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ާވަނަާއަހަރުގ2018ާާެާއިދ ރ ގެާގެާކައުންސިލުާދިއްފުށީާއަތޮޅުާމ ލެ
ާމ ލީާބަޔ ންތަކަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދޭާރިޕޯޓްާ

 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ާމަޖިލީހަށ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތޯރިޓީއަށ އިާާ،ރައްޔިތުންގެ ާގަވަރމަންޓް ާ،ލޯކަލް
ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާާގެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުާާދިއްފުށީާާމ ލެއަތޮޅުާ

ާާތަޢ ރަފުާ

ެގާކައުންސިލުާދިއްފުށީައތޮޅުާމ ލެގެާދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާ )އޮޑިޓްާޤ ނޫުނ(4/2007 ާމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާޤ ޫނނުާނަްނބަރު
ާ،ބަޔ ންާކުރުމ އިާމެދުާއޮޑިޓަރާެޖނެރަލްާދެކޭގޮތް އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކ 2018ާާޑިސެންބަރ31ާުާއިދ ރ ގެ

ގެާއެާކައުންސިލުވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށ2018ާާްގެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅުާމ ލެ
އެއްޮގތަށްާރިންާފ ސްކުއިއިދ ރ  ގޮތަށްާ،ބަޖެޓާ  ކަންތައްތަކަށްާ،އެާއިދ ރ ގެާމަޤުޞަުދތައްާޙ ޞިލްވާ  ނޑައެޅިފައިވާ  ާ،ބަެޖޓުގައިާކަ

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އި ގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާއަދިާއެހެނިހެންާކަންަކންާހިންގ ާަކއުންސިލުާ،ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ
ާ ާބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ާނަްނަބރު ާޤ ނޫ)2006/3ާޤ ޫނނު ާމ ލިްއޔަތުގެ ާއ ނުދައުލަތުގެ ާގަދަުއލަތުާ،އި( ާމ ލިއްޔަތުގެ  ،ވ އިދ އިެގ
ާ ާނަްނބަރު ާޤ ނޫ)7/2010ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުެގ ާއުޞޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއ ނުިދވެހިރ އްޖޭގެ އަދިވެސްާާ،އި(

ާއިދ ރ ގެ ާގުޅުންާމ ލީާާކައުންސިލުގެ ާގަކަންކަމ އި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާބަލައިާއިވ އިދުތަކ ހުރި ާއެއަށްާ،އެއްގޮތަށްތޯ
ޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމ އިޢަމަލު މިންވަރ މެދުާއޮޑިޓަާރ އިޞްލ ޙުާކުރަންާޖެހޭކަމަށްާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާާ،ކުރެވިފައިވާ 

ެގާ )ދައުަލުތގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(2006/3ާާކަންކަމ މެދުާއިޞްލ ޙީާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްޓަކައިާއެާކަންކަންާޤ ޫނނުާނަންބަރު
މ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާާގެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅުާމ ލެންާ)ހ(ާއ އިާއެއްގޮތްާވ ގޮތުގެާމަތީާމ އްދ ގެ ވަނ36ާަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ،ހުށަހެޅުމ އެކު ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަތ213ާީގެ ާބުނެފައިވ ގޮތުގެ ާމ އްދ ގައި ާކަންކަންާވަނަ ާއެ ން
މިާރިޕޯޓުާރައްޔިތުންނަށްާފެްނނ ެނހެންާމިާއޮފީހުގެާެވބްސައިޓްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމެވެާ.
www.audit.gov.mvާ.ެާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ރިޕޯޓުގެާފުރަތަމަާބައިގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީާމ ލީާަބޔ ންތަކުގެާސައްޙަކަމ  މެދުާމިާރިޕޯޓުާއެކުލެވިގެންވަނީާދެާބައެއްގެާމައްޗަށެވެާ.
ާމ ލިއްޔަތުގެާ ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނ ާބައިގައި ާދެވަނަ ާދެކޭގޮތެވެ. އޮޑިޓަރާޖެނެރަލް

ނިންމުންތަކ ާާކައުންސިލުގެާއިދ ރ ގެާ،ގެާއިދ ރ ގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކުރުމުގައިކައުންސިލުާ،އިކޮށްފައިވ ާމިންވަރ ޢަމަލުދަށްާގަވ އި
ާމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.ކޮށްފައިވ ާމިްނވަރ ާޢަމަލުއެއްގޮތަށްާ

http://www.audit.gov.mv/
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2018ާާބަރުޑިސެނ31ާްގެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުާށީދިއްފުމ ލެއަޮތޅުާއަށްާހިމެނިފައިވ 37ާާއިނ16ާާްާސަފުޙ ާމިާރިޕޯޓ އެކު
ލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮުތގެާބަޔ ނ އި ފ ސްކުރެވުނުާާ،ގައިާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާފައިސާ 

ާބަޔ ނ އި ާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ާބަޖެޓުން ާއެ ާާ،ބަޖެޓ އި ާގުޅޭ ާބަޔ ންތަކ  ާބަލައިާާތަފްސީލްމި ާއޮފީހުން ާމި ާވަނީ ނޯޓުތައް
ާއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ާ

ާ،މ ލީާޒިންމ ތަކުގެާބަޔ ނ އިާބަޔ ނ އިާގެމިލްކިއްޔ ތުާ،ްށާހިމެިނފައިވ އ51ާައިނ38ާާްޕޯޓ އެކުާަސފުޙ ާމިާރިާ،މީގެާއިތުރުން
ާބަޔ ންތަކ އި ާއޮޑިާއެ ާބަލައި ާއޮފީހުން ާމި ާވ ނީ ާނޯޓުތައްވެސް ާގުޅޭ ާއެ ާބަޔ ންތަކ ޓުކޮށްފައެވެ. ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ާގުޅޭގޮތުން

ރިޕޯޓް"ާގައިާޢަަމލުާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްމިާރިޕޯޓްގެާދެވަނަާބައިާ"ާ،ތައްމައްސަލަ މިންވަރ މެދުާދެކޭޮގތްާބަޔ ންކުރާ  ކުރެވިފައިވާ 
ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ާރިޕޯޓު ާމި ާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ާމ ލެގައި ާއިސްވެރިންނ ކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ ާއިާގެ
ބޭފުޅުްނނަށްާމިާފުރުޞަުތގައިާޝުކުރުާދަންނަވަ މިާއޮޑިޓުގައިާއެހީތެރިވެދެއްވިާާ،މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންާފ ހަގަޮކށް  މެވެ.ހުރިހާ 

ރިޕޯޓްާޙަާމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާސައްާ ާކަމ އިމެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ 

ާހުށަހެޅުމުގައިާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާމ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކޮށްާ

ގޮތުގެާމަތިނ3/2006ާްނަްނބަރުާޤ ނޫނުާ ާ،)ދަުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫުނ(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތްވާ 
ާމ ލެ ާބެލެހެއްޓުމ އިކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅު ާކަންތައްތައް ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާއެއްގޮތަށްާާ،ގެ ާޙަޤީޤަތ  ާހިސ ބުތައް އިދ ރ ގެ

ާތައްޔ ރުކޮށް ާފުރިހަމަކަމ އެކު ާއެއްގޮތަށްާ،ސައްޙަކަމ އި ާހިސ ބުތަކ  ާާ،އެ ާފިނޭންސްމިނިސްޓްއަދި ާއޮފް ާމ ލިއްޔަތ ބެޭހާރީ ގެ
ާއަދިާިސީޓާތަކުންނ އިކަުއންސިލުތަކުންނ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލުރަށުާާ،އިންާ(D2/CIR/2016/9-13ާ:ސަރކިއުލަރާ)ނަންބަރު

ާއެއްގޮތަށްކައުންސިލު ނޑ އި ާއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާތައްޔ ރުކުރުމަށް ާހިސ ބުަތއް ާމ ލީ ާބަޔ ންތައްާާ،ތަކުގެ ާމ ލީ ާއަހަރީ މި
3/2006ާޤ ނޫނުާނަްނބަރުާާ،އަށްގެާއިދ ރ ކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅުާމ ލެާއޮޑިޓްާކުރުމަށްާމިާއޮފީހަށްާހުށަހެޅުމަކީާ،އެކުލަވ ލައި

އަދިާޤ ނޫނުާަނންބަރ46ާާުގެާ )ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު( )ދިެވހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައ7/2010ާާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ(
ނޑައަޅ ފައިވ ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާފައިސާ  ޤ ނޫނު(ާގެާއުޞޫލުންާހިންގުމުާޒީކަލ މަރު ގެާދަށުްނާކަ

"އިންޓަރނޭޝަނަްލާާ،ބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ން ބަޖެޓ އިާއެ ފ ސްކުރެވުނުާާ،ރެވުނުގޮތުގެާަބޔ ނ އިލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކު
ާއޮފްާ ާބޭސިސް ާކޭޝް ާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަ ާފައިނޭންޝަލް ާ)އިޕްސަސް(: ާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާސްޓޭންޑަޑް ޕަބްލިކް

ނޑުާލ ޒިމްކުރެއެވެ.ާއެކައުންޓިންގ"ާއ އިާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާމި ާއޮނިގަ

ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާމި ާނަމަވެސްާ،ތެރޭގައިާއަދި ާސަބަބުން ާއޮޅުމެއްގެ ާނުވަތަ ާސައްޙަނޫންާާ،ޚިޔ ނ ތެއް ނޑުގޮތެއްގައި މައިގަ
ްލތައްާއެކަށީގެންވ ާހަރުދަނ ާއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯާ،މަޢުލޫމ ތުާނުހިމެނޭާމ ލީާބަޔ ްނތަކެއްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅުމަށްާބޭނުންވ 

