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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ގ  ިއާދާރ  ަކުއްނސިލްގ   ފަުވްއުމލުަކ މަާދޑު 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

ކައުންސިްލ  ފުވަްއމުލަކު މ ދަޑު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އެ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް 2015 އިދ ރ ގެ

ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް 
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  މ ލީ އަދި  އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ވިޔަފ ރިތަކުގެކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ކަ

ވ އިދ އި، ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ ،ންގ  ަބލަހައްޓ ފައިވަނީ ދަުއލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިއެހެނިހެން ކަންަކން ހި
މ ލީ ކަންކަމ އި  އިދ ރ ގެ ގެޤ ނޫނ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

 މަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބަލައި އޮޑިޓްޮކށް، އެކަމަށް ރައުޔެއްދީ،ތަކަށް އަދުގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އި
އެ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

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

 ހުަށހަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ެނހެްނ މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  އަށްޓްރެޜަރީއަށ އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
www.audit.gov.mv .ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

އަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައް  2015ޑިސެންބަރު  31 އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ
ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ުހށަހަޅ ފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ   ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނ އި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު( 2013/1ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: 
މި މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަަނލް  ،ގައިވ  ފޯމެޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް )މ ލީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރުމ ގުޅޭ

ގ ްފރޭމްވަރކްއަކ  އެއްގޮތަްށ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިން ،ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ލ ޒިމްކުރ ގޮތަށް
މި އޮޑިޓް  ،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންަތކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މ ލީ ަބޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތުމ  ގުޅިގެން

 ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ  އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލް

mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ށ.
 

ވަނަ  88 ގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ފަ އިދ ރ  އަށް ގެމ އްދ ގައި ކައުންސިލް

)ދައުލަތުގެ 3/2006  :ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރު
އިވ  ދައުލަތުގެ ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަމ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭން

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ، މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި އިދ ރ ގެ ގެގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއް
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ލްޙ ޞި ތައްމަޤުޞަދު އިދ ރ ގެ ގެސިލްއަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުން 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ނޑަ ކަ ކުރުމ އި ކައުންސިލްގެ ންއެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަޤީކުރުމަށް ކަ
ރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ށް އަހައެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެ

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓް
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ފުވައްމުލަކު މ ދަޑުވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  ވެރިޔ ގެ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ކަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

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

ރ ގެ ދަށުގައިވ  އ އި އެ އިދ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ،އ އި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ )ދަ 2006/3 : ހިންގ ަފއިވަނީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރުވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން

އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ ދ ރީ ދ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އި 2010/7 :ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ގަވ އިދ އި
 ޤ ނޫނުތަކ ިއ ހެންމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނި އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫުނ(އުޞޫ

ކުރެވުނު ކަންތައްތަްއ ކަމަށް ފ ހަގަ ދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްގަވ އިދުތަކަށް އަ
 މެވެ.އުއެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަުކގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަ، އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ވުނު ކުރިން ަބޔ ންކުރެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން އަ ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

މަލުކޮށްފަިއ ކ އި ޚިލ ފަށް އަކ އި ގަވ އިުދތައެ ޤ ނޫނުތަ ތުތަކުގެ ތެޭރގައިއަރ ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖް ތައްތުޖްރ އައި
 ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު  2015އިދ ރ އިން ންސިލްގެ ކައު ފުވައްމުލަކު މ ދަޑު މިގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވ   އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައިތޯ ނ ިއ، ދައުލަތުެގ ދައުލަތުގެ މ ލިއްަޔތުގެ ޤ ނޫ ،އ އި ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
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 ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަދި ކައުންސިލް އިދ ރ ގެމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން
ކޭގޮތް މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެމަލު ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް 
 ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަެމވެ. ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންަވރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ  

 

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

 ގޮތުްނ، ވ ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 35 ގެ  (2006/3: ނަންބަރު) ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (1)
ނޑައަޅ  ަދށުން ޤ ނޫނުގެ މި އޮީފހެއްގައި، ކޮންމެ ދައުލަތުގެ  ނިމޭތ   އަހަރެއް މީލ ދީ ކޮންމެ ވެރިޔ ، ޒިންމ ދ ރު ކަ

