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ާވަނަާއަހަރުގ2018ާާެކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާގުރައިދޫާމ ލެއަތޮޅުާ
ާމ ލީާބަޔ ންތަކަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދޭާރިޕޯޓްާ

 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ާމަޖިލީހަށ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތޯރިޓީއަށ އިާާ،ރައްޔިތުންގެ ާގަވަރމަންޓް ާ،ލޯކަލް
ާ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާރައިދޫާގުާމ ލެއަތޮޅުާ

ާާތަޢ ރަފުާ

ކައުންސިލްގެާާގުރައިދޫއަތޮޅުާމ ލެާ)އޮޑިޓްާޤ ނޫުނ(ގެާދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނ4/2007ާު މިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީާޤ ނޫނުާަނންބަރުާ
ާ،އޮޑިޓަރާެޖނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމ އިމެދުާ އަށްާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކ 2018ާޑިސެންބަރ31ާާުއިދ ރ ގެާ

ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާެއާއަހަރަށްާއެާކައުންސިލުްނ2018ާާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާރައިދޫގުއަތޮޅުާމ ލެ
އެއްގޮތަށްާރިފ ސްކު ގޮތަށްާ،ބަޖެޓާ  ނޑައެޅިފައިވ ާ،އެާއިދ ރ ގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވާ  ބަެޖޓުގައިާާ،ާކަންތައްތަކަށްބަޖެޓުގައިާކަ

ާ ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާހިންގ ާާ،ބެލުމ އިޚަރަދުކުރުމަށް ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާއަދި ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ
އ ދައުލަތުގެާމ ލިއްަޔތުގެާޤ ނޫނުާ)3/2006ާޤ ޫނނުާނަްނަބރުާބަލަހައްޓ ފައިަވނީާ ޤ ނޫނުާާ،އިއިާދައުލަތުގެާމ ިލއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާ(

އެއްގޮތަށްތޯާބަލައި،ާއެާއިާ(ާއ ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނު)7/2010ާނަންބަރުާ
ާބަޔ ންުކރުމ އި ާދެކޭގޮތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމިންވަރ މެދު ާޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ާގަވ އިދުތަަކށް ާކުރަންާާ،ޤ ނޫނުތަކ އި އިޞްލ ޙު

2006/3ާޖެހޭކަމަށްާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންކަމ މެދުާއިޞްލ ޙީާފިޔަވަޅުާއެޅުމަށްޓަކައިާއެާކަންކަންާޤ ނޫނުާނަްނބަރުާ
ކައުންސިލްގެާާރައިދޫގުައތޮޅުާމ ލެމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ ިއާއެއްގޮތްާވ ގޮތުގެާމަތީންާ ވަނ36ާަާގެާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(

ާހުށަހެޅުމ އެކުއި ާވެރިޔ އަށް ާޒިންމ ދ ރު ާމ ލީ ާާ،ދ ރ ގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމ އްދ ގައ213ާާިދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ
ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމެވެ.ާމިާރިޕޯޓުާރައްޔިތުންނަށްާާބުނެފައިވ ގޮތުގެާމަީތންާއެާކަންކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvާާއޮފީހުގެާވެބްަސއިޓްާފެންނ ނެެހންާމި

ރިޕޯޓުގެާފުރަތަމަާބައިގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީާމ ލީާަބޔ ންތަކުގެާސައްޙަކަމ  މެދުާމިާރިޕޯޓުާއެކުލެވިގެންވަނީާދެާބައެއްގެާމައްޗަށެވެާ.
ދެވަނަާބައިގައިާބަޔ ންކޮށްއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮ (ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު)ާ 2006/3ޤ ނޫނުާނަންބަރުާާފައިވ ނީތެވާެ.

)ދިވެހިާރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުނ7/2010ާާްދ އިާޤ ނޫނުާނަމްބަރުާއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިއިާދައ 
ާއަށް ާޤ ނޫނު( ާމިންވަރ އިާހިންގުމުގެ ާޚަރަދުކުރުމުގައިާ،ޢަމަުލކޮށްފައިވ  ާބަޖެޓުން ާއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެާާ،ކައުންސިލްގެ

ާނިންމުންތަކ ާއެއްގޮތަށްާޢަަމލުާކޮށްފައިވ ާމިންވަރ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތެވެ.

2018ާޑިސެންބަރ31ާާުކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާާރައިދޫގުއަތޮޅުާމ ލެއަށްާހިމެނިފައިވ 31ާާއިނ13ާާްާމިާރިޕޯޓ އެކުާސަފުޙ ާ
ލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮުތގެާބަޔ ނ އި ފ ސްކުރެވުނުާާ،ގައިާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާފައިސާ 

http://www.audit.gov.mv/


 

 

 

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

ގ73ާާެސަފުހ ާ 2  
 

ާބަޔ ނ އި ާހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ާބަެޖޓުން ާއެ ާވ ާ،ބަޖެޓ އި ާނޯުޓތައް ާތަފުޞީލު ާގުޅޭ ާބަޔ ންަތކ  ާބަލައިާނީމި ާއޮފީހުން ާމި
ާއިތުރުންއޮޑިޓް ާމީގެ ާސަފުާ،ކޮށްފައެވެ. ާރިޕޯޓ އެކު ާމި 32ާާޙ  ާހިމެނިފައިވ އ37ާައިން ާމ ލީާާ،ށް ާބަޔ ނ އި ިމލްކިއްޔ ތުގެ

ާޮކށްފަެއވެ.ާއެާބަޔ ންތަކުގައިާއޮޑިޓްއޮޑިޓްއެާބަޔ ްނތަކ އިާގުޅޭާނޯޓުތައްވެސްާވ ނީާމިާއޮފީހުންާބަލައިާާ،ޒިންމ ތަކުގެާބަޔ ނ އި
ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަ ާމައްސަލައެއް ާވަރުގެ ާއަންނަންޖެހޭ ާާ،ރިޕޯޓަށް ާގަވ އިދުތަކ ާރިޕޯޓުމި ާ"ޤ ނޫނުތަކ އި ާބައި ާދެވަނަ ގެ

