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 ަވަނ ައަހުރގ   2015 ިއާދާރގ   ގ  ފަުވްއުމލުަކ މްިސިކތްަމގު ަކުއްނސިލް 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

 ތަޢ ރަފު  ހ.

)އޮޑިޓް ޤ ޫނނު( ގެ ދަުށން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަުގ  2007/4މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ޫނނު ަނންބަރު: 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ   2015 އިދ ރ ގެކައުންސިލްގެ 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ،އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، 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

އިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފަ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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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( 2010/7ޤ 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 ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔ ންޮކްށފައި ވުމުން، ޤ ނޫނު ނަންބަރު: ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  
އިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިްނ ބ ުރ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަ

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ޚަމ ލީ ކަންތައްތައް ހިންގުމ އި،  މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ
 ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ސިލްވ 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގަ ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ރުމ އި ކައުންސިލްގެ އިތޯ ޔަގީންކުކަ
 އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ  އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަށް

 46ޤ ނޫނު( ގެ  ޔަތުގެ)ދައުލަތުެގ މ ިލއް 3/2006ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު:  ،އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި ޮއފީހަށް ުހށަހެޅުމަކީ
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލީ ޒިން މ ދ ރު ވެރިޔ ގެ ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން ފުވައްުމލަކު މިސްކިތްމަގު 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 ިއ )ދައުަލތުގެ މ ލިއް 2006/3ފައިސ އ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގ ފައިވަނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަ 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
ނުތަކ އި ގަވ އިދުތަަކްށ ންގުމުގެ ޤ ޫނނު( އ އި، އަދިެވސް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ޤ ނޫހި

އްތައް އިޞްލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  އަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ރައުޔެއްދިނުމ އި، އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތަ
 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 ފުމުެގ ގޮތުން އަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރު ބެލުމަްށ ބޭނުންވ  ހެކިތައް ހޯދު ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް

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

 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް  2015ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްަމގު މިގޮތުން 

އެ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަެޖޓުގަިއ  ،އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ނޑައެ ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތެގ  ،ޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އިކަ
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ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު އަިދ 
މިންވަރ މެދު އަމަުލ ކުރެވިފައިވ  ތަކަށް ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދު

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

 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 
 ފުވައްމުލަކު  ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް،

ތަކުގެ ރިޕޯޓް ންތައްވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަ 2015ގެ އިދ ރ  މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ 
ޓަކައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުްއދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން.
 

ޔެ ތަރެއް ލިދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސ އަކުން ވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ތަންތަނުެގ ދަފް (2)
ވެއެވެ. އަިދ ވަަނ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 6.05ބެލެހެއްޓުމަްށ ދައުލަތުެގ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

 24( ގެ 2010/7ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގެވުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ަނންބަރު: 
ރު އެކުލަވައި ޙިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަފްތަ ވަނަ މ އްދ ގެ )ދ( ގައި ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ

ށަކުން ބިން ދޫކުރުމ  އެދަފްތަރު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށ އި ހަމަ އެ މ އްދ ގެ )ފ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން އެ ރަ
ންސިލުން ބަަލހައްޓަްނ އް ރަށު ކައުއަދި ރަށުގެ ބިމ  ގުޅޭގޮތުްނ ހިްނގ  ބިމ ބެހޭ ެއންމެހައި މުޢ މަލ ުތތަކުގެ ރިކޯޑުތަ

ފަދަ ދަފްތަރެއް ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މި
 31 ގޮތުގައި ބިމުގެ ކުލީގެމިގޮތުން ބަޔ ންވެދިޔަ ގަވ އިދ އި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފަިއ ނުވުން. 

