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ޮތޅުަަދުަުހވަ  ޑްެއލ ަައ  ުބީރަނ  ުއްނސިލްގެަަެދުކުނ ރަ ަކ  ުރގ2015ަަެަގެަިއދ  ައ ހ  ަވ ނ 

ަޮއިޑްޓަރިޕޯޓްަަްނސްަޮކމްޕްލ ޔަ 

ތަޢ ރަފު  ހ.

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  2007/4 ަނންބަރު:ޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު މި ރި
ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި  2015 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ ނަޑެއްލ  

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

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 

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

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

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

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

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

 ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ،ނުވުމުން
 މި އޮޑިޓް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،އެހެންކަމުން

މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ އިސްވެރިންނ   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  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  :ށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަ
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ޚައް ހިންގުމ އި، މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންތައްތަ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ޔަގީން ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އި ކައުންސިލްގެ ކުރުމ 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 ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ހުވަދު އަޮތޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލ  ނަ މ އްދ ގެ ދަށުން ވަ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 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 އުޞޫލުްނ )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 ލަފ  ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތަ އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނަުއމެވެ.، ދިނުމ އެކު

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  ށްގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަ

ކ އި ޚިލ ފަށް އަމަލުކޮށްފަިއ އިޖްރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިެމނެއެވެ. މި އިޖްރ އަތުތަކުގެ ތެޭރގައި އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިުދތަ
 ކުރުން ހިމެނެއެވެ.ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަން

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުީރ ނަޑެއްލ  މިގޮތުން 

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

ގެ  8 ސަފުޙ  3  

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

 ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް ރ. 
 

ށްފައިވ  ގޮތުން، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ގެ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު:  (1)
ނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މީލ ދީ  އަހަރެއް ނިމޭތ  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ަކންތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ 
 ހުވަދު އަތޮޅު  ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަމަވެްސ،

ކަންތައްތަކުގެ ނގި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހި  2015ގެ އިދ ރ ކައުންސިލްގެ ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލ  
ރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކު

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

ްއވެސް މަސައްކަތެއް އެ ވަނަ މ އްދައި ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުން ދައުަލތުގެ 8.22ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (2)
 އެއްބަސްވުމެއްގައި ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރ ތަކ އި ހަވ ލުކުރަންވ ނީ، އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމ އި ބެހޭގޮތުން ދެފަރ ުތން 

ށް އެޑްވ ންސްގެ ވަނަ މ އްދ ގައި މަސައްކަތް ކުރުވ  ފަރ ތަ 8.23ގަވ އިދުގެ އެސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައި ކަމ އި އަދި 
ފިޔ އަށްވުރެން ބޮޑުވ ނަމަ، )އެއްލައްކަ( ރު -/100,000ގޮތުގައި ފައިސ  ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގު ތަކެތީގެ އަގ އެކު 

ނަޑެއްލ   ށްފައިވީ ަނމަވެސް،ބޮޑު ނުވ ނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔ ންކޮ %15މަސައްކަތުގެ އަގަށް ވުރެން 
އްބަސްވުމެއް ނެިތ  ފުނަ" ގެ ހަރަކ ތް ހިްނގުމަށް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔ އަކަށް އެ 50ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން "މިނިަވން 

މުގެ ކުރިން އެފަރ ތަށް )ނަވ ވީސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ  ދީފައިވުމ އި އަދި މަސައްކަތް ފެށު -/29,110
 ވ  ހަރ ކ ތްތަކ ެބހޭ ން ހިންގ ފައިއަދި ޖަމިއްޔ އިއެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދީފައިުވން.  75އަގުގެ % ގެމަސައްކަތު

ވ  ފައިސ  އަކީ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރ ތަށް ީދފައި
 ދީފައިވ  ފައިސ  ކަން ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތް ނުވުން.ޖަމްއިއްޔ  އިން ހިންގ ފައިވ  ހަރަކ ތްތަކަށް 

 
 

 103ގެ  2010/07 :ބަރު ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ޤ ނޫނު ނަން'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން (3)
އިސ  ށް ިލބޭ ފަަވނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންަތނަ 1.01ވަނަ މ އްދ  އަދި ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ްށ ޖަމ ކުރަންޖެހޭނެ އެ ފައިސ  ލިބޭ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުންޓަ  ،ނަމަނެ ވަގުތު އޮއްަވއި ބަލައިގެންފިބޭންކަށް ޖަމ ކުރ 
އަހަރު  ވަނަ 2015އިދ ރ އިން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ  ،ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ގެ މަގު މ ކުރުމުބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޖަ
 ޖަމ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުން. މަހުންމަހަށް ލިބޭ ފަިއސ  ،ނަމަވެސްފަހިވެފައި ވީ
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ދިޔ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހަ އުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ވަނަ މ އްދ ގައި ދަ 7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (4)

ރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ކު އޮޑިޓް ނަމަވެސް، ވީ ހެްއޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިހުރިހ  ހަރުމުދަލުގެ ދަްފތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެ
 ތ ރީޙް، މުދަލުގެ ދ  ިލުބނުގޮތުގައި ނެގުނު ގިނަ ހަރުމުދަުލގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނަބރު ޖަހ ފައި ނެތުމ އި، މު

 ނުުވން. އަގު އަދި މުދ  ހުރި ތަން ގަވ އިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި
 

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

 

( އަށް 4( އިން )1)ަބރު ގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަން)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަަވއި  31ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލ  ،މައިގަ

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި  ،އްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި)ދައުލަތުގެ މ ލި 2006/3ޤ ނޫނު ަނންބަރު: ، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ހިރ އްޖޭގެ )ދިވެ 2010/7 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ަގވ އިދުތަކ  އަދި ޤ ނޫނު ނަްނބަރު:

 ވެ.އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ ިއ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ެދކެމެ

 
 ތައްތަކ އި އެ ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަން 

 

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

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުްނ،  35 ގެ  )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  

 ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި
 ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.

ތަކ އި އިދ ރ ގައި ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބު 2015އިން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ނަމަވެސް، 
ޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮ ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުަރމެވެ.
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ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލ   ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން
އަށް ނިމުުނ މ ލީ އަހަރުގެ މ ީލ ބަޔ ންތަުކގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ަވީނ  2015ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ
 ނުވެފައެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

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

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

 އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔ އަކ އި ހަވ ލުކޮށްފައިވުން  ގެ ހަރަކ ތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް " ފުނަ  50މިނިވަން " .2
 

ވަނަ މ އްދައި ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  8.22ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ގޮތުން ދެފަރ ތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއްވެސް ފަރ ތަކ އި ހަވ ލުކުރަންވ ނީ، އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމ އި ބެހޭ

ވަނަ މ އްދ ގައި މަސައްކަތް ކުރުވ  ފަރ ތަށް  8.23ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ވުރެްނ )އެއްލައްކަ( ރުފިޔ އަށް -/100,000އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގު ތަކެީތގެ އަގ އެކު 

ނަޑެއްލ   ،ބޮޑު ނުވ ނެ ގޮތެްއގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ. ނަމަވެސް %15ބޮޑުވ ނަމަ، މަސައްކަތުގެ އަގަށް ވުރެން 
-418(IUL)ިހންގަދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުަމށް ކުރެވުނު )ނަްނބަރު ފުނަ" ގެ ހަރަކ ތްތައް  50ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން "މިނިވަން 

AS/418/2915/61 ) ިގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ހަރަކ ތްތައް ހިންގުަމްށ އިޢުލ ން އ އ
ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަްށ  8.22އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔ އަކ އި ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދުގެ 

 އިކުރުމަށް ފަހުގައި ނޫންކަން ފ ަހގަ ކުރެވުނެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފ ރ ތުން ސޮ

)ނަވ ވީސްހ ސް ެއއްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ   -/29,110އަދި، މި ޙަރަކ ތް ހިންގައިދިނުަމށް އެ ޖަމިއްޔ އަށް ކައުންސިލުްނ 
އި ޙިލ ފަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތ  8.23ދީފައިވ އިރު، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

އަށްވ  ފައިސ  ޖަމިއްޔ އަށް ދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މުނ ސަބަތ އި ގުޅިގެން މި  %75ގޮތުގައި މަސައްކަތު އަގުގެ 
ޖަމްއިއްޔ އިން ހިންގ ފައިވަނީ ކޮންކޮން ހަރަކ ތެއްކަން ެއނޭގނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 

ލަހައްޓ ފަިއނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހަރަކ ތް ހިންގުމަށް ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔ އަކ އި ބަ
)ނަވ ވީސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ  އަކީ އެ ޖަމްއިއްޔ  އިން ިހންގ ފައިވ  ހަރަކ ތްތަަކށް  -/29,110ހަވ ލުކޮށްފައިވ  

  ޔަޤީން ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.ދީފައިވ  ފައިސ  ކަން

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 8.22އެކިކަންކަމ އި ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރަކ ތްތަކ އި މަސައްކަތްތައް ހަވ ލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެްޑވ ންސް ފައިސ  ދިނުމުގައި ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެމަީތން ެއއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެްނދެ
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 -/100,000ވަނަ މ އްދ ގައި ވ ޮގތަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ތަެކތީެގ އަގ އެކު  8.23ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުވ  ފަރ ތަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ  ނުދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. )އެއްލައްކަ( ރުފިޔ އަށް ވުރެން ބޮޑުނުވ ނަމަ 

 

 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ބޭންކަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން  .3

 
ނެ ވަގުުތ ށް ލިބޭ ފައިސ  ޭބންކަށް ޖަމ ކުރ ވަނަ މ އްދ ގައި ދަުއަލތުގެ ތަްނތަނަ 1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ 