ާ"ާގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.ރިޕޯޓުއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިްނވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރ ާ

ަކންތައްތައްާ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންާާގުރައިދޫައތޮޅުާމ ލެމިާރިޕޯޓުގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިވާ  ަކއުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއިސްވެރިންނާ 
 ހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާމިާފުރުޞަތުގައިާޝުކުރުާދަންނަވަެމވެ. ގައިާއެހީތެރިވެދެއްވިއޮޑިޓްމިާާ،ފ ހަގަކޮށް

ާރިޕޯޓުާމެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ މ ލީާބަޔ ންތަކުގެާސައްޙަކަމ އިާ

ާމ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކޮށްާހުށަހެޅުމުގައިާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ގޮތުގެާމަތިނ3/2006ާްޤ ނޫނުާނަްނބަރުާ ާ،)ދަުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫުނ(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތްވާ 
ާމ ލެ ާބެލެހެއްޓުމ އިާރައިދޫގުއަތޮޅު ާކަންތައްތައް ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާއެއްގޮތަށްާާ،ކައުންސިލްގެ ާޙަޤީޤަތ  ާިހސ ބުތައް އިދ ރ ގެ

ާތައްޔ ރުކޮށް ާފުރިހަމަކަމ އެކު ާ)ާ،ސައްޙަކަމ އި ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ R-20ާ/2017ދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައ15.01ާާި(ާގެ ވަނަ
ނޑ އިާއެއްގޮތަށްާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ 15.03ާންާއެާގަވ އިދުގެާމަޢުލޫމ ތުާހިމަަނއިގެބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މިާާ،އޮނިގަ

 ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ އަށްާރައިދޫމ ލެއަތޮޅުާގުއޮޑިޓްާކުރުމަށްާމިާއޮފީހަށްާހުށަހެޅުމަކީާާ،އަހަރީާމ ލީާބަޔ ންތައްާއެކުލަވ ަލއި
ާ ާނަްނބަރު ާޤ ނޫނު(3/2006ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާާ)ދައުލަތުގެ 46ާާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމ ލީާވަނަ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ދަށުން

ލިބުނުގޮތ އިާހޭަދކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ނ އި ބަޖެުޓްނާ ބަޖެޓ އިާއެ ފ ސްކުރެވުނުާ،ޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާފައިސާ 
ާބަޔ ން ާޕަބް، ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ާފައިނޭންޝަލްާ"އިްނޓަރނޭޝަނަލް ާ)އިޕްސަސް(: ާއެކައުންޓިންގާސްޓޭންޑަޑް ާސެކްޓަރ ލިކް

ނޑުާލ ޒިމްކުރެއެވެ. ާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާދަާކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގ"ާއ އިާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާމިާއޮނިގަ

ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާމި ާނަމަާ،ތެރޭގައިާއަދި ާސަބަބުން ާއޮޅުމެއްގެ ާނުވަތަ ާސައްޙަނޫންާާ،ވެސްޚިޔ ނ ތެއް ނޑުގޮތެއްގައި މައިގަ
އެކަށީގެންވ ާހަރުަދނ ާއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްތަްއާ، 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.

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

އަށްާނިމުނުާމ ީލ2018ާާޑިސެންބަރ31ާާުާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާރައިދޫމ ލެއަތޮޅުާގުއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީާ
ާއޮާއަހަރުގެ ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާބަޔ ންކުރުމެވެ.ާމިާާ،ޑިޓްކުރުމަށްފަހުއަހަރީ ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަޔ ންތަކ މެދު ާމ ލީ އެ

އޮފީހުންާމިާއަހަރީާމ ލީާބަޔ ންަތއްާއޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީާއިންޓަރޭނޝަނަލްާސްޓޭންޑަޑްސްާއޮންާއޮޑިޓިންގާއ އިާއެއްގޮތަށެވެ.ާ
ާޢަމަލުކުރު ާއެއްގޮތަށް ނޑ އި ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާސައްޙަނޫންާާ،މ އިއޮޑިޓަރުންގެ ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ާބަޔ ންތަކަކީ ާމ ލީ ާއަހަރީ މި
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ާނުވ  ާހިމެނިފައި ާޔަޤީންާމަޢުލޫމ ތު ާއެކަށީގެންވ  ާއޮޑިޓްބަޔ ންތަކެއްކަން ާދެނެގަނެވޭގޮތަށް ާރ ވައިާކަމ އެކު ާމަސައްކަތްތައް ގެ
ާހިންގުމަށްާމިާސްޓޭންޑަޑްތައްާލ ޒިމްކުރެއެވެ.

މ ލީާަބޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާޢަދަުދތަކ އިާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަަވރުާކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާއޮޑިޓެއްާއެކުލެވިގެންވަނީާ
ާބިނ ވެގެންވަީނާ ާއިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅ  ާކަ ާމިގޮތަށް ާމައްޗަށެވެ. ާފުރިހަމަކުރުމުގެ ާއިޖުރ ތުތައް ާއެ ނޑައަޅައި ާކަ އިޖުރ ތުތަކެއް

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

މުއައްސަސ ގެާއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްތަކަށްާއޮޑިޓަުރްނާާ،ށަހެޅުމ އިާގުޅޭމ ލީާބަޔ ންަތއްާތައްޔ ރުކުރުމ އިާހު، މިންވަރުާބެލުމުގައި
ާރަނގަޅުާ ާސިޔ ސަތުތަކަކީ ާބޭނުންކޮށްފައިވ  ާހުށަހެޅުމުގައި ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާއަދި ާހިމެނެއެވެ. ރިޢ ޔަތްކުރުން

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

ާހިމެނެއެވެ.

އިާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރުމަށްާވ ގިދޭާހެކިތައްާމ ލީާަބޔ ންތަކުގައިާހިމެނޭާޢަދަދުތަކ ، އޮޑިޓެއްާއެކުލެވިގެންވަނީ
އޮޑިޓުކުރެވުނުާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާއެކުލެވިފައިާާ،ޓެސްޓްާބޭސިސްއަށްާބަލައިާދިރ ސ ކުރުމުގެާމައްޗަށެވެ.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު

ތެރޭގައިާހުރެދ ނެާއެންމެހ ާހީނަުރާ ރެވުނުާމުއައްސަސ ގެއޮޅުވ ލުންތަކ އިާއޮޑިޓުކުާ،ހުރުންާއެކަށީގެންވ ާެއންމެހ ާޮއޅުންތަކ އި
ާކަންތައްތައްާއޮޑިޓުގައިާފ ހަގަާކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްާބަލައިެގންާުނވ ނެއެވެ.ާ

ާމިާ ާހޯދިފައިވ ކަމަށް ާހެކި ާއެކަށީގެްނވ  ާމިންވަރަށް ާބަޔ ންކުރުމަްށާބޭނުންވ  ާދެކޭގޮތް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ
 ންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާއޮފީހު

ާއެޑްވ ރސްާއޮފީނިއަންއެއްާދެވުނުާސަބަބުާ

1. ާ ާއިދ ރ ގެ 2018ާާކައުންސިލްގެ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާބަޔ ްނތަކުގެ ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ާލިބުނުގޮތ އިާ"ވަނަ ފަިއސ 
ގައި،ާއަހަރުާނިމުނުއިރުާހުިރާފައިސ ާއ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާެބލެވޭާތަކެތީގެާގޮތުގަިއާ"ާހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ން

ރުފިޔ އަކީ،ާއަހަރުާ(ާއެއްާމިލިއަންާއަށްާސަތޭކަާހަތްދިހަާދެާހ ސްާހަތަރުާސަތޭކަާހަތެއް)1,872,407ާހިމަނ ފައިވާ 
ާއެ ާކަމަށް ާއަދަދު ާފައިސ ގެ ާހުރި ާއިދ ރ ގައި ާކައުންސިލްގެ ާއެކައުންޓްތަކުގެާނިމުނުއިރު ާބޭންުކ ާއިދ ރ ގެ

ާ ާއަދަދަށްވުރެ ާދައްކ  ާބ ކީއިން ާތިޖޫރީ ާސަތޭކަާ)1,013,191ާސްޓޭޓްމަންޓުްނނ އި ާއެއް ާހ ސް ާތޭރަ ާމިލިއަން އެއް
، ފައިސ އ އިއަހަރުާފެށުނުއިރުާހުރިާރުފިޔ ާއިތުރުާއަދަދެއްާކަމުގައިވުން.ާމިހެންާދިމ ވެފައިވަނީ،ާ(ާއްނުވަދިހަާއެކެ

ާހިމަނ ފައިާނުވ ީތާސައްޙަކަމ އެކުާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާއަހަރުތެރޭާކުރެވުނުާޚަރަދުާއަދިާރޭާލިބުނުާފައިސ އ އިއަހަރުތެ
 ކަމުގައިވުން؛

ާހިލޭާާާ،ގައި"ާަބޔ ންާގޮތުގެާހޭދަކުރެވުނުާބަޖެޓުންާއެާބަޖެޓ އިާފ ސްކުރެވުނު"ާހިމެނޭާތެރޭގައިާބަޔ ންތަކުގެާމ ލީ .2
ާބަޖެޓުާކުރެވުނުާރިވައިޒްާއަދިާފ ސްކުރިާ،ގުޅޭޮގތުންާހަރަކ ްތތަކ ާއެހެނިހެންާކައުންސިލްގެާާގޮތުގައ އިާއެހީގެ

 ާނުވުން؛ާހިމަނ ފައިާޚަރަދުާކުރެވުނުާއަދިާލިބުނުާތެރޭާއަހަރުާޢަދަދުތަކ އި
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ާޕަބްލިކްާއިންޓަރނޭޝަނަލް"ާ،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ނީާގައިާމިާމ ލީާބަޔ ންތައ2ާްބަޔ ންތަކ ާގުޅޭާނޯޓްާނަމްބަރުާާމ ލީ .3
"ާއެކައުންޓިންގާއޮފްާބޭސިސްާކޭޝްާދަާއަންޑަރާރިޕޯރޓިންގާފައިނޭންޝަލް:ާސްޓޭންޑަޑްާއެކައުންޓިންގާސެކްޓަރ

(ާ ާއަހަރުގެ ާކުރީ ާއެއްގޮތަށް ާއ  ާސްޓޭންޑަޑް ާމި ާވީނަމަވެސް، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަމުގައި ާއެއްގޮތަށް ވަނ2017ާާައ 
 ާަބޔ ނުގައިާހިމަނ ފައިނުވުން؛އަހަރުގެ(ާހިސ ބުތައްާމިާމ ލީ

ާއެޑްވ ރސްާއޮޕީނިއަންާ

ާގޮތުގައި ާދެކޭ ާއޮފީހުން ާމައްސަލަތަކުގެާސަބަބުންސަބަބުާދެވުނުާއޮފީނިއަންއެއްާއެޑްވ ރސް"ާ،މި ާފ ހަގަކޮށްފައިވ  ، "ާދަށުން

ާާމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާންޑިސ31ާެގުރައިދޫ 2018ާާބަރ ާއަހަރުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާލިބުނުގޮތ އިާގައި "ފައިސ 
ނޑުާގޮތެއްގައި،ާއަކީާާފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާހޭދަާކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ން" ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެާބަޔ ން"ާއ އިާ" މައިގަ
ާކައުންސިލްގެ ާގުރައިދޫ ާއަހަރ2018ާުޑިސެންބަރ31ާާުާމ ލެއަތޮޅު ާމ ލީ ާނިމޭ ާއ އިާއެާއަށް ާފައިސ  އެާާ،އިދ ރ އަްށާލިބުނު

އަދިާއެާއަހަރަށްާފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަޖެޓުންާާ،އިސ އިންާކުރެވުނުާޚަރަދ އިފަ މ ލީާއަހަރުގެާނިޔަލަށްާބ ކީާހުރިާފައިސާ 
ާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާ ާޕަބްލިކް ާ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ާދައްކުވައިދޭ ާއެއްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ  ާތެދުވެރިކަމ އެކު ާގޮތް ހޭދަކުރެވުނު

ާ)އިޕްސަސް ާއެއްގޮތަށްާސްޓޭންޑަޑް ާއ އި ާއެކައުްނޓިންގ" ާއޮފް ާބޭސިސް ާކޭޝް ާަދ ާއަންޑަރ ާރިޕޯޓިންގ ާފައިނޭންޝަލް :)ާ
ާ.އްނޫނެވެފައިވ ާމ ލީާބަޔ ންތަކެާށްތައްޔ ރުކޮ

މިންވަރ ާ އެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  ރިޕޯޓުާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކާ  ާމެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ 

ާއެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމުގައިާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކާ 

ާމަތީގައިާ ާކަމަށް ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާވެރިޔ  ާޒިންމ ދ ރު ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާގުޅޭގޮތުން ާހުށަހެޅުމ އި ާތައްޔ ރުކޮށް ާބަޔ ންތައް މ ލީ
ާއިތުރުން ާމަސްއޫލިއްޔަތުެގ ާާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާނަްނބަރު ާލ މަރަކުޒަކ7/2010ާާީޤ ޫނނު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާގެ ާޤ ޫނނު( ާހިންގުމުހެ ާބަލަހައްޓަންވ ނ88ާާީއުޞޫލުން ާމުދ  ާއ އި ާފައިސ  ާލިބޭ ާއިދ ރ އަށް ާކައުންސިލް ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ގޮތުގެާމަތިންާ ބެލެހެއްޓުމުގެާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުތަކ އިާއެއްގޮތްވާ  ޤ ޫނުނާާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން،ދައުލަތުގެާމުދަލ އިާފައިސާ 

ާ ާޤ ނޫނު)3/2006ާނަންބަރު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާކަންކަމާ ާ،އި(ާއ ދައުލަތުގެ ާމ ލީ ާކައުންސިލްގެ ާގަވ އިދ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާކައުންސިާގުރައިދޫމ ލެއަތޮޅުާާ،ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ އިާއެއްގޮތްވ ާގޮުތގެާމަތިން

ާހިންގ  ާއެއްގޮތަށްާ،ބެލެހެއްޓުމ އިާ،ކަންތައްތައް ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި ާކައުންސިލުން ާއެ ާއަހަރަށް ާއެ ާކުރުމުގައި އެާާ،ޚަރަދުތައް
ނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށްާ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާގޮތަށް މަށްާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުާ،ބަޖެޓުގަިއާކަ

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގައިާޚަރަދުކުރުމ އި ކައުންސިލްގެާހިސ ބުތައްާހަޤީޤަތ ިއާއެއްގޮތަށްާޞައްޙަކަމ އިާފުރިހަމަކަމ އެކުާާ،ކަ
ާބެލެހެއްޓުމަކީވެސްާއިދ ރ ގެާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގ3/2006ާާެހެްއޓުމުގައިާޤ ނޫނުާަނންބަރުާއެހެނިހެންާމ ލީާކަންކަންާހިންގައިާެބލެމީގެާއިތުރަށްާއަދިާ
ާވެރިޔ ގެާ ާޒިންމ ދ ރު ާމ ލީ ާކައުންސިލްގެ ާޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ  ާމ ލިްއޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާއ އި ޤ ނޫނު(

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ާ
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ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ާ ާބަޔ ންތަކުގެ ާއިތުރުންމ ލީ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާދެކޭގޮތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާގުާ،ސައްޙަކަމ މެދު ކައުންސިލްގެާާރައިދޫމ ލެއަތޮޅު
ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ  ާފ ސްކޮށްދެއްވި ާކައުންސިލުން ާއަހަރަށް ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ާޚަރަދު ާބަޖެޓުން ާމަޤުޞަދުތައްާާ،އިދ ރ ގެ އިދ ރ ގެ

ާގޮތަށް ނޑައެޅިފަާ،ޙ ޞިލްވ  ާކަ ާކަންތައްތަކަށްބަެޖޓުގައި ާތެރޭގައިޯތާާ،އިވ  ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި
ާޤ ނޫނ އިާ،ބަޔ ންކުރުމ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަލަހައްޓ ފައިވަީނާދައުލަތުގެ ާހިންގ  ާކަންކަން ާމ ލީ ާމ ލިއްޔަތުގެާާ،އިދ ރ ގެ ދައުލަތުގެ

ާއެހެ ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ  ާމ ލީ ާކައުންސިލްގެ ާަބލައިގަވ އިދ އި ާއެއްގޮތަށްތޯ ާގަވ އިދުތަކ އި ާޤ ނޫނުތަކ އި އެއަްށާާ،ނިހެްނ
ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަކީވެސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ާތެރޭގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާޤ ނޫުނތަކ އިާ، މި ާބަޔ ންކުރެވުނު ާކުރިން ާހިންގުމުގައި، ާކަންކަން ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ކައުންސިލް
ާ ާބެލުމަށ އި، ާމިންވަރު ާކުރެވިފައިވ  ާއަމަލު ާއެއްގޮތަށް ާޚަރަދުކޮށްފައިވަީނާގަވ އިދުތަކ އި ާބަޖެޓުން ާއިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ

ހެކިާހޯދުމުގެާގޮތުންާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާކައުންސިލުންާފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓުގެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލު ކުރުމަށްތޯާބެލުމަށްާބޭުނންވާ 
ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާާ،އިޖުރ ތުތައްާފުރިހަމަކުރުންާހިމެނެއެވެ.ާމިާއިޖުރ ތުތަކުގެާތެރޭގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އި

ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤާ  ނޫުނތަކ އިާގަވ އިދުތަކ އިާޚިލ ފަށްާޢަަމލުކޮށްފައިވުމުގެާފުރުޞަުތާގަވ އިދ އިާކައުންސިލްގެާމ ލީާކަްނކަމާ 
ާއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.

