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1 ގެ  41ސަފުހާ   
 

ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

c 
ުު

ު

ވަނަުއަހަރުގެުމ ލ2016ުުީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމ ރަންދޫު
ުދޭުރިޕޯޓްު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު ބަޔ ންތަކަށްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ު، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށ އި، ުމ ރަންދޫުރައްޔިތުންގެ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުުތަޢ ރަފުު

ުމ ރަންދޫ)އޮޑިޓްުޤ ނޫުނ(ގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތިަލދުންމަތީުއުތުރުބުރ4/2007ުީ މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުަނންބަރުު
މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކ 2016ުުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނ2016ުުީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ރަންދޫއުތުރުބުރީުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުތިލަދުންމަތީު
އެއްގޮތަށްމ ރަންދޫުތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރީުއެުއަހަރަށްު ުމ ރަންދޫުތިލަުދންމަތީުއުތުރުބުރީުު،ކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަެޖޓުގަ ިއުކަ
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ު މ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަްނުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ރަންދޫތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުކަ

ބަލަހަްއޓ ފައިވަނީު އ އިުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އި،ު)ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގ3/2006ުެޤ ނޫނުުނަންބަރުުހިންގު  ުޤ ނޫނުު(
ު ުނަންބަރު ުއަދިވެސްު)7/2010ުޤ ނޫނު ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުލ މަރުކަޒީ ުދ އިރ ތައް ުއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ުޢަމަލުކުރެވިފައި ުގަވ އިދުތަކަށް ުޤ ނޫނުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއޮޑިޓަރުކައުންސިލްގެ ުމިންވަރ މެދު ވ 
ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުފިޔަވަޅުުު،ޖެނެރަލް ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުކުރަން އިޞްލ ޙު

ު ުކަންކަންއެޅުމަށްޓަކައި ުު،އެ ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ުއ ިއު ވަނ36ުަ)ދައުލަުތގެ މ އްދ ގެ
ު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީުުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ރަންދޫތިލަުދންމަތީުއުތުރުބުރީުު،އެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިން

ު ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުކަންކަނ213ުުްދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއެ ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ވަނަ
މިުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެްނނ ެނހެންުމިުއޮފީހުގެުެވބްސައިޓްރައްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމެވެު.
www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ުބައިގައި ުުފރަތަމަ ުރިޕޯޓުގެ ުމައްޗަށެވެ. ުބައެއްގެ ުެދ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުރިޕޯޓު ުއުތުުރބުރީުމި ތިލަުދންމަތީ
އަށްުިނމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންަތކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރ2016ުުުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުމ ރަންދޫ

ުދެކޭގޮތެވެ ުގަވ އިދަްށުޖެނެރަލް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަުތގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ުބަިއގައި .ުދެވަނަ
ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުރައްޔިތުންގެުުމ ރަންދޫތިަލދުންމަތީުއުތުރުބުރީުު،ޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ އި
ުުއްގޮަތްށުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.މަޖިލީހުގެުނިންމުންތަކ ުއެ

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގެ  41ސަފުހާ   
 

ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރ35ުުީއިނ15ުުްމިުރިޕޯޓ އެކުުސަފުޙު  ޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުމ ރަންދޫއަށްުހިމެނިފައިވު 
"ުފައިސ ުލިބުުނުގޮތ އިުޭހދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަުރގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ްނތަކުގައިުިހމެނ2016ުުޭ

އި،ުމިުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުަތފުޞީލުުނޯުޓތައްުވަނީުމިު"ުއ ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުެއުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުބަޔ ން"އި،ުއ 
ުއިތުރުން ުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުމީގެ ުބަލައި ުު،އޮފީހުން ުސަފުޙ  ުރިޕޯޓ އެކު 36ުުމި ުހ41ުިއިން މިލްކިއްޔ ތުގެު"ު،މެނިފައިވ އަށް

ބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓުތައްވެސްުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުުމިު،އި"ުއ މ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ން"ު"ުއ އިބަޔ ން
މިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަުމި ުބައިު"ދައުލަތުގެުބަޔ ންތަކުގައިުއޮޑިޓްުރިޕޯޓަށްުއަންނަންޖެހޭުވަރުގެުމައްސަލައެއްުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނަމުަ،

ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުެދކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"
ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ު މި ުުއތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުއިސްވެރިންނު ުމ ރަންދޫރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
މިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި ބޭފުޅުންނަށްުމިުފުރުޞަުތގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށުް، ުުހުރިހު 

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުޅުުށްުހުށަހެުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުމަތިން،3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު )ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 
ުއުތުުރބުރީ ުބެެލހެއްޓުމ އިުމ ރަންދޫުުތިލަދުންމަތީ ުކަންތައްތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ ުު،ކައުންސިލްގެ ުހިސ ބުތައް އިދ ރ ގެ

ުތައްޔ ރުކޮށް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުސައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށްުމިު،އެއްގޮތަށް ުއެންޑްު، ހިސ ބުތަކ  ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްްޓރީ އަދި
ު ު)ނަންބަރ: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުއަތޮުޅުުއިން، (D2/CIR/2016/9-13ޓްރެޜަރީގެ ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ރަށު

ނޑ އިުއެއްގޮތަށް އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ު،ކައުންސިލްތަކުންނ އިުއަދިުސިޓީުކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ުބތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮީފހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުބަޔ ންތަްއުއެކުަލވ ލައި،ުއޮޑިޓް ުމ ލީ ުއަހަރީ ުޤު ު،މި ުަނންަބރު )ދައުލަތުެގ3/2006ުުނޫނު

ުކަޒީު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރ7/2010ުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުއަދިުޤ ނޫނުުނަންބަރ46ުުުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު
ު ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ެގ ުހިންގުމުގެ ުއުޞޫލުން ުއުތުރުބުީރ ނޑައަޅ ފަުމ ރަންދޫތިލަދުންމަތީ ުކަ ުއިދ ރ އަށް ުމ ލީުކައުންސިލްގެ އިވ 
 ބަޖެޓ އިުއެ ފ ސްކުރެވުނު"އި،ު"ުއ ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ު

ުަބޔ ން ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ު)އިޕްސަސް(:ު، "ބަޖެޓުން ުސްޓޭންޑަޑް ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަްބލިކް "އިންޓަރނޭޝަނަލް
ނޑުުފައިނޭންޝަލްު ރިޕޯޓިންގުައންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ
ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުމަޢުލޫމ ތުުުއަދިުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަ
އެކަީށގެންވ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްަތއްުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްު، ކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ ހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަ

ު ުދެމެހެއްޓުމ އި، ުިއދ ރ އަށް ުބެލެހެްއޓުމ އިކައުންސިލްގެ ުހިސ ބު ުމ ީލ ުއެކަށީގެންވ  ުއެކުލަވ ލުމުެގުު،އަށް ުބަޔ ންތައް މ ލީ
އެކުލަވ ލުމ އި،ުުމ ލީުބަޔ ންތައްުއަހަރީު،ތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަ

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

ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުއޮޑިޓަރ

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުޖެނެރަލްގެ ުއޮޑިޓަރ ުއުތުރުބުރީ ުުމ ރަންދޫތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެ ުބަޔ ންތައްުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ އަހަރީ
ުބަޔ ު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ުެދކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ްނތަކ މެދު ުމ ލީ ުއޮީފހުން ުމި ުންކުރުމެވެ. ުބަޔ ންތަްއުމި މ ލީ
ނޑ އިުު"އިންޓަރނޭަޝނަލްުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮންުއޮޑިޓިންގ"އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީު އ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިންގަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުހިމެނިފައިުނުވ މިުުޢަމަލުކުރުމ އި،ުއެއްގޮތަށް ބަޔ ންތަކެއްަކްނުުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުމައިގަ
ުކަށީގެންވ ުޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްަތއްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.އެ

