައުންޓަށް 
 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ތިރީގައިވ  ތ ވަލު 
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ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުިރ  ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ : 1ލް ތ ވަ

 ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް 

 
 ތަފުޞީލް 

 ލަ ޖުމް  އަހަރު 

2014 2015 
 28,015 17,685 10,330 ފީ  ވިޔަފ ރި އިމްޕޯޓް

 7,000 7,000 0 ކުރުމުގެ ފީއަމިއްލަ ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓްރީ 
 35,015 24,685 10,330 ޖުމްލަ 

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

އ އި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ވަނަ މ އްދ  2.01މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ   ދައުލަތުގެ
( "ކައުންސިްލތަކުން ބަލައިަގންނަ ފައިސ  މޯްލޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 2012ނޮވެމްބަރ  08) 8/2012 :ސަރކިއުލަރ

އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނުތަުކެގ 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިްކ  ގަންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައި

 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

  އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ގަވ އިދުން ބެންކަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުން  .3

ބަލައިަގންނަ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމ ކުރަްނ ދައުލަތުގެ އިދ ރ  ތަކަށް 
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ،ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ވަނަ މ ްއދ  1.01 އުލަތުެގ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ އިދުގެޖެހޭނެކަމަށް ދަ

ދ ރ އަށް ބަލައިގަްނނަ ަފއިސ ، އެފައިސ  ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ގަވ އިދުްނ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ިއން އެ އި
ވަނަ އަހަރު އިދ ރ އަށް ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެތެރެއިން ބައެއް  2015ޖަމ ކުރަމުން ނުދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 

ސްތަކެއް ވަންދެން ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ފައިސ ތައް ބޭންކް އެކައުންޓް ތަކަށް ޖަމ ނުކޮށް ގިނަ ދުވަ
އިދ ރ އަށް ބަލައިގެންފައިވ  ފަިއސ ގެ ތެރެއިން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްަތކެއްވަންދެން ތިޖޫރީގަިއ 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2ބަހައްޓ ފައިވ  ފައިސ ގެ ތަފުޞީްލ ތިރީގައިވ  ތ ވަލު 
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 ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް : 2ތ ވަލް 

ތިޖޫރީއަށް ވެއްދި 
 ތ ރީޚް 

 ދުވަސް  ބެންކަށް ޖަމ ކުރި ތ ރީޚް  ފައިސ ގެ އަދަދު  ތަފުޞީލް 

އިން  26/02/2015
 އަށް 28/04/2015

ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީގެ 
 ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  

 61 2015އެޕްރީލް  28 300,000

އިން  26/02/2015
 އަށް 28/04/2015

ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  

 61 2015އެޕްރީލް  28 10,060

އިން  29/04/2015
 އަށް 30/08/2015

ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ފައިސ   ބަލައިގެންފައިވ 

 123 2015އޮގަސްޓް  30 57,273

އިން  02/06/2015
 އަށް 30/08/2015

ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  

 89 2015އޮގަސްޓް  30 200,000

އިން  01/10/2015
 އަށް 19/11/2015

ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  

 49 2015ނޮވެމްބަރ  19 75,000

އިން  21/11/2015
 އަށް 30/12/2015

ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  

 39 2015ޑިސެމްބަރ  30 210,000

އިން  31/08/2015
 އަށް 17/02/2016

ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  

 170 2016ފެބްރުއަރީ  17 139,750

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ގައި ވ ގޮތުގެ މަތީްނ ވަނަ މ އްދ  1.01ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިަގންނަ ފައިސ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 އެފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް އެފައިސ  ޖަމ ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން މްކައުންސިލް މެ  .4

ވަނަ  124ގެ ( ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރު) 7/2010ޤ ނޫން ނަންބަރު: 
މެްމބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ  ވުމ އިއެކު އެ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ިއންތިޚ ބުކައުްނސިލަށް ހޮވޭ މަިތން  މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ

ތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް  އަދި އ މްދަނީއ އި އ ްމދަނީ ލިބޭ ގޮްތތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންމަޢުލޫމ ތު 
އުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ ވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް، ކަ ހުށަހަޅަން

 އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.
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