ާ ާގުމިގޮތުން ާާރައިދޫމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ އިން ާއ2018ާާެކައުންސިލްގެ ާއަހަރަށް ާއެ ާޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ވަނަ
ާއެ ާބަޖެޓ  ާފ ސްކޮށްދެއްވި ާގޮތަށް، އްގޮތަށްކައުންސިލުން ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވާ ާ،އިދ ރ ގެ ާކަ ބަޖެޓުގައި

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެޭރގައި، ކަންތައްތަކަށް އަދިާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އ އިާއެާއިދ ރ ގެާާ،ތޯާބެލުމަށ އިބަޖެޓުގައިާޚަރަދުުކރުމަށްާކަ
ދައުލަތުެގާާ،ދައުަލތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާޤ ނޫނ އިމުގައިާންާަކންަކންާހިންގުދަށުގައިވ ާވިޔަފ ރިތަކ އިާފައިސ އ ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެ

ާގަވ އިދ އި ާގަވ އިދުތަކަށްާާ،މ ލިއްޔަތުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެހެނިހެްނ ާގުޅޭ ާކަންކަމ އި ާމ ލީ ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ އަދިވެސް
ވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ކަމަށްާމިާއޮފީުހންާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންާކުރުމަށްާބޭނުްނވ ާމިން

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާ  ޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

ާ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ .1 ާގައ10.09ާިގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއަގުާާ،ވަނަ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ
ާހ ސް)2,000ާ ާދެ )ާ ާފެށިގެން ާހ ސް)35,000ާރުފިޔ އިްނ ާފަސް ާތިރީސް ާކުރުމަށްާ( ާކަމެއް ާދެމެދުގެ ރުފިޔ އ 

ާފަރ  ާހުއްދަދީފައިވ  ާއޭނ  ާނުވަތަ ާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ާބަޔ ންކޮފައިވީހުއްދަދޭނީ ާކަމަށް މ ލެއަތޮޅުާާ،ނަމަވެސްާތެއް
ާއި ާކައުންސިލްގެ ާގުރައިދޫ 2018ާާދ ރ އިން ާއަހަރު ާދ92,758ާެވަނަ ާހަތްާ)ނުވަދިހަ ާފަންސ ސްާާހ ސް ސަތޭކަ

ާރުފިޔ ގެ ާނުވަތަާާއަށެއް( ާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ  ާމި ާހޯދުމުގައި ާޚިދުމަތް ތަކެއްޗ އި
 ން؛ތެއްގެާހުއްދަާހޯދ ފައިާނުވުހުއްދަދީފައިވ ާފަރ  މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ 

ާބަޔ ންާޒިންމ ތަކުގެާމ ލީާމިލްކިއްޔ ތ އި" .2 ާކަރަންޓް)ާޒިންމ ތައްާމ ލީާއަދ ކުރަންޖެހޭާމުއްދަތުގައިާކުރު"ާ،ގައި"
"ާދައްކަންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާހޯދ ާމުދ /ޚިދުމަތްާއަދިާމުއައްސަސ ާއެހެނިހެން"ާހިމަނ ފައިވ ާދަށުންާގެ("ާލައިބިލިޓީސް
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1,323,727ާ(ާ ާސަތޭކަ ާތިން ާމިލިއަން ާހަތ ވީސްއެއް ާހަތްސަތޭކަ ާހ ސް ާތޭވީސް ާހިސ ބުތައްާ( ާގުޅޭ ރުފިޔ އ 
ާކަށަވަރުކުނުކުރެވުން؛ާސައްޙަކަންބަލަހައްޓ ފައިާނުވުުމންާމިާއަދަދުގެާ

ާބަޖެުޓންާާެކޕިޓަލްާދައުަލތުގެާމ އްދ ގައި،ާވަނ11.02ާަާގެ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ .3
ާކެޕިޓަލްާއަދިާމުދާ ާލިބޭާދައުަލތަށްާގޮތްގޮތުންާއެނޫންާާއަދިާާހަރުމުދ ާލިބޭާއެހީގެގޮތުގައިާާޚަރަދުކޮށްގެންނ އި
ޓަންވ ނެކަމަށ އިާއަދިާބަލަހައްާހިމަނައިގެންާރަޖިސްޓަރީގައިާހަރުމުދަލުގެާދައުލަތުގެާމަސައްކަތްާކުރެވޭާޚަރަދުގެގޮތުގައި
ާގަވ އިދުގެ ާބ)ާމ އްދ ގެާވަނ11.03ާަާމި ާރަޖިސްޓްރީގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާގައި( ާހަރުމުދަލުގެ ާމަޢުލޫމ ތުތައް

ހިމަނަންވ ނޭާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވީނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާގުރައިދޫާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީާ
ާމ ލީާޒިންމ ތަކުގެާބަޔ ން"ާގައިާދެންނެވުނުާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާއަދ ހަމަކޮށްާބަލަހައްޓ ފަިއނުވުމުްނާ"މިލްކިއްޔ ތ އި

ާ ާހިމަނ ފައިވ  ާގޮތުގައި ާސަތޭކ6,144,145ާާަހަރުމުދަލުގެ ާއެއް ާހ ސް ާހަތަރު ާސ ޅީސް ާސަތޭކަ ާއެއް ާމިލިއަން )ހަ
 ސ ޅީސްާފަހެއް(ާރުފިޔ ގެާސައްހަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތުން.