މ ލީާހިސ ބުާބެލެހެއްޓުމ އިާ،ފަރުމ ކޮށްާތަންފީޒުކޮށްާދެމެހެއްުޓމ އި މ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުމުގެާާ،މުއައްސަސ އަށްާއެކަށީގެންވާ 
ާ،އެކުލަވ ލުމ އިާމ ލީާބަޔ ންތައްާއަހަރީާ،އެާސިޔ ސަތުތަކ އިާއެއްގޮތަށްާމ ލީާހިސ ބުާބެލެހެއްޓުމ އިާ،ސިޔ ސަތުތައްާޚިޔ ރުކޮށް

އަންދ ޒ އެއްާާ،ކުރ ނަމަާބޭނުންާއަންދ ޒ އެއްާއަދިާމ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ލުމުގައިާއެއްވެސްާ ޙ ލަތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެކަށީގެންވާ 
 ބޭނުންކުރުންާހިމެނެއެވެ.
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ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ެއާާ،އަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުާއިދ ރ ގެގެާކައުންސިލުާދިއްފުށީމ ލެއަތޮޅުާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ
ާއޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީާ ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަހަރީ ާމި ާއޮފީހުން ާމި ާބަޔ ންކުރުމެވެ. ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަޔ ންތަކ މެދު މ ލީ

ާސުޫލކީ ާއޮޑިޓަރުންގެ ާއެއްގޮތަށެވެ. ާއ އި ާއޮޑިޓިންގ ާއޮން ާސްޭޓންޑަޑްސް ާއެއްގޮތަށްާާއިންޓަރނޭޝަނަލް ނޑ އި މިންގަ
ާނުވ ާ،ކުރުމ އިޢަމަލު ާހިމެިނފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާސައްޙަނޫން ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ާބަޔ ންތަކަކީ ާމ ލީ ާއަހަރީ ބަޔ ންތަކެއްކަްނާާމި

ާރެއެވެ.އެކަށީގެންވ ާޔަޤީންކަމ އެކުާދެނެގަނެވޭގޮތަށްާއޮޑިޓުގެާމަސައްކަތްަތއްާރ ވައިާހިންގުމަށްާމިާސްޓޭންޑަޑްތައްާލ ޒިމްކު

ކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާާއޮޑިޓެއްާއެކުލެވިގެންވަނީާމ ލީާަބޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާޢަދަުދތަކ އިާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަަވރު
ާބިނ ވެގެންވަީނާ ާއިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅ  ާކަ ާމިގޮތަށް ާމައްޗަށެވެ. ާފުރިހަމަކުރުމުގެ ާއިޖުރ ތުތައް ާއެ ނޑައަޅައި ާކަ އިޖުރ ތުތަކެއް

ނޑުގޮތެއްގައިާސައްޙަނޫންާމަޢުލޫމ ތުތައްާ)ޮއޅުވ ލުންތަކ އިާއޮޅުންތަކުގެާާ،އ އި"ާޑިޓަރުންގެާ"ޕްރޮފެޝަނަލްާޖަޖްމަންޓްއޮ މައިގަ
ާއޮްތާ ާފުރުޞަުތތައް ާމިފަދަ ާމައްޗަށެވެ. ާމިންވަރެއްގެ ާއޮތް ާފުރުޞަުތ ާހިމެނުމުގެ ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ލީ ާނަމަވެސް( ސަބަބުން

މުއައްސަސ ގެާއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްތަކަށްާއޮޑިޓަރުންާާ،ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކުރުމ އިާހުށަހެޅުމ އިާގުޅޭމ ާ،މިންވަރުާބެލުމުގައި
ާރަނގަޅުާ ާސިޔ ސަތުތަކަކީ ާބޭނުންކޮށްފައިވ  ާހުށަހެޅުމުގައި ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަދި ާހިމެނެއެވެ. ރިޢ ޔަތްކުރުން

ެއާާ،ންތައްާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާމެނޭޖްމަންޓުންާއެއްވެސްާއަންދ ޒ އެއްާބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަމ ލީާބަޔ ާ،ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯާބެލުމ އި
ޮގތްާބެލުންވެސްާއޮޑިޓުގައިާ ާއަންދ ޒ އަކީާއެކަށޭނެާއަންދ ޒ އެްއތޯާބެލުމ އިާއަދިާމ ލީާބަޔ ންތައްާޖުމުލަާގޮތެއްގައިާހުށަހަޅ ފައިވާ 

ާހިމެނެއެވެ.

ާއެކުލެވިގެންވަނީ ާވ ގިދޭާާ،އޮޑިޓެއް ާކުރުމަށް ާކަށަވަރު ާސައްޙަކަން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާޢަދަުދަތކ އި ާހިމެނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި މ ީލ
ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާމައްޗަށެވެ. ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާބަލައި ާބޭސިސްއަށް ާޓެސްޓް ާބަޔ ންތަކުގައިާާ،ހެކިތައް ާމ ލީ އޮޑިޓުކުރެވުނު

ާއޮޅު ާއެންމެހ  ާއެކަށީގެންވ  ާހުރުން ާމުއައޮޅުާ،ންތަކ އިއެކުލެވިފައި ާއޮޑިޓުކުރެވުނު ާހުރެދ ނެާ ްއސަސ ގެވ ލުންތަކ އި ތެރޭގައި
ާއެންމެހ ާހީނަރުާކަންތައްތައްާއޮިޑޓުގައިާފ ހަގަާކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށާބަލައިގެންާނުވ ނެއެވެ.ާ

ާއެކަށީގެ ާމިންވަރަށް ާބަޔ ންކުރުމަްށާބޭނުންވ  ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަޔ ންތަކ އިމެދު ާމިާމ ލީ ާހޯދިފައިވ ކަމަށް ާހެކި ްނވ 
ާާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ާ  
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 ނިއަނެއްާދެވުނުާސަބަބުާއޮޕީާާކޮލިފައިޑްާ

އިންާނެރެާޝ އިޢުކުރާ  .1 ދައުލަތުގެާމ ލީާބަޔ ންާތައްޔ ރުކުރަންވ ނީާ"އިންޓަނޭޝަނަލްާފެޑެރޭޝަންާއޮފްާއެކައުންޓެންޓްސްާ"
ރޑްާ"އިންޓަނޭޝަނަލްާޕަބްލިކްާސެްކޓަރާއެކައުންޓިންގ )އިޕްސަސް(:ާފައިނޭންޝަލްާިރޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާ ސްޭޓންޑަ

ވަނަާމ އްދ ގައ15.03ާާިކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިްނގ"ާއ ާއެއްގޮތަށްކަމަށްާދައުަލުތގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާގެާ
ާާއެބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާ ާގެ ާއ ގ1.9.8ާައަސ ސް ާބަޖެޓް ާވ ގޮތުްނާފ ސްކުރި ާއެާާމުކޮށްފައިވ ންއި މުއައްސަސ ތަކުން

ާ ާހިނގި ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި ާޒިންމ ވ ންެޖހޭ ާބަެޖޓުެގާާޚަރަދުތަނަކުން ާފައިނަލް ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ގެ
ާބަ ާމ ލީ ާޖެހުމަޢުލޫމ ތު ާހިމަނަން ާާ،ނަމަވެސްާނުާޔ ންތަކުގައި ާދިއްފުށީ ާިއދ ރ ގެމ ެލއަތޮޅު ާފ ސްކުރެވުނުާާކައުންސިލުގެ

ާއެބަ ާައދަދުތަކ އިބަޖެޓ އި ާހިމަނ ފައިވ  ާގޮތުގައި ާަބޖެޓުގެ ާފައިނަްލ ާބަޔ ނުގައި ާހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ޕަބްލިްކާާ،ޖެުޓން
ާ ާޖުމްލަ ާދެމެދު ާއަދަދުތަކ އި ާދައްކ  ާގޮތުގައި ާބަޖެޓްގެ ާފައިނަލް ާސަތޭކ100,979ާާައެކައުންޓިންގާސިސްޓަމުން )އެއް

ގެާއެއްސަތޭކަާަހތްދިހަާނުވަާާހ ސްާނުވަ ބަޔ ނުގައިާފައިނަލްާބަެޖޓުގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާހުރުމުންާއެާާފަރަގު(ާރުފިޔާ 
 ؛ންއަދަދުާޞައްޙަނުވު

އަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ާގެާގޮތުގައިާމ ލީާހިސ ބުގައިާހިމަނ ފައިވ ާއަދަދަކީާޞައްޙަާއަދަދެއްކަމަށްާނުވ ނަމަ،ާ .2
ާއިޞްލ  ާއަދަދު ާގެ ާފައިސ  ާހުރި ާފެށުނުއިރު ާއަހަރު ާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްހިނގ  ާސެކްޓަރާ ޙު ާޕަބްލިކް "އިންޓަނޭަޝަނލް

ރޑް )ިއޕްސަސް(:ާފައިނޭންޝަލްާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާ އެކައުންޓިންގާސްޓޭންޑަ
ާާ 1.5.1ގެ ާއަދަދުތަކަށް ާއަހަރުގެ ާކުރީ ާގުޅޭގޮތުން ާއިޞްލ ޙުތަކ އި ާއެ ާއަދި ާބަޔ ންކޮށްފައިެވއެވެ. ގެންަނންޖެޭހާގައި

ާ ާމ އްދ ގައި ާއެ ާކަމަކަށްނުވ ނަމަ(ާގެންނަންވ ނެކަމަށް ާމުސްތަޙީލު ާެގނައުމަކީ ާބަދަލުތައް ާ)އެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވިާބަދަލުތައް
ާއިދ ރ ގެާނަމަވެސް، ާާކައުންސިލުގެ ާބަޔ ނުގައި ާއަދަދ2018ާާުމ ލީ ާފައިސ ގެ ާހުރި ާފެށުނުއިރު ާއަހަރު ވަނަ

