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ޮތޅުަަދުަުހވަ  ުބރީައ  ތ ފ ްނދަ ަެދުކުނ ުރގ2015ަަެަގެަިއާދރަާަުއްނސިލްގެަކަ ަރ  ހ  ައ  ަވ ނ 

ަޮއިޑްޓަރިޕޯޓްަަްނސްަޮކމްޕްލ ޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

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

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 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:  ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފައި )ހ(ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ 

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

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
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 ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މ ލީ ޒިންމ ދ ރު  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  :އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރުޤ ނޫނ 
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ، މ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި އިދ ރ ގެ ގެމަތިން ކައުންސިލްގޮތްވ  ގޮތުގެމ 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

 46ޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ )ދައުލަތުގެ މ ލިއް 3/2006 :ންބަރުޤ ނޫނު ނަ ،ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓް
ނޑައަޅ ފައިވ ހުވަދު ައޮތޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ  ކައުްނސިލްގެ 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 ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯކުރުމަށް  ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު
އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ )ދަ 2006/3 :ވިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގ ަފއިވަނީ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު

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 ޙުކުރަންޖެހޭދިނުމ އި، އިޞްލ  މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްގަވ އިދުތަކަށް އަ
 މެވެ.އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަުކގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައު، 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
 އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ. ވުމުގެ ފުރުސަތު

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  2015އިދ ރ އިން އުންސިލްގެ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކަމިގޮތުން 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ  އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ،އެ 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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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 
 ވަދު އަތޮޅު ހު ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަމަވެްސ،

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

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

 103ގެ  2010/07 :ބަރު ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ޤ ނޫނު ނަންތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުންދ އިރ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  (2)
ށް ިލބޭ ފައިސ  ަވނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންަތނަ 1.01ވަނަ މ އްދ  އަދި ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ްށ ޖަމ ކުރަންޖެހޭނެ އެ ފައިސ  ލިބޭ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުްނޓަ ،ނަމަަވއި ބަލައިގެންފިށްނެ ވަގުތު އޮބޭންކަށް ޖަމ ކުރ 
ގެންފައިވ  ފައިސ  ވަނަ އަހަރު ބަލައި  2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ރަތަފަންދޫ ،ވީ ނަމަވެސްކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި

  ބަހައްޓ ފައިވުން.ތިޖޫރީގައިގިނަ ދުވަސް ވަންދެްނ ޖަމ  ނުކޮށް  ޖަމ ނުކޮށް
 

ންނަ ފައިސ  ހުވަނަ މ އްދ ގައި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަވ ލު ނުކުރެވި  6.15ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (3)
އި ދުވަހުން ދުވަހަްށ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގަ ،ބަހައްޓަންޖެޭހނީ ތިޖޫރީގައިކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

ލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ އެ ފައިސ  ހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ އި ހަވ ލުކުރެވެންދެން ދައު، ހަވ ލުނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސ 
އި، ދައުލަތުގެ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ތިޖޫރީއަށް ވައްދަމުން ގޮސްފައި ނުވުމ  6.15ގަވ އިދުގެ 

ލަށް ތިޖޫރީގަިއ ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ނިޔަ ވ  ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި 6.16މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 އްޔ ރުކޮށްފައި ނުވުން.ހަފްތ ގެ ރިޕޯޓް ތަ ތިޫޖރީ ފައިސ ގެ ޖެހޭލް ހިަމނައިގެން ތައްޔ ރުކުރަންފުޞީބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ތަ

 

ރައްޔިތުންނަށް ވަނަ މ އްދ  ގައި  110ޤ ނޫނުގެ ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ދ އި'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  (4)
ންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންމަޢުލޫމ ތު 

 ،ޖުލައި މަހު ބައްވ ންޖެހޭނެ ކަަމށ އި އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުިވ އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި
ކައުންސިލްގެ  ބ އްވ  ބައްދަލުުވމުގައިވ ނެ ކަަމށ އި ޖުލައި މަހުޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށހަޅަންއޮޑިޓް ރި ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި
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ުމ ބ އްވ  ޢ ންއިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރަްއޔިތުންނަށް ހުަށހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދުމަށް 
ބައްދަލުވުންތައް ބައްވ ފަިއ  ޤ ނޫން ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން، ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްމެއް ބ އްވ ންޖެހޭނެ ބައްދަލުވު
 ނުވުން.