 ރިޕޯޓް ތައްތަކުގެަކން ހިނގި އިދ ރ ގައި ިހސ ބުތަކ އި މ ލީ ބަޔ ންކުރ  މ އްދ ގައި އެ ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ މަސް ތިން
 ދަޑު ކައުންސިލްގެމ  ފުވައްމުލަކު  ނަމަވެސް،. ުހށަހަޅަންވ ެނއެވެ ޖެނެރަލަށް ޮއޑިޓަރ ރިޕޯޓެއް ައހަރީ ހިމަނައިގެން،

 އަހަރީ  ގެން،ހިމަނައި ޓްރިޕޯ ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި، މ ލީ އަހަރުގެ  ވަނަ 2015 ގެއިދ ރ 
 ހުށަހަޅ ފައި ށްޖެނެރަލަ އޮޑިޓަރ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތުގައި، ބުނ  މ އްދ ގައި އެ ތައްޔ ރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް

އެކަށީގެންވ  ްނަތކަކީ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޔ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  އޮފީހަށް ފުވައްުމލަކު މ ދަޑު ވީނަމަވެސް، މި
 ްނ.ކަކަށް ނުވުއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަރކްއަކ  އެފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭްމވަ

 
ފް ފިނޭންސް ވަނަ މ އްދ  އ އި މިނިސްޓްރީ އޮ 13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު (2)

ލައިގަންަނ ބަ ( "ކައުންސިލްތަކުނ2012ްނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ
އި ވީނަމަވެސް، ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ 

އިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ދައުލަުތގެ އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ ތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފަ
ސަތޭކަ ަފންސ ސް( ރުފިޔ  )އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހ ސް ނުވަ -/177,950 ިލބިފައިވ  ޔަލަށްވަނަ އަހަރުގެ ނި 2015
 ންޓުގައިގެ ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުޮފނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޭބންކް އެކައު 2016އޮގަސްޓް  11

 ބަހައްޓ ފައި ހުރުން.
 

 EDSS/424/2013/18-424(IUL)ތިމ އި މަރުކަޒުގެ ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ނަންބަރ: އިޖް (3)
ސ ބުގައި ޢިޖްތިމ ިއ ހިއިޢުލ ނު އިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ކ މިޔ ބުކުރި ފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  އަންދ ސީ 

ޓްގައި ހިމަނ ފައި މެންއެ ފަރ ތ އެކު ކޮށްފައިވ  އެގްރީކަންތައްތައް  އެހީގެ ގޮތުގައި ކުރ ނެ ކަމަށް ހ މަކޮށްފައިވ 
 ވުން.ލ ފައި ނުވީނަމަވެސް، މިކަންތައް އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަ

 
 ގޮތުގެމަތިން އިވ މ އްދ ގަ ވަނަ  124 ގެ ' ޤ ނޫނު ިހންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ރ ތައް ދ އި އިދ ރީ ވެހިރ އްޖޭގެ'ދި (4)

 ހުށަހަޅ ފައި  ަބރުންމެމް ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ކަުއންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު އ މްދަީނގެ ވިޔަފ ރިއ އި މެމްބަރުންގެ
 ނުވުން.
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ރައްޔިތުންނަށް އި ގަވަނަ މ އްދ  110ގެ ' ގުމުގެ ޤ ނޫނުރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންއި'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ  (5)
ރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަންމަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ 

 ،ހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ އިޖުލައި މަހު ބައްވ ންޖެހޭނެ ކަަމށ އި އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުިވ އަ
އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްގެ ،ޓ އިމ ލީ ރިޕޯ

ްނ ދަލުވުމެއް ބ އްވަމު ބައް ންއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ަބޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދުމަށް ބ އްވ  ޢ  
 ބައްވ ފައި ނުވުން. ތީން ޤ ނޫނު ގައިވ  ގޮތުގެ މަ ބައްދަލުވުްނތައްމިދެންނެވި  ،ވެސްވީަނމަ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިޖެހޭނެ 

 
 

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

( އަށް 3އިން )( 1)ަބރު ންގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަ)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  2015ޑިސެމްބަރު  31ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ފުވައްމުލަކު މ ދަޑު ،މައިގަ

ސްކުރި ބަޖެޓ  ފ އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ަފއިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް  ،އެއްގޮތަށް ށް، ބަޖެޓުގަިއ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ  2006/3 :ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ފީހުން ދެކެމެވެ.ކަމަށް މިއޮ ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