ބަދަލުތައްާގެނެސްފަިއާވަނަާއަހަރުގެާއަދަދުތަކަށްާގެންނަންޖެހ2017ާާޭއެާއިޞްލ ޙ އިާގުޅޭގޮތުންާާ،އިރުލ ޙުކޮށްފައިވ އިޞް
ވަނަާއަހަރުާނިުމނުާއިރުާހުރިކަމަށްާހިމަނ ފައިވ 2017ާާާ،މ ލީާބަޔ ންަތކ އިާގުޅޭާބައެއްާނޯޓުތަކުގައިާ،މިޮގތުންާން؛ނުވު

)ހަތަރުާސަތޭކ476,606ާާަާހިމަނ ފައިވ ާއަދަދ އިާދެމެދުާޖުމްލަާވަނަާއަހަރުާފެށުނުާއިރުާހުރިކަމަށ2018ާްާ،އަދަދ އި
ފައިސ ާލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ނުގަިއާާމުން،ހުރުރުފިޔ ގެާފަރަގުާާހަތްދިހަާހަާހ ސްާހަާސަތޭކަާހައެއް(

ާބެލެވ2018ާޭ ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާއ އި ާފައިސ  ާނިމުނުއިުރާހުރި ާއަހަރު ާޮގތުތަކެތީ ވަނަ ާޖުމްލަާގެ ގަިއާހިމަނ ފައިވ 
 ން؛ނުވުާއަދަދަކަށްާޞައްޙަާާއަކީާހ ސްާތިންާސަތޭކަ(ާރުފިޔ ާސަތޭކަާތިރީސްާހަތްާ)އެއްާމިލިޔަންާހ1,637,300ާަ

 ކޮލިފައިޑްާއޮޕީނިއަންާ

ާފ ސްކުރެވުނުާސަބަބުންާކަންކަުމގެާފ ހަގަކޮށްފައިވ ާސަބަބުގައިާދެވުނުާއޮޕީނިއަންާކޮލިފައިޑްާގޮތުގައި،ާދެކޭާއޮފީހުންާމި
ާބަޔ ނުގައި ާހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ާއެބަޖެުޓން ާާބަޖެޓ އި ާއަަދދަށ އި، ާހިމަނ ފައިވ  ާގޮތުގައި ާބަެޖޓްގެ ާލިުބނުގޮތ ިއާފައިނަލް ފައިސ 

ާހިމަނ ފައިވާ ާގޮތުގައިާގެތަކެތީާބެލެވޭާގޮތުގައިާފައިސ ގެާއ އިާފައިސ ާހުރިާނިމުނުއިރުާައހަރުާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ނުގައި
ގައިާނިމުނުާމ ލ2018ާާީޑިސެންބަރ31ާާުާގެާއިދ ރ ގެކައުންސިލުާދިއްފުށީމ ލެއަތޮޅުާއަންނ ނެާފަރަގުތައްާފިޔަވައި،ާާއަދަދަށް
ާއެާާއަހަރުގެ ާބަޖެޓ އި ާ"ފ ސްކުރެވުނު ާއ އި ާބަޔ ން" ާގޮތުގެ ާހޭަދކުރެވުނު ާލިބުނުގޮތ އި ާ"ފައިސ  ާިހމެނޭ ާބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ

ނޑުާގޮތެއްގައި،ާާތަފްސީލްބަޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާަބޔ ން"ާއ އިާއަދިާމިާބަޔ ންތަކ ާގުޅޭާ މ ލެއަތޮޅުާނޯޓުތަކަކީާމައިގަ
އަށްާގެާއިދ ރ ކައުންސިލުާދިއްފުށީމ ލެއަތޮޅުާއަށްާނިމޭާމ ލީާއަހަރ2018ާާުޑިސެންބަރ31ާާުާގެާއިދ ރ ގެކައުންސިލުާދިއްފުށީ
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އަދިާފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާ އ އިާއެާފައިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދ އި،ާމ ލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާބ ކީާހުރިާފައިސާ  ލިބުނުާފައިސާ 
ާޚަރަދުކުރެވުނުގޮތް ާބަޖެޓުން ާޙަާ،އެ ާދައްކުވައިދޭތެދުވެރިކަމ އެކު ާއެއްގޮތަށް ާސެކްޓަރާާ،ޤީޤަތ  ާޕަބްލިކް "އިންޓަރޭނޝަނަލް

ާއ ާ ާއެކައުންޓިންގ" ާއޮފް ާބޭސިސް ާކޭޝް ާދަ ާއަންޑަ ާރިޕޯޓިންގ ާފައިނޭންޝަލް ާ)އިޕްސަސް(: ާސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގް
 އެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ ާމ ލީާބަޔ ންތަކެކެވެ.

ރިޕޯޓްާޢަމަލުާއެއްގޮތަށްާާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދ ާ މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ  ާކުރެވިފައިވާ 

ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާކުރުމުގައިާއިދ ރ ގެާމ ލީާޢަމަލުާާއެއްގޮތަށްާާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދ ާ

ާ ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާވެރިޔ  ާޒިންމ ދ ރު ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާގުޅޭގޮތުން ާހުށަހެޅުމ އި ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޔ ންތައް ާމަތީގައިާމ ލީ ކަމަށް
މަސްއޫލިއްޔަތުގެާއިތުރުން ކައުންސިލުގެާާދައުލަތުގެާމ ލިއްަޔތުގެާގަވ އިދ އިާ،ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާޤ ނޫނ އިާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ާަގވ އިދުތަކ އިާއިދ ރ ގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާގުޅުންުހރި ާކަންކަމ  ާމަތިންާމ ލީ ާގޮތުގެ ާމ ލެާ،އެއްގޮތްވ  ާުފށީާދިއްއަތޮޅު
ްނާއިގެާއިދ ރ އެާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުާޚަރަދުތައްާކުރުމުގައިާ،ބެލެހެއްޓުމ އިާ،ގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާކަްނތައްތައްާހިންގ ކައުންސިލު

ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ އި ާާ،ފ ސްކުރި ާގޮަތށްާގެކައުންސިލުއެ ާޙ ޞިލްވ  ާމަުޤޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވ ާާ،އިދ ރ ގެ ާކަ ަބޖެޓުގައި
ާތެރޭގައިާ،ކަންތައްތަކަށް ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާއިދ ރ ގެާ،ޚަރަދުކުރުމ އިާބަެޖޓުގައި ހިސ ބުތައްާާކައުންސިލުގެ

ާހަޤީޤަތ އިާއެއްގޮަތށްާޞައްޙަކަމ އިާފުރިހަމަކަމ އެކުާބެލެހެްއޓުމަކީވެސްާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާއ އ3/2006ާާިކަންާހިންގައިާބެލެހެއްޓުމުގައިާޤ ނޫުނާނަންބަރުާމ ލީާކަންއަދިާއެހެނިހެންާ
ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާއިދ ރ ގެއި ާގަވ އިދުތަކ އިާާކައުންސިލުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ  ާމ ލީ
ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުގެއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަކީވެސްާ

ާމަސްއޫލިއްޔަތުާާގެާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާ

ާއިތުރުން ާަބޔ ންކުރުމުގެ ާދެކޭގޮްތ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާސައްޙަކަމ މެދު ާބަޔ ންތަކުގެ ާމ ލެާ،މ ލީ ެގާކައުންސިލުާދިއްފުށީއަޮތޅު
އެއްގޮތަށްާރިންާފ ސްކުއިގެާއިދ ރ ކައުންސިލުއިދ ރ ގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާ އިދ ރ ގެާމަޤުޞަދުތައްާާ،ބަޖެޓާ 

ގޮތަށް ކަންތައްތަކަށްާ،ޙ ޞިލްވާ  ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިތޯާއ އިާ،ބަޖެޓުގައިާކަ ާ،ބަޖެުޓގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ
ާދައުލަތުގެ ާބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ާހިންގ  ާކަންކަން ާމ ލީ ާޤ ނޫނ އިއިދ ރ ގެ ާގަވ އިދ ާ،ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ިއާދައުލަުތގެ

ާއިދ ރ ގެ ާގަވ އިދުތަކ އިާކައުންސިލުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ  ާބަލައިާމ ލީ އެއަްށާާ،އެްއގޮތަށްތޯ
ާސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަކީވެސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަޢަމަލު

ބަޖެޓުގެާާފ ސްކުރިންާއިގެާއިދ ރ ގެާއިދ ރ ގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީާކައުންސިލުކައުންސިލުމިާމަސްއޫލިއްޔަތުގެާތެރޭގައިާ
ާފުރިހަމަކުރުންާ ާއިޖުރ ތުތައް ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާހެކި ާބޭނުންވ  ާބެލުމަށް ާޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ މަޤުޞަދުތައް

ާޤ ނޫނ އިހި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާތެރޭގައި ާއިޖުރ ތުތަކުގެ ާމި ާާ،މެނެއެވެ. ާގަވ އިދ އި ާމ ލިއްޔަތުެގ ކައުންސިލުގެާދައުލަތުގެ
ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ އިާޚިލ ފަށްާާއިދ ރ ގެ ކޮށްފައިވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާމިންވަރުާޢަމަލުމ ލީާކަންކަމާ 

ާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.
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އިދ ރ ގެާމ ލީާކަންކަމ އިާާގެކައުންސިލުާއަދިވެސްާާ،ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާ،ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާ،މިގޮތުން
ާ ާަގވ އިދުތަކަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެން ާބޭނުޢަމަލުގުޅޭ ާކުރުމަށް ާބަޔ ން ާދެކޭގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާމިންވަރަްށާކުރެވިފައިވ  ންވ 

 އެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ކަމަްށާމިާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާޢަމަލުާާށްާއިާގަވ އިދަާޤ ނޫނ ާ  ކުރެވިފައިވާ 

)ތިރީސްާފަސްާހ ސް(35,000ާާްޕރޮކިއުމަންޓްގެާއަގުާާ،ގައިވަނަާމ އްދ 10.24ާގެާ ގަވ އިދުާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެ .1
އުޞޫލުންާމަދުވެގެންާ ޝޮޕިންާގ އަށްާވުރެާއިތުރުނުވ ނަމާަ، އ3ާެރުފިޔާ  ފަރ ތުންާކޯޓޭޝަންާހޯދާ  ކޯޓޭޝަންތައްާާ)ތިނެއްާ(

ރަނގަޅުާފަރ ަތކުންާއެތަކެތިާގަތުމަށްާނުަވތަާއެާމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްާ އަޅ ކިއުމަށްފަހުާއޭގެާތެރެއިންާއެންމެާއެކަށީގެންވާ 
ާޚިނުވަތަ ާބުނެފައިވިާއެ ާހޯދުމަށް ާދުމަތް ާގަނެޭވގޮތަށް، ާތަކެތި ާތިންފަރ ތުްނާއަގުބެލުމެއްނެތި ކައުންސިލުގެާާނަމަވެސް،

ާބައްތިތަކ އިާދަށުގައިވ ާބެލުމުގެާއިދ ރ ގެ ާއެހެންާާހުރިާަދށުގައިާބެލުމުގެާއިދ ރ ގެާއަދިާބަްއިތތައްާބަނދަރުާ،ަމގު
އިާއަމިއްލަާއ ގެާއިދ ރ ކައުންސިލުާދިނުމަށްާާބަލަހައްޓައިާޙައްލުކޮށްާމައްސަލަތައްާގުޅުންހުރިާކަރަންޓ ާމުއައްސަސ ތަކުގެ

އެއްބަސްވުމުގެާދަުށންާ ތަކެތީގެާފަރ ތަކ އިާދެމެދުާއެއްބަސްވުމެއްާއެކުލަވ ލައާި، މަސައްކަތ އިާހަވ ލުވިާފަރ ތުންާގަނެފައިވާ 
ޖުމުލަާ ފައިސ ގެާާއަދިާއެާމ ިއ،ވުއެފަރ ތަށްާދޫކޮށްފައިާފިޔ ސަތޭކަާނަވ ވީސް(ާރުާހ ސްާއެއްާ)ސ ދ14,129ާާައަގަށްވާ 
ާ ާޖުމްލަ 14,069ާާތެރެއިން ާނުވައެއް( ާފަސްދޮޅަސް ާހ ސް ާކައުންސިލު)ސ ދަ ާތަކެތި ާއިދ ރ ރުފިޔ ގެ ާހަމައަށްާއަގެ ށް

 ؛އެާތަކެތީގެާސްޓޮކެއްާބަލަހައްޓ ފަިއނުވުންާ،ލިބުނުކަންާލިޔެކިޔުމުންާއެނގެްނނެތުމ އި

ވަގުތުާއޮއްވައިާލިބިއްޖެނަމަދައުލަތުގެާ .2 ޖަމ ކުރެވޭހާ  އެާފައިސ އެއްާލިބޭާދުވަހުާއެާފައިސ އެއްާާ،އޮފީސްތަކަށްާލިބޭާފަިއސާ 
ާަޖމ ކުރަންވ ނެކަމަ ާއެކައުންޓަކަށް ާދަތިކަމަކަށްވެފައިާ،އިށ ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ާޖަމ ކުރުމަކީ ާފައިސ  ާުދވަހަކު އަދިާާ،ކޮންމެ

ާބެހެއްޓޭނަމަ ާގޮތެއްގަިއ ާރައްކ ތެރި ާއެަކށީގެންވ  ާފައިސ  ާެބހެއްޓޭ ާޖަމ ނުކޮށްާާ،ޖަމ ނުކޮށް ާއެއްފަހަުރާފައިސ  ުދވ ލަކު
ވަނ5.15ާާަބެހެއްޓޭނީާއެއޮފީހެއްގެާފައިނޭްނސްާއެގްޒެކެޓިވްގެާހުއްދަާލިބިގެންާކަމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ

ބަލައިގަތްާާދުވަސްމަތިންާއެކިާާއަހަރުގެާވަނ2018ާައިންާއިދ ރ ާާގެކައުންސިލުާ،ށްފައިާވީނަމަވެސްމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮ
ދުވަހ އ7ާާިބޭންކަށްާޖަމ ކުރުމަށްާާ(ާރުފިޔ ހަާސަތޭކަާވިހިހ ސްާާފަންސ ސްާނުވަސަތޭކަާާތިން)359,620ާާޖުމްލަ
ދެމެދުގެާމުއްދަތެއްާހޭދ29ާަ ޖަމ ނުކޮށްާާވެފައިދުވަހާ  އިދ ރ ގެާއެާއިާބެހެއްޓުމަށްާާއިދ ރ ގަގެކައުންސިލުވ އިރު،ާފައިސާ 

 ؛ގެންނެުތންނކިޔުމުންާއެލިޔެާދެއްވ ފައިވ ކަންާފައިނޭންސްާއެގްޒެކްޓިވްާހުއްދަ

ާނަންބަރ އި)ހ(ާ .3 ާކޯޑު ާއިންވެންޓްރީ ާމުދަލެއްގެ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ ާރަޖިސްޓަރީގައި ާފުރިހަމަނަމ އިާ،ހަރުމުދަލުގެ ާ،މުދަލުގެ
މަރ މ ތެއްކުރެވިފައިާވ ނަމަާާ،މުދަލުގެާހ ލަތުާ،މިންާނުވަތަާބަރުދަންާ،ސީރިއަލްާނަންބަރުާ،މޮޑެލްާ،ތަފުސީލ އިާ)ބްރޭންޑް

ހުރިާތަނ އި ާމުދަލުގެާއަގ އިާާ،މުދ ާލިބުނުާތ ރީޚ އިާ،އެކަމެއްގެާތަފުސީލުާއަދިާމިނޫންވެސްާމުހިންމުާމަޢުލޫމ ތ އި(ާމުދާ 
އެާރަޖިސްޓަރީގައިާފުރިހަމަކޮށްާބެލެހެއްޓިފަިއާާ)ވަކިވަކިން(ާއަދިާއިތުރުާމަޢުލޫމ ތުާ)ފަހުންާއަްނނަާބަދަލުާެއނޭގގޮތަށް(

ާަކއުންސިލުގެާއިދ ރ ގެާާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވިނަމަވެސ11.03ާްހުންނަންވ ނެކަަމށްާއެާގަވ އިދުެގާ
އެއްފަހަރ ާގަންނަާބައެއްާހަރުމުދަލުގެާއަުގާާ،މ އިނުވުބައެއްާހަރުމުދަލުގެާއަގުާހިމަނ ފައިާާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީގައި

ާހިމަނ ފައިވު ާއަގު ާޖުމްލަ ާބަަދލުގަިއ ާހިމެނުމުގެ ާޖަހ ފަިއާވަކިވަކިން ާނަންބަރު ާކޯޑު ާހަރުމުދަލުގެ ާލެޕްޓޮޕެއްގައި މ އި،
 ؛ދ ،ާއެާރަޖިސްޓްރީންާއަދ ހަމަކޮށްފައިާނުުވންނުވުމ އި،ާގިނަާދުވަސްވެާބ ވެާަހލ ކުވެފައިާހުރިާހަރުމު
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ާ ާއެއްފަހަރު)ށ( ާއަަހރަކު ާމަދުވެެގން ާހުރިތޯ ާހަމައަށް ާހަރުމުދ  ާހުންނަ ާިމލްކިއްޔ ތުގައި ާއިދ ރ އެއްގެ އެާ ،ދައުަލތުގެ
ާތަކެތިާ ާެޗކުކުރ އިރު، ާބަލަންވ ނެކަމަށ އި، ާޗެކުކޮށް ާމަތިން ާއުސޫލެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  އޮފީހެއްގެ

ަދއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުެގާގިނަދުވަހަށްާދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައިާއެކަށީގެންވ ާގޮތެއްގައިާމަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯާބަލަންވ ނެކަަމށްާ
ގެާނަާއަހަރުގެާތެރޭގައިާކައުންސިލުވ2018ާަާ،މ އްދ ގެާ)ބ(ާގައިާބަޔ ންޮކށްފައިާވީނަަމވެސްާވަނ11.04ާަގެާގަވ އިދު
 ން؛ންާއެކަންާއެގޮތަށްާކޮށްފައިާނުވުއިއިދ ރ ާ

 

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާާށްާއިާގަވ އިދަާޤ ނޫނ ާ ާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

ާާ،މިާއޮފީހުންާދެކޭާގޮތުގައި

ާ ާ)ހ( ާގަވ އިަދށް ާބިޤ ނޫނ އި ާދެޭކގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާއަސ ސްގެޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ބަޔ ންޮކށްފައިވ ާާގައިާ(1)ާނ ކުރެުވނު
އަހަރުެގާާއަށްާނިމުނުާމ ލ2018ާީާޑިސެމްބަރ31ާާގެއިދ ރ ގެާކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅުާމ ލެާ،މައްސަލަތައްާފިޔަވައި

ާކައުންސިލުާތައްޚަރަދު ާއަަހރަށް ާއެ ާއިދ ރ ކޮށްފައިވަނީ ާފ ސްކުއިގެ ާގޮތަށްާރިން ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަުދތަްއ ެއާާ،ބަޖެޓުގެ
ާކަންތައްތަކަށް ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާމިންވަރަށްާ،ބަޖެޓުގައި ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާޤ ނޫނ އިާާ،ބަޖެޓުގައި ާމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށެވެ.