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

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

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

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

ުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުވ ގިދޭު ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އޮޑިޓެއް
މައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެު"ުޓެސްޓްުބޭސިސް"ހެކިތައްު

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

ު ުުއތުރުބުރީ ުުމ ރަްނދޫތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެ ުއަހަރުގ2016ުެުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުިނމުނު މ ީލުުއަށް
ހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނު މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު  ބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެަރލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުްނވު 

ުބޫލުކުރަމެވެ.ޤަ

 ސަބަބުުުންުނެތްުއޮޕީނިއަނެއްުދެވެު

1. ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުއުތުރުބުރީ ުފިނޭންސ2015ުުްތިލަދުންމަތީ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުބަޖެޓަށް ުއަހަރުގެ ވަނަ
)ތިންލައްކަުަހތަރުހ ސްުނުވަސަތޭކ304,977ުުައެންޑްުޓްރެޜަރީންުދޫކުރިުއެޑްވ ްނސްުފައިސ އިންުޚަރަދުކުރުމަށްފަހުުބ ކީވިު
ުކައުންސިލް ުފައިސ އެއްކަމަށް ުޚަރަދުކޮށްފައިވ  ުރުފިޔ އަކީ ުހަތެއް( ުބަޔ ނުގައިހަތްދިހަ ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ހިމަނ ފައިވުން.ުުގެ

ޓަރުންނަށްުމިުފައިސ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުކަށަވަރުކޮށްދޭުއެއްވެސްުލިޔެކިޔުމެއްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއޮޑިު،ނަމަވެސް
  ުތން؛ނެނޫންކަންުކަށަވަރުުކުރެވެންުކަންުނުވަތަހުށަހަޅ ފައިުނުވ ތީ،ުމިއީުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުފައިސ އެއް

ުގޮތުެގުބަޔ ނުގައި،ުވިޔަފ ރިުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނު .2
ުހަ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިުބނު ުއެކެއް(160,551ުުރަކ ތްތަކުން ުފަންސ ސް ުފަސްސަތޭކަ ުހ ސް ުފަސްދޮޅަސް )އެއްލައްކަ
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ހިމަނ ފައިވ އިރު،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުލިބުނުުފައިސ ގެުރިޕޯޓުގައި ފައިސ ގެުު،ރުފިޔު  ވިޔަފ ރިުހަރަކ ތްތަކުންުލިބިފައިވު 
މ ލީުބަޔ ނ ިއުުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުވން.ުއަދިުހ ސްުފަސްސަތޭކަުއެކެއް(ުރުފިޔ )ފަސްދޮޅަސްުހަތަރ64,501ުުުއަދަދަކީު

ުކިޔުމުން ުއަޅ  ުރިޕޯޓް ުފައިސ ގެ ުހ96,050ުަުލިބުނު ުރުފިޔ )ނުވަދިހަ ުފަންސ ސް( ުުތަފ ތުުގެުުހ ސް ސަބަބުުއަންނަ
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުގެުބަޔ ނުގައިުވިޔަފ ރިުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަޔ ންކޮށްދީފައިުނުވުމުގެ ސަބަުބންުފަިއސު 

 ވަރުުކުރެވިފައިުނުވުން؛ހަރަކ ތްތަކުންުލިުބނުުފައިސ ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދަކީުސައްޙަުއަދަދުކަންުކަށަ

ސަރުކ ރުުު،ކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަ .3
ުރައްދުު،މުއައްސަސ ތަކުން ުފަރ ތްތަކަށް ު/ކުރުމަށްުއެހެން ުގޮތުަގއި ުފައިސ ގެ ުލިބުުނ ުކުރުމަށް )ދ2,451,934ުުެޚަރަދު

ސު މިުއަދަދަށްުފައިު،މިލިއަންުހަތަރުުލައްކަުފަންސ ސްުއެއްހ ސްުނުވަސަތޭކަުތިރީސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ުހިމަނ ފައިވ އިރު
އިސްވެުު،މިގޮތުންު؛ފެންަނންުެނުތންުނ އިުކައުންސިލްެގުލިޔެކިޔުންތަކުންލިބުނުުކަމަްށުއިދ ރ ގެުބޭންްކުސްޓޭޓްމަންޓުންު

)އެއްުމިލިއަންުހަތަރުުލަްއކަުއަށްހ ސްުއެގ ރަ(1,408,011ުުދެންނެވުނުުބޭނުމަށްުކައުންސިލްެގުއިދ ރ އަށްުލިބިފައިވަނީު
ުެދއްކުން ުސްޓޭޓްމަންޓުން ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުކަމަށް ުރުފިޔ  ުމި ުއަދި ުކައުންސިލްގެުުތަފ ތު. ުސަބަބު އަންނަ

ު ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުެގ ުހޭދަކުރެވުުނ ުގޮތ އި ުލިުބނު ުފައިސ  ުސަބަބުން ުުނވުމުގެ ުބަޔ ންކޮށްދީފައި ރުކ ރުުސައިދ ރ އިން
އަދަދަކީުުޚަރަދުުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ ގެ/ކުރުމަށްުއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުު،މުއައްސަސ ތަކުން ގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

 ސައްޙަުއަދަދުކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވުން؛

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކު .4 ސަރުކ ރުގެުު،ރެވުނުުގޮތުގެުަބޔ ނުގައިތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުމ ރަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސު 
އެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުުކުރުމަށް/ޚަރަދުުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ އިންުރައްދުުުކރެވުނު/ޚަރަދުުކުރެވުނުުު،މުއައްސަސ ތަކުން

ު ުގޮތުގައި ުޖުމުލައިގެ ުރުފިޔ 2,290,220ުުފައިސ ގެ ުވިހި( ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުނުވަދިހަ ުލައްކަ ުެދ ުމިލިއަްނ )ދެ
ޙަކަްނުކުގެުަތފުސީލުުމައުލޫމ ތުުެނތުމުގެުސަަބބުންުމިުއަދަދުގެުޞައްމިުއަދަދުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުޚަރަދުތަު،ހިމަނ ފައިވ އިރު

 ؛ކަށަވަރުުކުރެވެންނެތުން

ުބަޔ ނުގައި .5 ުގޮުތގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުއިދ ރ ގެ ުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެ ުއުތުރުބުރީ ޕަބްލިކްުު،ތިލަދުންމަތީ
)އެއްުލައްކ193,907ުުަ)ކުރީުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީ(ުގެުގޮތުގައި،ުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޓްރ ންސްފަރުކުރެވުނުުފައިސ ު

ލިޔެކިޔުންތައްުނެތުމުގެުސަބަބުންުމިުމިކަމ ުގުޅޭުު،ނުވަދިހަުތިންުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުހަތެއް(ުރުފިޔ ުހިމަނ ފައިުވ އިރު
 ؛ނެތުންުކުރެވެންކަށަވަރުކަންުޙައަދަދުގެުޞައް

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުަބޔ ނުގައިތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުމ ރަންދޫު .6 ހިލޭުއެހީގެުު،ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސު 
ު ުކަމުގައި، ުފައިސ  ުލިބުުނ ުރުފިޔ 84,469ުުގޮތުގައި ުނުވައެއް( ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުހ ސް ުހަތަރު )އަށްޑިހަ

ުވ އިރު ުލިު،ހިމަނ ފައި ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުހިލޭ ުއަދި ުތަފުޞީލު ުމިުމިއަދަދުގެ ުނެތުމުން ުލިޔެކިޔުންތައް ުގުޅޭ ުފައިސ އ  ބުނު
 ؛އަދަދަކީުޞައްޙަުއަދަދުކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވުން

ުހޭދަކުރެވުނުުުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ ުއަދިުޚަރަދ އިުކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިވ ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޖެުޓންުުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު .7
ުމ ލީު)ުނޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުދޭހަކޮށްިދނުމަށްުސަބަބުުތަފ ތުވ ުއަޅ ކިޔުމުންުޚަރަދ ުކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިވ ުގޮތުގެ

