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  ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގެ  ވިިލނގިލި ުއުތުރުބރީ ުހަވުދައޮތޅު 

  ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢާރަފު  ހ.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި  2015 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިލިނގިލި 

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،   އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ންސިލްގެ އިދާރާއާއި ކައުޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

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

 މަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްކޮށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު

އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

. އަދި މި ރި ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޕޯޓު މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ

 ހުށަހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ޓްރެޜަރީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

www.audit.gov.mv .   ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

، އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް 2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ 

)ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވަނަ މާއްދާގެ  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

. ނަމަވެސް، މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާަފިއ (ހ)ގެ ދަށުން ކައުންސި ލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

.  ،ނުވުމުން މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ

  ލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ކޮމްޕް އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މި  ،އެހެންކަމުން

އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

  ދަންނަވަމެވެ.އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު 
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 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

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

ާސ ބެލެހެއްޓުމުެގ ލިބޭ ފައިސާ އާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައި މާއްދާގައި ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް

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

ގެ މާލިއްޔަތުގެ  އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުޤާނޫނު) އިން ބާރު ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

އިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ މާލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ޚަރަދު ކޮށްފަ ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދާރާގެގަވާއިދާ އެއް

ނޑައެޅިފަިއާވ ޙާސިލްވާ ގޮތަށް، ބަ މަޤުޞަދުތައް ސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން ޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީންކުރުމާއި ކައުންސި ލްގެ ހިސާބުތައް ހަޤީޤަތާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ތައް އެކުލަވާލައި ލީ ބަޔާން އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާފުރިހަމަކަމާއެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި 

) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވަނަ މާއްދާގެ  46ގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި ދަށުން  ވެރިާޔެގ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަ

  .ލިއްޔަތެކެވެމަސްއޫ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނ. 

 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 ތެރޭގައިތޯއާއި   ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކާިއ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

) އާއި (ދައުލަތުގެ މާލިއް 2006/3ންގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހި ޔަތުގެ ޤާނޫނު

ލުން ރުކަޒީ އުޞޫދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

( ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަްށ  ޤާނޫނު ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މާލީ ކަންކަމާއި އާއި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

އްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ލަފާ މަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަ އަ

.އެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައު ، ދިނުމާއެކު   މެވެ

  
ޤާނޫނުތަކާއި ނު ކުރިން ބަޔާންކުރެވު  މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ،މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިމި 

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

. މި އިޖްފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެ މަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުސަުތ ކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް އައެ ޤާނޫނުތަ  ރާތުތަކުގެ ތެރޭގައިއެވެ

  އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

  

ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު  2015އިދާރާއިން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ މިގޮތުން 

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯއާއި ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ކަ
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6 ގެ  3    ސަފުޙާ 

ގުމުގެ ޤާނޫނު ައދި ނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންޤާނޫ

މިންވަރާމެދު މަލު ކުރެވިފައިވާ އަމާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ

.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެ   ކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ަޤބޫލުކުރަމެވެ

 

  

  ބިނާކުރެވުނު އަސާސް  ވޭ ރައުޔު ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެ ނާއި ގަވާއިދަށް ޤާނޫ ރ. 

  

) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު:  .1 ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން 35 ގެ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮ  ންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

އްތަކުެގ ނގި ކަންތަހިނިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި 

 . މަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ނަރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 ހިނިގ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އިދާރާގައި 2015އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ތުގައި، އިޮޑްޓ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން،

 ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.

 
) ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2 މްދަނީ ެގ ދައުލަތުގެ އާވަނަ މާއްދާގައި  13(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

އަިދ ފައި ވުމާއި ބަޔާންކޮށް ނެ ކަމަށްޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ 

ވަކި ން ކައުންސިލްތަކުގައި  2012/08ކިއުލަރ ނަންބަރު ރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަ

ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާނޫނުތަކެއްގެ ދަށުން ދައުޤާ ވީޮގްތ އަމަލުކުރަން ،އަށް ލަތަށް ލިބުމަށް ކަ

 ލްގެ އިދާރާއިން ނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިދައުލަތުގެ އެހެ ،ނަމަވެސްވީ އަންގާވާފައި

ހަތްދިހަ އެއްާހްސ  (އެއްލައްކަ -/171,050ފައިސާ ތެރެއިން  އިގެންފައިވާބަލަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015

) ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ދަނީގެ ގޮތުގައި އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އާމް ފަންސާސް

އުންސިލްގެ ބޭންކް ގެ ނިޔަލަށް ކަ 2016އޭޕްރީލް  23ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް  ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 

.އެ   ކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައިވުން

 
' ގެ  .3 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާ 124'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ލް މެންބަރުން މެންބަރުންގެ ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކައުންސި

.  ހުށަހަޅާފައި ނުވުން
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6 ގެ  4    ސަފުޙާ 

 އި ގަވާއިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެވޭ ރައުޔު ޤާނޫނާ ބ. 