 
ވަނަ  105 ( ގ2010/7ެރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫން )ނަްނބަރު: ދ އި'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ  (5)

ފޮނުވ ަފިއ  ންސިލަށްރަށު ކައުްނސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުވ  ގޮތަށް މ އްދ ގައި
ތުގެ ތ ވަލުވެސް، ށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކައަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  ކުރިބިނ ކޮ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  ނުވުމ އި،

 ނުވުން.ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުްނސިލަށް ހުށަހަޅ ފައި  ވ ގައިވަނަ މ އްދ ގެ )ށ(  108މިޤ ނޫނުގެ 

 
 

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

( އަށް 3( އިން )1)ަބރު ގޮްތ ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭ)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް 
ނޑު ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި  31ންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ  ،ގޮތެއްގައި މައިގަ

 ކައުންސިލުން އެކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ އެ އަހަރަށް  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ 2015ޑިސެމްބަރު 
ނޑައެޅިފަ، އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް ،ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި 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  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ5ި( އިްނ )4ބަރު ))ށ( އަދި ަނން  ކައުންސިލުްނ އެމައިގަ
ންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ހި)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤ ޫނނު ނަްނަބރު 

 އ އި އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
 

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

 

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

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން،  35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ެގ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު: 
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ަކނޑައަޅ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮންމެ މ ލީ އަހަރެއް ނިމޭތ  

 މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ 
 ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި  2015ނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
ތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ ހިނގި ކަން

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުަރމެވެ.

ދޫ ހުވަދުައޮތޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަަފން ،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ުހށަހަޅ ފަިއ ނުވުމުގެ ސަބަުބން
އަށް ނިމުުނ މ ލީ އަހަރުގެ މ ީލ ބަޔ ންތަުކގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ަވީނ  2015ޑިސެންބަރު  31ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

 ނުވެފައެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

،ޔ ންތައްކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަ ،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 
ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް 

(ގެ 2016އޯގަސްޓް  29) D2/CIR/2016/9-13ންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ދުދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު: ތައްޔ ރުކުރަ
 ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިއ  ސަރކިއުލަރ ގައި ވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް(

ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ފައިސ  ބޭންކަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވުން.ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް  .2

ވަނަ މ އްދ ގައި ދަުއަލތުގެ ތަްނތަނަށް ލިބޭ ފައިސ  ޭބންކަށް ޖަމ ކުރ ނެ ވަގުުތ  1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ 
އަދި ންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ފައިސ  ލިބޭ ދުވަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަ ،އޮއްވައި ބަލައިގެންފިނަމަ
ވަނަ  103ގެ  2010/07ބަރު:  ހިންގުުމގެ ޤ ނޫނު' ގ ނޫން ނަންރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުންއި'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ 

އުންޓަކަްށ މ އްދ ގައި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސ  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވ  ބޭންކް އެކަ
ވަނަ އަހަރު  2015ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ޖަމ ކުރަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް

ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ  ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްަފހަރު ަޖމ ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވީ 
އިސ  މަހުން މަހަށް ވެސް ޖަމ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ފައިސ  ޖަމ ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ލިބޭ ފަ ،ނަމަވެސް

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޖަމ   2015ދުވަސްވެފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 
 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ޞީލް ތިރީަގއިވ  ތ ވަލް ފައިސ ގެ ތަފުނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ބައެއް 
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 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ބައެއް ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް  2015 : 1ލް ތ ވ 

 ބެންކަށް ޖަމ  ކުރި ތ ރީޚް ފައިސ  ރަސީދު ނަންބަރ ތ ރީހް
 24/02/2015 1,750 2015/03އިން  01/2015ގެ  1ރެވެނިއު  08/01/2015
 29/11/2015 300 2015/17ގެ  1ރެވެނިއު  25/06/2015
 29/11/2015 100 2015/33ގެ  1ރެވެނިއު  08/10/2015
 31/03/2016 300 2015/47ގެ  1ރެވެނިއު  30/12/2015
 29/11/2015 10,170 އަށް 13/2015އިން  2015/03ގެ  2ރެވެނިއު  08/01/2015
 29/11/2015 2,850 އަށް 62/2015އިން  2015/60ގެ  2ރެވެނިއު  09/07/2015
 29/11/2015 1,950 އަށް 71/2015އިން  2015/69ގެ  2ރެވެނިއު  10/09/2015
 29/11/2015 2,700 އަށް 85/2015އިން  2015/82ގެ  2ރެވެނިއު  05/11/2015
 31/03/2016 1,183 2015/98ގެ  2ރެވެނިއު  22/12/2015

  

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ިލބޭ ަފއިސ  ބޭންކަށް ޖަމ ކުރ ނެ  1.01ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސ  ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ،ވަގުތު އޮއްވައި ބަލައިގެންފިނަމަ

