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ވަނަުއަހަރުގެުމ ލ2016ުުީުގެުގެުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލް
ުދޭުރިޕޯޓްު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު ބަޔ ންތަކަށްު

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިދިވެހިރ އްޖޭު ުމަޖިލީހަށ އި،، ގެ ުބ ރަށުުުރައްޔިތުންގެ ުއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުގެުގެުއިދ ރ ުކައުންސިލްު

ުުތަޢ ރަފުު

ުބ ރަުށުތިަލދުންމަތީުއުތުުރބުރީ)އޮޑިްޓުޤ ނޫުނ(ގެުދަށުްނުއޮޑިޓްުކުރެވުނ4/2007ުު ުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަނންބަރު
މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްު ނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުއަށ2016ުްުބަރުންޑިސ31ުުެުގެގެުއިދ ރ ކައުންސިލް

ވަނަުއަހަރުގެުބަެޖޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުެއ2016ުުގެުގެުއިދ ރ ތިލަދުންަމތީުއުުތރުބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލްބަޔ ންކުރުމ އި،ު
ު ުކައަހަރަށް ުއެ ުއެއްގޮތަށްއުންސިލުން ުބަޖެޓ  ު އެު،ފ ސްކޮށްދެއްވި ުބަޖެޓުގަިއުއިދ ރ ގެ ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ުތެރޭގައިތޯކަ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ު، އ އިކަ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުކައުންސިލްގެ
ބަލަުއަދިުއެހެނިހެން އ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)3/2006ުޤ ނޫނުުަނންަބރުުހައްޓ ފައިަވނީުކަންކަންުހިންގު  ދައުލަތުެގުުު(
(ުދިވެހިރ އްޭޖގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު)7/2010ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުއުި،ވ އިދ މ ލިއްޔަތުގެުގަ

މިންވަރ މެދުުވ އިދުތަަކށްުގަންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުކަންކަމ އިުގުޅުުއަދިވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީު، އ އި ޢަަމލުކުރެވިފައިވު 
ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުއިޞްލ ީޙުު،އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު

މ އްދ ގެު)ހ(ު ވަނ36ުައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ެގު)ދ2006/3ުަުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަްނބަރު
ު،މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުގެުގެުއިދ ރ ިތލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުބ ރަށުުކަުއންސިލްއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު

ު ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުވ 213ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ުކަންކަންުވަނަ ުއެ ުމަތިން ގޮތުގެ
މިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެްނނ ެނހެންުމިުއޮފީހުގެުެވބްސައިޓްުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެު.
www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެން ވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ުމ ލިއްޔަތުގެު ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނ ުބައިގައި ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް

އެއްގޮތަްށުުކައުންސިލްގެު،ުިމންަވރ އިވ އިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވ ގަ ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުނިންމުްނތަކު  ބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައުި،
ުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

ޑިސެންބަރ31ުުުުގެއިދ ރ ގެުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލްވު އަށްުހިމެނިފައ28ުިއިނ13ުުްފުޙު މިުރިޕޯޓ އެކުުސަ
ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،2016ުު

http://www.audit.gov.mv/
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ުއޮފީުހންު ުމި ުވަނީ ުނޯޓުތައް ުތަފުޞީލު ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުބަޔ ނ ިއ،ުމި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެުޓން ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުު،މެނިފައިވ އަށްުހ31ުިއިނ28ުުްރިޕޯޓ އެކުުސަފުޙ ުމިުު،ބަލައިުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުން

އެުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓުތައްވެސްުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުއެުބަޔ ންތަކުގައިުއޮޑިޓްުު،ޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އި
ކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުބައިު"ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ ިއުގަންޖެހޭުވަރުގެުމައްސަލައެއްުފ ހަރިޕޯޓަށްުއަންނަ

ުގައިު ުރިޕޯޓް" ުަބޔ ންކުރ  ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުއެއްގޮތަށް ުގަވ ިއދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ުރިޕޯޓުގަ މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުކައުންސިލްއި ުބ ރަށު ުުއތުރުބުރީ ުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީ އިސްވެރިންނު ުގެެގ
މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި ބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަުތގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، ުުހުރިހު 

ރިޕޯޓްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެު ުދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ގޮތުގެުމަތިން،3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު )ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 
އެއްގޮތަްށުއިދ ރ ގެުު،މ ލީުކަންަތއްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިުގެގެުއިދ ރ ބުރީުބ ރަށުުަކއުންސިލްތިލަދުންމަތީުުއތުރު ިހސ ބުތައްުޙަޤީޤަތު 

ުތައްޔ ރުކޮށް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުއެއްގޮތަށްު،ސައްޙަކަމ އި ުހިސ ބުތަކ  ުޓްރެ، އެ ުއެންޑް ުިފނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ޜަރީެގުއަދި
ުސަރކިއުލަރ ު)ނަންުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުއަތޮޅުުުއިން، (D2/CIR/2016/9-13ބަރ: ުކަުއންސިލްތަކުންނ އި ރަށު

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ުބތައްު އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ު،ތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
ުހުށަ ުއޮީފހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުބަޔ ންތަްއުއެކުަލވ ލައި،ުއޮޑިޓް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުަނންަބރުުު،ހެޅުމަކީމި )ދައުލަތުެގ3/2006ުުޤ ނޫނު

ުކަޒީުއްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރު)ދިވެހިރ 7/2010ުއަދިުޤ ނޫނުުނަންބަރުުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(46ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު
މ ލީުޒިންމ ދ ރުުކަތިލަުދންމަތީުއުތުުރބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުދަށުންުޤ ނޫނު(ގެުުގެއުޞޫލުންުހިންގުމު ނޑައަޅ ފައިވު 

