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 ަވަނ ައަހުރގެ  2015 ގެ ިއާދާރ  ުއްނސިލްގެ ކަ ޯހނޑްެއޫދ ުބރީ ެދުކނު ުހަވުދ ައޮތުޅ 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

 ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ހުވަދު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު 2007/4 :މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރު
ނޑެއްދޫ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2015 ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ހޯ

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް 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

ވ އިދ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ ،ންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އިމ ލީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން 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 އަގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދު
ގެ އެ ކަންކަން ކައުންސިލްއިޞްލ 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  އި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށްޓްރެޜަރީއަށ 
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  :މަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ، އްތައް ހިންގުމ އިމ ލީ ކަންތަ އިދ ރ ގެ ގެގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއް
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ލްޙ ޞި މަޤުޞަދުތައް 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
ށް އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތައްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެ

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

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

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

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

ޒީ އިރ ތައް ލ މަރުކަދ 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.އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަުކގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައު، ފ  ދިނުމ އެކުއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަ

ޤ ނޫނުތަކ ިއ ވުނު ކުރިން ަބޔ ންކުރެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި، އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
 ރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދުމުެގ ގޮތުން މަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ 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.

 
ނޑެއްދޫ ދެކުނުބުރީ  ައތޮޅު ހުވަދުމިގޮތުން  ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަީނ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ  ހޯ

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެ ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،އ އި ށް ކަ
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ގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިން
މިންވަރ މެދު މަުލ ކުރެވިފައިވ  އަމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކަށް  ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ

 ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ 
 

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

 ގޮތުން، ވ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 35 ގެ(2006/3: ނަންބަރު) ޤ ނޫނު އްޔަތުގެމ ލި 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
ނޑެއްދޫ  ކުނުބުރީދެ އަތޮޅު ހުވަދު ނަމަވެސް،. ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓެއް އަހަރީ ހިމަނައިގެން،  ހޯ
 ހިމަނައިގެން، ޓްޕޯރި ކަންތައްތަކުގެ ހިނގި އިދ ރ ގައި ހިސ ބުތަކ އި، މ ލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2015 ގެއިދ ރ  ކައުންސިލްގެ

 ހުށަހަޅ ފައި ނެރަލަށްޖެ އޮޑިޓަރ ޮއޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތުގައި، ބުނ  މ އްދ ގައި އެ ތައްޔ ރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް އަހަރީ
ނޑެއްދޫ  ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ވަދުހުވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް  ިއވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަީކ އިން ހުށަހަޅ ފަކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ހޯ

 ނުވުން. ަކކަށްތަޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންރކްއަކ  އެއްގޮތަށް ތައްގ ފްރޭމްވައެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯިޓން
 

ފް ފިނޭންސް ވަނަ މ އްދ  އ އި މިނިސްޓްރީ އޮ 13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006 :ޤ ނޫނު ނަްނބަރު (2)
ލްތަކުްނ ( "ކައުންސ2012ިނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 ނަންބަރު: އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ކައުންސިލްތަކުްނ  ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައިބަލައިގަންނަ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް 
ބަޔ ންކޮށްފަިއ  ވުމަށްފޮނު ބަލައިގަންނަ އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް އަށް ޖަމ ކުރުމަށް

 ގޮތުގައި  ގެފައިސ  އ މްދަނީ ދައުލަތުގެ ނިޔަލަށް ގެ 2015 ޑިސެމްބަރ 31 އަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ވީނަމަވެސް، 
 2016އޮގަސްޓް  13 )ދެލައްކަ ނުވަހ ސް އެއްސަތޭކަ އެގ ރަ( ރުފިޔ  -/209,111ތެރެއިްނ  ފައިސ ގެ ލިބިފައިވ 

 .ފޮނުވ ފައި ނުވުން ވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަށްގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ކޮންސޮިލޑޭޓެޑް ރެ
 