ފިޔ  )އެއްލައްކަ ސަތ ރަހ ސް ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް ހަތަރެއް( ރު -/117,254ގެ ނިޔަލަށް  2015ބަރ ޑިސެމް
ޑިޓްގައި ބެލިބެލުމުްނ އޮ ،ނުލިބިވ  ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހިސ ބުތަކުން ދެއްކިނަމަވެސް

ނީ ރަނގަޅަށް ސ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިސ ބުކޮށްފައިވަކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ބިމުގެ ކުލިން ނުލިބިވ  ފައި
ކެއް( )އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހ ސް ހަތްސަތޭކަ އެ -/135,701ގެ ނިޔަލަށް  2016އޯގަސްޓް  25ނޫންކަމ އި، 

 ރުފިޔ  ލިބެންޖެހި ނުލިބި ހުރިަކްނ ފ ހަގަ ކުރެވުން.
 

ދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ޙަވ ލުކުރ  ކަންތައްތައް ވަނަ މ އް 8.28ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  (3)
ބަލައިގަންަނންވ ނީ އެގްރިމެްނޓްަގއިވ  ގޮތުގެ މަީތން އެކަންތައްކޮށް ނިންމުމުންކަމަށ ިއ، އަދި އެގްިރމެންޓްއ އި ޚިލ ފަްށ 

ފުވައްމުލަކު  ،ނަމަެވސްކޮށްފައިވ  މަސައްކަތ އި ވިއްކ ފައިވ  ތަކެތި ބަލައި ނުގަނެވޭެނ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީ 
 -/140,025މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ފަހަތަށް ބައެއް އިތުރުޮކށް ބޮޑުކުރުމަށް 
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 ،ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވ އިރު 2015ޖޫން  11)އެއްލައްކަ ސ ޅިސްހ ސް ފަންސަވީސް( ރުފިޔ ގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި 
 އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް ނިންމ ފައިވ  މަސައްކަތެއް ކަމ މެދު ސުވ ލު އުފެދުން. މި މަސައްކަތަކީ

 
ފް ފިނޭންސް ވަނަ މ އްދ  އ އި މިނިސްޓްރީ އޮ 13)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު:  (4)

ލައިގަްނަނ ބަ( "ކައުންސިލްތަކުން 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 
އްސަސ ތަކުގެ ފައިސ  ގުޅޭ" ގައި  އެހެން މުއަފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އި

އިދ ރ އިން ދައުލަތުގެ  ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ
 ނިޔަލަށް ހަރުގެވަނަ އަ 2015އެހެން މުއައްސަސ ތަކުގެ ފައިސ ތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން 

ޔަލަށް ގެ ނި 2016އޮގަސްޓް  23)ިތންަލއްކަ ފަސްދޮޅަސްހ ސް ނުވަސަތޭކަ ސ ދަ( ރުފިޔ   -/360,914ލިބިފައިވ  
 .ބަހައްޓ ފައި ހުރުންއެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި 

 
 )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ ވަނަ މ އްދ ގެ  108 ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫ (5)

ން ހިންގި ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފ އިތުވި އަހަރު ކައުންސިލު 10މަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
ނަމަވެސް، ޤ ނޫުނ ވީ  ހަރަކ ތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެްއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި
އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ތަފުީޞލް ރިޕޯޓު ތައްޔ ރު ކުރުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

 ނުވުން.
 

 ިއވ  ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މ އްދ ގަ 105 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ (6)
ސިލްގެ ރައީސް ރަށު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުން

  ފޮނުއްވ ފައި ނުވުން.ފޮނުއްވަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްަފއި ވީނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް
 

އި ރައްޔިތުންނަށް ވަނަ މ އްދ  ގަ  110އް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތަ (7)
ރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންމުޮކށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަ

 ،ހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ އިވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ އިތުިވ އަޖުލައި މަހު ބ އްވ ންޖެހޭނެ ކަަމށ އި އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އް
 ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ަކމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  އ ންމު ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި

ޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ެނ ހަކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ުހށަ
އް ބ އްވ ފައިވ ނެ ކަމަށް މި ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބައްދަލުވުްނތަކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ިވ ކުރުމަށްފަހު ބައިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފ ހަގަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ބައްދަލުވުންަތކުގެ ޔަޢުމިއްޔ ތައް ޕްރިންޓް
  ގޮތް ނުވުން.ބޭފުޅުންގެ ސޮއި ކުރައްވ ފައި ނެތުމުން، ބައްަދލުވުން ބޭއްވިކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ޔަޤީން ކުރެވޭ 
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 ބ. ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދަށް  ޢަމަލު ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު 
 