ުފ ސްކުރެވުނުު ުބަޔ ނ އި، ުހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުއެ ވެރިޔ ގެ ބަޖެުޓްނު ބަޖެޓ އި
ުބަޔ ން ުފައިނޭންޝަލްު، ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ު)އިޕްސަސް(: ުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑް ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް "އިްނޓަރނޭޝަނަލް

ނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ރިޕޯ ުޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުސައްޙަނޫންުުއަދި ުމައިަގނޑުގޮތެއްގައި ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ުޚިޔ ނ ތެއް ތެރޭގައި،
އެކަށީގެންވ ުހަރުަދނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަްއު، ތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންު

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމ އި މުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު  މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުެގުު،ފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެްއުޓމ އުި،
އެކުލަވ ލުމ އި،ުުމ ލީުބަޔ ންތައްުއަހަރީު،ތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތު

އަންދ ޒ އެއްުު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއްވެސްު ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވު 
ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

 ސްއޫލިއްޔަތުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަު

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުޖެނެރަލްގެ ުކައުންސިލްއޮޑިޓަރ ުބ ރަށު ުއުތުރުބުީރ ުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީ ުގެ ުބަޔ ންތައްުގެ ުމ ލީ އަހަރީ
އެުމ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުމިުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު
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3 ގެ  31ސަފުހާ   

ނޑ ިއުއޮޑިޓްކޮ ުމިންގަ ުސުލޫކީ ުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއޮޑިޓިންގުއ އި ުއޮން ުސްޓޭންޑަޑްސް ުއިންޓަރނޭަޝނަލް ށްފައިވަނީ
ުނުވ  ުހިމެނިފައި ުމަޢުލޫމ ތު ުސައްޙަނޫން ނޑުގޮތެއްގައި ުމައިގަ ުބަޔ ންތަކަކީ ުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުޢަމަލުކުރުމ އި، ުއެއްގޮތަށް

ުަޔޤީންކަ ުއެކަށީގެންވ  ުސްޓޭންޑަޑްތައްުބަޔ ންތަކެއްކަން ުމި ުހިންގުމަށް ުރ ވައި ުމަސައްކަތްތައް ުޮއޑިޓުގެ ުދެނެގަނެވޭގޮަތށް މ އެކު
ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަުދތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަަވރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވު 
ުއެ ނޑައަޅައި ުކަ ުބިނ ވެގެންވަީނުއިޖުރ ތުތަކެއް ުއިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅ  ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެު އޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަ
ުހިމެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ުއޮްތުސަބަބުން ުފުރުޞަުތތައް ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުފުރުޞަުތ ނުމުގެ

މުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުންު މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އިުހުށަހެޅުމ އިުގުޅުޭ، ުމިންވަރުުބެލުމުގައުި،
ުތައްޔ ރުކޮށްު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރަނގަޅުުރިޢ ޔަތްކުރުން ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި

ުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ު ުއަންދ ޒ އެއް ުއެއްވެސް ުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުން ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ
ުގޮ ުޖުމުލަ ުަބޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުބެލުމ އި ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ ުބެލުންވެްސުއެ ުގޮތް ުހުަށހަޅ ފައިވ  ތެއްގައި

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުވ ގިދޭު ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އޮޑިޓެއް
ުއެހެންކަމަށް ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުަބލައި ުބޭސިސްއަށް ުޓެސްޓް ުބަޔ ްނތަކުގައިުހެކިތައް ުމ ލީ ުއޮޑިޓުކުެރވުނު ވުމ އެކު،

ުމުޢައްސަސ ގެ ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުހުރެދ ނެު އެކުލެވިފައި ތެރޭގައި
ުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއޮިޑޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުމިު ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީގެްނވ  ުމިންވަރަށް ުބަޔ ންކުރުމަްށުބޭނުންވ  ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ
ުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުއެޑްވ ރސްު

(ުމ ލިއްޔަތ 2016ުއޯގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު:ު.1
ުސަރކިއުލަރގައި ުމ ލީުު،ބެހޭ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި، ރަށު

ުބ ރަުށު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަީތ ުނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ. ނޑު ުއޮނިގަ ުގޮތުގެ ުތައްޔ ރުކުރަންވީ ހިސ ބުތައް
ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުފުރިހަމަކޮށްަފއިުނުވުން.ުމިގޮތުްނ،2016ުުއިދ ރ ގެުުކައުންސިލްގެ ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންުމިުޮއިނގަ

ުހިމަނ ފައިު ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުއަދަދުތަކެއް ުހިމަނ ފައިވ  ުނޯޓުތަކުގައި ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ބ ރަށު
އަދިުމިުކަމުގެުސަބަބުންުނުވުން މ ލީުބަޔ ނަކީު"އިޕްސަުބ ރަށުުކައުންސިލްއިންުތައްޔ ރުކޮށްފައިނަުއަހަރުުވ2016ުަު. ސްުވު 

ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުގެުއުސޫލުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުފުރިހަމަުމ ލީުބަޔ ނަކަށްުނުވުްނ؛

ކުރެވުނުުފައިސ އ އިުބ ކީގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުބ ރަށުުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު.2
ގިނަމަހުގެުނިޔަލަށްުހިނގ ފައިުބަރުންޑިސެުއެުއަހަރުގެ، ރިޕޯޓުގައި ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު  އަަދދެއްގެުރިކަރަންޓްުއަދިުުވު 