މުވައްޒަފުންނ އި  މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ވަޒީފ  އަދ ކުރ ވަނަ  13( ގެ 2/2008ރު ންބައ އި ބެހޭ ޤ ނުނު )ޤ ނޫން ނަވަޒީފ  (3)
ނޑެއްދޫ ،ނަމަވެސް ވީ ފައިބަޔ ންކޮށްނެަކމަށް ގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދަންޖެހޭވަޒީފ ދޭފަރ ތ އި ދެމެދު ވަޒީފ   ގދ.ހޯ

  ނުވުން.ފައި ގައި މަސައްކަތް ކުރ  ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފ ގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށްކައުންސިލް އިދ ރ 

 
 ގޮތުގެމަތިން އިވ މ އްދ ގަ ވަނަ 124 ގެ' ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ  ދ ޢިރ ތައް  އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ' (4)

 ހުށަހަޅ ފައި  ަބރުންމެމް ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ކަުއންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު އ މްދަީނގެ ވިޔަފ ރިއ އި ބަރުންގެމެމް
 ނުވުން.

 
 

mailto:info@audit.gov.mv


 

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

ގެ  7 ސަފުޙ  4  

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

( އަށް 3( އިން )1)ަބރު ންގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަ)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަަވއި ނޑެއްދޫ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ހުވަދު ،މައިގަ  31ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުން ހޯ

 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 ވ  ކަންތައްތަކަށް، އިބަޖެޓުގައި ކަ

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

ނޑުގޮތެއްގައި އެ ކައުންސިލު ،ފިޔަވައި  މައްސަލަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި( 4ބަރު )ންއަދި ނަ )ށ( ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަީނ މައިގަ
އ އި އެއްގޮތަށްކަަމްށ  )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( 2010/7 :ޤ ނޫނު ަނންބަރު

 މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

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

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

 
ގެ ކޮންެމ ދައުލަތު ބުނ  ގޮތުން )ހ( ގައިވަނަ މ އްދ ގެ  35(ގެ 2006/3ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު: 

ނޑައަޅ  ޒިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  މ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން 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.

ނޑެއްދޫބުރީ ދެކުނުހުވަދު އަތޮޅު ނަމަވެސް،  ތަކ އި އިދ ރ ގައި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބު 2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ހޯ
އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ތުގައިުބނ  މުއްދަ ހިނގި ކަންތަްއތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިަމނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި 

ނޑެއްދޫ ބުރީ ދެކުނުޅު ހުވަދު އަތޮ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް، ޤ ޫނނުގައި ުބނ  މުްއދަތުގައި، މި އޮީފހަށް   ހޯ
އަކ  އެއްގޮތަށް  މްވަރކްރޭއެކަށީގެންވ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހުށަހަޅ ފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ 

ނޑެއްދޫބުރީ ދެކުނުހުވަދު އަތޮޅު  ،ކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކެއް ނޫންކަން ފ ހަގަ ކައުންސިލްގެ  ހޯ
 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ން އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތްކަ 2015ބަރު މްޑިސެ 31ގެ އިދ ރ 
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
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ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް 
(ގެ 2016ގަސްޓް އޯ 29)  D2/CIR/2016/9-13 އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު:ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ

 ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެއް އިއ  ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް(ސަރކިއުލަރ ގައި

 

ފައިސ  ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް އިދ ރ އަށް ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ  ކައުންސިލްގެ  .2
 ޖަމ ކުރުމަށް މީރ އަށް ފޮނުވ ފައިނުވުން 

 
)ދައުލަުތެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006 :ނަންބަރު ޤ ޫނނު ފައިސ އަކީ ބަލައިގަންނަ ގޮތުގައި ގެ އ މްދަނީ ދައުލަތުގެ

ޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުން 13
( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012 :ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ގޮތުގެ މަތީން އެ ސަރކިއުލަރ  ށްފައިވ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިުގޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮ
ތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ދައުލަތުގެ  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު

 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގ ފައިވެއެެވ.
 

ނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ނަމަވެސް،  ދައުލަތުގެ  ނިޔަލަށް ގެ 2015 ޑިސެމްބަރ 31 އަށް އިދ ރ  ކައުންސިލްގެ ދެކުުނުބރީ ހޯ
 13)ދެލައްކަ ނުަވހ ސް އެއްސަތޭކަ އެގ ރަ( ރުފިޔ   -/209,111ތެރެއިން  ފައިސ ގެ ިލިބފައިވ  ގޮތުގައި ފައިސ ގެ އ މްދަނީ

ނިއު ފަންޑަށް ޖަމ ކުރުމަށް މީރ އަށް ފޮނުވ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެ 2016އޮގަސްޓް 
 އެވަނީއެވެ. ގައި 1 ލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލްޞީމިގޮތުން ޖަމ ނުކޮށް ހުރި ފައިސ ގެ ތަފުކުރެވުނެވެ. 

 
 ނުކޮށްހުރި ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ  : ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ  1ތ ވަލު 

 ފައިސ ގެ އަދަދު  އ މްދަނީ 
 33,085 ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ އ އި ކުލި 

 1,600 އ އި ލައިސަންސް ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 39,240 ޢ މްދަނީ  ހަރުމުދަލުގެ

 2,622 ގޮތުގައި ލިބޭ އ މްދަނީ  ޖޫރިމަނ ގެ

 132,564 ރެސިޓްސް  ކެޕިޓަލް

 209,111 ޖުމްލަ 

 
 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(  3/2006 :ގޮުތގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސ އަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު)ހ( ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ގެ 
ވަނަ މ އްދ ގެ ދަުށން، ަޕބްލިކް ޭބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ުކރަންޖެހޭ ފައިސ  ކަމުގައިވ ތީ، ުކރިއަށް އޮތްތ ގައި އ މްދަީނ  13ގެ 

mailto:info@audit.gov.mv


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

ގެ  7 ސަފުޙ  6

ސ ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ އ މްދަނީ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުގެ ފައި

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އެންޑް ޓްެރޜަރީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކަިއ )ށ( ދައުަލތުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުަގއި ބަލައިގަންނަ ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ގޮތުގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންްކ  ގައިވ  2.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

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

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

ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނުވުން  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފ ގެ އެއްބަސްވުން ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް  .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ވަޒީފ  އަދ ކުރ  މުވައްޒަފުންނ އި  13( ގެ 2/2008ރު ންބައ އި ބެހޭ ޤ ނުނު )ޤ ނޫްނ ނަވަޒީފ 
ނޑެއްދޫ  ،ނަމަވެސް .ވެއެވެފައިަބޔ ންކޮށްނެކަމަށް ގެ ެއއްބަސްވުމެއް ހަދަންޖެހޭވަޒީފ ދޭފަރ ތ އި ދެމެދު ވަޒީފ  ކައުންސިލް ގދ.ހޯ

 އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ގައި މަސައްކަތް ކުރ  ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފ ގެ އިދ ރ 

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ސިވިލް ސަރވިސް  އްންތަޔުއ އިބެހޭ އެންމެހ  ލިޔެކިވ  ގޮތަށް ވަޒީފ ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި 13ނޫނުގެ ޤ ވަޒީފ އ އި ބެހޭ 
ވަނަ މ އްދ ެގ  15ނުގެ ލައްވ  ސޮއިކުރުވ  އަދި މި ޤ ނޫ މުވައްޒަފުން  ަވޒީފ ގެ ބަޔ ންތަކުގައި، ކޮމިޝަންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް

 ގޮތަށް ވަޒީފ ގެ ބަޔ ން މުވައްޒަފުންނ އި ހަވ ލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވ )ހ( ގައި

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

ވަނަ  124ގެ ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު) 7/2010 :ޤ ނޫން ނަންބަރު
ބަެރއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ ރަުކ އިންތިޚ ބުވުމ އިއެކު އެމެމްކައުްނސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެމްބަމ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން 

އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަުކން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އަދި މަޢުލޫމ ތު 
ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށަފއި ވީނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ 

 ން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަ
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