އަދަދުތަކ އިުދެމެދުުއަދަދުުތަކ އިުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިަމނ ފަިއވު ުހިމަނ ފައިވ ުގައި(3ުުނަންބަރުުނޯޓުުގުޅޭުބަޔ ންތަކ އި
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ރެވުނުުޮގުތގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ުޚަރަދުތަކ އިުފ ސްކުރެވުނުު.ުއެެހންކަމުން،ުފައިސ ުލިބުނުުޮގތ އިުހޭދަކުތަފ ތުވުން
ުތަފ ތުވ  ުޚަރަދުތައް ުހިމަނ ފަިއވ  ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެުވނު ުއެ ުބަޖެޓ އި ުއިދ ރ އިންުުސަަބބު ކައުންސިލުގެ

 ކޮށްދެވިފައިނުވުްނ؛ބަޔ ން

ފައިސ ުލިބުނުޮގތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުެގުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެރ ގެުތިލަދުންމަތީުުއތުރުބުރީުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެުއިދ  .8
ތިރީސްުު)ދެމިލިއަންުހަުލައްކ2,632,149ުަުގެުއަދަދުގެުގޮތުގައިއެހީގެުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ، ބަޔ ނުގައި
ގުޅޭުޯނޓުުނަްނބަރުުއެއް(ުރުއެއްސަތޭކަުސ ޅީސްުނުވަދެުހ ސްު ހިމަނ ފައިުވ އިރު،ުމ ލީުބަޔ ންތަކު  2016ުގައި،4ުުފިޔު 

)ހަތަރުުމިލިއަންުހަުަލއްކަުތިރީސްުދެުހ ސ4,632,671ުުްވަނަުއަހަރުުސަރުކ ރުންުލިބުނުުއެހީގެުފައިސ ގެުގޮތުގައިު
ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުހިމަނ ފައިވުންހަ ުުއެކެއް(ުރުފިޔ  ުބަޔ ންތަކ އި. ުމ ލީ ުބަޔ ންތަކ ، އަދި ުނޯޓުުމ ލީ ުތަފ ތުވ ުތަކ އިގުޅޭ

 ދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުވުްނ؛ގެުއިމ ރަންދޫުކައުންސިލްުސަބަބު

9. ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުުއތުރުބުރީ 2016ުުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރުގެ ުބަެޖޓުްނުވަނަ ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
އަދަދ އި،ުުހީގެުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުދެއްވ ުފައިސ ގެއެގައިުހިމަނ ފައިވ ،ުފ ސްކުރިުބަޖެޓުު،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި

ގައިވު ު"(ކުރެވުނުުހޭދަުއަދިުބ ކީު،އެހީގެުގޮތުގައިުދައުލަތުންުދެއްވިުބަޖެޓް)"18ުުނަންަބރުުނޯޓުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭު
ން.ުއަދިުރިވައިޒްކުރިުހުރުުުރުފިޔ ގެުފަރަޤުދިހަުފަސްުހ ސްުދުއިސައްތަުފަންސ ސް(ުު)ނުވ95,250ުައަދަދ އިުދެމެދުު

ުބަޖެޓުްނު ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުކަމުގައި ުއަދަދު ުފައިސ ގެ ުއެހީގެ ުދެއްވ  ުސަުރކ ރުން ުހިމެނޭ، ުތެރޭގައި ބަޖެޓްގެ
އަދަދ އިުނޯޓުުނަންަބރުު އަދަދ އިުދެމެދ18ުުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު  1,155,701ުުގައިުހިމަނ ފައިވު 

، އަދިުމ ލީުބަޔ ންތަކ އި.ުއެކެއް(ުރުފިޔ ގެުފަރަޤުުހުރުންުކަުފަްނސ ސްުފަސްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަ)އެއްުމިލިއަންުއެއްުލައް

 ގެުއިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުވުން؛މ ރަންދޫުކައުްނސިލްުުސަބަބުތަފ ތުވ ުތަކ އިގުޅޭުނޯޓުުމ ލީުބަޔ ންތަކ 

10. ު ުއިދ ރ ގެ ުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެ ުއުތުރުބުރީ 2016ުުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރުގެ ުހޭދަކުރެވުނުުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ ުވަނަ
އެއްުލައްކަުފަސްދޮޅަސްުހ ސްުފަސްު)160,551ުފައިސ ުގެުގޮތުގައިުުލިބުނުުވިޔަފ ރިުހަރަކ ތްތަކުންުބަޔ ނުގައިުގޮތުގެ

ު ުރުފިޔ  ުއެކެއް( ުފަންސ ސް ުފ ސްކުރެވުނުސަތޭކަ ުމިއަދަދު ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުހިމަނ ފައިވ އިރު،
 އިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުވުން؛ުައދިުމިުދެުބަޔ ންުތަފ ތުވ ުސަބަުބުކައުންސިލްގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުން.

ުއިދ ރ ގެ .11 ުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެ ުއުތުރުބުރީ ުއަހަރުގ2016ުެުތިލަދުންމަތީ ުހޭދަކުރެވުނުުުވަނަ ުލިބުނުގޮތ އި ފައިސ 
ުބަޔ ނުގައި ުފައިސ ު،ހިމަނ ފައިވ ު،ގޮތުގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުބަޖެޓުްނުދައަުގެހިލޭ ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ދ އި،

ު ުދެމެދު ުއަދަދ އި ުބަޔ ނުގައިވ  ުިދަހ5,192ުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުނުވަ ުސަތޭކަ ުއެއް ުހ ސް ުފަރަޤުުއްދޭ)ފަސް (ުރުފިޔ ގެ
 އިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުުވން؛ުފަރަޤުުއައިސްފައިވ ުސަބަބުުކައުންސިލްގެމިުއަދިުުހުރުން.

12. ު ުއިދ ރ ގެ ުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެ ުއުތުރުބުރީ 2016ުުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރުގެ ުހޭދަކުރެވުނުުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ ުވަނަ
ުުިލބުނުުޮގތްގޮތުންުއެެހނިހެންުބަޔ ނުގައިުގޮތުގެ ުގޮތުަގއި ުފަސްދޮޅަސް(3,560ުުފައިސ ގެ ުސަތޭކަ ުފަސް )ތިްނުހ ސް

ުފ ސްކުރެވުނު ުހިމަނ ފައިވ އިރު،ުމިއަދަދު ުހިމަނ ފައިުނުވުން.ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުރުފިޔ  ުބަޔ ނުަގއި
 ވުން.އަދިުމިުދެުބަޔ ންުތަފ ތުވ ުސަަބބުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބުެނދެވިފައިުނު
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6 ގެ  41ސަފުހާ   
 

ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ނުދިނުންއޮ ޕީނިއަނެއް

ުަމއްސަލަ ުކޮށްފައިވ  ުފ ހަގަ ުގޮތުގައި ުސަަބުބގެ ުނެތް ުދެވެން ުު،ސަބަބުންުތަކުގެއޮޕީނިއަނެއް ުއުތުރުބުރީ ުމ ރަންދޫުތިަލދުްނމަތީ
ުއިދ ރ ގެ 31ުުުކައުންސިލްގެ ުދިނުމަށްޓަކަިއ2016ުުޑިސެންބަރު ުބަޔ ންތަކަްށުއޮޕީނިއަނެއް ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ގައި

ުހެކިތައްު ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަުޢލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ްނތަކުގައި ުމިންވަރަްށ،ުއެ ބޭނުންވ 
ުލިބުނުގޮތ  ު"ފަިއސ  ުލިބެންެނތުމުން، ު"އޮޑިޓަށް ުއ އި ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުްނުއި ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު

 ުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަްށުމިުއޮފީހުންުއޮޕީނިއަނެއްުނުދެމެވެ.ހޭދަކުރެވުނު

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުު
ރިޕޯޓްުުދެކޭގޮތްު ުބަޔ ންކުރު 

