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  ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގެ  މާެމްނޫދ  ުއުތުރުބރީ ައޮތޅު  ދު ުހވަ 

  ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢާރަފު  ހ.

) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 2007/4ނަންބަރު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު  ދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަ (އޮޑިޓް ޤާނޫނު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި  2015 ކައުންސިލް އިދާރާގެމާމެންދޫ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮ  ،ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް  ތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،   އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ވާއިދާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ،މާލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

މާލީ ކަންކަމާއި  އިދާރާގެ ގެޤާނޫނާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

 މަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުގުޅުންހު

އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އެކުއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާ

. އަދި މި ރިޕޯޓު މި ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ

 ހުށަހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ތޯރިޓީއަށްޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ 

www.audit.gov.mv .   ގައި ޝާއުިޢކުރެވޭނެއެވެ

އަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަްއ  2015ޑިސެންބަރު  31 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ

ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވާ  ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުެގ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަށު( 2013/1ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 

މި މާލީ ބަޔާންތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ގައިވާ ފޯމެޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް )މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާގުޅޭ

ގ ފްރޭމްވަރކްއަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން ،ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ލާޒިމްކުރާގޮތަށް

މި އޮޑިޓް  ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތުމާ ގުޅިގެން

  ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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ފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވި  އިދާރާގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

  ވަމެވެ.އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް 

 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

)  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ  88 ގެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

އިސާ ބެލެހެއްޓުުމެގ ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފަ އިދާރާ އަށް ގެމާއްދާގައި ކައުންސިލް

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ 3/2006 ޔާންކޮށްފައި ވުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަ

) އިން ބާރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ދައުލަތު ގެ މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު

ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ންގުމާއި، ޚަރަދު ކޮށްމާލީ ކަންތައްތައް ހި އިދާރާގެ ގެގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގަވާއިދާ އެއް

ޖެޓުގައި ބަލްވާ ގޮތަށް، ޙާޞި މަޤުޞަދުތައް އިދާރާގެ  ގެސިލްކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ނޑަ ކަ  ކައުންސިލްގެ ކުރުމާއި ންއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަޤީކުރުމަށް ކަ

ށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަްއ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާ އެ

) ގެ (ދައުލަތުގެ މާލިއް 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެުޅމަކީ އެކުލަވާލައި އޮޑިޓް  46ޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާފައިވާ މާދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ހުވަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ކައުންސިލުން އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ވަނަ  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ނޑައެޅިފަ ،ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އިވާ ކަންތައްތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ކުރުމަށް  ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ރާގެ ދަށުގައިވާ އާއި އެ އިދާ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،އާއި ކަ

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ (ދަ 2006/3ވިޔަފާރިތަކާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ދާރީ ދާ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  2010/7ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ،ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

 ޤާނޫނުތަކާިއ ހެން މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނި އާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)އުޞޫ

ކުރެވުނު ކަންތައްަތއް ކަމަށް ފާހަގަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭދިނުމާއި،  މަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްގަވާއިދުތަކަށް އަ 

  މެވެ.އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައު، އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު 

ޤާނޫނުތަކާއި ވުނު ކުރިން ބަޔާންކުރެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދާރާގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްަޔތުގެ ތެރޭގައި

 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

. މި އިޖް ތައްތު ޖްރާއައި މަލުކޮށްފައި ކާއި ޚިލާފަށް އަކާއި ގަވާއިދުތައެ ޤާނޫނުތަ ތުތަކުގެ ތެރޭގައިއަރާފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ

  މުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ވު
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ރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަ 2015އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ހުވަމިގޮތުން 

 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ އެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އުލަތުގެ މާލިއްޔަުތެގ ދަ ،އާއި ކަ

ގުމުގެ ޤާނޫނު ައދި  ހިންލުންޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ

މިންވަރާމެދު ވިފައިވާ މަލު ކުރެއަމާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ

. މި އޮފީހުން ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ

  

  ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެ ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫރ. 
 