ބަލައިގަންަނނަމަ،ާއިާދައުލަތުގެާތަނަކަށްާފައިސާ ގަގެާ)ހާ(5.05ާާގެ(R-20/2017)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ .4
ާ ާވީނަމަވެސް، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަމަށް ާދޭންވ ނޭ ާރަސީދު ާފަރ ތަށް ާދެއްކި ާއިދ ރ އިންާފައިސ  ާކައުންސިލްގެ ގުރައިދޫ

ފޯރުކޮށްދީގެންާލިބުުނާހެއްދުމުގެާޚިދުމަތްާާ(ޑީާކ ޑު.އައި)ދިވެހިާރައްޔިތެއްކަންާއަންގައިދޭާކ ޑުާވަނަާއަހަރ2018ާާު
ާހޭދަކުރެވުނުާ ާލިބުނުާއަދި ާދިނުމަށް ާމިާޚިދުމަތް ާނުވުމުން ާބަލަހައްޓ ފައި ާއެއްވެސްާގޮތަކަށް ާގެާހިސ ބުތައް ފައިސ 

 އަދަދުާއެނގެންނެތުްނ؛

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާ ާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

ާާ،މިާއޮފީހުންާދެކޭާގޮތުގައި

ޤ  މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާ)ހާ( މައްސަލަބަޔ ާގައިާާ(1އަސ ސްގެާ)ޫނނ އިާގަވ އިދަށްާޢަމަލުުކރެވިފައިވާ  ާންކޮށްފައިވާ 
ާާ،ފިޔަވައި ާާގުރައިދޫމ ލެއަތޮޅު ާއިދ ރ ގެ ާއަހަރަށ2018ާާްކައުންސިލްގެ ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ާޚަރަުދ ާބަޖެޓުން ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާފ ސްކު ާގޮތަށްާރިކައުންސިލުން ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވ ާކަންތައްތަކަށްާ،ބަޖެޓުގެ ާކަ ާބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުގައިާާ،އެ
ނޑައެޅިފައިވ ާމިންވަރަށް ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދަުއލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާކައުންސިލްގެާމ ލީާކަންކަމ ާާ،ކަ

ާދުތަކ އިާއެއްގޮތަށެވެ.ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނ އިާގަވ އި

(4ާ(ާއިންާ)2ގެާ)ާ)ށ(ާއަދިާ"ޤ ނޫނުާތަކ އިާގަވ އިދުތަކަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާމިންަވރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސް"
މައްސަލަތައްާފިޔަވައިާއަށް ނޑުާމަާ،ކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާއެހެނިހެންާމ ލީާކަންކަންާރައިދޫމ ލެއަތޮޅުާގުާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވާ  އިގަ

ބަލަހައްޓ ފައިާވަނީާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާ،ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާކައުންސިލްގެާމ ލީާާ،ހިންގާ 
 ކަންކަމ ާގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ާއެއްގޮަތށެވެ.
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 އިޞްލ ޙުކުރަންާލަފ ދިންާގޮތްާއޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާމައްސަލަތަކ އިާ

އަދަދުާ .1 ސައްަޙާލިބުނުާފައިސ އ އިާކުރެވުނުާަޚރަދުާއަދިާއަހަރުާނިމުނުާއިރުާހުރިާފައިސ ގެާގޮތުަގއިާހިމަނ ފައިވާ 
 ނުވުން

ާ ާއިދ ރ ގެ ާހޭދަކުރެވުނުގޮތ2018ާުކައުންސިލްގެ ާިލުބނުގޮތ އި ާ"ފައިސ  ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާބަޔ ންތަކުެގ ާމ ލީ ާއަހަރުގެ ެގާވަނަ
1,872,407ާތުގައިާހިމަނ ފައިވ ާއަހަރުާނިމުނުއިުރާހުރިާފައިސ ާއ އިާފައިސ ގެާގޮތުގައިާބެލެވޭާތަކެތީގެާގޮާާގައި،ބަޔ ން"ާ

ާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގައިާއަހަރުާނިުމނުިއރުސްާަހތަރުާސަތޭކަާަހތެއް(ާރުފިޔ އަކީ،ާސަތޭކަާހަްތދިހަާދެާހ ާމިލިއަންާއަށްާާ)އެއް
ާފައިސ  ާއަދަހުރި ާގެ ާއެކައުންޓްތަުކގެާސްޓޭޓްމަންޓުްނނ އި ާބޭންކު ާއިދ ރ ގެ ާއެ ާކަމަށް ާއަދަދަށްވުރެާާތިޖޫރީދު ާދައްކ  ާބ ކީއިން
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާ)1,013,191ާ ާއަދަދެއްކަން ާއިތުރު ާނުވަދިހަާއެކެއް(ާރުފިޔ  ާއެއްާސަތޭކަ ާހ ސް ާޭތރަ ާމިލިއަން އަހަރުާއެއް

މ ލީާބަޔ ްނތަކުންާދައްކ ާއަދަދުތަކ އި،ާފައިސ އ އިާާތުގައިގޮތުގައިާބެލެވޭާތަެކތީގެާގޮނިމުނުއިރުާހުރިާފައިސ ާއ އިާަފއިސ ގެާ
އަހަރުތެރޭާާ،ފައިސ އ އިގުޅޭާލިޔެކިޔުންތަކުންާދައްކ ާއަަދދުގައިާބޮޑެތިާތަފ ތުތަކެއްާއަިއސްފައިވަނީ،ާއަހަރުާފެުށނުއިރުާހުރިާ

ާފައިސ އ އި ާޚަރަދުާއަދިާލިބުނު ާކުރެވުނު ާއޮޑިޓުގަިއާާއަހަރުެތރޭ ާނުވުމުންކަން ާހިމަނ ަފއި ާބަޔ ންތަކުގައި ާމ ލީ ސައްޙަކަމ އެކު
 ތަފްޞީލްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ކަމުގެާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާމިގޮތުންާފ ހަަގކުރެވުނުާބައެއްާކަން