 

 ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ފައިސ  ތިޖޫރީގައި ނުބަހައްޓ  ކަމ އި ތިޖޫރީގެ ހިސ ބުތައް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .3

ން ދުވަަހށް ހަވ ލު ުނކުރެވި ހުންނަ ފައިސ  ވަނަ މ އްދ ގައި، ދުވަހު 6.15)ހ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި ދުވަހުން ދުވަހަްށ  ،ބަހައްޓަންޖެޭހނީ ތިޖޫރީގައިކަމަްށ ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ެއ ފައިސ  ހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ އި ހަވ ލުކުރެވެންދެން ދައުލަުތގެ ، ހަވ ލުނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސ 
ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ތިޖޫރީއަށް ވައްދަމުން ގޮސްފައި ނުވެއެވެ. އެގޮތުން  6.15

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބޭުންނވ  ފައިސ  ނެގުމަށް ގދ.ިތނަޫދއަށް ކުރ  ބޭންކް ަދތުރުތައް ިނންމ ލުމަށް ފަުހ، އެނބުރި 
 ރު ރަސްމީގަޑި ނިމިއްޖެނަމަ، ފައިސ  ތިޖޫރީއަށް ވެއްދުުމގެ ބަދަލުގައި ގެއަށް ެގންދ ކަމަްށ މަޢުލޫމ ތު ިލބިފައިވެއެވެ.އަންނައި

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގެ ިނޔަލަށް ތިޖޫރީގައި ހުންަނ  6.16)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދުގެ 
ށް، އޭގެ ތަފުޞީލް ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ނަގުދު ފައިސ  ގުނައި ޗެކްކޮ

ގައިވ  ގޮތުގެމަތީން ތައްޔ ރުކުރަމުން  6.16ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ހަފްތ ގެ ރިޕޯޓް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ނުދ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 

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  7

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ  6.15)ހ( ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަވ ލުުނކުރެވި ހުންނަ ފައިސ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 މަތީން ތިޖޫރީއަށް ވައްދ  ތިޖޫރީ ބ ކީގައި ނޯޓް ކުރަމުން ގެންދެވުަމށް ދަންނަވަމެވެ.

ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔ ުރ  6.16ގެ ހަފްތ ގެ ހިސ ބު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )ށ( ތިޖޫރީގައި ަބހައްޓ  ފައިސ 
 ކުރަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަެމވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ނުވުން  .4

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  110އް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ ރ ތަ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި
މުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ޮކންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަީރ ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު 

އިވެއެވެ. އަިދ ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަުލވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުެގ އަދި ޖުލައި މަހު ބައްވަންެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށަހޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ ްއވ  ޢ އްމު ބައްދަލުވުމުގައި  ،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 
ނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު މިދެންނެވި ަބއްދަލުވުން ޤ ނޫނު ގައިވ  ވަ 2015ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ގޮތުގެ މަތިން ބ އްވ ފައި ނުވ ީތ، ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ  ނުކުރެވި ހުރި ކަމަށ އި އަދި 

 ވެއެވެ.އެކިއެކި ކަންކަމ  ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔ ލު ހޯދިފައި ނު

ޤ ނޫނުގައި ބުނެފައިވ ޮގތަށް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްަޓކައި ބޭއްވުމަށް ޤ ނޫނުގައި ުބނެފައިވ  ބައްދަލުވުންތަްއ 
ނޑިތައް ޙ ޞިލުވ  މިންވަރ އި ނޑުދަ ނޑައަޅ ފައިވ  ލަ ކައުންސިލުން ހިންގ   ،ނުބ އްވ ނަމަ، ޙ ޞިލުކުރަން ކަުއންސިލުން ކަ

 ޔިތުންނަށް ނޭނގުން އެކަށީގެންވެއެވެ.ހަރަކ ތްތައް ރައް

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން  110ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި
ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެްއ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ އްމުކޮްށ 

ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، މި ެދންނެވި ޤ ޫނނު ގައިވ  ގޮތުގެ ަމތިން އަމަލު ކުރައްވަުމްނ 
ދ  ގޮތުގެ މަުޢލޫމ ތު މަދުވެގެން ދެމަުހްނ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަަމލީ ސިފަ އަންނަމުން

 އެއްމަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ޢ ންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމ ތ އި ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވުން  .5

ވަނަ މ އްދ ގަިއ  105( ގެ 2010/7 )ނަްނބަރު: ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤ ނޫންޖޭގެ އިދ ރީ ދ އި'ދިވެހިރ އް
ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭަކމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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