 ގޮތުން، ވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  35 ގެ )2006/3: ނަންބަރު ( ޤާނޫނު  އްޔަތުގެމާލި ދައުލަތުގެ ) 1(

ނޑައަޅާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  މި އޮފީހެއްގައި، ކޮންމެ ދައުލަތުގެ  ނިމޭތާ  އަހަރެއް މީލާދީ ކޮންމެ  ވެރިޔާ، ޒިންމާދާރު  ކަ

 ރިޕޯޓް  ތައްތަކުގެކަން ހިނގި އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި އެ ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ މަސް ތިން

 މާމެންދޫ ތުރުބުރީއު އަތޮޅު ހުވަދު ،ނަމަވެސް. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން،

 ހިމަނައިގެން، ޓްޕޯރި ކަންތައްތަކުގެ  ހިނގި  އިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި، މާލީ އަހަރުގެ  ވަނަ 2015 ގެއިދާރާ ކައުންސިލްގެ

 ހުށަހަޅާފައި  ނެރަލަށްޖެ  އޮޑިޓަރ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތުގައި، ބުނާ  މާއްދާގައި އެ  ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް  އަހަރީ

އިވާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ އިން ހުށަހަޅާފަކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާމެންދޫ  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ދު ހުވަވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް 

 ނުވުން. ކަކަށްތަޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން ގޮތަށް ތައްރކްއަކާ އެއްގ ފްރޭމްވަ އެކަށީގެންވާ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން

 

އަހަރުގައި  ވަނަ  2010ކައުންސިލްތަކުގެ މަޤާމްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއިން ލޯކަލް  ) 2(

ކުގެ މެންބަރުންނަށް ގެ (ހ) ގައި ރަށު ކައުންސިލްތަ 4ފާސްކުރައްވާފައިވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތާވަލް 

) ރުފިޔާ ގެ ޕްރިމިއަމް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް  3,500/-ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު  (ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ

  ލް މެމްބަރަކަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ކައުންސި ،ހަމަޖައްސަވާފަިއ ވީނަމަވެސް

-/3,500 (  2015) ރުފިޔާ ތޭކަ(ސަތާރަހާސް ފައްސަ -/17,500ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ  (ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ

 .ވަނަ އަހަރު ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވުން

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ވަނަ މާއްދާ އާއި 13) ގެ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 3(

) "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ 2012ނޮވެމްބަރު  08( 8/2012އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި   ވީނަމަވެސް،ފައިސާ މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ތެރެއިން  ގެބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ފައިސާތަކުގެ ގޮތުގައި 

ދައުލަތުގެ ރުފިޔާ  ޅީސް ދެާހްސ ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ތިނެއް)(ސާ 42,293/-ޔަލަށް ގެ ނިވަނަ އަހަރު 2015
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މަތިން އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ގައިވާ ގޮތުގެޤާނޫނާއި ގަވާއިދުމާލިއްޔަތުގެ 

 .ބަހައްޓާފައި ހުރުން ނިޔަލަށް  ގެ 2016މެއި  01ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް 

 
' ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ) 4(  103ގެ  2010/07'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ށް ލިބޭ ފައިާސ ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަ  1.01ވަނަ މާއްދާ އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭެނ އެ ފައިސާ ލިބޭ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުން ،ބޭންކަށް ޖަމާކުރާނެ ވަގުތު އޮއްވައި ބަލައިގެންފި ނަމަ

ންފައިވާ ފައާިސ ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެ 2015މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 

.ޖަމާ  ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވުން

 

ގެ ތަފްޞީލު، އެ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ތިޖޫރީގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ 6.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 5(

ށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ހަފުތާގެ ނިޔަލަ، ނެގި، ނުވަތަ އެފައިސާއެއް ބަލައިގަތް ތާރީޙު އެނގޭނެ ގޮތަށް  ފައިސާ އެކަންޓުން

 ،ނަމަވެސްވީ  ންކޮށްފައިހޭ ކަމަށް ބަޔާފައިސާގެ ރިޕޯޓުން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ތިޖޫރީ ފައިސާގެ ހަފްތާގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓަންޖެ 

ސިލް މެދުވެރިކޮށް ހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ އާއި އަދި ކައުންމާމެދުންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި އެ 

ރީގައި ބަހައްޓައިގެްނ ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ ތިޖޫ

  ނުވުން.ން ބަލަހައްޓާފައިމިފައިސާގެ ތަފްޞީލް ވަކިވަކިން އެނގޭނެހެ ،ޚަރަދުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވާއިރު

 

ނަ މާއްދާގެ ވަ 6.25(ށ) އަދި މި ގަވާއިދުގެ އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 1.12ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 6(