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

ު ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުމަތީގައިުމ ލީ ކަމަށް
ުއިތުރުން ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތްވު ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ތިލަދުންަމތީުއުތުުރބުރީުމ ރަންދޫުކައުންސިލްގެު ބެލެހެއްޓުމ އިގޮތުގެުމަތިންު، ރަދުތައްުޚަު،އިދ ރ ގެުމ ލީުކަންތައްތައްުިހންގުމ އިު،
އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުުގެކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ު،ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ުބެލެހެއްޓުމަކީވެްސު ުުފރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީަޤތ އި ުހިސ ބުތައް ުކައުންސިލްގެ ުޒިންމ ދ ރުުއިދ ރ ގެ މ ލީ

ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ުމަތީގައި ުއަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ުވެރިޔ  ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުގުޅޭގޮތުން ުހުށަހެޅުމ  ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ ލީ
ުކައުންސިލްެގު ުއެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރި ުކައުންސިލުން ުއަހަރަކަށް ުއެ ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުއިތުރުން، މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުބަރުުންނުުނަުރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި،ުމ ލީުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެްއޓުމުގައިުޤ ނޫތެ
ު.އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ިއދ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުކައުންސިލްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުެވރިޔ ގެުމަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

 ލިއްޔަތުުއޫުޖެނެރަލްގެުމަސްުއޮޑިޓަރު

ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުސައްޙަކަމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ރަންދޫު،މ ލީ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ
ު ުއިދ ރ ގެ ުއަހަރަްށުކައުންސިލްގެ ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނުޚަރަދު ުއެއްގޮތަްށ،ުކައުންސިލުން ުބަޖެޓ  އިދ ރ ގެުފ ސްކޮށްދެއްވި

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ
ުއ އި،ު ުތެރޭގައިތޯ ުމ ލިއްޔަތުގެުއިދ ރ ގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުހިންގ  މ ލީުކަންކަން

ުޖެނެރަލްގެުގަވ  ުއޮޑިޓަރ ުކުރުމަކީވެސް ުބަޔ ން ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ އިދ 
ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުްނ ުބަޖެުޓެގުކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްދެއްވި
ހެކިުހޯދުމުގެތައްުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުމަޤުޞަދު ގޮުތންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

އިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ު،މިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި
ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުހެނިހެންުޤ ނޫުނތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިގުޅުންހުރިުއެ

ު ުމ ރަންދޫމިގޮތުން ުއުތުރުބުީރ ުުތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ އިން ުޚަރަދުކޮށްފައިވ2016ުަކައުންސިލްގެ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުއެުވަނަ ނީ
ނޑައެޅިފައިވ ުުކައުންސިލުންއަހަރަށްުއެ ބަޖެޓުގައިުކަ ގޮތަށުް، އިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު  އެއްގޮތަްށު، ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުެތރޭގައި،ުއަދިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުގައިވ ު ކަންތައްތަކަށް،ުބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ގުޅުންހު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އު  ރިުއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގ ފައިަވނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އުި،

ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލް ުއަދިވެސް ުޢަގަވ އިދ އި، ުގަވ އިދުތަކަށް މަލުކުރެވިފައިވ ުުޤ ނޫުނތަކ އި
ުނުންވ ުމިންވަަރށްުއެކަށީެގންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭ

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

1. (ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބ 2009ދައުލަތުގެ ު(ުގެ ުތަކެތ10ުުިބު ުމުދަލ އި ުފަިއސ އ އި ުަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުއޮފީހުގެ ގައި
ުވެރިޔ ގެު ުޒިންމ ދ ރު ުބެލެހެއްޓުމަކީ ުލިޔެކިއުންތައް ުހިސ ބުތަކ އި ުގޮތަށް ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބެލެހެއްޓުމ އި، ރައްކ ތެރިކޮށް

ުކަ ުމ ރަންދޫ ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުކަމަށެވެ.ުނަމަވެސް، ުމަސްއޫލިއްޔަތެއް ުއިދ ރ ގެ ުއަހަރުގ2016ުުެއުންސިލްގެ ވަނަ
މިކަމުގެުސަބަުބންހިސ ބުތަކ އިުލިޔެކިޔުންތައްުއެްނމެުރަނގަޅަ މ ރަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުށްުބަަލހައްޓ ފައިުނުުވމ އުި،

ުޞައްޙަކަ ުއަދަދުތަކުގެ ުބަޔ ންތަކުގައިވ  ުމ ލީ ުނުވުން.އަހަރީ ުކުރެވިފައި ުކަށަވަރު ުުން ުމ ލީ ުއަހަރީ ބަޔ ންތަކުގެުއަދި
ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަްނދޫ ުިމުރިޕޯޓުގައި، ުނުވ ތީ، ުކުރެވިފައި ުކަށަވަރު ުމ ީލ2016ުުޞައްޙަކަން ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުނުދިނުމަށްު ުއޮޕީނިއަނެއް ުމެދު ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުބައިގައި ުބަޔ ންކުރ  ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމެދު ބަޔ ންތަކ 
ނޑައަޅ ފައިވުން؛  ކަ

މ ލިއްޔަތ 2016ުބަރުުންޑިސD2/CIR/2016/14ު(19ުެ-13ުރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުމިނިސްޓް .2 )ު
ފައިސ ގެުތެރެިއންު، ބެހޭުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ ުގެުބަރުންޑިސ31ުެއެުމިނިސްޓްރީންުއެޑްވ ންސްކޮށްުދޫކުރު 

މުދަލަށްުނުވަތަުޚިދުމަތުގެުބިލްތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސ އިންުފ އިތުވިުއަހަރަށްުހޯ ުދ ފައިވު 
ުުއަންނަ ުނޫން ުބަންދު ުފައިސ އިން،30ުުސަރުކ ރު ުހުރި ުބ ކީ ުދެއްކުމަށްފަހު ުފައިސ  ުތެރޭގައި ުނަުދުވަސް ުބަރުުންޤ ނޫނު

ަވނަުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގ94ުުެުނ(ުގެުގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުްނުހިންގުމުގެުޤ ނޫރ އްޖޭ)ދިވެހ7/2010ުި
ު ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުއުނިު%5މަތިން ުޖަމ ކުރަންވ ނޭކަމަށެވެ.ުރިޒ ވް ުބޭންކްުއެކައުންޓަށް ުޕަބްލިކް ުފައިސ  ުބ ކީވ  ކުރުމަށްފަހު

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމަށްފަހ2015ުުުނަމަވެސް،ުތިލަދުންމަތީުއުތުުރުބރީުމ ރަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންު
ު ުހަ)304,977ުބ ކީވި ުހަްތދިހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުހ ސް ުހަތަރު ުއ އިުތިްނލައްކަ ުސަރކިއުލަރ ުދެްނނެުވނު ުރުފިޔ ، ތެއް(

ުއެކައުންޓަށްު ުއ މްދަނީ ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންދޫ ުބަދަލުގައި ުޖަމ ކުރުމުގެ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް އެއްގޮތަށް
 ޖަމ ކޮށްފައިވުން؛
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ދެކޭ މިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށް ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ގޮތްދައުލަތުގެ

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސް)ހ(ު ޔ ންޮކށްފައިވ ުބަު(ުގައ1ިުނަންބަރުު)ގެޤ ޫނނ އިުގަވ އިދަށްުޢަަމލުުކރެވިފައިވު 
ުސަބަބުންމައްސަލަ ުމ ރަންދޫުއިގެ ުއުތުރުބުރީ ުުތިލަުދންމަތީ ުއިދ ރ ގެ 2016ުުކައުންސިލްގެ ުއަހަރުގެ ބަޖެުޓްނުވަނަ

ުުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުއަހަރަށް ުއެ ުގޮތަށްކައުންސިލުން ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގެ ުބަޖެޓުގައިުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި އެ
ކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވު  މިންވަރަށްު،ކަ ނޑައެޅިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުު،ަބޖެޓުގައިުކަ

ުބެލެވޭކަށްެނތެވެ.ްށކަންުކައެއްގޮތަުއިުކައުންސިލްގެުމ ލީުކަންކަމ ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިގަވ އިދ 

ުބިނ ކުރެވުުއަދިު)ށ(ު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުު(ުގައ2ިު)ގެއަސ ސްުނުޤ ނޫނ ިއުގަވ އިދަށް
ނޑުުގޮތެއްގައި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުމ ރަންދޫު،މައްސަލަުފިޔަވައި އެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުމައިގަ

ު ުވަނީ ުބަލަހައްޓ ފައި ުހިންގ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަދއުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމު ދައުލަތުގެ ުމ ލީ ކައުންސިލްގެ
ުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަށެވެ.