ާ ާ)ށ( ާޢަމަލުކުރެާށްާގަވ އިދަާއިޤ ނޫނ އަދި ާބިނ ކުރެވުނު ާދެކޭގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާ)ވިފައިވ  ާ)2އަސ ސްގެ ާއިން ާއަށ3ާް( )
މައިގަނޑުާާ،ކަންކަންާއެހެނިހެންާމ ލީގެާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުާދިއްފުށީއަތޮޅުާމ ލެާ،ފިޔަވައިާތައްބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމައްސަލަ

 އެއްގޮތަށެވެ.ާގަވ އިދ އިމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާާ،ހިންގ ާބަލަހައްޓ ފައިާވަނީާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނ އިާ،ގޮތެއްގައި
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 އޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާމައްސަލަތަކ އިާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ދިންާގޮތްާ

ާދައްކ ާާސިސްޓަމުންާާއެކައުންޓިންގާޕަބްލިކުާާޢަދަދ އިާާހިމަނ ފައިވ ާާބަޔ ނުގައިާާމ ލީާާގޮތުގައިާާބަޖެޓުގެާާފައިނަލްާ .1
 ހުރުންާާފަރަގުާާދެމެދުާާޢަދަދ ާ

ާޝ އިޢުކުރ ާާނެރެާއިން"ާއެކައުންޓެންްޓސްާއޮފްާެފޑެރޭޝަންާއިންޓަނޭޝަަނލް"ާތައްޔ ރުކުރަންވ ނީާބަޔ ންާމ ލީާދައުލަތުގެ
ރޑްާއެކައުންޓިންގާސެކްޓަރާަޕބްލިކްާއިންޓަނޭޝަނަލް" ާކޭޝްާާދަާއަންޑަރާރިޕޯޓިންގާފައިނޭންޝަލް)އިޕްސަސް(:ާ ސްޓޭންޑަ

ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާބޭސިސް ާދައުަލުތގެާއ " ާާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާއެއްގޮތަށްކަމަށް މ އްދ ގައިާާވަނ15.03ާަެގ
މުކޮށްފައިވ ާމުއައްސަސ ތަކުންާއެާތަނަކުންާއިާވ ގޮތުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓްާއ ންގ1.9.8ާަގެާާއަސ ސްާާއެާ.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

ާ ާހިނގި ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި ާާޚަރަދުޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާާމަޢުލޫމ ތުގެ ާބަޖެޓުގެ ާފައިނަލް ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި މ ީލާާމަޢުލޫމ ތުއަދި
ާބަޔ ންތަކުގައިާހިމަނަންާޖެހެއެވެ.

ފައިނަްލާާއިބަޖެޓުންާހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެާބަޔ ނުގަާބަޖެޓ އިާއެާނުފ ސްކުރެވުއިދ ރ ގެާާގެކައުންސިލުާދިއްފުށީާާމ ލެއަތޮޅުނަމަވެސާް،
އަދަދުތަކ އި ާއަދަދުތަކ އިސިސްޓަމުންާފައިނަލްާބަޖެޓްގެާގޮތުގައިާދައްކާ ާއެކައުންޓިންގާޕަބްލިކްާ،ބަޖެޓުގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ 

އެާބަޔ ނުގައިާާގެާފަރަގުާހުރުމުން،(ާރުފިޔ ާއެއްސަތޭކަާހަތްދިހަާނުވަާ)އެއްާސަތޭކަާހ ސްާނުވ100,979ާަޖުމްލަާާދެމެދު
ާވެ.ފ ހަގަކުރަމެކަންާނޫންގޮތުގައިާހިަމނ ފައިވ ާއަދަދުގެާޞައްޙަފައިނަލްާބަޖެޓުގެާ

ޢަދަދުާނުހިމަނ ނަަމާާއްޙަޞަާއިާކުރިާޚަރަދުާގެފަިއނަލްާބަޖެޓ ާއިބަޖެޓ އިާއެބަޖެޓުްނާހޭދަކުރިާގޮތުގެާބަޔ ނުގަާފ ސްކުރެވުނު
 މ ލީބަޔ ނުގެާޞައްޙަކަންާގެއްލިގެންާދ ނެއެވެ.

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ރޑްާއެކައުންޓިންގާސެކްޓަރާަޕބްލިކްާއިންޓަނޭޝަނަލް" ާކޭޝްާާދަާއަންޑަރާރިޕޯޓިންގާފައިނޭންޝަލް)އިޕްސަސް(:ާ ސްޓޭންޑަ
ހިނގިާހަރަދ އި،ާާ،ފ ސްކުރިާބަޖެޓ އިާއިދ ރ ގެކައުންސިލުގެާގައިާވ ގޮތުާގެާަމތިނ1.9.8ާާްގެާ"ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާބޭސިސް

ާބަޖެުޓންާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ނުގައިާހިމެނުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާބަޖެޓ އިާއެާފ ސްކުރެވުނުާމަޢުލޫމ ތުފައިނަލްާބަޖެޓުގެާގެާ
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ާކަށަވަރުކުރެވެންާނެތުންާތައްާއަދަދުާާހިމަނ ފައިވ ާގޮތުގައިާާގެާާފައިސ ާާހުރިާާފެށުނުއިރުާއަހަރުާގައިާމ ލީާބަޔ ނު .2

އަދަދަކީާޞައްޙަާއަަދދެއްކަމަށްާނުވ ނަަމ،ާާހުރިާާއިރުާނިމުނުާއަހަރު ގެާގޮތުގައިާމ ލީާހިސ ބުގައިާިހމަނ ފައިވާ  ހިނގ ާފައިސާ 
ާއެކައުންޓިންގާސެކްޓަރާޕަބްލިކްާާއިންޓަނޭޝަަނލް" ލ ޙުާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްނުއިރުާހުރިާފައިސ ާގެާއަދަދުާއިޞްއަހަރުާފެށު

ރޑް ާގައިާާ 1.5.1ގެ"ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާާބޭސިސްާކޭޝްާދަާއަންޑަރާރިޕޯޓިންގާފައިނޭންޝަލް)އިޕްސަސް(:ާ ސްޓޭންޑަ
ާާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ާއިޞްއަދި ާބަދަލުތައެ ާ)އެ ާގެންނަންޖެޭހާބަދަލުތައް ާއަދަދުތަކަށް ާއަހަރުގެ ާކުރީ ާގުޅޭގޮތުން ްއާލ ޙުތަކ އި

ާވ ނަމަ(ާގެންނަންވ ނެކަމަށްވެސްާއެާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަކަށްނުާލުމުސްތަޙީގެނައުމަކީާ

ލ ޙުކޮށްފައިވިާނަމަވެސް،ާޞްފައިސ ގެާއަދަދުާއިާވަނަާއަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރ2018ާާިމ ލީާބަޔ ނުގައިާާކައުންސިލުގެާއިދ ރ ގެ
ާ ާގުޅޭގޮތުންާޞްއިއެ ާއަދަދުތ2017ާަލ ޙ އި ާއަހަރުގެ ާގެންނަންޖެހޭވަނަ ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާާކަށް ާނުވ ކަން ާގެނެސްފައި ބަދަުލތައް

ާނޯޓުތަކުގައިާ،މިގޮތުން ާބައެއް ާގުޅޭ ާބަޔ ންތަކ އި 2017ާާާ،މ ލީ ާހުރިކަމަށް ާއިރު ާނިމުނު ާއަހަރު އަދަދ އި،ާާހިމަނ ފައިވ ވަނަ
)ހަތަރުާސަތޭކަާހަތްދިހަާހަާހ ސ476,606ާާްއަދަދ އިާދެމެދުާޖުމްލަާާހިމަނ ފައިވ ާވަނަާއަހަރުާފެށުނުާއިރުާހުރިކަމަށ2018ާް

ާާފ ހަގަކުރެވުނުާނޯޓުތަކުގެާތަފުސީލުާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.މިގޮތުންާާހަާސަތޭކަާހައެއް(ާރުފިޔ ގެާފަރަގުާހުރިކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާތަފ ތުާ
ވަނަާއަހަރުާފެށުނ2018ާާު

 އިރުާހުރިކަމަށްާމ ލީާ
 އަދަދުާާބަޔ ނުންާދައްކ ާ

ވަނަާއަހަރުާނިމުނ2017ާާު 
ބަޔ ނުންާ އިރުާހުރިކަމަށްާމ ލީާ
ާ ދައްކ ާއަދަދު

ާތަފުސީލުާ

 ހިލޭާއެހީގެާގޮތުަގއިާލިބުނުާަފއިސާ  300,000 - 300,000
 ޙަރަކ ތްތަކުންާިލބުނުާފަިއސ ާއަދިާކުެރވުނުާޚަަރދުާ ވިޔަފ ރި (92,986) 443,440 350,454

 ގޮްތގޮތުންާލިބުނުާަފއިސ ާ)ެއހެނިހެންާއ މްދަނީ( އެހެނިހެން (173,848) - (173,848)
ާޖުމްލަާ 33,166 443,440 476,606

ސ ގެާގޮތުގައިާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިާއިމީގެާއިތުރުން،ާފައިސ ާލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ނުގަ
ާތަކެާ ާއަދަދ އިބެލެވޭ ާހިމަނ ަފއިވ  ާގޮތުގައި ާގުޅޭާ،ތީގެ ާބަޔ ްނތަކ އި ާފައިސ ގެާއ އިާފައިސ "19ާާނަްނބަރުާތަކުގެނޯޓުާމ ލީ

ތީގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ ސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިގައިާާތަކެތި"ާބެލެވޭާގޮތުގައި
ާއެއްގޮތްާނޫންކަންވެސްާފ ހަގަކުރަމެވެ.އަދަދުާ

ލިބުނުގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ނުގައިާއެހެންކަމުން އ އިާފައިސ ގ2018ާާެާފައިސާ  ވަނަާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސާ 
ާބެލެވޭާ ާހ1,637,300ާާަޖުމްަލާާޮގތުގަިއާހިމަނ ފައިވ ާތަކެތިގެ ގޮތުގައި ާމިލިޔަން ާހަތްާ)އެއް ާތިންާާސަތޭަކާތިރީސް ހ ސް
 .ފ ހަގަކުރަމެވެާކަންނޫންއަދަދެއްާޙަޞައްއަކީާާސަތޭކަ(ާރުފިޔ 

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ރޑްާއެކައުންޓިންގާސެކްޓަރާަޕބްލިކްާއިންޓަނޭޝަނަލް" ާކޭޝްާާދަާއަންޑަރާރިޕޯޓިންގާފައިނޭންޝަލް)އިޕްސަސް(:ާ ސްޓޭންޑަ
ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ޮގތަށް،ާާ 1.5.1ގެާ"ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާބޭސިސް ާމ ލީާާހުރިާއިރުާނިމުނުާއަހަރުގައި ާގޮތުގައި ާގެ ފައިސ 

އަހަރުާފެށު އަދަދަކީާޞައްޙަާއަދަދެއްކަމަށްާނުވ ނަމަ،ާހިނގާ  ގެާއަދަދުާއިޞްހިސ ބުގައިާހިމަނ ފައިވާ  ލ ޙުާނުއިރުާހުރިާފައިސާ 
ބަަދލުތަްއާާލ ޙުތަކ އިާގުޅޭގޮތުންާކުރީާއަހަރުގެާއަދަދުތަކަށްާގެންަނންެޖހޭާބަދަލުތައްާ)އެ.ާއަދިާއެާއިޞްދަންނަވަމެވެކުރުމަށްާ

ާދަންނަަވމެވެ.ާކަމަކަށްނުވ ނަމަ(ާގެނައުމަށްވެސްާލުގެނައުމަކީާމުސްތަޙީ
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ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވާ ާގުޅުންހުރިާާއިާކަރަންޓ ާ .3 ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާބަލެހެއްޓުމުގެ ާޙައްލުކޮށް މައްސަލަތައް
ާއެއްބަސްވުމުންާފ ހަގަކުރެވުނުކަންކަންާ

ާއެހެންާާހުރިާދަށުގައިާެބލުމުގެާއިދ ރ ގެާއަދިާބައްތިތައްާބަނދަރުާ،މަގުާބައްިތތަކ އިާދަށުގައިވ ާބެލުމުގެާކައުންސިލުގެާއިދ ރ ގެ
ާާބަލަހައްޓައިާޙައްލުކޮށްާމައްސަލަތައްާގުޅުންހުރިާއިކަރަންޓ ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާއިދ ރ ކައުންސިލުދިނުމަށް ާއަމިއްލަާއ ގެ އި
ކ3.6ާައެއްބަސްބުމުގެާާފައިވ ފަރ ތަކ އިާދެމެދުވެ ސ މ ނުާ)ޓޫްލސްާފިޔަވައި(ާ، ގެާއުންސިލުވަނަާމ އްދ ގައިާމަސައްކަތަށްާބޭނުންވާ 

އިދ ރ އ އިާހަވ ލުކުރ ނީ،ާމަސައްކަތ އިާހަވ ލުވ ާފަރ ތުންކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާއަދިާާއެާށްާބިލްކުރ ގޮތަށްާހޯދައިއައިދ ރ 
މަސައްކަުތގެާއަގ އިމަށްފަހުާބިލްާހުމަސައްކަތްާނިންމުވަނަާމ އްދ ގައާ،3.7ާމުގެާއެާއެއްބަސްވު އަދިާމަސައްކަތްާާށަހަޅަންވ ނާީ،

 ބަޔ ންކޮށްފަިއވެއެވެ.ކުރުމަށްާބޭނުންކުރ ާތަކެތީގެާއަުގާވަކީންކަމަށްވެސްާ

ގޮތުގެމަތިންާމަސައްކަތ އިާހަވ ލުވިއެއްބަސްވުމު ފަރ ތުންާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާއެކިއެކިާތަންތަނުންާތަކެތިާހޯދުަމށްފަުހ،ާާގައިވާ 
ާއަގ އެ ާތަކެތީގެ ާކައުންސިލުއެ ާއަގު، ާމަސައްކަތުގެ ާއިދ ރ ކު ާދީފައިވ ކަންާއަާގެ ާއަގު ާޖުމްލަ ާިބލްެގ ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމުން ށް

)ސޯޅަހ ސްާއެއްސަތޭކަާއަށ ރަ(16,118ާާާކުންާޖުމްލަތަފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތުންާއޮޑިޓްާސ މްޕަލްގެާގޮތުގައިާބެލުނުާމުޢ މަލ 
ދައްކ ފައިވ އިރު ނޑައަޅ ފައިވާ ާމަސައްކަތުގެާއަގުގެާގޮތުގައިާއަދަދުގެާތެރޭގައިާއެާ،ރުފިޔ ގެާބިލަކަށްާފައިސާ  އެއްބަސްވުމުގައިާކަ

ާޖުއަދަދު ާއަގަށްވ  ާތަކެތީގެ ާގަނެފައިވ  ާފަރ ތުން ާހަވ ލުވި ާމަސައްކަތ އި ާއިތުރުން ާގެ ާއެއްސަތޭކ14,129ާާަމުލަ )ސ ދަހ ސް
ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާވެސްާހިމަނ ފައިވ ކަންނަވ ވީސް(ާރުފިޔ 

ާނުލ  ާއަގުހޯދުމަކ އި ާފަރ ތުން ާތަކެިތާ، ތިން ާބޭނުންވ  ާފަރ ތުންމަސައްކަތަށް ާާމަސައްކަތ އިާހަވ ލުވި ާތަނަކުން ގަތުމަށްާބޭނުން
ާއިދ ރ ާކައުންސިލުފަހު ާއަގެ ާބިލުތަކުެގ ާެއ ާގެންދ ނަަމ،ާދައުަލތުގެާށް ާދެުމން ާފައިސ  ާފަރ ތަްށ ާއެ ާުހށަހެުޅމުން ާއަގު ޖުމުލަ

ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކަންކަންާހ ސިލްާނުވ ނެކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.10.24ާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާގެާ

)ތިރީސްާފަސްާހ ސް(ާރުފިޔާ 35,000ާޕްރޮކިއުމަންޓްގެާއަގުާާ،ގައިވަނަާމ އްދ 10.24ާގެާ ގަވ އިދުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެ
ާ ާމަދުވެގެން ާއުޞޫލުން ާޮޝޕިންގ ާއިތުރުނުވ ނަމަ، ާވުރެ ާއ3ާެއަށް ާހޯދ  ާކޯޓޭޝަްނ ާފަރ ުތން ކޯޓޭޝަންތައްާާ)ތިނެއް(

އެާމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްާތަކެތިާގަތުަމށްާނުވަަތާާއަޅ ކިއުމަށްފަހުާއޭގެާތެރެއިންާއެންމެާއެކަށީގެންވ ާރަނގަޅުާފަރ ތަކުންާއެ
ާނުވަތަާއެާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާބުެނފައިވެއެވެ.

ާށްއަގެާއިދ ރ ކައުންސިލުތަކެތިާާރުފިޔ ގެ)ސ ދަާހ ސްާފަސްދޮޅަސްާނުވައެއްާ(14,069ާާޖުމްލަބިލުގައިާހިމެނޭާާދެންނެވުނުއަދިާ
ާނަމަވެސް،ާހަމައަށްާލިބުނުކަންާލިޔެކިޔުމުންާއެނގެންނެތްކަމ އި،ާއެާތަކެތީގެާސްޓޮކެއްާބަލަހައްޓ ފައިނުވ ކަްނާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ރުމަށްފަހުކަމަށ އި،ާޗެކުކުާހުިރތޯާހަމައަށްާތަެކތިާއެއްގޮތަށްާގޮތ ާއޯޑަރުކުރިާބަލައިގަންަނންވ ނީާމުދ ާއެަތނަކަށްާނުވަތަާސްޓޮކަށް
ާޚިދުމަތްާާތަަނށްާނުވަތަާއުފެއްދުމަށް،ާއެއްޗެއްާއެހެންާބޭުނންކޮށްެގންާތަކެތިާއެާނުވަތަާބޭނުންކުރުމަށް،ާހެއްގައިއޮފީާއެ

ާބަލަހައްޓަންވ ނެާބ ކީކޮށްާސްޓޮކްާވައްދައި،ާސްޓޮކަށްާތަކެތިާބަހައްޓ ާހޯދ ަފއިާބޭނުންކުރުމަށްާދިނުމުގައި ދައުލަތުެގާކަމަށް
ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާގައިމ އްދ ާވަނ11.18ާައަދ11.16ާާިާގެ ގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެ

އުޞޫލްތަކ އިާއެއްގޮތަށްާއަމަލުކޮށްފައިާނުވުމު ގެާޚިދުމަތ އިާތަކެތިާހޯދުމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާކަނޑައަޅ ފައިވާ 
ޔަޤީންކުރެވެންާނެތްކަމ އިާއަދިާމިގޮތަށްާޚިދުމަތ އިާތަކެިތާސަބަބުންާޚިދުމަތ އިާތަކެތިާހޯދ ަފއިވަނީާހ މަކަންާބޮޑުގޮތެއްގައިކަންާ