( އަށް 4( އިން )1) ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ ނަންަބރު)ހ( ޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަުލ ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮްތ 
ނޑުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން ފިޔަވައި ޑިސެމްބަރު  31ދ ރ ގެ އިކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު  ،މައިގަ

ން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  ކައުންސިލުއަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  2015
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  2006/3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 ފީހުން ދެކެމެވެ.ސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮކައުން

ނޑުގޮތެއްގައި  ،( އަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަކންތައްތައް ފިޔަވައ7ި( އިްނ )5)ށ( އަދި ަނންބަރު )  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.
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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  
ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ިހނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ 

 ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ.

އިދ ރ ގައި ހިނިގ  ރުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކ އިވަނަ އަހަ 2015އިން ފުވައްމުލަކު މިސްކިްތމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ނަމަވެސް، 
ނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ޖެކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ 

 ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.

 ކިތްމަގު ކައުންސިލްގެފުވައްމުލަކު ިމސް ،ުނވުމުގެ ސަބަބުންކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ުހށަހަޅ ފައި 
 ވެފައެވެ.އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނު 2015ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ  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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ންސިލްތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލޯކަލް ކައު
( 2016އޯގަސްޓް  29)  D2/CIR/2016/9-13ތައްޔ ރުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝ ުދދީ ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ަނންބަރު:

 ގެ ސަރކިއުލަރ ގައިވ  ނަމޫނ  )ފޯމެޓް( އ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަންތަނުގެ ދަފްތަރު ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުމ އި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދަން  ދޫކޮށްފައިވ   ކުއްޔަށް  .2
 އެކަށީގެންވ  ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވުން 

 

ފްތަރެއް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމްށ )ހ( ދައުލަތުގެ ޮކންމެ މުއައްސަސ އަކުން ވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ތަންތަނުގެ ދަ 
ދިވެިހރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  6.05ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ންސިލުން ވަނަ މ އްދ ގެ )ދ( ގައި ރަށު ކައު 24( ގެ 2010/7ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގެވުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ަނންބަރު: 
ދޭ ޙިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި އެދަފްތަރު ބަލަހައްަޓން ޖެހޭކަަމށ އި ހަމަ އެ މ އްދ ގެ )ފ( 
ެގ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން އެ ަރށަކުން ބިން ދޫކުރުމ  އަދި ރަށުގެ ބިމ  ގުޅޭގޮތުން ހިންގ  ބިމ ބެހޭ ެއންމެހައި މުޢ މަލ ތުތަކު 

ރިކޯޑުތައް ރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަން ޖެޭހނެކަމަށް ބަޔ ްނކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު 
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މިފަދަ ދަފްތަރެއް ބަޔ ންވެދިޔަ ގަވ އިދ އި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ 

ންކަމުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންަތނުގެ ކުލި ަދއްކަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައިވ ކަން ޔަޤީން ކުރެވުނެވެ. އެހެ
ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުލި ނުދައްކ  މަސްމަހ އި އަދި ޖޫރީމ ނ  ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ކިހ  އަދަދެއްެގ 

 އް ެނތެވެ. ފައިސ އެއްކަން ބެލޭނެ ގޮތެ

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ތަންަތނުގެ ތެރެއިން މަހުންމަހަށް  1.05)ށ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ުނދައްކ  ފަރ ްތތަކުގެ އަތުން އެއްމަސް ތެރޭގައި ފައިސ  ހޯދުމަށް ބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ. އަދި އެ ގަވ އިދުގެ 

ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުން ފައިސ  ނުލިބޭނަަމ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސ   1.07
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންގަވ ފައި ވީނަމަވެސް، މިދެްނނެވި ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައި 

މިގޮތުން ލިބެންޖެެހނީ ކިހ  އަދަދެއްގެ ފައިސ އެއްކަމ އި ފ އިތުވި އަހަރުތަކުގެ ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ވެ. ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެ
ގޮތުގެ ތަފުޞީލު އެކަށީގެންވ  ޯފމެޓެއްގައި ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓ ފައި ނުވެއެވެ. އަދި މިސްކިތްމަގު އަވަށުގެ އިއ ދަ ބިމުްނ 