) އަްށ 2) އިން (1(ބަރު ނަން(ހ) ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ 

ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި  31ސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި ކައުން ،މައިގަ

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

ނޑައެޅިފަ، ވާ ގޮތަށްއެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލް ،ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް  އިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) އާއި(ދައުލަތުގެ މާލި 2006/3ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ،އްޔަތުގެ ޤާނޫނު

.ށްކަމަށް މިއޮކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަ   ފީހުން ދެކެމެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލު ،ފިޔަަވއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ) ގައި 3ބަރު (ނަން (ށ) އަދި  ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މައިގަ

އެއްގޮތަށްކަމަށް އި އާ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

.   މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ

  
  ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް ޓް އޮޑި ޅ. 

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން  . 1

)( 3/2006ނަންބަރު: ޤާނޫނު  އިވާ ގޮތުން، ބަޔާންކޮށްފަ  ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 35 ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ނޑަގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެދައުލަތު ލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ މާއަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮންމެ އްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ތަކުގެ ރިޕޯްޓ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އިދާރާގައި ހިނގި ކަންތައް  ތިން

. ށްރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ރީހިމަނައިގެން، އަހަ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބުތަކާއި އިދާރާގައި ހަރުގެ މާލީ ހިސާވަނަ އަ 2015 އިންކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވިލިނގިލި އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަތޮޅުނަމަވެސް، 

 ޓަރ ޖެނެރަލްއަށްއޮޑިއޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް  ރީހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަ

.   ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

 ވިލިނގިލި ރުބުރީ އުތު ހުވަދުއަތޮޅު ،ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށްރިޕޯޓް  ކައުންސިލްގެ އަހަރީ

ވޭގޮތް ވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެ އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2015ޑިސެންބަރު  31 ގެކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.   ނުވެފައެވެ

 ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އި 

 ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 35 ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު 

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

. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްހު  އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

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

)އާ ރކިއުލަރ ގައި ވާ ނަމޫނާ (ސަ   ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ގޮތަށް ކައުންއެއްފޯމެޓް



ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިްނގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެއޮ  
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6 ގެ  5   ސަފުޙާ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ނުދިއުން  . 2

) 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

ާސ ) "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައ2012ިނޮވެމްބަރު  08( 8/2012ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިންލޭމޯލްޑިވްސް  ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ  ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމާއިގުޅޭ

ދައުލަތުގެ  ,ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ

 ވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެ

ދައުލަތުެގ  ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31 އަށް  ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

)  -/171,050 ފައިސާގެ ތެރެއިން  އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  ރުފިޔާ(އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް ފަންސާސް

ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް  2016 އޭޕްރީލް 23

ގޮތުން ޖަމާނުކޮށް ހުރި މި ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އިދާރާގެ ޖަމާނުކޮށް ކައުންސިލްގެ

 .   ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ދީފައިވާ ޙިދްމަތްތަކަށް  ގެ އިދާރާއިންކައުންސިލް  ރާތަކުގެ ނަމުގައި ގއ. ވިލިނގިލި : ޤައުމީ އިދާ 1ތާވަލް 

  ލް ޞީލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތަފު ނިޔަ 

  ފައިސާ  ދެވުނު ޙިދްމަތް   ޤައުމީ އިދާރާ #
  42,350  އައިޑީ ކާުޑ ަހދާ ދިުނން  ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ނޭަޝނަލް ަރޖިްސޓްރޭޝަން 1
  92,700  ޓްރެފިކް ގަާވއިާދިއ ޚިލާފުުވުމގެ ޖޫިރމަާނ  މޯލްޑިވްްސ ިއންޭލންޑް ެރެވނިުއ ޮއތޯރިީޓ2
ަތކަށް ދޫުކރާ އުަޅނުދފަހަރު މަސްެވރިކަްނ ކުާރ   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީްޒ ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރ3

ލައިސަންްސ ީފ 
36,000  

  171,050  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 އާމްދަނީ  13ގެ 

މޯލްޑިްވްސ  ނީ ފައިސާފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަ އާމްދަ

  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި (ށ) 

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް  2.01މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ  

  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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