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ަކންާހޯދުމުގެާސަބަބުންާއެކަށީގެންވ ާވަރަށްވުރެންާބޮޑުއަގުގައިާޚިދުމަތ އިާތަކެތިާހޯދުމަށްާމަގުފަހިވ ނެ
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ ާމ ލިއްޔަ)ހ( ާދައުލަތުގެ ާހޯދުމުގައި ާތަކެތި ާއެއްގޮތަށްޚިދުމަތ އި ާއުޞޫލްތަކ އި ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާގަވ އިދުގައި ހ މަކަްނާާ،ތުގެ
ާމަށްާަދންނަވަމެވެ.ދައުލަތަށްާއެންމެާފައިދ ހުރިގޮތަށްާއަމަލުކުރު ،ބޮޑުގޮތެއްގައި

ދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދު ގޮތުގެާމަތީންވަނަާމ އްދ 10.24ާގެާ )ށާ( 35,000ާްޕރޮކިއުމަންޓްގެާއަގުާާ،ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
އަށްާވުރެާއިތުރުނުވ ނަަމ،ާޝޮޕިްނގާއުޞޫލުންާމަދުވެގެންާ )ިތެނއް(ާފަރ ތުންާކޯޭޓޝަްނ3ާާ)ތިރީސްާފަސްާހ ސް(ާރުފިޔާ 

ާހޯދ ާއެކޯޓޭޝަންތައްާއަޅ ކިއުމަްށފަހުާއޭގެާތެރެއިންާއެންމެާއެކަީށގެންވ ާރަނގަޅުާފަރ ތަކުންާއެތަކެތިާގަތުމަށްާނުވަތަާއެާ
ާމަސައްކަތްާކުރުވުމަށްާނުވަތަާއެާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ގޮތުގެާމަތިން،ާސްޓޮކަށްާނުވަތަާއެތަނަކަްށާާވަނ11.18ާަގެާ ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)ނ( މ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާއެއްގޮތަށްާތަކެތިާަހމައަށްާހުރިތޯާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާއިމުދ ާބަލައިގަތުމުގެާކުރިންާއޯޑަރުކުރިާގޮތ 

ާަގވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ )ރ(ާދައުލަތުގެ ާމަިތންާވަނ11.16ާަގެ ާގޮތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާއިދ ރ ކައުންސިލުާ،މ އްދ ގައި ާގައިާގެ
ާދިނުމުގައިާާޚިދުމަތްާތަނަށްާނުވަތަާއުފެއްދުމަށް،ާއެްއޗެއްާއެހެންާބޭނުންކޮށްގެންާތަކެތިާއެާނުވަތަާބޭނުންކުރުމަްށ،
 ބެލެހެއްޓުަމށްާދަންަނވަމެވެ.ާބ ކީކޮށްާސްޮޓކްާވައްދައި،ާސްޓޮކަށްާތަކެތިާބަހައްޓ ާހޯދ ފައިާބޭނުންކުރުމަށް

ގަވ އިދުންާބޭންކަށްާޖަމ ކޮށްފައިާނުވުންާ .4  ބަލައިގަންނަާއ މްދަނީާފައިސާ 

އެާފައިސ އެއްާލިބޭާދުވަހުާއެާފައިސ އެއްާާ،ޖަމ ކުރެވޭހ ާވަގުތުާއޮއްވައިާލިބިއްޖެނަމަާދައުލަތުގެާއޮފީސްތަކަށްާިލބޭާަފއިސ 
އަދިާޖަމ ނުކޮށްާާ،ކޮންމެާދުވަހަކުާފައިސ ާޖަމ ކުރުމަކީާދަތިކަމަކަށްވެފައިާ،އިށ ޖަމ ކުރަންޖެހޭާއެކައުންޓަކަށްާޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަ
ރައްކ ތެރިާގޮތެއް އެކަށީގެންވާ  ޖަމ ނުކޮށްާބެހެއްޓޭނީާއެއޮފީހެއްެގާާ،ގައިާބެހެއްޓޭނަމަބެހެއްޓޭާފައިސާ  ުދވ ލަކުާއެއްފަހަރުާފައިސާ 

ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.5.15ާާގެާއުލަތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާގަވ އިދުފައިނޭންސްާއެގްޒެކެޓިވްގެާހުއްދަާލިބިގެންކަމަށްާދަ

ބައެއްާއ މްަދީނާާކައުންސިުލގެާއިދ ރ ގެަބލައިގަތް،ާދައުަލތުގެާއަދިާާވަަނާއަހަރ2018ާުންާގެާއިދ ރ އިކައުންސިލުނަމަވެސްާ
މިގޮތުންާސ މްޕަލްާއުޞޫލުން އެއްގޮތަށްާބޭންކަށްާޖަމ ޮކށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެާ. ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ  ާފައިސ ާ،

29ާާދުވަހ އ7ާިބޭންކަށްާޖަމ ކުރުމަށްާާ)ތިންާސަތޭކަާފަންސ ސްާނުވަާހ ސްާހަާސަތޭކަާވިހި(ާރުފިޔ 359,620ާާޖުމްލަބެލިާ
ދެމެދުގެާމުއްދަތެއްާހޭދަވެފައިާވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ. އުންމީދުާާއަދިޕްރީާސްކޫލްާާ،ފައިސ ގެާތެރޭގައިާތެޔޮތ ނގިާއ އިާއެާާދުވަހާ 

ާއައިސްާވިއްކައިގެންާލިބުނުާފައިސ ާހިމެނެއެވެ.ާ،ކުއްޔަށްާދީގެންާލިބުނުާފަިއސ އ އިާދޯނި

ާއޮތްއިރު،ާ ާކަންމިހެން ާޖަމ ނުކޮށް ާއިދ ރ ކައުންސިލުފައިސ  ާާހެއްޓުމަށްބެާގައިާގެ ާއިދ ރ ގެ ާއެގްޒެކްޓިވްއެ ހުއްދަާާފައިނޭންސް
ާމެއްާނެތްކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ލިޔެކިޔުކަންާއެނގޭނެާއެއްވެސްާދެއްވ ފައިވ 

ގައިާގިނަާދުވަސްތަކެއްާވަންދެންާފައިސ ާބަހަްއޓ ނަމަ،ާއެާފައިސ ާނަހަމަާގޮތުގަިއާެގާއިދ ރ ކައުންސިލުބޭންކަންާޖަމ ނުޮކށްާ
ާފައިސ ާގެއްލުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެކެވެ.ާ،ބޭނުންކުރުމަށްާމަގުފަހިވުމުގެާއިުތރުން
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގެއިވ ގަދައުލަތުގެ ާބަޔ ންކ5.15ާޮާދު ާމ އްދ ގައި ާމަތީންާށްފައިވ ވަނަ ާކައުންސިލު ،ގޮތުގެ ާގެ ންާއިއިދ ރ 
ާލިބިއްެޖނަމަާބަލައިގަންނަ ާއޮއްވައި ާވަގުތު ާޖަމ ކުރެވޭހ  ާޖަމ ކުރަންޖެާ،ފައިސ  ާފައިސ އެއް ާއެ ާދުވަހު ާލިބޭ ާފައިސ އެއް ހޭާއެ

ާޖަމ ކުރު ާފައިާ،އިމަށ އެކައުންޓަކަށް ާދުވަހަކު ާދަތިކަމަކަށްވެފައިޮކންމެ ާޖަމ ކުުރމަކީ ާފައިސ ާާ،ސ  ާބެހެްއޓޭ ާަޖމ ނުކޮށް އަދި
ާބެހެއްޓޭނަމަ ާގޮތެއްގައި ާރައްކ ތެރި ާއެއްަފހަާ،އެކަށީގެންވ  ާބެހެއްޓުާދުވ ލަކު ާޖަމ ނުކޮށް ާފައިސ  ާރު ާކުރިން ކައުންސިލުގެާމުގެ

ާފައިނޭންސްާއިދ ރ ގެ ާހުއްދަ ާާދަންނަވަމެވެ.ާމަށްހޯދުާއެގްޒެކެޓިވްގެ ާއަދި ާޖަމ ނުކޮށް ާއިދ ރ ކަުއންސިލުބޭންކަން ާގިނަާގެ ގައި
 ދުވަސްތަކެއްާވަންދެންާފައިސ ާނުބެހެއްޓުަމށްވެސްާދަންނަވަމެވެ.

ާގުޅޭާކަންކަންާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާާލ އިާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާހަރުމުދަާާދައުލަތުގެާ .5

އަދިާދައުލަތުގެާކެޕިޓަލްާބަޖެޓުންާ އަދިާއެޫނންާގޮތްޮގތުންާދައުލަތަށްާލިބޭާުމދާ  ޚަރަދުކޮށްގެންނ އިާއެހީގެޮގތުގައިާިލބޭާހަރުމުދާ 
ާޚަރަދުގެ ާމަސައްކަތްާކެޕިޓަލް ާކުރެވޭ ާބަލަހައްަޓންވ ނެކަމަށްާާދައުލަތުގެާގޮތުގައި ާހިމަނައިގެން ާރަޖިސްޓަރީގައި ހަރުމުދަލުގެ

ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ 11.02ާާގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ާމ އްދ ގައި ާހިމެނޭާާއަދިވަނަ ާރަޖިސްޓަރީގައި ހަރުމުދަލުގެ
)ބްރޭންޑް،ާޮމޑެލް،ާސީރިއަލްާނަންބަރު،ާާއިތަފުސީލ ާ،މުދަލުގެާފުރިހަަމނަމ އިާއި،ކޮންމެާމުދަލެއްގެާއިންވެންޓްރީާޯކޑުާނަންބަރ 