)އެއްލައްކަ ސަތ ރަހ ސް  -/117,254ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31ލީގެ ގޮތުގައި ބިމުގެ ކު  2ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  
ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް ހަތަރެއް( ރުފިޔ  ނުލިބިވ  ކަަމށް ފުވަްއމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ހިސ ބުތަކުްނ 

އޮޑިޓްގައި ބެލިބެލުމުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  ބިމުގެ ކުލިން ނުިލބިވ  ފައިސ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ދެއްކިނަމަވެސް
)އެއްލައްކަ ތިރީސް ފަސްހ ސް  -/135,701ގެ ނިޔަލަށް  2016އޯގަސްޓް  25ހިސ ބުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމ އި، 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް  1ން ފ ހަގަ ކުރެުވނެވެ. އަދި މިފައިސ  އަކީ ހަތްސަތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔ  ލިބެންޖެހި ނުލިބިވ ކަ
ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ(  1.07ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ވެފައިވ  ފައިސ އަކަށް ވީނަމަވެސް

ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ  ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ފައިސ  ނުލިބޭ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ުހށަހެޅުމުގެ
 ގައި އެވަނީއެވެ. 1ބިމުގެ ތަފުޞީލް ތިރީަގއި ހިމެނޭ ތ ވަލް  2ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު 
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ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31ބިމުން  2: މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލުން އެ އަވަށުގެ އިއ ދަ ބިމުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  1ތ ވަލް 
 ނުލިބި ހުރި ފައިސ ގެ ތަފުޞީލް 

އެއްބަސްވުމުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރ /  #
 އިއުލ ން ނަންބަރ

ބިން ދޫކުރެވުނު 
 ބޭނުން 

ފައިސ  
ނުދައްކ  

ހުރި 
މުއްދަތު 

 )މަސް(

ކުލީގެ 
ގޮތުގައި 

ދައްކަން ޖެހޭ 
 އަދަދު 

ޖޫރީމަނ ގެ 
ގޮތުގައި 

ދައްކަންޖެހޭ 
 އަދަދު 

ޖުމުލަ ދައްކަން 
 އަދަދު ޖެހޭ 

1 (IUL)442-EDSS/442/2015/16 2  ަބޭސްފިހ ރ
 ހިންގުން 

160 72,384 - 72,384 

2 442-CON/INDIV/2014/41  ް63,317 1,650 61,667 13 ފިހ ރަ ހިންުގނ 

 135,701     ޖުމުލަ  #

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަަނ  24( ގެ 2010/7)ހ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންެގވުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
މ އްދ ގެ )ދ( ގައިވ  ގޮތުގެ ަމިތން ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ޙިދުަމތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ިބންބިުމގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައިލައި 

ތް ބަޔ ްނކޮށްފައިވ ތީ، މި ދެްނނެވި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށ އި އަދި ެއ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ
މ އްދ ގެ )ފ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ ބިމ  ގުޅޭގޮތުން ހިންގ  ބިމ ބެހޭ ެއންމެހައި މުޢ މަލ ތުތަކުެގ 

ަވނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮަތްށ  6.05ދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަްށ ދަންަނވަމެވެ. އަ

 ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަމުން ގެންދަވ  ތަންތަނުގެ ދަުފތަރެއް ލިޔެ ބެލެެހއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

އަދި  1.05އްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )ށ( ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި މިހ ތަަނށް ނުލިބި ހުރި ފައިސ  ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މ ލި
ގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިސ އެއް ނުލިބި އެއްމަސް ވެއްޖެނަމަ  1.07

ލްެގ ގެ )ނ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަަދއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ 1.05ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބެއް ަތއްޔ ރުކޮށް މިގަވ އިދުގެ 
އޮފީހަށ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުަމށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ނުިލބި ިގނަ ދުވަސްވެފައިވ  ފައިސ  

ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަްށ  1.07ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 ސް ދަންނަވަމެވެ.ގެންދެވުމަށް ވެ

ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އަސ ސްތަކ އި އުޞޫލުތަކ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ  6.06)ނ( ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   19މަތިން ިލބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ިހސ ބުތައް ބަލަހަްއޓަމުން ެގންދިުއމަށ އި، އެ ގަވ އިދުގެ އެނެކްްސ 

މަތިން ލިެބންޖެހޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެުވމުގެ އިތުރުން ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ލިބޭ ފައިސ  ވަކިްނ ގޮތުގެ
 އެނގޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިސ ުބތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމ އި ޚިލ ފަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ފަހަތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ބޮޑުކުރުމަށް  .3
 

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ޙަވ ލުކުރ  ކަންތައްތައް ބަލައިގަންނަންވ ނީ  8.28ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
އެގްރިމެންޓްއ އި ޚިލ ފަށް ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތ އި އެގްރިމެންޓްގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން އެކަންތައްކޮށް ނިންމުމުންކަމަށ އި، އަދި 

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ވިއްކ ފައިވ  ތަކެތި ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
ސ ޅިސްހ ސް ފަންސަވީސް( ރުފިޔ ގެ )އެއްލައްކަ  -/140,025އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ފަހަތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ބޮޑުކުރުމަށް 

މި މަސައްކަތަކީ އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް ނިންމ ފައިވ   ،ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވ އިރު 2015ޖޫން  11އެއްބަސްވުމެއްގައި 
 މަސައްކަތެއް ކަމ މެދު ސުވ ލު އުފެދެއެވެ.

ރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން ތައްޔ ރު ކުރެވިފައިވ  މިގޮތުން އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ފަހަތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ބޮޑުކު 
ގައި މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ހުރި މުށިތައް ނަށްޓައި ތަޅުންއެޅުމަށް ފަހު މުށި ޖެހުމަށ އި އަދި   2.1( ގެ 1މައުލޫމ ތު ފޯމުގެ )

މަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުުނ ގެ މުށިކަމަށް ވެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރު ’x20’20( ގެ )މ( ގައި ޖަހަންވ ނީ 2)
ފަރ ތ އިއެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް މި ނުކުތ ތައް ިހމެނިފައިވުމުގެ އިތުރުން މިމަސައްކަތަށް ބޭުނންވ  ތަކެިތ 

ން އެ އަވަށުގެ މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް އިދ ރ އި ،ހޯދަންވ ނީ މަސައްކަތް ކުރ ފަރ ުތން އަމިއްލައަށް ކަމުގައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
)ތޭވީސްހ ސް ހަތަރުަސތޭކަ ނަވ ވީސް( ރުފިޔ ގެ މުށި ޯހދ ފައިވުމ އި މީގެ ތެރެއިްނ  -/23,419އަލްގެދަރި މިސްކިތުގެ ބޭނުމަށް 

ބައެއް ބިލްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އެކައުންޓުން ފައިސ  ދައްކ ފައިވުމ އި އަދި ފައިސ  ނުދައްކ  ހުރި ބިލްތައް ހުރި 
ސް މިފަރ ތަށް އެއްބަްސވުމުގައިވ  ޖުމްލަ ފައިސ  ދައްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ނަމަވެ

އެއްބަސްވުމ އި ޚިލ ފަށް ކޮށްފައިވ  ކަމަކަށްވުމުން މި ފައިސ އަކީ ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އިން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ފައިސ އެއް 

 ނޫންކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.

 ކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ޞްލ ޙު އި 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ ތަންތަނުްނ ޙަވ ލުކުރ  ކަންތައްތައް  8.28ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
 އެގްރިމެންޓްގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެކަންތައްކޮށް ނިންމުމުން ަބލައިގަތުމަށ އި އަދި އެގްރިމެންޓްއ އި ޚިލ ފަށް ކޮށްފައިވ 

 މަސައްކަތްތަކ އި ވިއްކ ފައިވ  ތަކެތި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަަލއި ނުގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކުގެ ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގެންފައިވ  އ މްދަނީ ފައިސ  ޕަބްލިކް ބޭންކް  .4
 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން 

 

)ދައުލަުތެގ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ  3/2006ދައުލަތުގެ 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

( "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އި
ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ގޮތުގެ މަތީން އެ 

mailto:info@audit.gov.mv
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އުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ  ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޤ ނޫނު ތަކުގެ ދަށުން ކަ

 ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރުމަށް އަންގަވ ފައިވެއެވެ.

