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c 
ުު

ު

 ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2016ަކުއްނސިލްގެ  ެދުކުނުބރީ ަމޑަވިެލުހަވުދައޮތުޅ 
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

 

ު ުމަޖިލީހަށ އިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއޮތޯރިޓީއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެ ުގަވަރމަންޓް ށ އި،ުު،ުލޯކަލް
ުކައުންސިލްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުދެކުނުބުރީުމަޑަވެލިހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ުމަޑަވެލިުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނ4/2007ުު މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ު
ުއަށްުނިމުުނުމ ީލުއަހަރުގ2016ުުެުިޑސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު މެދުުޮއޑިޓަރުޖެނެރަްލު މ ލީުބަޔ ންތަކ އަހަރީ

ު ުކުރުމ އި،ުދެކޭގޮތް ުބަޔ ން ުދެކުނުބުރީ ވަަނުއަހަރުެގުބަޖެޓުްނުޚަރަދ2016ުުުުއިދ ރ ގެުުކަުއންސިލްގެުމަޑަވެލިުހުވަދުއަތޮޅު
ުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއެ ުއަހަރަށް ުއެ ުގޮތަށް،ުު،ކޮށްފައިވަނީ ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ

ުތެރޭ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުއ އި، ކައުންސިލްެގުގައިތޯ
ބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދ ުއިދ ރ ގެ އެއްގޮތަށްތޯުުމ ލީުކަންކަންުހިންގު 

ުއެއަށް ުބަޔ ންކުރުމ އިުބަލައި، ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުކުރަު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުޖެހޭކަމަށްުއިޞްލ ޙު ން
)ދައުލަތުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރ:ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ކައުންސިލްެގުުަމޑަވެލިުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮްތުވ ޮގތުގެުމަތިންުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު ވަނ36ުުަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު
ުހުށަހެުޅމ އެކުމ ީލުުއިދ ރ ގެ ުވެރިޔ އަށް ުޤ ނޫނުައސ ސީެގުު،ޒިްނމ ދ ރު ުުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ުމ އްދ ގަިއ213ުުދިވެހިރ އްޭޖގެ ަވނަ

މިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުުބުނެފައިުވ ގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ އަށ އި ަރއްޔިތުންގެުމަޖިީލހަށްުހުށަހެުޅމެވެު.
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުުިމުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުފެންނ ނެހެން

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  މެުދުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ުދެ ުމ ލިއްޔަތުެގުއޮޑިޓަރުޖެނެރަްލ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ުބައިގަިއ ުދެވަނަ ކޭގޮތެވެ.

މިންވަރ އި އެއްގޮތަށްުުކައުންސިލްގެުޚަރަދުކުރުމުގައުި،ބަޖެުޓންއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެު،ޤަވ އިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވު  ނިްނމުންތަކު 
މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު ުޢަމަލުކޮށްފައިވު 

ހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުމަޑަވެލިުކައުްނސިލްގެުއިދ ރ ގެުއަށްުހިމެނިފ19ުައިނ09ުުްއެކުުސަފުޙު މިުރިޕޯޓ  ޑިެސމްބަރ31ުުއިވު 
ުމ ލީުއަހަރުގެުައހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކ2016ުު ގައިުިހމެނޭުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުގައިުނިމުނު

ުއޮފީހުްނު ުމި ުވަނީ ުގުޭޅުތަފުޞީލުުނޯޓުތައް ުބަޔ ންތަކ  ުބަޔ ނ އި،ުމި ުބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ީލުު،ވ އަށްުހިމެނިފައ34ުިއިނ30ުުްުރިޕޯޓ އެކުުސަފުޙު މިު،ބަލައިުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުން

http://www.audit.gov.mv/
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2   ގެ 36ސަފުހާ 

ުބަޔ ނ އި ުިމުއޮފީު،ޒިންމ ތަކުގެ ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުއެ ުބަލައި ުބަޔ ނ އިުހުން މިލްކިއްޔ ތުގެ
އިު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ ިއުކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބަގަމައްސަލައެއްުފ ހަުމ ލީުިޒންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައި

ުގައިު ުރިޕޯޓް" ުބަޔ ންކުރ  ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ު މި ުދެކުނުބުރީ ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިދ ރ ުމަޑަވެލިުރިޕޯޓުގައި ުއިސްވެރިންނ ުކައުްނސިލްެގ ގެ
މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި ބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، ުު.ގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެރުޞަތުހުރިހު 

ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

 ލިއްޔަތުުއޫމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިހުށަހެޅުުށްުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުމަތިން،އެއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނުުނަ ުއްގޮތްވު 
ު ުދެކުނުބުރީ ުއިދ ރ ގެުމަޑަވެލިުހުވަދުއަތޮޅު ުބެލެހެމ ލީުުކައުންސިލްެގ ުު،އްޓުމ އިުަކންތައްތައް ުހިއިދ ރ ގެ ޙަޤީޤަތު ސ ބުތައް

ުތައްޔ ރުކޮށްުއެއްގޮތަށް ުފުރިހަމަކަމ އެުކ ުއެއްގޮތަށްު،ސައްޙަކަމ އި ުހިސ ުބތަކ  ު، އެ ުމިނިސްޓްރީ ުއެްންޑުއޮއަދި ުފިނޭންސް ފް
ުމ  ުސަރކިއުލަރޓްރެޜަރީގެ ުުލިއްޔަތ ބެހޭ ުުން،އިު(D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: ުކައުންސިލްތަކުންނ ިއ އަތޮުޅުރަުށ

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްއޮކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަނޑަައޅ ފައިވު  ު،ނިގަ
ޮއޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު ކައުްނސިލްެގުުަމޑަވެލިނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުދެކުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައުި،

އަށްއި ގ46ުުެގެުު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނުުނަ، ދ ރު  ށުންުަކނޑައަޅ ފައިވ ުދަވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުފ ސް ުބަޔ ނ އި، ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިްނމ ދ ރު ުއެ ކުރެވުނުުމ ލީ  ބަޖެޓ އި

ު ުބަބަޖެޓުން ު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ޕްސަސް(:ު)އިުސްޓޭންަޑރޑްުނަލް
ުމިުއޮނިގަނުޑުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށް

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ުމި ނޑުގޮތެއްުގައި،ތެރޭުލިއްޔަތުގެއޫަމސްުއަދި ުމައިގަ ުނަމަެވސް، ުސަބަބުން ުއޮުޅމެްއގެ ުނުވަތަ ުސައްޙަނޫްނުޚިޔ ނ ތެއް ގައި
ންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތައްުއެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިު،މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މުއައްސަު މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އުި، ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުމ ު،ސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
މ އި،ުއެކުލަވ ލުުތައްންބަޔ ުމ ލީުުއަހަރީު،މ އިިހސ ބުުބެލެހެއްޓުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ީލު

އެްއުއަންދ ޒ ުއެކަށީގެންވު ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްު،ނަމަރ ކުުބޭނުންުުއްއަންދ ޒ އެުއެއްވެސްުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިު
ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސް ުޖެނެރަލްެގ ުއޫއޮޑިޓަރ ުހުވަދުއަތޮޅު ުުމަޑަވެލިުދެކުނުބުރީލިއްޔަތަކީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީކަުއންސިލްގެ ބަޔ ންތަްއުުއަހަީރ
ުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުންުިމުއަހަރީުމ ލީުުމިުުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުޮއޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭޮގތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ސްުއޮންުއޮޑިިޓންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަނޑ ިއުޑްރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް
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3   ގެ 36ސަފުހާ 

ުޢަމަލުކު ުއެއްގޮތަށް ުުމިރުމ އި، ުބަޔ ންތަކަކީ ުމ ލީ ުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީ ުނުވު ުިހމެނިފައިުސައްޙަނޫން
ޑްތަްއުރނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވަިއުހިންގުމަްށުިމުސްޓޭންޑަޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންތަކެއް

ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ވަރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވ ުނީުމ ީލުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެޭނުޢަދަދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށައޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަ
ުިއޖުރ  ުކަނޑައަޅ  ުމިގޮތަށް ުަމއްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުުރމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުެއ ުކަނޑައަޅަިއ ުބިނ ވެގެންވަީނުއިޖުރ ތުތަކެއް ތުތައް

ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުެގުންޓް"ުއ އި،ުމައިަގނޑުގޮތެއްަގއިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ އޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަްޖމަ
ުފު ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުފުރުޞަތު ުހިެމނުމުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ުއޮތްުސަބަބުން ރުޞަތުތައް

މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އި ކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުންުުުހުށަހެުޅމ އިުުގޅޭ،ުމުއަްއސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުމިންވަރުުބެލުމުގައިު،
ުސިޔ  ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރަނގަުޅުރިޢ ޔަތްކުރުން ސަތުތަކަކީ

ުެމނޭ ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ުއަންދ ޒ އެއްސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުއެއްެވސް ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުޖްމަންޓުން
ުހުށަހަޅ ފަ ުގޮތެއްގައި ުޖުމުަލ ުބަޔ ންތައް ުމ ީލ ުއަދި ުބެލުމ ިއ ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ ުބެލުންވެްސުއެ ުގޮތް އިވ 

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުޢަދަދު ުހިމެޭނ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުވ ގިޭދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކައޮޑިޓެއް ުކުރުމަށް ށަވަރު
ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުބަލައި ުބޭސިސްއަށް ުޓެސްޓް ުބަޔ ންތަކުގައިުުހެކިތައް މ ލީ

ުއޮޑި ުއޮޅުވ ުލންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުމުޢައްސަސ އެކުލެވިފައި ުހުރެދ ެނު ގެޓުކުރެވުނު ތެރޭގައި
ހީނަުރުކަންތައްތައްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު ުއެންމެހު 

ުހެ ުއެކަށީގެންވ  ުިމންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުބަޔ ންތަކ އިމެުދުއޮޑިޓަރުޖެނެރަްލުދެކޭގޮތް ުިމުމ ލީ ިކުހޯދިފައިވ ކަމަށް
ުފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.އޮ

 އޮޕީނިއަންުުއަންކޮލިފައިޑްު

އަށްުިނމުނުުމ ީލ2016ުުުޑިސެމްބަރ31ުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުކައުދެކުނުބުރީުމަޑަވެލިުހުވަދުއަތޮޅުުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި
އަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންު ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުް" ދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުހޭއަހަރުގެު"ފައިސު 

ނޑުުގޮތެއްގައިުހުވަދުއަތޮޅުު ުމ ީލުއަށްުނިމުނ2016ުުުުޑިެސމްބަރ31ުއިދ ރ ގެުކައުްނސިލްގެުުދެކުނުބުރީުމަޑަވެލިުއަކީުމައިގަ
ކީުހުިރުފައިސ ުއަިދުމ ީލުއަހަުރުނިޔަލަްށުބ ު،ެއުފައިސ އިްނުކުރެުވނުުޚަރަދ އިު،އަހަރުުެއުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސ ުއ އި

ުދައްކުވަ ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުތެދުވެރިކަމ އެކު ުހޭދަކުރެވުުނުގޮތް ުެއުބަޖެޓުން ުބަޖެޓ އި ު"އިންޓަރނޭޝަނަލްުފ ސްކުރެވުނު އިދޭ
ުބޭސިރޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޕަބްލިކްުސެކް ުކޭޝް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ ު)އިޕްސަސް(:ުަފއިނޭންޝަލް ުއޮފްުޑް ސް

މ ލީުބަޔ ްނތަކެކެވެ. ުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރެވިފައިވު 

ު
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4   ގެ 36ސަފުހާ 

ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްު
ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ުލިއްޔަތުުއޫުމަސް

އަދ ކުރަންޖެހޭުަކމަށްށްުހުށަހެޅުމ ިއުގުޅޭގޮތުްނުމ ީލުޒިންމ ދ ރުުވެރިތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތަްއު މަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުޔު 
ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުު،ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތު ުަދއުލަތުގެ ުއެއްޤ ނޫނ އި ުމަތިން،ގަވ އިދ އި ުގޮތުެގ ުގޮތްވ 

ރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުޚަު،ބެލެހެއްޓުމ އިުގ ުކަްނތައްތައްުހިންމ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމަޑަވެލިހުވަދުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީު
ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގަިއުއަހަރަށްުއެުކައުންިސލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުްނސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލް ވު 

ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށް ގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުސިލްކައުންުުކަނޑަެއޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިކަނޑައެޅިފައިވު 
ުއޫލިއްޔަތެކެވެ.އެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސް

ު ުބަޔ ންތައް ުތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުުގޅޭގޮތުން ުހުށަހެުޅމ  ުށް ުވެރިޔ  ުޒިްނމ ދ ރު ުމަމ ީލ ުބަޔ ންކޮއަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ށްފައިވ ުތީގައި
ކައުންސިލްެގުެއުގޮތަށް،ުޚަރަދުކުރުމުގައިުެއުއަހަރަކަށްުކައުްނސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް

ުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުެގުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށް
(ުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުދައުލަތު)2006/3ުު:ނަންބަރުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުޤ ނޫނުުު،ތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީެވސްުކައުންސިލްގެ ުރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ވެމ ލީުޒިްނމ ދ ރުުުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

މަސްއޮޑިޓަރ ލިއްޔަތުއޫޖެނެރަލްގެ

ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަްލ ުޮއޑިޓަރ ުސައްޙަަކމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުު،މ ލީ ުދެހުވަދުއަތޮޅު ުމަޑަވެލިުކުނުބުރީ
ު ުއިދ ރ ގެ ުބަޖެޓ ކައުންސިލްގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ އިދ ރ ެގުއެއްގޮތަށް،ުުބަޖެޓުްނުޚަރަދު

ުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުެގުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށް
ުމ ލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންަކންުިހންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަީނުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުޤ ނޫނ އި ުދައުލަތުގެ

ުކުރުމަކީވެސްގަވ  ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުޖެނެރަލްެގުުއިދ  އޮޑިޓަރ
ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުފ ސްކޮ ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުބަޖެޓުގެުމި ށްދެއްވި
ހެކިުހޯދުމުގެުޮގތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުިއޖުރ ތުތަމަޤުޞަދު ުފުރިހަމަކުރުްނުތައްުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު  އް

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުތެރޭގައި ުިއޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ުު،ހިމެނެއެވެ. ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޚިލ ފަށްުގަދައުލަތުގެ ވ އިދ އި
ުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުިހމެނެެއވެ.ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުު

ު ުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ނަންބަރުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކުރެވިފައިވު ޢަ(ުއ އި މަލު
ވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުފައިޮއޑިޓަރުެޖނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުކުރުމަްށުބޭނުންވ ުމިންވަރަްށުއެކަށީގެންވ ުހެިކުހޯދިުމިންވަރ މެދު

ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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5   ގެ 36ސަފުހާ 

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫުނ(ުގ3/2006ުުެނަންބަރ:ުޤ ނޫނުު(1ު) ުފިނޭންްސުިމނިސްޓްރީުއޮފްުވަަނުމ އްދ ުއ ިއ13ުު)ދައުލަތުގެ
ު ުނަންބަރ: ުޓްރެޜަރީގެ 08ުު)8/2012ުއެންޑް ުމޯލ2012ްނޮވެމްބަރު ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ު"ކައުންސިލްތަކުން ޑިްވްސު(

އަށްު ގައިުުފޮނުވުމ އިގުޭޅ"އިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ ު( ޤ ސަރކިުއލަުރ ކުގެުދަށުންުކައުންސިލްެގުތަނޫނުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެ ކުަރމުންުގެންދިއުމަްށުުަޖމ ުކައުންޓަށްއިދ ރ އިންުބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސު 

ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ވެއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައި ުއެހެން ުދައުަލތުގެ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ބަލައިގެންފައިވ ުުަނމުގައިުނަމަވެސް،
ރުފިޔ ުދައުލަތުގެުު()ނުވަދިހައެއްހ ސްުނުވަސަތޭކަުސ ޅީސްު-/91,940ވަނަުއަހަރުެގުނިޔަލަށ2016ުުްފައިސ ގެުތެރެއިންު

ގޮތުގެނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުޤ  ުރމަށްޓަކައިުޕަބްލިކްުބޭންކްުންުއެުމުއަްއސަސ ތަކުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުޖަމ ކުމަތީުގަވ އިދުގައިވު 
ު.ެގުނިޔަލަށްުބަހަްއޓ ފައިުހުރުނ2017ުްއޮކްޓޯބަރ05ުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްު

ު
ތައްުހަމަުއެުދުވަހުުކުރުމަށްުހުއްދަދޭުޚަރަދުގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތުންުބަޖެޓުނ4.09ުުްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު(2ު)