މަރ މ ތެއްކުރެވި މުދަލުގެާހ ލަތާު، ާ(އިންމުާމަޢުލޫމ ތ ފައިާވ ނަމަާއެކަމެއްގެާތަފުސީލުާއަދިާމިނޫންވެސްާމުހިމިންާނުވަތަާބަރުދަްނާ،
ާތަނ  ާހުރި ާތ ރީޚ ާ،އިމުދ  ާލިުބުނ ާއަގ ، އިމުދ  ާބަަދލުާާއިމުދަލުގެ ާައންނަ ާ)ފަހުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއިތުރު ާއަދި )ވަކިވަކިން(
ާއެނގޭގޮތަށް(ާ ާާރަޖިސްޓަރީގައިއެ ާބެލެހެއްިޓފައި ާފުރިހަމަކޮށް ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާ)ބ(11.03ާާހުްނނަންވ ނެކަމަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ާ ާއިދ ރ ގެާނަމަވެސް ާއެއްފަހަރ ާ،މ އިނުވ ކަާހިމަނ ފައިާއަގުާާހަރުމުދަލުގެާބައެއްާރަޖިސްޓްރީގައިާހަރުމުދަލުގެާކައުންސިލުގެ
ާާއަގުާާޖުމްލަާބަދަލުގައިާހިމެނުމުގެާވަކިވަކިންާއަގުާހަރުމުދަލުގެާބައެއްާގަންނަ ާފ ހަގަކުރަމެވެ. އަދި،ާހިމަނ ފައިވ ކަން

އެާރަޖިސްޓްރީްނާ ލެޕްޓޮޕެއްގައިާހަރުމުދަލުގެާކޯޑުާނަންބަރުާޖަހ ފައިާނުވ ކަމ އިާގިނަާދުވަސްވެާބ ވެާހަލ ކުވެފައިާހުރިާހަރުމުދ ާ،
ާއަދ ހަމަކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަުކރެވުނެވެ.

އެާާ،މިލްކިއްޔ ތުގައިާހުންނަާަހރުމުދ ާހަމައަށްާހުރިތޯާމަދުވެެގްނާއަހަރަކުާއެއްފަހަރުާއެއްގެއިދ ރާ ާދައުަލތުގެމީގެާއިތުރުން،ާ
ނޑައަޅ ާއުސޫލެއްގެާމަތިންާޗެކުކޮށްާބަލަންވ ނެކަމަށ ިއ،ާޗެކުކުރ އިރު،ާތަކެތިާގިނަދުވަހަްށާ އޮފީހެއްގެާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ާކަ

11.04ާގެާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުތެއްގައިާމަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯާބަލަންވ ނެކަަމށްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއެކަށީގެންވ ާގޮ
ާވީނަމަވެސް ާ)ބ(ާގަިއާބަޔ ންކޮށްަފއި ާތެރޭގައ2018ާާިާ،މ އްދ ގެ ާައހަރުގެ ާވަނަ ާކައުންސިލުގެ ާއިިއދ ރ  ާއެގޮތަްށާން އެކަން

ާށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ކޮ

ާ ާާއިދ ރ ގެާކައުންސިލުގެއަދި ާދަށުގައިވ  ާޢިމ ރ ތަާޕްލ ންްޓގެާއައިސްބެުލމުގެ ާނަުމގައި ާއިދ ރ ގެ ާއެ ވާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިކީ
އެހެންކަމުންާޢިމ ރ ތެއްނޫންކަން ހަރުމުދަލެއްކަންާނުވަތަާޫނންކަންާާކައުންސިލުގެާއިދ ރ ގެކީާޕްލ ންޓަާއައިސްއެާާ،ފ ހަގަކުރަމެވެާ.

ާ.ޔަގީންކުރެވޭގޮތްވަނީާނުވެފައެވެ



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ާީ 331ފެކްސް:3939ާާ 332ފޯން:ާ.ާދިވެހިރ އްޖެާ މ ލެ، އަމީރުާއަޙްމަދުާމަގު، ،ވަނަާފަންގިފިލ (1ާބިލްޑިންގާ)ާޣ ޒީ

ގ51ާެސަފުހ ާ 13  
 

ާ ާނުބެލެހެއްޭޓނަމަ ާފުރިހަމަކޮށް ާރެކޯޑުތައް ާހަރުމުދަލުގެ ާއަދި ާއިދ ރ ގެހަރުމުދ  ާއަުގާާކައުންސިލުގެ ާފުރިހަމައަށް މިލްކިއްޔ ތު
ާގައިާބޭނުކުރުމަކީާއެކަށީގެންވ ަކމެކެވެ.މުދ ާނަހަމަާޮގތުގިާވ ނުވ ާނޭނނުކުރެވުމުގެާއިތުރަށް،ާހަރުމުދަަލށްާ

ާދިންގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ގޮތަށ11.03ާާްވަނަާމ އްދ އ އ11.02ާާިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާާ)ހ( ދައުލަތުގެާކެޕިޓަްލާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިވާ 
ކެޕިޓަލްާޚަރަދުގެާގޮތުގައިާާ،ބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްގެންާހޯދ ާހަުރމުދަލ އި،ާއެހީގެާގޮތުގައ އިާއެނޫންާގޮތްގޮތުންާިލބޭާމުދަލ އި

ާކުރެވޭާމަސައްކަތްާދައުލަތުގެާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީގައިާހިމަނައިގެންާބެލެހެއްޓުަމށްާދަންނަވަެމވެ.

ހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީގައިާހިމަނަންޖެޭހާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާގައިވ ާގޮަތށ11.03ާާްާދައުަލތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެ)ށ(ާ
ާއެާރަޖިސްޓްރީާފުރިހަމައަށްާއަދ ހަމަކޮށްާބެލެހެއްޓުަމށްާދަންނަަވމެވެ.ާ،ޢުލޫމ ތުތައްާހިަމނައިމުހިންމުާމަ

ހަރުމުދ 11.04ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ)ރާ( އިދ ރ ގެާމިލްިކއްޔ ތުގައިވާ  ގޮތަށާް، ގައިވާ  ހަމައަށްާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބާ(
ާ ާއެއްފަހަރުހުރިތޯ ާއަހަރަކު ާގަވ އިދުންާއެާ،މަދުވެގެން ާމަތިން ާއުޞޫލެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ާއިދ ރ ގެ

ާޗެކުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާ

ާގޮތްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ދިންާ މައްސަލަތަކ އި އެހެނިހެންާ ފ ހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި

ނަމަވެސްާއެކަށީގެންވާ ާނުދިޔަާއިދ ރ އަށްާގަވ އިދުންާލިބެމުންާާގެާކައުންސިލުާފައިސ ާާލިބޭާއައިސްާވިއްކައިގެންާ .6
ާފިޔަވަޅެއްާއަޅ ފައިނުވުންާ

"ކައުންސިލުގެާއިދ ރ އ  ދެމެދުާވެފައިވާ  ވަަނ3.10ާާާގެާާދިނުމ އިާެބހޭާެއއްބަސްވުން"އްޓ ހަލަބަނދަރުާބައިާއަމިއްލަާފަރ ތަކާ 
ނޑައައިއިދ ރާ ގައިާކައުންސިލުގެާމ އްދ  ޚިދުމަތެއްގެާގޮތުގައިންާދޭންާކަ ތަކެއްޗ އިާއިާއިދ ރ ާކައުންސިލުގެާޅ ފައިވާ  ންާވިއްކާ 

ާޚިދުމަތްތައް ާޚިދުމަތްތައް(ާ،ދޭ ާފަަދ ާފެން ާއަިދ ާފަރ ތުންާާއިަމސައްކަތ ާ،)އައިސް ފޯރުކޮށްދޭންވ ނެކަމަށ އި،ާާހަވ ލުވ 
ާާއެކަންތައްތަކަށް ާފައިސ  ާކައުންސިލުލިބޭ ާއިދ ރ އ ަބލައިގަނެ ާާއިާގެ ާާބަޔ ންކޮށްފައިހަވ ލުކުރަންވ ނެކަމަށް އައިސްާވީނަމަވެސް

ކަންާމިހެންއޮތްއިރު،ާދ ކަންާފ ހަގަކުަރމެވެ.ާށްާފޮނުވަމުންާނުގެންގެާއިދ ރ އަގަވ އިދުންާކައުންސިލުާވިއްކައިގެންާލިބޭާފައިސ 
ކުރެވޭނެާާޢިމ ރ ތުގައިއައިސްާޕްލ ންޓްގެ ްނާފަރ ތުއައިސްާޕްލ ންޓްާބަލަހައްޓ ާފަހަރުާބައެއްާާ،ތްކަމ އިގޮތެއްާނެާފައިސ ާރައްކާ 

ާއިދ ރ އަކައުންސިލު ާާންފޮނުވަާފައިސ ާށްގެ ާާެދާަހފުތ އަށްވުރެާނުވަތައެކެއް ާގިނަދުވަސް ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއެާޭހދަވުރެ ާވ ކަން
ގަވ އިދުން ންާއެފައިސާ އިާއިދ ރ ާގެމުންާނުދިޔަާނަމަވެސްާކައުންސިލުާފޮނުވަާާށްގެާއިދ ރ އަާދުވަހުންާދުވަހަށްާކައުންސިލުފައިސާ 

ާއެކަށީގެންވ ާފިޔަވަޅެއްާއަޅ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ހޯދަންާ

ސ ާދުަވހުންާދުވަހަށްާކައުންސިލުގެާއިންތިޒ މެއްނެތި،ާއެފައިހަރުދަނ ާފައިސ ާރައްކ ކުރެވޭނެާގެާޢިމ ރ ތުގައިާއައިސްާޕްލ ންޓް
ާވ ނުވ ނޭއިދ ރ އަ ާއަށް ާފައިސ  ާހަވ ލުނުކުރ ނަމަ، ާފުނށް ާގެއްލުމުގެ ާއޮންނ ގި ާމެދުވެރިާނެރުސަތު ާކަމެއް ާއެފަދަ ާއަދި އެވެ.
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