ފައިުމ ލީުބަޔ ނުގެުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުެގުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެކެޕިޓަލްުޚަރަދުތައްު
ކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ުމިު،ގެުސަބަބުންނުވުމު ު)އެއްމިލިއަންުހަތްލައްކ1,745,889ުަރަދުގެުޖުމުލަުކަމުގައިވު ޚަފައިވު 
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ރުފިޔ އެއްނުވަުޑިހައަށްުސަތޭކަުއަށްުހ ސްުފަސްުސ ޅީސް ުވ އ އިުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސ އ އިުބ ކީގެުރިޕޯޓުގައިުު(
(ުހައެއްުޑިހައްސަތޭކަުއަުހ ސްުފަސްުފަސްުޑިހައްމިލިއަންުފަސްލަްއކަުއަު)ދ2,585,586ުެކަމުގައިވު ރަދުުޚަމުޅިޖުމުލަު

 ؛ހުރުންފަރަޤުގައިުރުފިޔ 

ވަނ2016ުުަުތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުބ ރަށުުަކއުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުބަޖެުޓންުޚަރަދުކުރެވުނުުފައިސ އ އިުބ ކީގެުރިޕޯޓުގައި.3
ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުު،ހުގެުނިޔަލަށްުހިނގ ފައިވ ުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދ އިޑިސެންބަރުުމައަހަރުގެު

ު ުަބޔ ނުގައި ުޮގތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުހިމަނ ފ2016ުަބަޖެޓުން ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުިހނގި ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއަދަދުވަނަ ުއިވ 
ުބަދިމ ނުވުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުމިގޮތުން، ުގޮތުގައިު. ުޚަރަދުގެ ުހިނގި ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ޖެޓުން

ހިމަނ ފައިވ އިރު،ުބަޖެުޓްނ2,413,496ުު )ދެުމިލިއަންުަހަތރުުލައްކަުތޭރަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނުވަދިހަުހައެއް(ުރުފިޔު 
)ދެުމިލިއަންުފަސްުލައްކަުއަށްޑިހ2,585,586ުުަޚަރަދުކުރެވުނުުފައިސ އ އިުބ ކީގެުރިޕޯޓުގައިުޑިސެންބަރުުމަހުގެުނިޔަލަށްު

ކަމަށްުފެންނަންުއޮުތން؛ފަސްުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހައެއް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުވެފައިވު 

ވަނަުއަހަރުގެުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގ2016ުުެއުތުުރބުރީުބ ރަށުުަކއުންސިލުގެުއިދ ރ ގެުުތިލަދުންމަތީ.4
)ހަތަރުުލަްއކަުފަސްދޮޅަސްުނުވ469,800ުުަޖުމުލަުުއަދަދަކީުުއިުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ގެއެހީގެުގޮތުގަު،ބަޔ ނުގައި

ު ުރުފިޔ  ުސަތޭކަ( ުއަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރުހ ސް ުއަހަރ2016ުުު،ކަމަށް ުދެއްވ ުވަނަ ުގޮތުގަިއުުސަރުކ ރުން އެހީގެ
ުމިލިއ3,535,318ުަ ު)ތިްނ ުސަތޭކަން ުތިން ުހ ސް ުފަސް ުތިރީސް ުލައްކަ ުއަށ ރަުފަސް ުރުިފޔ  ުކައުންސިލަްށު( ބ ރަށު

ުއޮތުލިބިފައިވ  ުފެންނަން ުއިން ު)އެސް.އޭ.ޕީ( ުސިސްޓަމް ުބަލަހައްޓ  ުމުޢ މަލ ތްތައް ުމ ލީ ުސަރުކ ރުގެ ުކަމަށް ހީގެުއެމ އި،
ޓަްށުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުދެއްވިުފައިސ ުކަމަށްުއެސް.އޭ.ޕީުސިސްޓަމުންުފެންނަުއަދަދުތައްުކައުންސިލްގެުބޭންކްުއެކައުން

ވަނަުއަހަރުުއެހީގެުގޮތުގައިުސަރުކ ރުނ2016ުުްު،އެހެްނކަމުންުކަށަވަރުުކުރެވުން.ޖަމ ވެފައިވ ކަމަށްުބޭންކްުސްޓޭޓަަމންޓުންު
ު ުއަދަދެއް ުމަދު ުއަދަދަށްވުރެ ުޖުމްލަ ުފައިސ ގެ ުގޮތުގ2016ުުެލިބުނު ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ވަނަ

ު؛ންބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު

ވަނ2016ުުަު،ަބޔ ނުގައިުޮގތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިުބނުުފައިސ ުއިދ ރ ގެުަކއުންސިލްގެުބ ރަށުުުއތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީ.5
އަދަދ އި،ު އ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭތަެކތީގެުޖުމްލައިގެުގޮތުގައިުހިަމނ ަފއިވު  2016ުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުހުރިުފައިސު 

އްކ ުކީއިންުދަްކުސްޓޭޓްމަްނޓްތަކ އިުތިޖޫރީުބ އިުރުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުހުރިުފައިސ ުަކމަށްުބޭންވަނަުއަހަރުުނިމުނު
ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރ2016ުުިު،.ުމިގޮތުންުފަިއސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުތަފ ތުވުންއަދަދު

ު ުއަދަދަކީ ުފަސްދޮޅ263,896ުަފައިސ ގެ ުލައްކަ ުކަމަށްު)ދެ ުރުފިޔ  ުަހއެއް( ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުތިން ސް
ު، ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު ުދައްކ  ުބ ކީއިން ުތިޖޫރީ ުސްޓޭޓްމަންޓްތަކ އި، ުއެކައުންޓްތަުކގެ ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ އަދަދުުކައުންސިލްގެ
ުކުރުމުން ުއިރ2016ުުުުޖުމުލަ ުއަހަރުުނިމުނު ުނަވ 2,629,634ުވަނަ ުލައްކަ ުހަ ުމިލިއަން ުހަުސަތޭކަު)ދެ ުހ ސް ީވސް