ޚަރަދުތަކުގެުހިސ ބުުކޮންމެުމަހަކު، އަދިުއެމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިއި،ުކީުކުރަންވ ނެުކަމަށ ވައްދައިުބ ުބަޖެޓުގެުއައިޓަމްތަކަށް ުކުރު 
ޚަރަދުގެެއމަެހއްގެުނިޔަލަށްުުއަހަރުުފެށުނީއްސުރެ، އ އިު)އެމަހަކުުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުްމލަ ގޮތަށް(ުުުޖުމްލަުއެނގޭނޭުހިނގ ފައިވު 

ުނިްނމަންވ  ުވަކިވަކީން ުބައިތައް ުބ ޔ ންކޮށްފައިވީއެކި ުކަމަށް ުެނ ުއެުނަމަވެސް، ުއިދ ރ އިން ުދ އިރ ުކައުންސިލްެގ ުއިދ ރ ގެ
ޚަރަދުގެު"ޚަރަދުުރިޕޯޓު"ުތައްޔ ުންއިުުު(2)ޚަރަދުު 4ުއެކައުންޓްުުއަދި(1ު)ރެވެނިއ1ުުު އެކައުންޓްު ު.ރުކޮށްފައިުނުވުންކުރު 

ުު
ދިޔ ގެުގޮތުގައިުލިޭބުވަަނުމ އްދ ގަިއުދައުލަތުގެުތަންތަނަށްުގަންަނުނުވަަތުހ7.01ުަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު(3ު)

ު ުބަޔ ންކޮށްފައި ުބެލެހެއްޓުމަށް ުއެކުލަވ ލައި ުދަފްތަރެއް ުހަރުމުދަލުގެ ުކުރުހުރިހ  ުގޮތުގަިއުވީނަމަވެސް،ުއޮޑިޓް ުސ މްޕަލްގެ މަށް
ސީރިއަލްުނަންބަުރު، ގުއަނެގުނުުގިނަުހަރުމުދަލުގައިުއައިޑެންޓިފިކޭޝަންުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނެތުމ އިުރަޖިސްޓްރީގައިުމުދަލުގެު

2016ު ީލުބަޔ ނުގައިުމ އިދ ރ އިންުކައުންސިލްެގު، އެހެންކަމުންު.އަދިުމުދ ުހުިރުތަންުގަވ އިދުްނުލިެޔުބަލަހައްޓ ފައިނުވެއެވެ
ު ުހިަމނ ފައިވ  ުއަގުކަމަްށ ުހަުރމުދަލުގެ ުހުިރ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުެގ ުމިލ3,585,825ުި/-ވަނަ ުއަ)ތިން ުފަސްލައްކަ ިޑަހުށްޔަްނ

ު.ންކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވުރުފިޔ އަކީުޞައްޙަުއަދަދެއްސަތޭކަުފަންސަވީސް(ުށްފަސްހ ސްުއަ
 ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެު ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،

ނޑުުގޮތެއްގައިު ިނމުނުުމ ީލުށްުއ2016ުަުޑިެސމްބަރ31ުއިދ ރ ގެުުކައުްނސިލްގެުދެކުނުބުރީުމަޑަވެލިުހުވަދުއަތޮޅުުު)ހ(ުމައިގަ
ުފ ސްކޮށްދެއްވިުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްުއަހަރުގެ ުއެު،ގޮތަށްުލްވ ޙ ޞިުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެޓުގެުކައުންސިލުން
ުދައުލަތުގެުުޤ ނޫނ އިުޔަތުގެުމ ލިއްުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ަކނޑައެުުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަނޑަެއޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައި

ުއެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެ
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6   ގެ 36ސަފުހާ 

ުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުމެދުމިންވަރ ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ)ށ(ު
ުއިނ1ް)ުއަސ ސްގެ )ު(3ު ުމައްަސލަުއަށް( ުު،ފިޔަވައިތައްބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމަޑަވެހުވަދުއަތޮޅު ކައުންސިލްެގުުލިުދެކުނުބުރީ
ު ުއިދ ރ ގެ ުވަނީ ުބަލަހައްޓ ފައި ުހިްނގ  ުގޮތެއްގައި، ނޑު ުމައިގަ ުކަންކަން، ުމ ީލ ުޤ ނޫނ އިުުއްޔަތުގެމ ލިުދައުލަތުގެއެހެނިހެން
ުއެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ު

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްަށ ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ާ ފައިސާގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާެގ  .1