ނޑުގޮތެއްގައި  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ5ި( އިްނ )4ބަރު )ން)ށ( އަދި ނަ   ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން 2010/7 :ަބރުޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ނޫނު ަނން

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

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

 އެއް ނެތުން ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވަރކް  ތައްޔ ރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވ  ންތައް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ   .1
 

ތުގެ ކޮންެމ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބުނ  ގޮތުން ދައުލަ 35ގެ  (2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު: 
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  އަހަރެއް ނިޭމތ  ިތން އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ޫނނުގެ ދަުށން ކަ

ހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ އައެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެްނ، 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

 އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވަނަ 2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ފުވައްމުލަކު މ ދަޑުނަމަވެސް، 
އޮޑިޓް ކުރުމަްށޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ،ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި

mailto:info@audit.gov.mv


 

 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 

ގެ  8 ސަފުޙ  5  

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ   އްމުލަކު މ ދަޑުފުވަހުށަހަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް، ޤ ނޫނުަގއި ބުނ  މުއްދަތުގައި، މި އޮފީހަށް 
މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ އެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭްމވަރކްއަކ  އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކެްއ 

އަށް ނިމުުނ  2015ޑިސެންބަރު  31 ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ފުވައްމުލަކު މ ދަޑުއެެހންކަމުން،  ުވނެވެ.ކުރެ ނޫންކަން ފ ހަގަ
 ކުރެވޭގޮްތ ވަނީ ނުވެފައެވެ.އޮޑިޓެއް ފައިނޭންޝަލް މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ 

 
 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު
ޔ ންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަ

 (2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ަނންބަރު:
  ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އި އެއް އ  ގެ ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް(

 

ފައިވ  އ މްދަނީ ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގެން ކުގެ ނަމުގައި ކަ ލަތުގެ މުއައްސަސ ތަ ދައު  .2
 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން 

 

)ދައުލަުތެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006 :ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ޫނނު ނަންބަރު
ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  13

އިސ  ( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފ2012ަނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިުގޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ 
ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ 

 ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިވެެއވެ.ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

ވަނަ އަހަރުގައި  2015ގެ އިދ ރ ިއން ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މ ދަޑު ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ުމއައްސަސ ތަކުގެ ނަމުގައި ،ނަމަވެސް
އެ އިދ ރ ގެ  އެމް.އެމް.އޭ ގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓްށ ޖަމ ނުކޮށް، ،ބަލައިގެންފައިވ  ދައުަލތުގެ އ މްަދނީ ފައިސ 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް  2015ޑިސެންބަރ  31މިޮގތުން  ަބހައްޓ ަފއިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ބޭންކް އެކައުންޓްގައި
ެގ  2016އޮގަސްޓް  11ކަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ  )އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ަހތްހ ސް ުނވަސަތޭ -/177,950ބަލައިގެންފައިވ  

މިގޮތުން ޖަމ ނުކޮށް  ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓ ފައިެވއެވެ.
 އެވަނީއެވެ. ގައި 1ވ  ތ ވަލް ޞީލް ތިރީގައިހުރިފައިސ ގެ ތަފު

 އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް : ޕަބްލިކް ބޭންކް 1ތ ވ ލް 

 ފައިސ   ދެވުނު ޙިދްމަތް  ޤައުމީ އިދ ރ   #
 177,650 އައިޑީ ކ ޑު ހަދ  ދިނުން  ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  1
 300 މުދަލު ޒަކ ތުގެ ފައިސ   އިސްލ މިކް މިނިސްޓްރީ  2
 177,950  ޖުމްލަ  

mailto:info@audit.gov.mv
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 ދިންގޮތް ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  އި 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  3/2006 :)ހ( ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ  ކަމުގައިވ ތީ، ކުރިއަށް އޮތްތ ގައި އެކިއެކި  13ގެ 

ކުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ އ މްަދނީ ފަިއސ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮފީސްތަ
 އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ށ)
"ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ ަމތީން އެ ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫުނ ތަކުގެ ދަުށްނ 
 ބަލައިގަންނަ ދައުަލތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ލިޔެކިޔުމުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ ކަން ބަލ ފައި ނުވުމ އި ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވޭތޯ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނ ފައިވ   .3
 އެނގެން ނެތުން 

 
އިޢުލ ުނ  EDSS/424/2013/18-424(IUL)ތިމ އި މަރުކަޒުގެ ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ނަންބަރ: އިޖް

އިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ކ މިޔ ބުކުރި ފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  އަންދ ސީ ހިސ ބުގައި ޢިޖްތިމ އި އެހީގެ ގޮތުގައި 
މެންޓްގައި ހިމަނ ފަިއ ވީނަމަވެސް، މިކަންަތްއ އެ ފަރ ތ އެކު ކޮށްަފއިވ  އެގްރީކުރ ނެ ކަމަށް ހ މަކޮށްފައިވ  ކަންތައްތައް 

 ވުމ އި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ުކރެވުނެވެ. އެއްބަސް

އެގޮތުން މަސްޖިދުލް އިނ ރ ގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ތަރ ވިސް ކުރުމަށްޓަކައި ރ އްޖެއިން ބޭރުން ޙ ފިޒަކު ގެނެވޭނެ ކަމަށ އި 
ދޭނެކަމަށ އި އަދި މ ދަޑު އަވަށުގެ ޒުވ ނުންނަށް ވަޒީފ  ިދނުމުގައި އިސްކަންދިނުމ އި  މިކަމަށްޓަކައި ހިނގ ނެ ޚަރަދު އެ ފަރ ތުން

މިފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ، މުވައްޒިފުނަށް ބޭުނންވ  ތަމްރީުނތައް ދެވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެަފއި ވީނަމަވެސް
 . ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ

މީގެއިތުރުން މ ދަޑު ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ެފންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދ  މަސައްކަތުގެ 
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލެޕްޓޮޕެއް  2015އަދި  2014ދަށުން 'ތައުލީމީ އެވޯޑު' ނަމުގައި ދެވޭ އެވޯޑު ދިނުމަށްޓަކައި 

 -/23,999ސްުވމުގައި ހިމަނ ފައި ވީނަމަވެސް، މި އެވޯޑު ދިނުމަށްޓަކައި ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ހަދިޔ  ކުރ ނެ ކަމަށް އެއްބަ
)ތޭވީސްހ ސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަިދހަ ނުވައެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ މ ދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އ މްދަނީ އެކައުންްޓ 

 އިން ކަން ފ ހަގަ ުކރެވުނެވެ. 1ނަންބަރ 
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ރަން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކު 

އެކިއެކި ފަރ ތްތަކ އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަރ ތުން ކޮށްދޭން އެގްރީމެންޓްގައި 
ްށ އެއްބަސްވެފައިވ  ކަންތައްތައް ުކރައްވަމުން ގެންދޭތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށ އި އެފަދަ ކަންތައްތައް ެއގްރީމެންޓް އ އި އެއްގޮތަ

ފޯރުކޮށް ދެމުން ނުދ ނަމަ، އެ ފަރ ތ މެދު އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .4

ވަަނ މ ްއދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ  124ެގ  'ކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤ ނޫނުރ ތަްއ ލ މަރުއިދ ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ '
ބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި ޭއނ ގެ އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ިލޭބ މްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު ެއ މެމްމެ

 އެ ޅުންތަކ ެބހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ެނ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގު
ަބރުންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިްލގެ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލް މްމ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މެ

 މެންބަރުން ހުށަހަޅ ފައި ނުވެއެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ބަރުންގެ މްވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މެ 124ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ އި'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 
 ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން ރައްޔި  .5

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  110ގެ ' ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤ ނޫނުއި'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 
ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި 

އަިދ ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަުލވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ންެޖހޭނެ ކަމަށް އަދި ޖުލައި މަހު ބައްވަ
އްޔިތުންނަށް ހުަށަހޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ ްއވ  ޢ އްމު ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރަ ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި ،އަހަރީ ރިޕޯޓ އި

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަްށ 
އަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ަބއްދަލުވުން ޤ ނޫނު ގައިވ  ވަނަ އަހަރު ފެބްރު 2015ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ވ  ކަަމށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަޢުލޫމ ތު ދެއްވ ފައި ވީނަމަވެސް، ލިޔެކިޔުމުން )ޔައުމިއްޔ ( ގޮތުގެ މަތިން ބ އްވ ފައި
ރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ  ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސ  ކު މިބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަން އެނެގން ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ،

 ކޮށްފައިވ ކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތް ނުވިކަން ފ ހަަގ ކުރެވުނެވެ. 
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