ުހުންނަންޖެހޭނެުކަމަށްުދެއްކުން؛ތިރީސްުހަތަރެއްުރުފިޔ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިު

6.ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބ ރަށު ުއުތުުރބުރީ 2016ުުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރުގެ ުބަޖެޓ އިވަނަ ުކުރެވުނު ުބަޖެޓުންުުއެު،ފ ސް
ު ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުއަހަރުގ2016ުެހޭދަކުރެވުނު ުއަދަދ އި،ުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުކުރެވުނު ުބަޖެޓުން

ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިު ގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުހިނގިުޚަރަދުގެުވަނަުއަހަރުުތެރ2016ުުޭފައިސު 
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ބަރުުކޮންސިލިއޭަޝްނުނޯޓުު)ނޯޓުުަނންއަދަދ އިުދެމެދުުފަރަޤުވ އިރު،ުިމުދެުއަދަދުުފަރަޤުވ ުސަަބބުުޭދހަކޮށްދިނުމަށްުރި
 ؛(ުފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވުނ3ް

2.3ުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުގުޭޅުނޯޓުުނަްނބަރުުުވަނަުއަހަރުގ2016ުެުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުބ ރަށުުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެ .7
ު"ކައު ުހޭދަކުރެވުނުޮގތުެގުބަޔ ނުގައިވ  ުލިބުނުގޮތ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުފައިސ  ުހިނގިުގައި ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ންސިލަށް

ކައުންސިލަށްުު،ކައުންސިލްގެުކޮންޓްރޯލްެގުދަށުންު،ޚަރަދުު)ކައުންސިލްގެުކޮންޓްރޯްލުއޮންނަ("ުކޮލަމްގައިުހިަމނ ފަިއވ ނީ
ުކަމަށެވެ.ުނަމަވެސް ުފައިސ  ުޚަރަދުކުރި ުކައުންސިލުން ުސީދ  ުއ އި ުފައިސ  ުގޮތުގައ2016ުުި، ލިބުނު ުއެހީގެ ުއަހަރު ވަނަ

ގައިުމިުޚަރަދުތަކަކ12ުުީއިްނ7ުުަނންބަރުުުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ުނޯޓުުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދުތައް
ުގޮތުގައިު ުފައިސ އެއްގެ ުޚަރަދުކުރި ުޓްރެޜަރީއިން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓަކައި ުމަންފ އަށް ކައުންސިލްގެ

ވަަނުއަހަރުުމުވައްޒަފުންނަްށ2016ުުރެޜަރީ("ުކޮލަމްގައިުހިމަނ ފައިވުން.ުއަދިު"ތިންވަނަުފަރ ތަކުންުިހނގިުޚަރަދުު)ޓް
ުޚަރަދުކަމަ ުހިނގި ުހިމަނ ފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިުބނު ުފައިސ  ުމިލިއަނ1,745,889ުުްށް )އެއް

ޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއިންުހަތްލައްކަުސ ޅީސްުފަސްުހ ސްުއަށްސަތޭކަުއަށްޑިހަުނުވައެއް(ުރުފިޔ ުމިނިސް
 ؛ރީ("ުކޮލަމްގައިުހިމަނ ފައިވުންޚަރަދުކުރިުފައިސ އެއްގެުގޮތުގައިު"ތިންވަނަުފަރ ތަކުންުހިނގިުަޚރަދުު)ޓްރެޜަ

 އޮޕީނިއަންުުއެޑްވ ރސްު

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުކަންކަމުުއެޑްވ ރސްު،މި ުފ ހަގަކޮށްފައިވ  ުސަބަބުގައި ުދެވުނު ތިލަދުންމަީތުު،ސަބަބުންުގެއޮޕީނިއަން
ުކައުންސިލް ުބ ރަށު ުއިދ ރ އުތުރުބުރީ ުގެ 31ުުގެ ުލިބުނުގޮތ އ2016ުުިޑިސެންބަރު ު"ފައިސ  ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު އަށް

ނޑުުގޮތެއްގައިު ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަކީުމައިގަ
އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުއެުއިދ ރ އަށްުލިބުނ2016ުުުޑިސެންބަރ31ުުުގެުގެުއިދ ރ ދުންމަތީުއުތުރުބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލްތިލަ

ފ ސްކުރެވުނުުުއެުއަހަރަށްުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސ ުއަދިުގެމ ލީުއަހަރުު،އެުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދ އިު،ފައިސ ުއ އި
އެއްގޮތަށްުދައްކުވައިދޭު"އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކު ރެވުނުުގޮތްުތެދުވެރިކަމ އެކުުޙަޤީޤަތު 

އެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިްނގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ިއު
 ކޮށްފައިވ ުބަޔ ންތަކެއްުނޫނެވެ.އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުު

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުު
ރިޕޯޓްު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުގެުއިދ ރ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިު
ުމަސްއޫލިއްޔަތުުވެރިޔ ގެު

ު ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުމަތީގައިުއިދ ރ ގެ ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު މ ލީ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެުއިތުރުން އުޞޫލުންުުކަޒީއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުު)ދިވެހިރ އްޖޭގ7/2010ުެޤ ނޫނުުަނންބަރުުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ބަލަހައްޓަންވ ނީުދައުލަތުގެުގެވަނަުމ އްދ ގައިުކައުންސިލ88ުުގެުޤ ނޫނު(ުގެގުމުހިން އ އިުމުދު  ުމުދަލ އިުއިދ ރ އަށްުލިބޭުފައިސު 
ބެލެހެއްޓުމު ޤ ނޫނުުނަްނބަރުުފައިސު  ގޮތުގެުމަިތންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުްނު، 3/2006ުގެުޤ ނޫނ އިުަގވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތްވު 
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ުމ  ުކޮށްފައިވު )ދައުލަތުގެ ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުލިބިގެން ުބ ރު ުއިން ުޤ ނޫނު( ލިއްޔަތުގެ
ު ުމަތިން، ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކައުންސިލްދައުލަތުގެ ުބ ރަށު ުއުތުރުބުރީ ުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީ ުމ ލީުގެ ގެ

ޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަު،ކަންތައްތައްުހިްނގުމ އި،ުބެލެހެްއޓުމ އި
ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަްށުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލުުގެއެުކައުންސިލު ކަންތައްތަކަްށު، ނޑައެޅިފައިވު  ބަޖެޓުަގއިުކަ ގޮތަްށު، ވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި ގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ ިއުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުއުންސިލުކަު،ކަ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އިދ ރ ގެުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުސައްޙަކަމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުބ ަރުށުު،އިތުރުންމ ލީ ުއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
ުއިދ ރ ކައުންސިލް ުގެ ުއަހަރަްށުގެ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނުޚަރަދު ުއެއްގޮތަްށ،ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓ  އިދ ރ ގެުފ ސްކޮށްދެއްވި

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަ ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ށްުކަ
ުއ އި،ު ުތެރޭގައިތޯ ުމ ލިއްޔަތުގެުއިދ ރ ގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުހިންގ  މ ލީުކަންކަން

ުޖެނެ ުއޮޑިޓަރ ުކުރުމަކީވެސް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ރަލްގެުގަވ އިދ 
ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނ ުބަޖެުޓެގުކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި
ުފުރިހަމަކުރު ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ންުމަޤުޞަދުތައް

އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި
ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުުކަންކަމު 

ުމެނެއެވެ.ހި

ނީުއެުއަހަރަށްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވ2016ުައިންުގެުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލްމިގޮތުންު
ުކައުންސިލުން ުއެއްގޮަތށްުއެ ުބަޖެޓ  ނޑައެޅިފައިވ ު، ފ ސްކޮށްދެއްިވ ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮަތށް، ުޙ ޞިލްވ  ުަމޤުޞަދުތައް އިދ ރ ގެ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުެތރޭގައި،ުއަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ުކަންތަ އްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އުި، ގެުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު 

އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ ިއދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވިފައިވ ުުގެ،ުއަދިވެސްުކައުންސިލުގަވ އިދ އި
ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަަރށްުއެކަށީެގންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ުމ ލިއްޔަތު .1 ު)ުގެދައުލަތުގެ 2009ުގަވ އިދު ުގެ ުބަޔ ންކޮށްފަިއވަނ1.10ުީ( ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުކޮންެމުު،ވަނަ ދައުލަތުގެ
ުކަ ުލިބޭ ުފަިއސ  ުއެތަނަކަށް ުރިތަނެއްގައިވެސް ުއެނގޭނެފަދަ ުތަފުސީުލކޮށް ުކަމަށެވެ.ންތައްތައް ުވ ނެ ުއޮންނަން ުކޯޑެއް

ލިބޭުކަންތައްތައްުތަފުސީލުކޮށްުއެނގޭނެުފަދަުު،ނަމަވެސް ތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރީުބ ރަށުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފައިސު 
ު؛ރިކޯޑެއްު)ދަފުތަރެއް(ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުން
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ުމ ލިއްޔަތުގެު .2 ު)ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންޮކށްފައިވަނ2.04ުީގެު (2009ގަވ އިދު ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުގޮތުގައިުު،ވަނަ އ މްދަނީގެ
ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުު،ލިބޭ ުަގވ އިދުގެ ުމި ުލިޔެ ުގޮތަށް ުއެނގޭނެ ުވަކިްނ ުހިސ ބު ުއެކައުންޓެއްގެ ގައ2.03ުުިކޮންެމ

15ުޔަުމީލ ދީުމަހުގެުހިސ ބުުިހނގ ުމީލ ދީުމަހުގެުވޭތުެވުދިު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުަމތިންުަތއްޔ ރުކޮށްުކޮންމެުމަހަކު
ުޓްެރޜަރީއަށ އި އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުޮފނުވަންުވ ނެުު،ވަނަުދުވަހުގެުކުރިްނުމިނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑް

ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުވޭތުވެު،ކަމަށެވެ. ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުއަހަރުގެުއ މްދަނީގެ ުދިޔަ
ު ުގަވ އިދުގެ ުިމ ުލިޔެ ުގޮަތށް ުއެނގޭނެ ުަވކިން ުއެކައުންޓެއް ުކޮންމެ ުތައްޔ ރުކޮްށ2.03ުުހިސ ބު ުމަތިން ުގޮުތގެ ގައިވ 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުިފނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުު،ހިނގ އަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހުގެުިނޔަލަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީަހށ އި
ުކަމަށެ ުނަމަވެސްުފޮނުވަންވ ނެ ުއިދ ރ އިންު،ވެ. ުކައުންސިލްގެ ުބ ރަުށ ުއުތުރުބުރީ ުއ މްދަނީގެުު،ތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ އަށް އެ

ުއެންްޑު ުފިނޭންސް ުޮއފް ުމިނިސްޓްރީ ުތައްޔ ރުކޮށް ުހިސ ބު ުއަހަރުގެ ުހިސ ބ އި، ުމަސްދުަވހުގެ ުލިބޭފައިސ ގެ ގޮތުގައި
ު؛ނުވުންޓްރެޜަރީއަށ އިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުވައިފައި

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ނޑުުގޮތެއްގައިު އަށްުނިމުނުުމ ލ2016ުުީޑިސެންބަރ31ުުުގެުގެުއިދ ރ ިތލަުދންމަތީުއުތުރުބުރީުބ ރަށުުކައުްނސިލް)ހ(ުމައިގަ
ު ުޚަރަދުތައް ުއަހަރުގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަީނ ުގޮތަށްކައުންސިލުން ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުަޞުދތައް ުބަޖެޓުގެ އެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި

ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވު  މިންވަރަށްު،ބަޖެޓުގައިުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުު،ބަޖެޓުގައިުކަ
ުއެއްގޮތަށެވެ.ުުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ޫނނ އިުގަވ އިދުތަކ އިއިުކައުންސިލްގެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުު ު)ށ(ުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ގެުގެުއިދ ރ ތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުބ ރަށުުކައުންސިލްު،ޔަވައިބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމައްސަލަުފިގަިއު(2ު(ުއަދިު)1)އަސ ސްގެު

ު ުވަނީ ުބަަލހައްޓ ފައި ުހިންގ  ުގޮތެއްގައި، ނޑު ުކަންކަްނ،ުމަިއގަ ުމ ީލ ުދައުަލތުެގުއެހެނިހެން ުޤ ނޫނ އި ުމ ިލއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުޫނނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށެވެ.މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 މ ލީުބަޔ ނުގައިުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުކަންކަންުފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވުންު .1

(ުމ ލިއްޔަތ ުބެހ2016ުޭުއޯގަސްޓ29ުް)D2/CIR/2016/9ު-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު:ު
ުހިސ ބުތަްއުު،ސަރކިއުލަރގައި ުމ ލީ ުކަުއންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުއަދި ުކައުްނސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި، ރަށު

ުއިދ ރ ގެު ުކައުންސިލްގެ ުބ ރަށު ުއުތުުރބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުނަމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނޑު ުއޮނިގަ ުގޮތުގެ ތައްޔ ރުކުރަންވީ
ުކައުންސިލްެގ2016ުު ުބ ރަށު ުމިގޮތުން، ުނުވެއެވެ. ުފުރިހަމަކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ނޑ އި ުއޮނިގަ ުމި ުބަޔ ން ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުގުޅޭުނޯޓުތަކުގައި ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ު، އިދ ރ ގެ ުކަމަށް ުތެރޭގައިުހިނގ ފައިވ  ުއަހަރު ުއެ ލީުމ ުއްޚަރަދުތަބައެއް
ުޮގތ އި ުލިބުނު ުބަޔ ނުގައިުފައިސ  ުގޮތުގެ ުނުުހޭދަކުރެުވނު ުވެއެވެ.ުހިމަނ ފައި ުގުޭޅުނޯޓުމ ލީ ުބަޔ ންތަކ  ހިމަނ ފައިވ ުތަކުގައި

ުޚަރަދުތަުބައެއް ުނުވ ތީ،ުއް ުހިމަނ ފައި ުަބޔ ނުގައި ުޮގތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުުނުގޮތ އި ުފައިސ 2016ުުފައިސ  ުއަހަރުގެ ވަނަ
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8 ގެ  31ސަފުހާ   
 

ުދައްކަނީުއެުއަހަރުުތެރޭގައިުހަގީގަތުގައިުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމުލަުއަދަދަށްވުރެުމަދުުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުން
ުއަދަދެއްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ު ުހިމަނ 1ުތ ވަލު ުނޯޓުތަކުގައި ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުވަނީ ުއެ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުލިބުނުގޮތ އިުގައި ުފައިސ  ުނަަމވެސް ފައިވ ،
ުިހމަނ ފައިުނުވ ުއަދަދުތަކުގެުތަުފޞީލެވެ.ުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި

ުފައިވ ،ުނަމަވެސްުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިު:ުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓުތަކުގައިުހިމަނ 1ުތ ވަލުު
އަދަދުތަކުގެުތަފުޞީލުު ުހިމަނ ފައިުނުވު 

ުޢަދަދުުުތަފުޞީލުުުނޯޓުުނަންބަރުު

 4,360ުރަދުުދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚ8ުަ

 59,450ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވ ުތަެކތީގެުއަގ9ުު

 465,457ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވ ުޚިުދމަތުގެުއަގ10ުު

 68,671ުމަރ މ ތުުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދ11ުުު

 23,974ުހަރުމުދ ުހޯދުމަށްުކުރެވުނުުކެޕިޓަލްުޚަރަދ12ުުު

ު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

(ުމ ލިއްޔަތ ުބެހ2016ުޭއޯގަސްޓ29ުުް)D2/CIR/2016/9ު-13ސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރު:ުމިނި
ުހިސ ބުތަްއުު،ސަރކިއުލަރގައި ުމ ލީ ުކަުއންސިލްތަކުގެ ުސިޓީ ުއަދި ުކައުްނސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި، ރަށު

ނޑު ގޮތަްށ،ުގައިުބަތައްޔ ރުކުރަންވީުގޮތުގެުއޮނިގަ ލިބުނުޮގތ އިުޚަައހަރުުތެރޭގައިުހިނގިުހުރިހު ޔ ންކޮށްފައިވު  ަރދުތައްުފައިސު 
ކުރިއަށްުމާލީ ބަޔާންތަކާއި މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓުތަކާ ދިމާވާނޭހެން ، ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުފުރިހަމައަށްުހިމަނައި
 ވަމެވެ.އޮތްުތަނުގައިުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަ

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުު .2  ނުވުންުހިމަނ ފައިުބައެއްުޚަރަދުތައްުުގެުބަޔ ނުގައިުފައިސު 

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބ ަރށު ުުއތުރުބުރީ 2016ުުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރުގެ ުބ ކީގެުވަނަ ުފައިސ އ އި ުކުރެވުނު ުޚަރަދު ބަޖެުޓން
ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުނިޔަލަށްުހިނގ ފައިމަހުގެުުބަރުންޑިސެވަނަުއަހަރުގ2016ުުެު،ރިޕޯޓުގައި ކަރަންޓްުގިނަުއަދަދެއްގެުރިވު 