 ނުވްުނ

13ުޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)ދައުލަތުގެުމ ލިއ3/2006ުްގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ނޫނުުަނންބަރު:ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީ
ުއެކައު ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ުމ އްދ ގެ ުއެްންޑުންޓަށްުޖަމ ކުރަްނޖެހޭުފައިސ އެވެ.ުއަދިުމިިނސްޓްރީުއޮފްވަނަ ުފިނޭންސް
ު ުސަރކިއުލަރ: ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ 08ުު)8/2012ުޓްރެޜަރީގެ ުބަލައިގަންނ2012ުަނޮވެމްބަރު ު"ކައުންސިލްތަކުން ުފައިސ ު(

ތީންުއެުސަރކިއުލަރުމަކޮށްފައިުވ ގޮތުގެުމޯލްޑިވްްސުއިންލަންޑްުރެެވނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ން
ުއ މްދަ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުތަކުގެ ުޤ ނޫނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުދައުލަތުެގުގައި ުފައިސ  ނީ

ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިުއުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުުރމަށްުއަންގަވ ފައިވެއެވެ.

ފީުއ އިުުވިޔަފ ރިުގެތަންތަނުުރެސްޓޯރަންޓްުފަދަުންުހޮޓ ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިުުބުރީުމަޑަވެލިދެކުނުނަމަވެސް،ުހުވަދުއަތޮޅުު
ހަތްދިހަުހަތްހ ސްުހަސަތޭކަު)ު -/77,660ބަލައިގެންފައިވ ުގެުނިޔަލަށްުވަނަުއަހަރ2015ުުުގެުގޮތުގައިުފީުވިޔަފ ރިުއިމްޕޯރޓް

ުުފަސްދޮޅަސް( ުއ އި 2016ުުރުފިޔ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުދުު-/14,280ވަނަ ުއަށް)ސ ދަހ ސް ޑިހަ(ުއިސައްތަ
ުރުފި ުއ އެކު ުސ ޅީސް(ު)ު-/91,940ުޖުމްލަޔ  ުނުވަސަޭތކަ ުއެއްހ ސް ުނިޔަލަށްުުގ2017ުެރުއޮކްޓޯބ05ުަުރުފިޔ ނުވަދިހަ

ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ ުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަން ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ ެގުޖަ. ުހުރި މ ނުކޮށް
ތ ވަލް ުގައިުއެވަނީއެވެ.1ުުތަފްޞީލްުތިރީގައިވު 

ންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުުު:ުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވ ުފައިސ ގ1ެތ ވަލްު
ުފައިސ ގެުތަފްޞީލްު

ު
ވަނަުއަހަރުގ2015ުުެުތަފުޞީލްު

ުނިޔަލަށްުލިބުނުު
ވަނަުއަހަރ2016ުުު

ުލިބުނުު
ުޖުމްލަު

ވިޔަފ ރިފީުުތަންތަނުގެުރެސްޓޯރަންޓްފަދަުހޮޓ   26,050 4,120ު30,170 
ވިޔަފ ރިފީުުއިމްޕޯރޓް  51,610 10,160ު61,770 

 14,280ު91,940 77,660ުޖުމްލަު

ު
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7   ގެ 36ސަފުހާ 

ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުެގ ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ 5.22ުުދައުލަތުގެ ުގޮތަށް ުކޮށްފައިވ  ުބަޔ ްނ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ެގ ުދައުލަތުގެުކައުންސިލުުވަަނ ުން
މަދުވެގެންުމަހަކުުއެއްފަަހރުުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީ އިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުގައ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސު 

ުސްފަރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އެކައުންޓަށްުޓްރ ން

 ( ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުންގެ 1އަދި އެކައުންޓް   2ދާއިރާ އެކައުންޓް )ޚަރަދު  .2

ގޮތުންުބަޖެޓުންުކުރުމަށްުހުއްދަދޭުޚަރަދުތައ4.09ުްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ުހަމަުއެުދުވަހުުަބޖެޓުެގުގެު)ހ(ުގައިވު 
ގައިއައިޓަމްތަކަ އަދިުއެމ އްދ ގެު)ނު( ޚަރަދުތަކުގެުކޮން، ށްުވައްދައިުބަކީުކުރަންވ ނެުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު. މެުމަހަކުުކުރު 
ު ުހިސ ބު ުޚަރަދުގެ ުހިނގި ުފެށުނީއްސުރެ، އ އިުުޖމްލަ)އެމަހަކު ުުއަހަރު ުިހނގ ފައިވ  ުނިޔަލަށް ުޚައެމަހެއްގެ ުޖުމްލަުރަދުގެ