ވަނ2018ާާަާ،ަގއިާ"ބަޔ ން"ފައިސ ާލިބުުނާގޮތ ިއާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުެގާމ ލެއަތޮޅުާގުރައިދޫާކައުންސިލްެގާއިދ ރ ގެާ -
ާ ާގޮތުގައި ާފައިސ ގެ ާހުރި ާފެށުނުއިރު ާހަތަރުާ)އެއ1,453,242ާާްއަހަރު ާތިންާމިލިއަން ާފަންސ ސް ހ ސްާާސަތޭކަ

ާވީނަމަ ާހިމަނ ފައި ާރުފިޔ  ާދޭއް( ާސ ޅީސް ާދުއިސައްތަ ާތިޖޫރީއ އ2017ާާިވެސް، ާއަހަރު ާއެކައުންޓުގެާާވަނަ ބެންކު
 ،ާމިާއަދަދަކީާޞައްހަާއަދަދެއްާކަމަށްާބެލެވެްނާނެތުން؛މުންހިސ ބުތައްާފުރިހަމައަށްާބަަލހައްޓ ފައިާނުވު

"ާބަޔ ންާގޮތުގެާހޭދަކުރެވުނުާާޮގތ އިާލިބުނުާފައިސ "ާއަހަރުގެާވަނ2018ާަާއުންސިލްގެާއިދ ރ ގެކަމ ލެއަތޮޅުާގުރައިދޫާ -
ާހ ސްާާހަތަރުާހަްތދިހަާސަތޭކަާައށްާމިލިއަންާތިން)3,874,675ާާލިބުނުކަަމށްާސަރުކ ރުންާގޮތުގައިާއެހީގެާ،ގައި
ާފަހެއްާހަތްދިހަާާސަތޭކަާހަ ާާރުފިޔ ( ާޕަބްލިކްާާހިސ ބުތަުކންނ އިާއިދ ރ ގެާަކއުންސިލްގެާ،ވީނަމަވެސްހިމަނ ފައި

3,381,041ާާދައްކަނީާލިބުނުކަމަށްާގޮތުގައިާއެހީގެާއަހަރުާވަނ2018ާަާއިދ ރ އަށްއެާާސިސްޓަމުންާއެކައުންޓިންގ
ާގޮތ އިާލިބުނުާފައިސ "ާއެހެންކަމުންާއެވެ.ރުފިޔ (ާއެކެއްާސ ޅީސްާހ ސްާއެއްާއަށްޑިހަާސަތޭކަާިތންާމިލިއަންާތިން)

"ާޚަރަދުާހިނގިާއ އިާާފައިސ ާާދޭާމަންފ އަށްާކައުންސިލުގެާފަރ ތަކުންާތިންވަނަ"ާގެާ"ާބަޔ ންާގޮތުގެާހޭދަކުރެވުނު
493,635ާާހިމަނ ފައިވ ާކަމަށްާތަކެތިާބެލެވޭާގޮތުގައިާފައިސ ގެާާފައިސ އ އިާާހުރިާނިމުނުއިރުާާއަހަރުާ،ކޮލަމްގައި

އަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާބ ކީއެއްާކަމުގައިާާއަކީާރުފިޔ (ާފަހެއްާތިރީސްާހަސަތޭކަާތިންހ ސްާނުވަދިހަާސަތޭކަާހަތަރު)
 ނުވުން؛

ވަނ2018ާާަާގޮތުގައިގެާއިދ ރ އިންާދިވެހިާރައްޔިތެއްކަންާއަންގައިދޭާކ ޑުާ)އައި.ޑީާކ ޑު(ާހެއްދުމުގެާފީގެާކައުންސިލް -
އައި.ޑީާކ ޑުާފީާގެާގޮތުގައިާއަހަރުާތެރޭާލިބުނުާފައިސ އ އިާއެާފައިސ އިންާއަހަރުާ ބަލައިގަނެފައިވީާނަމަވެސާް، ފައިސާ 

ލިބުނުާޮގތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ާގައިާހިމަނ ފައިާނުވުމުން ކަުއންސިލްއަށްާލިބުުނާާ،ކުރެވުނުާހޭދަާ"ފައިސާ 
އަދަދުަތކުގެާޞައްހަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތުން.އަދިާހޭދަކުރެ އަިދ،ާާނުާފައިސ ގެާޖުމުލައިގެާގޮތުގައިާހިމަނ ފައިވާ 

ފައިސ އ އިާމިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާޑިޕ ޓްމަންްޓާއޮފްާނޭޝަނަލްާާއައި.ޑީާކ ޑުާފީާގެާގޮތުގައިާބަލައިގަނެފައިވ 
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މިާފައިސ ގެާ، ސ ބުތައްާއެއްވެސްާސިފައެއްގައިާބަލަހައްޓ ފައިާުނވ ތީރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްާދައްކ ފައިވ ާފައިސ ގެާހި
 އަދަދުތައްާދެނެގަނެވެންާެނތުން.

ާގޮތްާދިންާކުރަންާލަފ ާހުާލ ާސްާއިާ

"ފައިސާ ާރިޕޯޓުާކޮށްފައިވ އަހަރުާނިމުނުއިރުާހުރިާކަމަށްާާ،"ފައިސ ާލިބުނުާގޮތ އިާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާބަޔ ން"ާގައި)ހ(ާ
ާ ާފައިސ ގެ ާތަކެތީގެ"ާއަދަދ އ އި ާބެލެވޭ ާ، އިގޮތުގައި ާތިޖޫރީކައުންސިލްގެ ާއެކައުންްޓތަކުެގާާގެއިދ ރ ގެ ާބޭންކު ހިސ ބުތަކ އި،

އަދަދުގައިބ ކީ  ދަްނނަވަމެވެ.ާތައްާގެނައުމަށްއިސްލ ޙުާކަށްާގެްނނަންޖެހޭާތަތަފ ތުާއަންނަާސަބަބުާދެނެގަނެާމ ލީާބަޔ ންާއިންާދައްކާ 

ާގޮތުގައިާއެހީގެކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާިހސ ބުތަކ އިާޕަބްލިކްާއެކައުންޓިްނގާސިސްޓަމުންާދައްކ ާއަދަދުތައްާއަޅ ކިޔައި،ާ(ާ)ށ
އިސްލ ޙުކުރުމަށްާާގޮތުގެާބަޔ ން"ާހޭދަކުރެވުނުާގޮތ އިާލިބުނުާފައިސ ާ"ލިބުނުާއަދަދުގެާސައްޙަާއަދަދުާދެނެގަނެާާސަރުކ ރުން
 ދަންނަވަމެވެ.