.އޭ ނުވަތަ ބެ  .އެމް ންކް ބާކީ ތަފާތު (ހ) ގައި އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކާ ބާކީ އާއި އެމް

ޔާންކޮށްަފިއ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓްއެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ބާކީ ތަފާތުވާގޮތް ހޯދުމަށް ބަ ،ވެއްޖެނަމަ

 ރިކޮންސިލިއަޭޝްނ ވަނަ އަހަރު އެ އިދާރާގެ ހަތަރު އެކައުންޓްގެ 2015މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ވީނަމަވެސް

 ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން. ވާސްޓޭންމެންޓެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި

 
ބޭ ފައިސާެގ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލި 2.04ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 7(

ވަހުގެ ހިސާބު ހިސާބު، ކޮންމެ އެކައުންޓެއް ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ކޮންމެ މަހަކު އަދި އަަހރު ނިމުމުން އަހަރު ދު

ދާރާއިން ލިޭބ ވަނަ އަހަރު މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އި 2015 ،ހައްޓަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްބަލަ

 ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން.

 
ތަނުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ތަނަށް ޙިދްމަތް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  2ވަނަ ބާބުގެ  8 ދުގެ އިމާލިއްޔަތުގެ ގަވާދައުލަތުގެ  ) 8(

ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާފައި ސްޓޮކް ގައި ބަހައްޓާނަމަ، އެތަކެތި ސްޓޮކް ބާކީ އަށް ވައްދައި ތަކެއްޗަށް 

އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ސްޓޮކަށް  ރާއިންމާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާވާނުވާގޮތް ބެލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ގަންނަ ތަކެތި ސްޓޮކް ފޮތަށް ވައްދައި ގަވާއިދުން ބާކީ ކުރަމުން ނުގެންދާތީ އާއި ސްޓޮކުން ދޫކުރާ ތަކެތި ދޫކުރުމުެގ 
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ސްޓޮކް ފޮތުެގ  ސްޓޮކް ގުނިއިރު ވަނަ ދުވަހު 2016އޭޕްރިލް  18ކުރިން ބާކީ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ، 

 ދިމާނުވުން.ހުރި އަދަދު މާއްދީ ގޮތުން އި ސްޓޮކުގައި ބާކީއާ

 
ބޭ ދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިހަދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ގައި ވަނަ މާއްދާ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 9(

ސާމަްޕްލެގ ރުމަށް ކުޑިޓް ނަމަވެސް، އޮވީ  ހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއް އެކުލަވާލައި ބެލެހުރިހާ ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެ

ދަލުގެ އަގު ޙް، މުނެތުމާއި، މުދާ ލިބުނު ތާރީގޮތުގައި ނެގުނު ގިނަ އައިޓަމްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި 

 ނުވުން. ގަވާއިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަަފއިއަދި މުދާ ހުރި ތަން 

 
 ގޮތުގެމަތިން އިވާމާއްދާގަ ވަނަ 124 ގެ ' ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާޢިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ' ) 10(

 ހުށަހަޅާފައި މެންބަރުން  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމާތު އާމްދަނީގެ ވިޔަފާރިއާއި މެންބަރުންގެ 

 ވުން.ނު

 
ރައްޔިތުންނަށް އި ވަނަ މާއްދާ ގަ 110 ޤާނޫނުގެ'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  ) 11(

ރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަިދ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަ 

 ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއިހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބައްވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަ

 އިދާރާގެ ކުރިއަްށ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށާއި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްގެ ،މާލީ ރިޕޯޓާއި

މެްއ މު ބައްދަލުވުއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޢާއް

 ޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ބައްދަލުވުންތައް ބައްވާފައި ނުވުން.ބާއްވާނެކަމަށް ބަ 

 
ކައުންސިލަށް  އިވަނަ މާއްދާ ގަ 96ގެ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު' ) 12(

ސިލްގެ ބަޖެޓް ކައުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް ބަލައިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ

އުންސިލްެގ ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާސް 15ޖެނުއަރީ މަހުގެ  އެއަހަރުގެ

. އިދާރާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލާފައި   ނުވުން

 

  ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު އި ގަވާއިދަށް  ޢަމަލު ޤާނޫނާ ބ. 
 