ުޚަރަދުތައް ުކެޕިޓަލް 2016ުުު،އަދި ުއަހަރުގެ ުގޮތުގެވަނަ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުނުފައިސ  ުހިމަނ ފައި ުވުމުގެުބަޔ ނުގައި
ުސ ޅީސްުުލައްކަުމިލިއަންުހަތްު)އެއ1,745,889ުްއިވ ުރަދުގެުޖުމުލަުކަމުގަބަޔ ނުގައިުހިމަނ ަފއިވ ުކުރެވުނުުޚަުމިބަބުންުސަ

ުމުޅިުޖުމުލަރިޕޯޓުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސ އ އިުބ ކީގެުު،އ އިރުފިޔ ު(ުއެއްނުވަުޑިހައްުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުއަުފަސް
ުުޚަރަދު ުއ2,585,586ުަކަމުގައިވ  ުފަސްލައްކަ ުއަުޑިހަށް)ދެމިލިއަން ުފަސްސަތޭކަ އ އިުުރުފިޔ ުުއެއް(ހަުޑިހައްުފަސްހ ސް

ލިބުނުގޮތ ިއުށްުކަކަރަދުތަޚައަހަރުތެރޭގައިުހިނގިުވަނ2016ުުަމިއީުުދިމ ނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ. ވ ހިނދުުމިުއަދަދުތައްުފައިސު 
ވ ުޖުމްލަުސ ުލިބުުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިފައި، ނުވ ތީވެހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައި

 ގަޅުުއަދަދެއްނޫނެވެ.ނޚަރަދަކީުރަ
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9 ގެ  31ސަފުހާ   
 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 
ލިބުނުގޮތ އިުހޭަދކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުފުރިަހމައަށްުހިމަނައިޚަުުހުރިހ ުއަހަރުުތެރޭގައިުހިނގި ގެންުކުރިއަްށުރަދުތައްުފައިސު 

 އޮތްުތަނުގައިުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުރިޕޯޓުގައިވ ުޖެޓުުބަު .3 ުބ ކީގެ ުއ އި ުފައިސ  ުޚަރަދުކުރެވުނު ުބަޖެޓުންުުޚަރަދުތައްުުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
 ނުވުންުމައަށްުބަޔ ންކޮށްދީފައިުފުރިހަުުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިު

ުބ ކީގެުުފައިސ އ އިުރެވުނުޚަރަދުކުުުބަޖެޓުންުއަހަރުގެުވަނ2016ުަުއިދ ރ ގެުކައުންސިލުގެުބ ރަށުުއުތުރުބުރީުތިލަދުންމަތީ
ވަނަުއަހަރުގެުމ ލ2016ުުީު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދ އިުގޮުތގައިުޚަރަދުގެުހިނގ ފައިވ ުިނޔަލަށްުމަހުގެުޑިސެންބަރުުރިޕޯޓުގައި

ު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއެ ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ހިނގިުބަޔ ނުގެ
އަދަދ އިުދެމެދުުފަރަޤުވެއެވެ.ުމިގޮުތން،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުަބޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުެގު ޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 

)ދެުމިލިއަންުހަތަރުުލައްކަުތޭރަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނުވަދިހަުހައެއް(2,413,496ުުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުު،ބަޔ ނުގައި
ހިމަ )ެދ2,585,586ުުނ ފައިވ އިރު،ުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރެވުނުުފައިސ އ އިުބ ކީގެުރިޕޯޓުގައިުޑިސެންބަރުުމަހުގެުނިޔަލަށްުރުފިޔު 

ކައްޑިހަުަފސްުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުއައްމިލިއަންުފަސްުލައްކަުއަ ޚަރަދުވެފައިވު  ުމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ޑިހަުހައެއް(ުރުފިޔު 
ޚަރަދުތަކެއްުމ ލީުބަޔ ނުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރެވުނުުފަ އ އިުބ ކީގެުރިޕޯޓުގައިުހިމަނ ފައިވު  އިސު 

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުްނ2016ުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެުޓންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުުނވ ތީ،ުމިުބަޔ ނުންުދައްަކނީު
ުދުުއަދަދެއްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ދަށްވުރެުމަހަގީގަތުގައިުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމުލަުއަދަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުްނުހިނގިުހުރިހ ުޚަރަދުތައްުފ ސްުކރެވުނުުބަޖެޓ އިުެއުބަޖެުޓންުހޭަދކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގަިއ2016ުު
ުރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ގެންުކުރިއަްށުއޮތްުތަނުގައިުމ ލީުބަޔ ންުތަްއޔ ފުރިހަމައަށްުހިމަނައި

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުުވަނަުއަހަރުުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައ2016ުުި .4 ގިނަުއަދަދެއްގެުފައިސ ،ުފައިސު  ދައްކު 
 ގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނެތުންު

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލުގެ ުބ ަރށު ުުއތުރުބުރީ ުގޮތ 2016ުތިލަދުންމަތީ ުލިުބނު ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ުގޮތުެގުވަނަ ުހޭދަކުރެވުނު އި
)ހަތަރުުލައްކަުފަސްދޮޅަސްުނުވަުހ ސ469,800ުުްޖުމުލަުުއަދަދަކީބަޔ ނުގައިުއެހީގެުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ގެު

)ތިނ3,535,318ުުްވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެހީގެ ގޮތުގައި 2016ު، ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރުއަށްުސަތޭކަ(ުރުފިޔު 
ުމި ުއަށ ރަުލިއަން ުތިންުސަތޭކަ ުހ ސް ުފަސް ުތިރީސް ުލައްކަ ުސަރުކ ރުގެުފަސް ުލިބިފައިވ ކަމަށް ުކައުންސިލަށް ުބ ރަށު (ުރުފިޔ 