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 ުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވުންުުރަދެއްގެުޚަުކުރީުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީު .1

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓަށްުިމނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑ2015ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުމ ރަންޫދު
)ތިންލައްކަުހަތަރުހ ސްުނުވަސަތޭކަުހަތްދިހ304,977ުުަުރަދުކުރުމަށްފަހުުބ ކީވިޓްރެޜަރީންުދޫކުރިުއެޑްވ ންސްުފައިސ އިންުޚަ

މިުު،ނަމަވެސްުވަނީުހިމަނ ފައެވެ.ންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ނުގައިކަމަށްުކައުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުފައިސ އެއްުހަތެއް(ުރުފިޔ އަކީ
ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަންުކަށަވަރުކޮށްދޭުއެއްވެސްުލިޔެކިޔުމެއްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއޮޑިޓަރުންނަށްުުހށަހަޅ ފައިުނުވ ތީ،ު ފައިސު 

ުފައިުނުވެއެވެ.ނޫންކަންުކަށަވަރުުކުރެވިުމިއީުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުފައިސ އެއްކަންުނުވަތަ

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ޚަރަދުތަކުގެުޞައްޙަުމައުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ްނތައްުަތއްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ. ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުކޮށްފައިވު 

ފައިސ ގެުރިޕޯޓުންުުއަދަދ އިުލިބުނުުުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ތްތަކުންުލިބުނުފައިސ ގެުގޮތުގައިުމ ލީުވިޔަފ ރިުހަރަކ ު .2
 ދައްކ ުއަދަދުުތަފ ތުވުންު

ު ުއުތުުރބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުބަޔ ނުގައި، ުޮގތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ވިޔަފ ިރުމ ރަންޫދ
ފަންސ ސްުއެކެއް(ުރުފިޔު ުފަސްސަތޭކަުުފަސްދޮޅަސްުހ ސްުުކައެއްލައް)160,551ުރަކ ތްތަކުންުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހަ

ފައިސ ގެުުހަރަކ ތްތަކުންުވިޔަފ ރިުގޮތުގައިުދައްކ ުރިޕޯޓުންުފައިސ ގެުލިބުނުކައުންސިލްގެުިއދ ރ ގެުހިމަނ ފައިވ އިރުު، ލިބިފައިވު 
ކައުންސިލްގެުުއަންނަުސަބަބުުތަފ ތުުމިުއަދިު.ުރުފިޔ އެވެ(ުއެކެއްުފަސްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރުުހ ސް)64,501ުުއަދަދަކީ

ބަޔ ނުގައިުވިޔަފ ރިުހަރަކ ތްތަކުންުުފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުއިދ ރ އިންުބަޔ ންކޮށްދީފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން
ުވަރުުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ކަށަުދުކަންއަދަުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ުއަދަދަކީުސައްޙަުލިބުނުުފައިސ ކަމަށްު
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9 ގެ  41ސަފުހާ   
 

ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުލ ޙުުއިޞް

ުފައިސ ގެު ުލިބުނު ުއަދަދ އި ުހިމަނ ފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުގޮތުގައި ުއަދަދުގެ ުފައިސ ގެ ުލިބިފައިވ  ުހަރަކ ތްތަކުން ވިޔަފ ރި
ުހޯދައި ުސަބަބު ުތަފ ތުވ  ުއަދަދު ު، ރިޕޯޓުގައިވ  ުހިމަނައިގެން ުއަދަދު ުޞައްޙަ ުދިމ ވ  ުރިޕޯޓުތަކ އި ުއިދ ރ ގެ މ ލީުކައުންސިލްގެ

ުބަޔ ންުއިޞްލ ޙުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ގޮތުގައިުުފައިސ ގެުުލިބުނުުއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުުކުރުމަށް/ޚަރަދުުކުރުމަށްުު،މުއައްސަސ ތަކުްނުގެުސަރުކ ރުު .3
އަދަދުުތަފ ތުވުންުއަދަދ އިުބޭންކްުސްޓޭޓްުުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ު  މަންޓުންުދައްކު 

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުއުތުުރބުރީ ުބަޔ ނުގަތިލަދުންމަތީ ުޮގުތގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ސަރުކ ރުުު،އިފައިސ 
މިލިއަންުު)ދ2,451,934ުެއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުުކުރުމަށް/ޚަރަދުުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުު،މުއައްސަސ ތަކުން

ުފަންސ ސް ުލައްކަ ުަހތަރެުހަތަރު ުތިރީސް ުނުވަސަތޭކަ ުހިމަނ ފައިވ އިރުުު(އްއެްއހ ސް ުއިދ ރ ގެުު،ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ
ު ުލިބިފައިވަނީު،ގޮތުގައިދައްކ ލިޔެކިޔުންތަކުން ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުބޭނުމަށް ުދެންނެވުނު ު)އެއ1,408,011ުްުއިސްވެ
ސަރުކ ރުުމުއައްސަސ ތަކުންުއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުުއެހެންކަމުން،ުުވެ.އެހ ސްުއެގ ރަ(ުރުފިޔ ށްލައްކަުއަުމިލިއަންުހަތަރު

ުލިބުނުކަމަށް ުކުރުމަށް ުގޮތ އިުުކުރުމަށް/ޚަރަދު ުލިބުނު ުފައިސ  ުއަދަދ އި، ުދައްކ  ުލިޔެކިޔުންތަކުން ުއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
ންުސ ޅީސްުތިންުހ ސްުނުވަސަތޭކަުތޭވީސް(ު)އެއްުމިލިއ1,043,923ަ ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުންުދަްއކ ުއަދަދ އިުދެމެދުު

އަްނަނުސަބަބުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިްނުބަޔ ންކޮށްދީފައިުނުވުމުެގުުަތފ ތުއަދިުމިުުގެުތަފ ތުުހުރިކަމުގައިުދަްނނަވަމެވެ.ރުފިޔ 
ު ުބަޔ ނުގަިއ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުޮގތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުމުއައްސަސ ތަކުންސަބަބުން ުރައްދުުު،ސަރުކ ރު ުފަރ ތްތަކަށް ުއެހެން

ުއެވެ.ގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަދަދަކީުސައްޙަުއަދަދުކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވެުޚަރަދުުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ ގެ/ކުރުމަށް

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

އެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުުކުރުމަށް/ޚަރަދުުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުމ ލީުބަޔ ނުގައިުު،ސަރުކ ރުުމުއައްސަސ ތަކުން
ު ުއަދަދ އި ުލިޔެކިޔުންތަކުހިމަނ ފައިވ  ުއިދ ރ ގެ ުއަދަދ އިކައުންސިލްގެ ުދައްކ  ުހޯދައިުން ުސަބަބު ުއަދަދުުު،ތަފ ތުވ  ޞައްޙަ

ުވަމެވެ.ހިމަނައިގެންުމ ލީުބަޔ ންުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަ

ުމުއައްސަސ ތަކުްނ .4 ުރައްދުުު،ސަރުކ ރު ުފައިސ އިން ުލިބުނު ުކުރުމަށް ުކުރުމަށް/ޚަރަދު ުރައްދު ުފަރ ތްތަކަށް އެހެން
 ންުނެތުުލުުޞީުކުރެވުނު/ޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސ ުއ އިުބެހޭުތަފުު