) އަށް 9) އިން (1(ހ) ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަމްބަރު (

ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި  31ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ  ،މައިގަ

އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން  2015ޑިސެމްބަރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް ،ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް  ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަ ) އާއި 2006/3ޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

. ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް   ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ
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ނޑުގޮތެއްގައި ،) އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައ12ިއިން () 10(ށ) އަދި ނަމްބަރު (  އެ ކައުންސިލުްނ މައިގަ

) ހި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ންގުމުގެ ޤާނޫނު

.   އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ

  

  ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޓްއޮޑި ޅ. 

  

 އެއް ނެތުން ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކް  ންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާ  . 1
  

ގެ ކޮންމެ ދައުލަތު ބުނާ ގޮތުން  އި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ 35)ގެ 2006/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 

ނޑައަޅާ ޒިން  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  މާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިންއޮފީހެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ އައެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، 

  ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

ތަކާއި އިދާރާގައި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު 2015ގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫނަމަވެސް، 

އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ތުގައިބުނާ މުއްދަ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި 

 ޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ހުވަދު އަތޮޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި، މި އޮފީހަށް  ޅާފަިއވީ ނަމަވެސް،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަ

މްވަރކްއަކާ އެއްގޮތަށް ރޭއެކަށީގެންވާ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ ބަާޔންތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

. އެހެންކަމުން،  ކައުންސިްލެގ  ބުރީ މާމެންދޫހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

.ން އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތްކަ 2015ޑިސެންބަރު  31ގެ އިދާރާ   ފާހަގަކުރަމެވެ

  

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

، މާލީ ބަޔާންތައް ކައުންސިލްގެ ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ ކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

: )ގެ 2016 އޯގަސްޓް D2/CIR/2016/9  )29-13ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދީ ނެރެފައިވާ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ނަންބަރު

)އާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަ   ވަމެވެ.ސަރކިއުލަރ ގައި ވާ ނަމޫނާ (ފޯމެޓް
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  ނަގާފައިވުން ފައިސާ ފާސްކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ނަގުދު  ޕެކޭޖެއް ނުނަގާ، އިނާޔަތްތައް އިންޝުއަރެންސް ހެލްތް  . 2
 

ގެ ދަށުން  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  100ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާ އާއި  102ނޫން އަސާސީގެ ޤާ

ނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއިން މުރާޖައާ ކުރައްވާ/އެކުލަވާލައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަ  26ން ކަ

ރައްޔިތުންގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މަޤާމްތަކަށް ގައި  3.5ގައި ނިންމަވާ މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅުއްވި ރިޕޯޓްގެ  2010އޯގަސްޓް 

ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށް  ގެ (ހ) ގައި ރަށު 4ލް ތާވަލް ޞީސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްމު ހުށަަހޅާފައިވާ މަޖިލިހުން

) ރުފިޔާ ގެ(ތިންހާސް ފައްސަތޭ  3,500/-އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު ހެލްތް  ދިނުމަށް  އްޕްރިމިއަމް ޕެކޭޖެ ކަ

. -މެމްބަރަކަށް    ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ކައުންސިލް ނަމަވެސް  ހަމަޖައްސަވާފަިއވެއެވެ

)(ތިންހާސް ފައްސަތޭ 3,500/ ވަނަ އަހަުރ  2015(ސަތާރަހާސް ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާ  -/17,500ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ ކަ

  ކުރެވުނެވެ. ފާހަގަނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާކަން 

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިާވ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިނާޔަތްތައް

. އުސޫލުތަކާއި މަޤްސަދްތައް ހާސިލް  ވާގޮތަށް ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ޕަބްލިކް ބޭންކް ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީ  ނަމުގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  . 3
 ނުވުން  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި 

 

) ގެ  3/2006ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

13  . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  އަދިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ

ނަ ފައިާސ ) "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަނ2012ްނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ދައުލަތުެގ 

.ޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އަންގަވާފައި ކޮންސޮލިޑޭ   ވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގައި  2015ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަމުގައި މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ނަމަވެސް

.އޭ ގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް،  ،ބަލައިގެންފައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ .އެމް  ތިޖޫރީގައިއެމް

. މިގޮތުން  ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަ ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިްކ  2015ޑިސެންބަރ  31ކުރެވުނެވެ