ުފައިސު  ުދެއްވި ުސަރުކ ރުން ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުއެނގެއެވެ.ުއަދި ު)އެސް.އޭ.ޕީ(ުއިން ުސިސްޓަމް ުބަލަހަްއޓ  ުމުޢ މަލ ތްތައް މ ލީ
ލްގެުއިދ ރ ގެުއިވ ަކންުކައުންސިންނަުއަދަދުތަްއުކައުންސިލްގެުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ވެފަކަމަށްުއެސް.އޭ.ޕީުސިސްޓަމުންުފެ

އެހެންކަމުން،ުބ ރަށުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުވެއެވެށަވަރުކަުގެުސްޓޭޓްަމންުޓންބޭންކްުއެކައުންޓް ވަނަުއަހަރުގެުފައިސ 2016ުުު.
ުޮގުތގެުބަޔ ނުގައިުއެ ހީގެުޮގތުގައިުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ގެުޮގތުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދަީކ،ުލިބުނުުޮގތ އިުހޭދަކުރެވުނު

ުުއެހީގެުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ގެުޖުމުލަުއަދަދަށްވުރެުމަދުުއަދަދެކެވެ.

ު
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10 ގެ  31ސަފުހާ   
 

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި އަދަދުތަކ އިލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގަުފައިސު  ކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުުއިުހިމަނ ފައިވު 
ކުރިއަށްުއޮތްުތަނުގައިުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަްށުުގޮތަށްުދިމ ވ ުލިބުނުުކަމަްށުއިދ ރ ގެުލިޔެކިޔުންތަކުންުދައްކ ުއަދަދުތައް

ުދަންނަވަމެވެ.

ުނިމުނުު .5 ުއަހަރު ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުހުރިުފައިސ  ުގޮތުގައިުުއިރު ުފައިސ ގެ ުއ އި ފައިސ 
 ސައްޙަުއަދަދުުކަމުގައިުނުވުންުުއަދަދަކީުުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުގެުބެލެވޭުތަކެތީ

ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބ ރަށު ުއުތުރުބުރީ ވަނ2016ުުަު،ތިލަދުންމަތީ
2016ުހުރިުފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭތަކެތީގެުޖުމްލައިގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދ އި،ުއަހަރުުނިމުނުުއިރުު

ުދައްކު  ުބަކީއިން ުތިޖޫރީ ުސްޓޭޓްމަންޓްތަކ އި ުބޭންކް ުކަމަށް ުފައިސ  ުހުރި ުއިދ ރ ގައި ުކައުންސިލްގެ ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ވަނަ
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭަދކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިއަދަދ އިުދެމެދުުތަފ ތުވެއެވެ.ުމިޮގތުންުފައި ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2016ުުުު،ސު 

ު ުއަދަދަކީ ުފައިސ ގެ ުކަމަށ263,896ުުްހުރި ުރުފިޔ  ުހައެއް( ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުތިން ުފަސްދޮޅަސް ުލައްކަ )ދެ
އަދަދުުޖުމުލަުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންްޓތަކުެގުސްޓޭޓް، ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު މަންޓްތަކ ިއ،ުތިޖޫރީުބ ީކއިންުދައްކު 

)ދެުމިިލއަންުހަުލައްކަުނަވ ވީސްުހ ސްުހަުސަތޭކަުތިރީސްުހަތަރެއ2,629,634ުުްވަނަުއަހަރުުިނމުނުުއިރ2016ުުުކުރުމުންު
ުރުފިޔ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގައިުހުންނަންޖެޭހނެުކަމަށްުދައްކައެވެ.

ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު ުކުރަންުލަފު 

ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ުއ އިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެު
ކުރިއަށްުއަހަރުުނިމުނުއިރުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓްތަކ އިުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ އ ުދިމ ވ ުގޮތަށްުއަދަދ އިު

ުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އޮތްުތަނުގައިު

 ނުވުންުުފުރިހަމަކޮށްފައިުންސިލިއޭޝަންުނޯޓުުރިކަު .6

އެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުު،ފ ސްުކުރެވުނުުބަޖެޓ އިވަނަުއަހަރުގ2016ުުެތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުބ ރަށުުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
ލިބުނުުގޮތ އިުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްގޮތުގެުބަޔ ނުގައިު އަދަދ އި،ުފައިސު  ކުރެވުނުުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އަދަދ އިުދެމެދުުފަރަޤުވ އިރު،2016ުުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިު ވަނަުއަހަރުުތެރޭުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުރިކޮންސިލިއޭ ުދޭހަކޮށްދިނުމަށް ުސަބަބު ުފަރަޤުވ  ުއަދަދު ުދެ ުމި ުަނންބަރު ު)ނޯޓު ުނޯޓު ުނުވެއެވެ.3ޝަން ުފުރިހަމަކޮށްފައި )ު

ުޮގތުެގު ުހޭދަކުރެވުނު ުބަެޖޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުިލބުނު ުފައިސ  އެހެންކަމުން
ުބަޔ ނ އިުތަފ ތުވ ުސަބަބުުޭދހަކޮްށދެވިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްުކުރަންުއިޞްލ ޙުު ުލަފު 

ުބަޖެޓުންުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދަދ އިުު،ގައިބަޔ ނުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުފ ސްުކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެބަޖެޓުންު
ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވނު ުޮގތ އި ުލިބުނު ދެމެުދުުއަހަރު ެތރޭގައި ހިނގި ޚަރަދުކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، ފައިސ 

ުރިކަންސިލިއޭޝަންުނޯޓުުފުރިަހމަކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުދޭހަވ ުގޮތަށްުުތައްސަބަބުުފަރަޤުވ 
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