ު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުއުތުރުބުރީ ުބަޔ ނުގައިތިލަދުންމަތީ ުގޮތުގެ ުގެުސަރުކ ރުުު،ހޭދަކުރެވުނު
ރައްދުުކުރެވުނު/ޚަރަދުުކުރެވުނުުުއިންއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުރައްދުުކުރުމަށް/ޚަރަދުުކުރުމަށްުލިބުނުުފައިސ ު،މުއައްސަސ ތަކުން

ުފައިސ  ުގޮތުގައި ުދެު)ދ2,290,220ުެގެ ުނުަވދިހަުމިލިއަން ުރުފިޔ ުލައްކަ ުވިހި( ުދުއިސައްތަ މިުު،ނ ފައިވ އިރުހިމަުހ ސް
ުަކށަވަރުުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ުގެުޞައްޙަކަންނެތުމުގެުަސބަބުންުމިުއަދަދުުގައިއިދ ރ ުގެކަުއންސިލްުލޫމ ތުަމޢުުޞީލުތަފުުއަދަދުގެ

 ކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ގޮތަށް،ުދ ގެު)ހ(ުގައިުވަނަުމ އ12.01ުްގެު(R-20ު/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ކައުންސިލްގެުބަޔ ންކޮށްަފއިވު 
ުރައްކ ތެރިކަމ އެކު،ުުއިދ ރ ގެ ުތަރުތީބުން ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުއޮޑިޓްކުރަން ުބޭނުންތަކަށ އި، ުއިދ ރީ ުރެކޯޑުތައް، ހިސ ބުތަކުގެ
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުގޮ ުހެއްކެއްގެ ުޖެހިއްޖެނަމަ، ުމައްސަލައެއް ުޤ ޫނީނ ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުބެހެއްޓުަމށް ުތަނެއްގައި ުކޯޓަށްުރައްކ ތެރި ތުގައި
މުއްދަތުުހަމަވަންދެްނ12.02ުުމިުގަވ އިދުގެުު،ތަކަށްުރިކޯޑުތައްުބެހެއްޓުމަށްހުށަހެޅޭނެފަދަުގޮު ނޑައަޅ ފައިވު  ވަނަުމ އްދ ގައިުކަ

ުލިޔުންތައްުބެހެއްޓުމަށްުަދންނަަވމެވެ.

 ނެތުންުުންުލިޔެކިޔުުއަދިުުލުުޞީުފައިސ ގެުތަފުުުކުރެވުނުުުޓްރ ންސްފަރުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްު .5

ލިބުނުގޮތ އިުޭހދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި ޕަބްލިކްުބޭންްކުު،ތިލަދުންމަތީުއުތުުރބުރީުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުފައިސު 
ު)އެއްުލައްކަުނުވަދިހަުތިނ193,907ުުް، އެކައުންޓަށްުޓްރ ންސްފަރުކުރެވުނުުފައިސ ު)ކުރީއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީ(ުގެުގޮތުގައި

ުވ އިރު ުހިމަނ ފައި ުހަތެއް(ުރުފިޔ  ުސަތޭކަ ުނުވަ ުު،ހ ސް ުތަފުޞީލު ުމިުމިއަދަދުގެ ުނެތުމުން ުލިޔެކިޔުންތައް ުގުޅޭ ުމިކަމ  އަދި
ުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ޞައްޙަުއަދަދެއްކަންުކަށަވަރުުުއަދަދަކީ

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ12.01ުުި(ުގR-20ުެ/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ބަޔ ންކޮށްަފއިވު 
ުރައްކ ތެރިކަމ އެކު،ުުއިދ ރ ގެ ުތަރުތީބުން ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުއޮޑިޓްކުރަން ުބޭނުންތަކަށ އި، ުއިދ ރީ ުރެކޯޑުތައް، ހިސ ބުތަކުގެ

ުމައްސަ ުޤ ޫނީނ ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުބެހެއްޓުަމށް ުތަނެއްގައި ުކޯޓަށްުރައްކ ތެރި ުގޮތުގައި ުހެއްކެއްގެ ުޖެހިއްޖެނަމަ، ލައެއް
ނޑައަޅ ފައިވ ުމުއްދަތުުހަމަވަންދެނ12.02ުުްމިުގަވ އިދުގެު، ގޮތަކަށްުރިކޯޑުތައްުބެހެއްޓުމަށްހުށަހެޅޭނެފަދަު ވަނަުމ އްދ ގައިުކަ

ުލިޔުންތައްުބެހެއްޓުމަށްުަދންނަަވމެވެ.

 ނެތުންުުތައްުލުުމައުލޫމ ތުުއަދިުލިޔެކިޔުންުޞީުތަފުުއ އިުބެހޭުފައިސު ުލިބުނުުުގޮތުގައިުުއެހީގެުުހިލޭު .6

ުބަޔ ނުގައި ުޮގުތގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުޮގތ އި ުފައިސ  ުއިދ ރ ގެ ުމ ރަންޫދުކައުންސިލްގެ ުުއތުރުބުރީ ުއެހީގެުު،ތިލަދުންމަތީ ުހިލޭ
ުލިބުނު ުނުވައެއް)84,469ުުކަމަށްގޮތުގައި ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުހ ސް ުހަތަރު ުވ އިރު(ުއަށްޑިހަ ުހިމަނ ފައި ު،ރުފިޔ 

ުކަންގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުނެތުމުންުމިުައދަދަކީުޞައްޙަުއަދަދުުހިލޭުެއހީގެުގޮތުގައިުިލބުނުުފައިސ އ މިއަދަދުގެުތަފުޞީލުުއަދިު
ުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ގޮތަށް،ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ12.01ުި(ުގR-20ުެ/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ކައުންސިލްގެުުބަޔ ންކޮށްަފއިވު 
ުރައްކ ތެރިކަމ އެކު،ުުއިދ ރ ގެ ުތަރުތީބުން ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުއޮޑިޓްކުރަން ުބޭނުންތަކަށ އި، ުއިދ ރީ ުރެކޯޑުތައް، ހިސ ބުތަކުގެ

ުމައްސަލައެ ުޤ ޫނީނ ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުބެހެއްޓުަމށް ުތަނެއްގައި ުކޯޓަށްުރައްކ ތެރި ުގޮތުގައި ުހެއްކެއްގެ ުޖެހިއްޖެނަމަ، އް
ނޑައަޅ ފައިވ ުމުއްދަތުުހަމަވަންދެނ12.02ުުްމިުގަވ އިދުގެު، ުބެހެއްޓުމަށްހުށަހެޅޭނެފަދަުގޮތަކަށްުރިކޯޑުތައް ވަނަުމ އްދ ގައިުކަ

ުލިޔުންތައްުބެހެއްޓުމަށްުަދންނަަވމެވެ.

ކަމަށްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުނޯޓުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުލަުޖުމުުުބަޔ ނުގައިވ ުުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުުގޮތ އިުުލިބުނުުުފައިސ ު .7
 އަދަދުުދިމ ނުވުންުޖުމުލަުއަސްލުުުގައިވ ުމިުބަޔ ުނުއަދަދ އިު

ުހޭދަކުރެވުނުުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ ުއަދިުޚަރަދ އިުުކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިވ ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު
ުބަޔ ންތަކ އިުމ ލީ)ުނޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިވު ުދޭހަކޮށްދިނުމަށްުސަބަބުުތަފ ތުވ ުއަޅ ކިޔުމުންުޚަރަދ ުކުރެވުނުުބަޔ ނުގައިވ ުގޮތުގެ
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

އަދަދުތަކ އިުުހިަމނ ފައިވ ުގައިު(3ުނަްނބަރުުނޯޓުުގުޅޭ ކިޔުމުންުއަދަދުުތަކ އިުމ ލީުބަޔ ްނތަކުގައިުހިމަނ ފައިވު  ދިމ ނުވ ކަންުއަޅު 
ުފ ސްކުރެވުނުުފ ހަގަކުރަމެ ުޚަރަދުތަކ އި ުހިަމނ ފައިވ  ުބަޔ ނުގައި ުހޭދަކުރެވުުނުގޮތުގެ ުގޮތ އި ުލިބުނު ވެ.ުއެހެންކަމުން،ުަފއިސ 

ޚަރަދުތައްުތަފ ތުވ ުސަބަ ގައިުބުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވު 
ުންުފ ހަގަކުަރމެވެ.ދޭހަކޮށްދެވިފައިނުވ ކަ

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިވ ުކުރެވުނުުޚަރަދ އިުއަދިުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުު
 އިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.3ުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓުުނަންބަރުުު،ގޮތުގެުބަޔ ނުގައިވ ުކުރެވުނުުޚަރަދ ުދިމ ވ ނޭހެން

ުކަމުގައިު .8 ުފައިސ  ުލިބުނު ުސަރުކ ރުން ުގޮތުގައި ުއެހެީގ ުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ފައިސ 
އަދަދ އިުދިމ ނުވުންު އަދަދ އިުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓުންުދައްކު   ހިމަނ ފައިވު 

އެހީގެުގޮތުގައިު، ވަނަުއަހަރުގެުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގައ2016ުިމ ރަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު
)ދެމިލިއަްނުހަުލައްކަުތިރީސްުދެުހ ސްުއެއްސަތޭކަުސ ޅީސްުނުވައެއް(2,632,149ުުުގޮތުގައިުގެރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ސަ

ު ުނަންބަރު ުނޯޓު ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުވ އިރު، ުހިމަނ ފައި ުގޮތުގައ4ުުިރުފިޔ  ުފައިސ ގެ ުއެހީގެ ުލިބުނު ުސަރުކ ރުން ގައި،
މ ލީުއަދިުުއެވެ.ހިމަނ ފައިވެރުފިޔ ުު)ހަތަރުުމިލިއަންުހަުލައްކަުތިރީސްުދެުހ ސްުހަުސަތޭކަުހަތްދިހަުއެކެއް(4,632,671ު

ުގެުއިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުވެއެވެ.މ ރަންދޫުކައުންސިލްުުސަަބބުތަފ ތުވ ުތަކ އިގުޭޅުނޯޓުުމ ލީުބަޔ ންތަކ ، ންތަކ އިބަޔ 

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ުުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނުަގއިވ  ުތަފުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުގުޅޭ ުއެއ އި ުނޯޓުތަކުގައިވ ުޞީއަދަދުތަކ އި، ލު
ުުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.މ ީލުބަޔ ންތައްުުދިމ ވ ނޭުގޮތަށްއަދަދުތަކ އިު

އެހީގެުގޮތުގައިުސަރުކ ރުންުލިބުނުުފައިސ ގެުު،ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި .9
އަދަދުތަކ އި  ދެމެދުގައިުފަރަޤުުހުރުންުުގެުނޯޓުގައިވ ުއަދަދުތަުކުމ ލީުބަޔ ނުގެުު،ގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަްނދޫ ުއުތުރުބުރީ ުބަޖެޓުނ2016ުުްތިލަދުންމަތީ ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުއަހަރުގެ ވަނަ
ވ ުހިމަނ ފައިއިުގެުގޮތުގަތުގައިުސަރުކ ރުންުލިުބނުުފަިއސ އެހީގެުގޮު،ފ ސްކުރިުބަޖެޓުގެުތެރެއިންުވު ރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައިހޭދަކު

އެހީގެުގޮތުގަިއު)"18ުނޯޓުު، އ އިުތޭކަުތޭރަ(ުރުފިޔ ތިރީސްުހަތްުހ ސްުިތންުސަުަހތްސަތޭކަ)ތިްނުމިލިއަނ3,737,313ުުް
ތިރީސްުދެުހ ސްުފަސްު)ތިންުމިލިއަންުއަށްސަތޭކަުު 3,832,563"(ުގައިވ ކުރެވުނުުހޭދަުއަދިުބ ކީު،ދައުލަތުންުދެއްވިުބަޖެޓް

ުންސ ސް(ުރުފިޔ ގެުތަފ ތު)ނުވަުދިހަުފަސްުހ ސްުދުއިސައްތަުފ95,250ުަދެމެދުުުސްދޮޅަސްުތިނެއް(ުރުފިޔ އ އިސަތޭކަުފަ
ުފ ހަގަކުރަމެވެ ުހުރިކަން ުއަދި .ު ުއެ ުބަޖެޓ އި ުބަޔ ނުގައިފ ސްކުރެވުނު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓް، ވ ބަޖެޓުން ގެުރިވައިޒްކުރި

ު، އިންތެރެ ުއަދަދުގެ ުފައިސ ގެ ުއެހީގެ ުދެއްވ  ުސަރުކ ރުން ުހިމަނ ފައިވ  ުލައްކ2,862,822ުުަގޮތުގައި ުއަށް ުމިލިއަން )ދެ
)ހަތަރުުިމލިއަންުއަށ ރަުހ ސްުފަސ4,018,523ުުްުގައިވ 18ުުއ އިުނޯޓުުފަސްދޮޅަސްުދެުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުބ ވީސް(ުރުފިޔ 

ުއ އި ުތޭވީސް(ުރުފިޔ  ުމިލިއަނ1,155,701ުްުއަޅ ކިޔުމުންުސަތޭކަ ުސަތޭކަުުުއެއްސަތޭކަ)އެއް ުހަތް ުހ ސް ުފަސް ުފަންސ ސް
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުތަފ ތު ުބަޔ ންތަކ އިު.ހުރިކަްނުފ ހަގަކުރަމެވެުއެކެއް(ުރުފިޔ ގެ ުމ ލީ ުބަޔ ންތަކ ، އަދި ުނޯޓުުމ ލީ ުސަަބބުުުތަފ ތުވ ުތަކ އިގުޅޭ
ުއެވެ.ގެުއިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުވެމ ރަންދޫުކައުންސިލް

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ުގޮތުގެު ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުހިމަނައިގެން ުމައުލޫމ ތު ުޞައްޙަ ުބަޖެޓުގެ ުފ ސްކުރި ުއަހަރަށް މ ލީ
ުބަޔ ންުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

10. ު ުފައިސ ވިޔަފ ރި ުލިބުނު ުހޭދަކުރުެވ، ހަރަކ ތްތަކުން ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުބަޔ ނުގައިުފ ސްކުރެވުނު ނުގޮތުގެ
 ނުވުންުުހިމަނ ފައިު

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުއުތުރުބުރީ ުގޮތުގ2016ުުެތިލަދުންމަތީ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގައި ުގެ ުފައިސ  ުލިބުނު ުހަރަކ ތްތަކުން ުސަތޭކ160,551ުުަވިޔަފ ރި ުފަސް ުހ ސް ުފަސްދޮޅަސް ުލައްކަ )އެއް

ުބަޔ ނުގަިއު ުޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެުޓން ުއެ ުބަޖެޓ ިއ ުފ ސްކުެރވުނު ުމިއަދަދު ުހިމަނ ފައިވ އިރު، ުރުފިޔ  ުއެކެއް( ފަންސ ސް
 ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ފ ތުވ ުސަބަބުުކައުންިސލްގެުއިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުވު ހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ުއަދިުމިުދެުބަޔ ންުތަ

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ވިޔަފ ރިުހަރަކ ތްތަކުންުލިބުނުުފައިސ ގެުޞައްޙަުއަދަދުުހިމަނައިގެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުމ ލީުބަޔ ންުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްު
ުދަންނަވަމެވެ.