ގެ  2016މެއި  01(ސާޅީސް ދެހާްސ ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ތިނެއް) ރުފިޔާ  42,293/-ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންްސ  . މީގެ ތެރޭގައި މައިގަ ނިޔަލަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ

. މިގޮތުން .ރިފައިސާގެ ތަފްޞީ ޖަމާނުކޮށް ހުފީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ޖޫރީމަނާ ފައިސާއެވެ   ްލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
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ގެ  14 ސަފުޙާ 8  

  ފައިސާގެ ތަފްސީލް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި  :1ތާވާލް 

  ފައިސާ  ތަފްސީލް 

 -/860މަސްދޯނިފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ ފީ އަދި އޮޑި ނަންބަރަށް ދައްކާ ފައިސާ 
 -/11,683  ޖޫރީމަނާ 

ނޑު އުޅަދު ފަހަރު ސާވޭކުރުމަށް ދެއްކި ފައިސާ  -/350 ކަ
 -/29,400 މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ

 -/42,293  ޖުމްލަ 
  

  ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އި 

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)  3/2006ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެކިއެިކ  13ގެ 

މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ  ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ އާމްދަނީ ފައިސާއާމްދަނީ އޮފީސްތަކުގެ 

  އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

) 2012ނޮވެމްބަރު  08( 8/2012) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނ(

" ގައި "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މޯލްޑި ވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

.ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެ    ކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައިވުން ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް  އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ވާއިދާއި ގަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  . 4
 

ވަގުުތ  ޖަމާކުރާނެ ބޭ ފައިސާ ބޭންކަށްމާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިވަނަ  1.01ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

. އަދި  އެ ފައިސާ ލިބޭ ުދވަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭނެ ،އޮއްވައި ބަލައިގެންފި ނަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

' ގާނޫން ނަމްބަރު  ަވަނ  103ގެ  2010/07'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ންކް އެކައުންޓަކަށް ސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ބޭއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންމާއްދާގަ

. ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވާ  2015ގެ އިދާރާއިން މެންދޫ ކައުންސިލްމާ ،ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޖަމާކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވީ ނަމަވެސް ލިބޭ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

. މަހުންމަހަށް ވެސް ފައިސާ ވަނަ އަހަރު  2015މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ  ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ

. ލްފައިވާ ބައެއް ފައިސާގެ ތަފްޞީޓާތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޖަމާ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައް    އެވެ

  



 

 

ިދެވހިރާއްޖެ މާލެ، ަމގު، އަޙްަމދު އަމީރު ބިލްިޑންގ، ޣާޒީ އޮފީްސ، ޖެނެރަލްގެ ޑިޓަރއޮ  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv : : 3939 332 އީމެއިލް  ފޯން

ގެ  14 ސަފުޙާ 9  

  

  ލް ޓާފައިވާ ބައެއް ފައިސާގެ ތަފްޞީ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައް އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޖަމާ ވަނަ  2015: 2ތާވާލް 

  ޚްބެންކަށް ޖަމާ ކުރި ތާރީ  ފައިސާ  ރަސީދު ނަންބަރ  ތާރީހް
  ޖަާމ ުނކުރޭބޭންކަށް   1,800 7/2015  11/01/2015
  ބޭންކަށް ޖަާމ ުނކުރޭ  2,165 74/2015  10/04/2015
  ބޭންކަށް ޖަާމ ުނކުރޭ 81/20156,000 10/04/2015
  ބޭންކަށް ޖަާމ ުނކުރޭ  1,000 154/2015  26/04/2015
  ބޭންކަށް ޖަާމ ުނކުރޭ  3,600 213/2015  07/08/2015
  ބޭންކަށް ޖަާމ ުނކުރޭ 880 302/2015  08/12/2015

 

  ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

 ބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރާނެ ގޮތަށް ލިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ  1.01 ގެގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

. ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ  ،ވަގުތު އޮއްވައި ބަލައިގެންފިނަމަ   ދަންނަވަމެވެ

  ޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން އް ބަލަހަ  ލިޔެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް  ލް ގެ ތަފްޞީ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  . 5
 

ލު، އެ ފައިސާ ގައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާގެ ތަފްޞީވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ތިޖޫރީ 6.16ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ސާގެ ރިޕޯޓުން އެނގޭނޭ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައި، ބަލައިގަތް ތާރީޙުއެކަންޓުން ނެގި، ނުވަތަ އެފައިސާއެއް 