އެ ފައިސ  ލިބޭ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ،ނަމައޮއްވައި ބަލައިގެންފި
ވަނަ  103ގެ  2010/07 :ބަރު ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު' ގ ނޫން ނަން 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން

މ އްދ ގައި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވ  ބޭންކް އެކައުންޓަކަްށ 
ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފަިއވ   2015ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ލިބޭ  ،އިސ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޖަމ ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވީ ނަމަވެސްފަ
ފައިސ  މަހުންމަހަށް ވެސް ޖަމ ުކރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ. ައދި ފައިސ  ޖަމ ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވ ކަްނ 

ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ގަނެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޖަމ ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައި 2015 އެވެ. މިގޮތުންހަގަ ކުރެވިފައިވެފ 
 ގައި އެވަނީއެވެ. 01ޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލްގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ބައެއް ފައިސ ގެ ަތފު

 އިވ  ބައެއް ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފަ  2015 : 1ތ ވ ލް 

 ބެންކަށް ޖަމ  ކުރި ތ ރީޚް  ފައިސ  ރަސީދު ނަންބަރ ތ ރީހް 
 10/09/2015 1,000 އަށް  2015/05އިން  04/2015 08/01/2015
 10/09/2015 4,891 އަށް  2015/26އިން  2015/20 08/02/2015
 10/09/2015 200 އަށް  2015/57އިން  2015/56 04/05/2015
 10/09/2015 6,510 އަށް  2015/83އިން  2015/69 10/06/2015
10/08/2015 2015/100 315 10/09/2015 
10/08/2015 101/2015 3,051 10/12/2015 
08/09/2015 2015/122 3,051 10/12/2015 
08/09/2015 2015/123 500 10/09/2015 
05/10/2015 2015/154 550 10/12/2015 
 10/12/2015 700 އަށް 2015/203އިން  2015/200 27/11/2015

 

 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮަތށް ލިބޭ ަފއިސ  ބޭންކަށް ޖަމ ކުރ ނެ  1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ 
 މުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސ  ޖަމ ކުރަ ،ވަގުތު އޮއްވައި ބަލައިގެންފިނަމަ
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ހަރުމުދަލަގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .4

ތުގައި ލިބޭ ހުރިހ  ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ަގންނަ ނުވަތަ ހަިދޔ ގެ ގޮ 7.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ކުރުމަށް ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި 

މުދ  ބަރު ޖަހ ަފއި ނެތުމ އި، މުދ  ލިބުނު ތ ރީޙް، މުދަލުގެ އަގު އަދި ނަން  ނެގުނު ގިނަ ހަރުމުދަލުގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން
ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައި ތަން ގަވ އިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓ  ހުރި

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2ހިމެނޭ ތ ވަލް 

ފުޞީލްތައް : ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަ އަށް ލިޔެފައި ނުވ  ތަކެތީގެ ތަ  2ތ ވ ލް 

 ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަ  ރަޖިސްޓްރީ ނަމބްރު  މުދަލުގެ ނަން  #
ބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ަނން Q3-2016-04-36-02 ވަޔ ރލެސް ކީބޯޑު  1

ބަރު ހަރުމުދަލުގަިއ ރަޖިސްޓްރީ ނަން، އަރުވ ފައި ނުވުން
ޖަހ ފައި ނެތުން.

ބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ަނން i3 Q3-2015-04-12-18ސީޕީޔޫ  2
ބަރު ހަރުމުދަލުގަިއ ރަޖިސްޓްރީ ނަން، އަރުވ ފައި ނުވުން
ޖަހ ފައި ނެތުން.

ބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ަނން Q3-2010-04-19-02 ވަތަނިއްޔ  މޮޑެމް 3
،އަރުވ ފައި ނުވުން

މުދ  ހުރިތަން ރަޖިސްޓްރީިއން އެގެން ނެުތން.  Q3-2010-05-01-01 ބަރޯވީލް  4
ަބރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ރަޖިސްޓްރީ ނަންހަރުމުދަލުގައި 

ބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ަނން Q3-2016-03-27-06 ޖީބީ  8ޕެން ޑްރައިވް  5
އަރުވ ފައި ނުވުން.

ބަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ަނން Q3-2009-02-08-04 ގަޑި )ފ ރުގަ ހަރުކުރ ( 6
ބަރު ވުން، މުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންއަރުވ ފައި ނު

ޖަހ ފައި ނެތުން.
ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން.-ސ ވ ރ ރެކް  7
ކެނޮން ކެމެރ  )އަތޮޅު  8

ކައުންސިލުން ހަދިޔ  ކުރި(
ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން. -

ަބރު ޖަހ ފައި ނެތުން.ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަން Q3-2015-02-14-14 ހައިބެކް ޗެއ ރ 9
)  ޑެލް ސީޕީޔޫ  10

އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ހަދިޔ  
 ކުރި(

ހަރުމުދަލުގައި ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވ ފައި ނުވުން. -
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