ނަ ވަ 2015ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސ ތަކުގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ،ނަމަވެސް
އެމް.އެމް.އޭ ގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓަށް ޖަމ ނުކޮްށ، އެ  ،އަހަރު ބަލައިގެންފައިވ  ދައުަލތުެގ އ މްދަނީ ފައިސ 

ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުެގ  2015ޑިސެންބަރ  31އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ަބހައްޓ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެެވ. މިގޮތުން 
)ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހ ސް ނުވަސަތޭކަ  -/360,914ތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެޭހ އ މްދަނީގެ ގޮ
ގެ ނިޔަލަށް އެ މުއައްސަސ ތަކަށް ނުފޮނުވ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގަިއ  2016އޮގަސްޓް  23ސ ދަ( ރުފިޔ  

ނޑުބަހައްޓ ފައިވެއެވެ.   ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީއ އި މުދަލު ޒަކ ތު މީގެ ތެރޭގަިއ މައިގަ
 ގައި އެވަނީއެވެ. 2ފައިސ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޖަމ ނުކޮށް ހުރިފައިސ ގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައިވ  ތ ވަލް 

 ތަފުޞީލް : ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ނުކޮށް ހުރި ފައިސ ގެ 2ތ ވ ލް 

 ފައިސ   ތަފުޞިލް 

 280,264 މުދަލުގެ ޒަކ ތުގެ ފައިސ  

 79,700 މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް 

 950 އައިޑީ ކ ޑު ހަދައިދިނުން

 360,914 ޖުމްލަ 

 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

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

ސް މަނިޓަރީ އޮފީސްތަކުގެ އ މްދަނީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލައިގަންނަ އ މްަދނީ ފަިއސ  މޯލްޑިވް
 އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

( 2012ނޮވެމްބަރު  08) 8/2012)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 
ންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ފޮނުވުމ އިގުޅޭ" ގައި "ކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަންަނ ފައިސ  މޯލްޑިވްސް އި

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

 

 

mailto:info@audit.gov.mv
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ވަނަ އަހަރު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެއް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2015 .5
އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީްނ  108 ގެ'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފ އިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކ ތްތަކުގެ ތަފުޞީްލ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

މަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ފުވައްމުލަކު މިސްކިތް ،ރިޕޯޓެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ަނމަވެސް
ހަވ ލ ދެވުނު ޤ ނޫނު ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވ  ތަފުޞީލް ރިޕޯޓު ތައްޔ ރު ކުރުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް 

  ( އ އި ހަމަޔަށް ވެސް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 2016އޯގަސްޓް  24އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތ ރީޙް )

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީްނ  108 'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ
ގެ ތަފުޞީްލ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފ އިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކ ތްތަކު 10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

 ރިޕޯޓެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެެވ. 

ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި އ މްދަނީ ރިޕޯޓުތައް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން  .6

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަުށ  105 ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު' ގެ'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
ފޮނުވަންވ ެނ ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެ އިދ ރ ގެ މި ޤ ނޫނު އ އި އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ، ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
  ޚަރަދު ތަކ އި އ މްދަނީ ރިޕޯޓުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ުކރެވުނެވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރަުށ  105 ' ގެ'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު
ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފޮނުއްވުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ބ އްވ ފައި ނުވުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން  .7

ވަނަ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން  110'ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ޢިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުގެ 
 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުަމށްޓަކައި ރައްޔިތުނަށް ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ޮކންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ 
އަދި ޖުލައި މަހު ބައްވަންެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ފެބްރުވަރީ މަހު ބ އްވ  ބައްދަުލވުމުގައި ފ އިތުވި އަހަރުެގ 
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