. މާމެދުންދޫ ކައުންސިލަްށ  ،ނަމަވެސް ގޮތަށް ތިޖޫރީ ފައިސާގެ ހަފްާތގެ ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ރިކޮށް ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މްދަނީ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ އާއި އަދި ކައުންސިލް މެދުވެލިބޭ އާ

 ،ރަދުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވާއިރު ސާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާ ފައިދައުލަތުގެ އެކި 

. މިހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލް ވަކިވަމިފައިސާގެ ތަފްޞީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކިން އެނގޭނެހެން ބަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ރިޕޯޓުން ތިޖޫރީގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އެނގެން ނެތް ކަމާއި އަދި 

. އެނގޭނޭ ގޮތެއް އެކަން، އާމްދަނީ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް   ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިޖޫރީގެ ހަފްތާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ 6.16ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(ހ) 

ޒަފުގެ އިތުރަށް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އެ ހިސާބު ޗެުކކޮށް، އެ ފައިސާ ގުނައި، އަދި �މުވައް އި ހަވާލުވެ ހުރިތިޖޫރީއާ

 .   އޮފީހުގެ އިސް ވެރިއަކު އެ ހިސާބު ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ގައިހުރި ނަުގދު ތިޖޫރީ، ތިންފައިވާ ގޮތުގެ މަވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށް 6.16ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(ށ) 

ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ، ގޮތަށް ލު، އެ ފައިސާ އެކަންޓުން ނެގި، ނުވަތަ އެފައިސާއެއް ބަލައިގަތް ތާރީޙު އެނގޭނެ ފައިސާގެ ތަފްޞީ

. ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާގެ   ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ލް ޞީގައި ހުރި އައިޓަމް ތަކުގެ ތަފްބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ ވަކިން އެނގޭނޭހެން ތިޖޫރީތިޖޫރީގައި އެކި ކަންކަމަށް (ނ) 

.   އެނގޭނޭ ގޮތަށް ތިޖޫރީ ގައި ހުރި ފައިސާގެ އައިޓަމް ބާކީ އެއް ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުން ކުރާ އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން  އި ގަވާއިދާ  . 6

  ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން 
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭންކްއަކަށް  1.12ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ބާީކ  އަދި އައިޓަމް ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކައުންޓް  ކުރި އޮފީހަކުން އެފައިސާ ޖަމާ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފިނަމަ އެ

ބާކީ އަދި އޮފީހުގެ ހިސާުބތަކުން ދައްކާ  އާއި އެކައުންޓު ބާކީ އައިޓަމް ގެ މަތިންވާ ގޮތުކުރުމަށާއި އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި

. އަދި ދައުލަތުގެ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބާކީއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކާ ބާކީ އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެކައު  6.25ގަވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތު

ބާކީ ތަފާތުވާގޮްތ ކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް އެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ރި ،ނަމަ .އޭ ނުވަތަ ބެންކް ބާކީ ތަފާތު ވެއްޖެއެމް.އެމް

ވަނަ އަހަރު އެ އިދާރާގެ ހަތަރު  2015މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ،ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް

ބޭންކު އެކައުންޓުން ދައްކާ  ގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް އެކައުންޓްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭންމެންޓެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

  އެވެ.މަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވެދިމާކުރު އާއި ބާކީ އާއި ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ 

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  1.12ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(ހ) 

ހިސާބު ބަލަހައްޓައި  ފައިސާގެ ކުރި އޮފީހަކުން އެޖަމާ ފައިސާ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭންކްއަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފިނަމަ އެ

. އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ބާކީ އައިޓަމްއަދި  އެކައުންޓް  ބާކީ  އައިޓަމް ގެ މަތިންވާ ގޮތު(ށ) ގައިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މެންޓް ސްޓޭޓް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ބާކީ އަދި އޮފީހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ބާކީއަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް އެކައުންޓުއާއި 

  އެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 (ހ) ގައި އެކައުންޓް ފޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭ ދުވަހު ދައްކާ ވަނަ މާއްދާގެ  6.25ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(ށ) 

.އޭ ނުވަތަ ބެންކް ބާކީ ތަފާތު ވެއްޖެނަމަ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެން ޓް އެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ބާކީ އާއި އެމް.އެމް