ުބަޔ ނުގައިވ ުއަދަދ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުުލިބުނުގޮތ އިުުފައިސ ުކަމަށްުލިބުނުުުގޮތުގިައުހިލޭުއެހީގެު .11
އަދަދުުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުބަޖެޓުންުުއެުުބަޖެޓ އިު ސަބަބުުބަޔ ންކޮށްދީފައިނުވުންުބަޔ ނުގައިވު   ތަފ ތުވު 

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުއުތުރުބުރީ ުގޮތުގ2016ުުެތިލަދުންމަތީ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުު،ބަޔ ނުގައި ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުގޮތުގަިއުލިބުނު ުއެހީގެ ުފަސްދޮޅަސ84,469ުުްހިލޭ ުސަތޭކަ ުަހތަރު ުހ ސް ުހަތަރު )އަށްޑިހަ

ުހިމަނ ފައިވ އިރު ުރުފިޔ  ުގޮތުގައިު، ނުވައެއް( ުއެހީގެ ުހިލޭ ުބަޔ ނުގައި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު
ުއަދިުމިުތަފ ތުުު)އަށްޑިހަުނުވަުހ ސްުަހުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސް(ުރުފިޔ ުހިމަނ ފައިވެއެވެ.89,660ުލިބުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިު

ުނުވެެއވެ.އައިސްފައިވ ުސަބަބުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިު

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ލިބުނުގޮތ އިުޭހދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުޞައްޙަުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންު ފައިސު 
ުިއޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުންންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުު

ބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުުބަޖެޓުންުުއެުުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެވުނުު، ފައިސ ުލިބުނުުުގޮތްގޮތުންުުއެހެނިހެންު .12
 ނުވުންު

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންޫދ ުއުތުރުބުރީ 2016ުތިލަދުންމަތީ ުއަހަރުގެ ގޮތުގެހޭދަކުރެވުނުލިބުނުގޮތ އިފައިސ ުވަނަ
ުުލިބުނުުގޮތްގޮތުންުުއެހެނިހެންުބަޔ ނުގައި ުގޮތުގައި ުގެ ުރުފިޔު 3,560ުފައިސ  ުފަސްދޮޅަސް( ުސަތޭކަ ުފަސް ުހ ސް )ތިން
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

އަދިުމިުދެުުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އިުހިމަނ ފައިވ އިރު،ުމިއަދަދުުފ ސްކުރެވުނު
ުބަޔ ންުތަފ ތުވ ުސަބަބުުކައުންިސލްގެުއިދ ރ އަށްުބުނެދެވިފައިުނުެވއެވެ.

ުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ލިބުނުގޮތ އިުޭހދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުފައިސ ގެުޞައްޙަުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނައިގެންު ފައިސު 
ުިއޞްލ ޙުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުންބަޖެުޓންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެ

 މ ލީުހިސ ބުތަކ އިުލިޔެކިޔުންތައްުއެންމެުރަނގަޅަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .13

(ު ުގަވ އިުދ ުމ ލިއްޔަތުގެ 2009ުދައުލަތުގެ ުބ ުބ ުގެ ުތަކެތ10ުުި( ުމުދަލ އި ުފައިސ އ އި ުއޮފީހުެގ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ، ގަިއ
ުވެރިޔ ގެު ުޒިންމ ދ ރު ުބެލެހެއްުޓމަކީ ުލިޔެކިއުންތައް ުހިސ ބުތަކ އި ުގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބެލެހެއްޓުމ އި، ރައްކ ތެރިކޮށް

ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުމ ރަންދޫ ުއުތުރުބުީރ ުތިލަދުންމަީތ ުނަމަވެސް، ުކަމަށެވެ. ުއަހަރުެގ2016ުުމަސްއޫލިއްޔަތެއް ވަނަ
އަދިއެންމެުރަނގަޅަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެުހިސ ބުތަކ އިުލިޔެކިޔުންތައްު މިކަމުގެުސަބަބުންުމ ރަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުއެވެު.

ުއަހަރުގ2016ުުެ ުނުވެވަނަ ުކުރެވިފައި ުކަށަވަރު ުއަދަދުތަކުގެުޞައްަޙކަން ުބަޔ ންތަކުގައިވ  ުކައުންސިލްގެުުެއވެ.މ ލީ މ ރަންދޫ
އިންުޞައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިނުވ ުއަދަދުތަކ އިުގުޅޭުމައްސަލަތައް،ުމ ލީުޔ ނުގައިވ ުއަދަދުތަކުގެުތެރެއިދ ރ ގެުމ ލީުބަ

މެދުު"އޮޕީނިއަނެއްުދެވެންުނެތްުސަބަބު"ުތަކުގެުގޮތުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެއެވެ.ުއަދިުމިުމައްސަލަތަކުގެުސަބަބުން ުބަޔ ންތަކު 
ު ުއިދ ރ ގެ ުކައުންސިލްގެ ުބ2016ުުަމ ރަންދޫ ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުމެދު ުިމުޔ ންތަކ  ުނިންމ ،ުއެކަން ުނުިދނުމަށް އޮޕީނިއަނެއް
 ރިޕޯޓުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެއެވެ.

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުު

ގޮތަށް،ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ12.01ުި(ުގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ކައުންސިލްގެުުބަޔ ންކޮށްަފއިވު 
ުރައްކ ތެރިކަމ އެކު،ުުއިދ ރ ގެ ުތަރުތީބުން ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުއޮޑިޓްކުރަން ުބޭނުންތަކަށ އި، ުއިދ ރީ ުރެކޯޑުތައް، ހިސ ބުތަކުގެ

ުކޯޓަށްު ުގޮތުގައި ުހެއްކެއްގެ ުޖެހިއްޖެނަމަ، ުމައްސަލައެއް ުޤ ޫނީނ ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުބެހެއްޓުަމށް ުތަނެއްގައި ރައްކ ތެރި
ނޑައަޅ ފައިވ ުމުއްދަތުުހަމަވަންދެނ12.02ުުްމިުގަވ އިދުގެު، އްުބެހެއްޓުމަށްހުށަހެޅޭނެފަދަުގޮތަކަށްުރިކޯޑުތަ ވަނަުމ އްދ ގައިުކަ

 ލިޔުންތައްުބެހެއްޓުމަށްުަދންނަަވމެވެ.

ޖަމ ކޮށްފައިުނުވުންުކުރީުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީު .14  ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުއަނބުރު 

ވަކިުމ ލީުއަހަރަކ ުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވަނ34ުީމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު)ދައުލަތުގ2006/3ުުެބަރުުނަންުޤ ނޫނުު
ުބަޖެޓަކުން ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުގޮތުން ުފައިސ އެއްު،ގުޅޭ ުނަމަު،ދައުލަތުގެ ުނުވ  ުޚަރަދުކޮށްފައި ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ މިުު،އެ

ުަބޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތިްނ8ުުޤ ނޫނުގެު ެމނުވީުއެުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަްށަފހުުއެުފައިސ ުޚަރަދުކޮށްގެންުވަނަުމ އްދ ގައި
ޑިސެމްބަރD2/CIR/2016/14ު(19ުުު-13ނުވ ނެުކަމަށެވެ.ުއަިދުމިނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުނަންބަރުު

ބެހޭުސަރކިއުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑ2016ުް ޓްރެޜަރީއިންުއެޑްވ ންސްގެު(ުމ ލިއްޔަތު 
ު ުމަހުގެ ުޑިސެންބަރު ުޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ުފައިސ  ުދޫކުރ  ުބަޖެުޓން ުފައިސ އިނ31ުުްގޮތުގައި ުހުރި ުބ ކީ ުދުވަހުގެުނިޔަަލށް ވަނަ

މުދަލުގެުނުވަތަުޚިދުމަތުގެުބިލުތަކަށްުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއަންނަުސަރުކ ރުުބަންދު 30ުނޫންުފ އިތުވީުއަހަރަށްުހޯދ ފައިވު 
)ދިެވހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައ7/2010ުުްދުވަހުގެުތެރޭގައިުފައިސ ުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީުހުރިުފައިސ އިންުޤ ނޫނުުނަްނބަރުު
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