ނަމަވެސް ދެކުނުބުރީުމަޑަވެިލުއަތޮޅުުހުވަދުު،އެނގޭނޭގޮތަށް(ުއެކިުބައިތައްުވަކިވަކީންުނިންމަންވ ނެުކަމަށްުބ ޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު.
އެކައުންޓްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިން ޚަު(2)ޚަރަދ4ުުުުއެކައުންޓްު އަދި(1ު)ރެވެނިއ1ުުުުއެުއިދ ރ ގެުދ އިރު  ރަދުގެުއިންުކުރު 

ުރިޕޯޓު"ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ."ޚަރަދުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ގޮތަށްުކައުންސިލްއިންުކުރުމަށްުހ4.06ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު އްދަދޭުޚަރަދުތައްުހަމަުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިވު 
ުކުރުމަށ  ުބ ކީ ުވައްދައި ުއައިޓަމްތަކަށް ުބަޖެޓުގެ ުމަތީންުއިުއަދިުހަމަުއެުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮއެދުވަހު ުގޮތުގެ ށްފައިވ 

ު ުޚަރަުދގެ ުހިނގި ު)އެމަހަުކ ުހިސ ބު ުޚަރަދުތަކުގެ ުކުރ  ުމަހަކު ުއެުޖުްމލަކޮންމެ ުފެށުނީއްސުރެ ުއަހަރު ުނިޔަލަށްުއ އި، މަހެއްގެ
ޚަރަދުގެު ުުދަންނަވަމެވެުުބެލެހެއްޓެވުމަށްލިޔެށްުބ ކީކޮއެނޭގނޭގޮތަށް(ުއެކިުބައިތައްުވަކިވަކީންުުޖުމްލަހިނގ ފައިވު 

 ންގެ ދަފްތަރު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުުހަރުމުދަލ .3

ގެުގޮތުގައިުލިބޭުހުރިހ ުވަަނުމ އްދ ގައިުދައުލަުތގެުތަންތަނަށްުގަންަނުނުވަަތުހަދިޔ 7.01ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުދަ
 ުނެގިުުސ މްޕަލްގެުގޮތުގައިޓްުކުރުމަށްއޮޑި، އެކުލަވ ލައިުބެލެހެއްޓުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސްހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރެއްު

ުނަުބައެއް ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުއަގުުންހަރުމުދަލުގައި ުމުދަލުގެ ުރަޖިސްޓްރީގަިއ ުނެތުމ އި ުޖަހ ފައި ުލިެޔުގަ ބަރު ވ އިދުން
ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަްށ2016ުު ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުމ ލީުބަޔ ނުގައި، އެހެންކަމުންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުނުވ ކަންުފައިބަލަހައްޓ 

ު ުިހމަނ ފައިވ  ުއަގުކަމަށް ުހަރުމުދަލުގެ ުއ3,585,825ުަ/-ހުރި ުފަސްލައްަކ ުމިލިޔަން ުއަުޑިހަށް)ތިން ސަތޭަކުށްފަސްހ ސް
ބެލިބެލުމުްނުުއެގޮތުންފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ުުނުވ ކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުއްޙަުއަދަދެއްކަންސަރުފިޔ އަކީުފަންސަވީސް(ު ހަރުމުދު 
ތ ވަލްުކަންތައްތަކުގެފ ހަގަކުރެވުނުު ުގައިުއެވަނީއެވެ.2ުުތަފުޞީލްުތިރީގައިވު 

ުފ ހަގަުކުރެވުނުުމައްސަލަތައްުުުގުޅޭުގޮތުންު:ުހަރުމުދަލ 2ުުލްުތ ވަު
ުމައްސަލަުފ ހަގަކުރެވުނުުުރުުބަުންުރަޖިސްޓްރީުނަުުމުދަލުގެުނަންުު#
ުހަރުމުދަލުގައިުރަޖިސްޓްރީއަށްުއަރުވ ފައިުނުވުން.ު އެގެންުނެތްުއިލެކްޓްރިކްުޑޯުލޯކ1ުުް
ުުުހަރުމުދަލުގައިުރަޖިސްޓްރީުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނުވުން. 01-28-04-12-416ުއެޓެންޑެންސްުމެޝިނ2ުުް
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