ތަފާތުވާގޮތް ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުން ބާކީ ދިމާނުވެއްޖެނަމަ، ތަފާތުވާ 

.   ސަބަބު ހޯދައި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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  ނުވުން  ހިމެނޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ދުވަހުގެ ހިސާބާއި އަހަރުގެ ހިސާބު  ލިބޭ ފައިސާގެ މަސް  . 7
 

ފައިސާގެ ހިސާބު،  އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)  2.04އިދުގެ ވާގަ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ކަމަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެ ގެ ހިސާބު ކޮންމެ މަހަކު އަދި އަހަރު ނިމުމުން އަހަރު ދުވަހު ށް ތަގޮ ކޮންމެ އެކައުންޓެއް ވަކިން އެނގޭ 

މަސްދުަވހުގެ ރިޕޯޓާއި ފައިސާގެ  ލިބޭ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވަނަ އަހަރު  2015 ،ނަމަވެސްވީ  ބަޔާންކޮށްފައި

  ކުރެވުނެވެ. ފާހަގަ ނުވާކަން ތައްޔާރުކޮށްފައިއަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ފައިސާެގ  މަތިން އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ ގެ ތުމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ވާގޮވަނަ  2.04އިދުގެ ވާގަ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ކޮންމެ މަހަކު އަދި އަހަރު ނިމުމުން އަހަރު ދުވަހުގެ ހިސާބު ގަވާއިދުން  ށްތަގޮ  ހިސާބު، ކޮންމެ އެކައުންޓެއް ވަކިން އެނގޭ

  ދަންނަވަމެވެ. ތައްޔާރުކުރުމަށް

  ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ކޮށް ބާކީ ގަވާއިދުން  އިދާރާގެ ސްޓޮކް ކައުންސިލްގެ   . 8
 

ތަނުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ތަނަށް ޙިދްމަތް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  2ވަނަ ބާބުގެ  8 ދުގެއިމާލިއްޔަތުގެ ގަވާދައުލަތުގެ 

ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދާފައި ސްޓޮކް ގައި ބަހައްޓާނަމަ، އެތަކެތި ސްޓޮކް ބާކީ އަށް ވައްދައި ތަކެއްޗަށް ވާނުވާގޮތް 

. ނަމަވެސް،  ކަށް ގަންނަ ތަކެިތ އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ސްޓޮ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންބެލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ސްޓޮކް ފޮތަށް ވައްދައި ގަވާއިދުން ބާކީ ކުރަމުން ނުގެންދާތީ އާއި ސްޓޮކުން ދޫކުރާ ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބާކީ ކުރަމުްނ 

މާއްދީ ގޮތުން ސްޓޮކް ފޮތުގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކުގައި  ސްޓޮކް ގުނިއިރު  ވަނަ ދުވަހު 2016އޭޕްރިލް  18ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ، 

. އަދަދު ހުރި އެގޮތުން ތަފާތުވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރުން ނެގި ބައެއް ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފާހަގަ  ދިމާނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  ކުރެވުނު އައިޓަމްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  ތަފާތުވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް  ހުރި އަދަދު މާއްދީ ގޮތުން ސްޓޮކް ފޮތުގެ ބާކީއާއި ސްޓޮކުގައި  ސްޓޮކް ގުނިއިރު  :4ތާވާލް 

 ގިނަވި އަދުަދ /މަދުވި  ގުނިއިރު ހުރި  ފޮތުން ދައްކާ ބާކީ ތަކެތީގެ ނަން  #

  )37(  172 135  އާންގި  1

  )13(  17 30 ވިންގްސް ކްލީނާރ ފުޅި 2

  )9(  0 9  ދަނގަޑު ދަތި 3

  )10(  37 47 އެއަރ ފްރެޝްނާރ 4

  )20(  0 20  ގަލަން 5
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  ދިންގޮތްއިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ނަކައުންސިލަށް ގަން ށްގޮތަވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ 2 ވަނަ ބާބުގެ 8ވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ

 ސްޓޮކުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި މަށްފަހު ބާކީ ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ވެއްދު ށްތަސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި ގަވާއިދުން ސްޓޮކް ފޮ

. ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ސްޓޮކް ފޮތުން ބާކީ ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ދޫނުކުރުމަށް   ދަންނަވަމެވެ

  ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ  ގެ ދަފްތަރު ހަރުމުދަލަ  . 9
 

ބޭ ހުިރާހ ގޮތުގައި ލިދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގައި ވަނަ މާއްދާ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހަރުމުދަލުގެ ަދފްތަރެ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގަިއ އް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ދަލުގެ އަގު އަިދ މުދާ ހުރި ނެތުމާއި، މުދާ ލިބުނު ތާރީޙް، މު ނެގުނު ގިނަ އައިޓަމްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި 

.  ފާހަގަތަން ގަވާއިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަަފއިނުވާކަން  އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ހިމެނޭ ކުރެވުނެވެ

.   ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ

   ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ އަށް ލިޔެފައި ނުވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލްތައް  :5ތާވާލް 

  ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަ  ރަޖިސްޓްރީ ނަމބްރު  މުދަލުގެ ނަން  #

ހަރުމުދަލުގައި ، ، ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި ނުވުންމުދަލުގެ އަގު  P3-2008-02-03-07  އޮފީސް މޭޒް 1
  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތުން.

ހަރުމުދަލުގައި ، އަރުވާފައި ނުވުންމުދަލުގެ އަގު ރަޖިސްޓްރީއަށް P3-2008-02-39-01  ސޯފާ ސެޓް 2
  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތުން.

މޮޑެލް ނަމްބަރު، ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި  P3-2011-03-38-01  ޕީ ލެޕްޓޮޕް އެޗް 3
، މުދާ ލިބުނު ތާރީޙް ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި ނުވުން ،ނުވުން

  ޖަހާފައިހުރި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ދިމާނުވުން.ހަރުމުދަލުގައި 

މޮޑެލް ނަމްބަރު، ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި  P3-2011-03-60-01  ޕުރޮޖެކްޓާރ 4
.  ،ނުވުން މުދާ ހުރިތަން ރަޖިސްޓްރީއިން އެގެން ނެތުން

  ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތުން.

މޮޑެލް ނަމްބަރު، ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި  P3-2012-03-58-01 ޑިސްޕެންސާރވޯޓާރ  5
  ން.ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތު  އިމުދަލުގަ ،ނުވުން

މޮޑެލް ނަމްބަރު، ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައި  P3-2005-03-01-02 ޕެނަސޮނިކް ސީޑީ ޕްލެޔާރ 6
  ން.ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތު  އިނުވުން، މުދަލުގަ

	ޑެލް ލެޕްޓޮޕް  7 	P3-2012-03-38-05  ިމޮޑެލް ނަމްބަރު، ސީރިއަލް ނަމްބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާފައ
  ން.ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ޖަހާފައި ނެތު  އިނުވުން، މުދަލުގަ
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  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ބޭ ހުިރާހ ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ގަންނަ ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިގައި ވަނަ މާއްދާ 7.01މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު  އް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެ

.ލިޔެ ބެލެއްހެއްޓުމަށް    ދަންނަވަމެވެ

 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  . 10
  

‘'   ބަޔާންކޮށްފައިަވނީވަނަ މާއްދާގައި 124 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އޭނާގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ 

ނަމަވެސް،  ކަމަށެވެ.  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންގެ  124ގެ  އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

.ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެ   ވެ

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

''ދިވެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންގެ  124ގެ  ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

  ޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހެއަށް ހުށަވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވުން  ދިނުމަށްޓަކައި މާތު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫ  . 11

  

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  110'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ  ހުޅުވާލެިވފައިވާ ބައްދަލުވުމެއްރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢާއްމުކޮށް 

. އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ  އަދި ޖުލައި މަހު ބައްވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ވާނެ ކަމަށާއި ޖުލައި މަހު ާބއްވާ ޢާއްުމ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަން ،މާލީ ރިޕޯޓާއި ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ިޚާޔުލ 

. ނަމަވެސް، މިދެންނެވި ބައްދަލުުވްނ  މަހު އަދި ޖުލައި  ފެބްރުއަރީ  ވަނަ އަހަރު 2015 ހޯދަން ވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ނުވާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސާ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަުޢލޫމާތު ޙިއްސާ ނުކުރެވި ހުރި ޤާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާފައި 

  ކަމަށާއި އަދި އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދިފައި ނުވެއެވެ.

 

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  110'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާޢިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ެވްސ 
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