ާއަދިާ.އައި)ނ(ާ ާކުރުމަށް ާރައްދު ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާއ އިާސަރުކ ރުާމުއައްސަސ ތަކުން ާއ މްދަނީ ާހަދައިދީގެންާލިބޭ ާކ ޑު ޑީ
ފައިސ އެއްާބަލައިގަތުމުގައިާ،ޚަރަދުާކުރުމަށްާލިބޭާފައިސ  ދައުލަތުެގާާއަދިާމިާނޫންވެސްާކައުންސިލުންާބަލައިގަންނަާެއންމެހާ 

ާގަ ާ(R-20/2017)ާވ އިދުމ ލިއްޔަތުގެ 5.05ާާގެ ާ)ހ(ާއަދި ާދުވަހ5.08ާާުގެ ާތައްޔ ރުކޮށް ާރަސީދު ާގޮތަށް ާ)ހ(ާގައިވ  ގެ
ާހިސ ބުތައްވެސްާކައުންސިލްގެާއިދ ރ ގެާމ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާ، ތުގައިާހިމެނުމަށްާދަްނނަވަމެވެ.ާއަދިފޮ މިގޮތަށްާލިބޭާފައިސ ގެ

ާހިމެނުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

ޖެޓުންާހޭދަކުރެވުނުާގޮތުގެާަބޔ ން"ާަގއިާހިމަނ ފައިވ ާބަެއއްާއަދަދުތައްާަޞއްހަާ"ފ ސްކުރެވުނުާބަޖެޓ އިާއެާބަ .2
 ނުވުން

ާބަޔ ން ާތެރޭގައިމ ލީ ާގަާތަކުގެ ާަބޔ ން" ާގޮތުެގ ާހޭދަކުރެވުނު ާބަޖެޓުން ާއެ ާބަޖެޓ ިއ ާ"ފ ސްކުރެވުނު ާއެހީެގާާ، އިހިެމނޭ ހިލޭ
ފ ސްކުރިާއަދިާރިވައިޒްާކުރެވުނުާބަޖެޓުާޢަދަދުތަކ އިާއަހަރުާތެޭރާާ،ގުޅޭގޮތުންސިލްގެާއެހެނިެހންާހަރަކ ތްތަކާ ކައުންާގޮތުގައ އި

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާއެހެންކަމު ާނުވ ކަން ާހިމަނ ފައި ާޚަރަދު ާކުރެވުނު ާއަދި ާކައު، ންލިބުނު ާގުރައިދޫ ާބަޔ ނަކީ ާމި 2018ާންސިލުން
ާހަ ާގޮތް ާހޭދަކުރި ާއެބަޖެޓުން ާބަޖެޓ އި ާފ ސްކުރި ާއަހަރަށް ާޤަޤީވަނަ ާދައްކުވައިދޭ ާއެއްގޮތަށް ާތ އި ާނޫންކަންާބަޔ ފުރިހަމަ ނެއް

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާގޮތްާދިންާކުރަންާލަފ ާހުާލ ާސްާއިާ

ާބަޔ ން ާތެރޭގައިމ ލީ ާާތަކުގެ ާއެާބަޖެޓުން ާބަޖެޓ އި ާ"ފ ސްކުރެވުނު ާގޮތުގައިާހިމެނޭ ާބަޔ ން"ާގައިާ"އެހީގެ ާގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު
އެންމެހ ާސަރުކ ރުންާދޭާފައިސ "ާގެާއިތުރުން،ާކަ އުންސިލްއިންާފ ސްކުރިާބަޖެޓުގައިާއަހަރުާތެރޭާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކޮށްފައިވާ 

ާގޮތުގެާ ާހޭދަކުރެވުނު ާބަޖެޓުން ާއެ ާބަޖެޓ އި ާ"ފ ސްކުރެވުނު ާހިމަނައިގެން ާޚަރަދުތައް ާލަފ ކުރ  ާފައިސ އިން ާއެ ާއ އި، އ މްދަނީ
ސްޓޭންޑަޑްާ)އިޕްސަސް(:ާފައިނޭންޝަލްާރިޕޯޓިންގާއަންޑަރާ"އިންޓަރނޭޝަނަްލާޕަްބލިކްާސެކްޓަރާއެކައުންޓިންގާބަޔ ން"ާ

ާވަަނާމ އްދ އ ާއެއްގޮތަށްާތައްޔ ރުާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.1.7ާާ("ާގ2017ާެ)ާކޭޝްާބޭސިސްާއޮފްާއެކައުންޓިންގާދަ

ާ  
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 ކުރީއަހަރުގެާހިސ ބުަތއްާމ ލީާބަޔ ންތަކުަގއިާހިމަނ ފައިާނުުވން .3

ާ ާކައުންސިްލގެ ާގުރައިދޫ ާާމ ލީމ ލެއަތޮޅު ާނަމްބަރު ާނޯްޓ ާގުޅޭ ާބަޔ ންތައްާ،ގައ2ާިބަޔ ްނތަކ  ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ނީާާމ ލީ
ާބޭސިސްާާކޭޝްާދަާއަންޑަރާރިޕޯރޓިންގާފައިނޭންޝަލް:ާސްޓޭންޑަޑްާއެކައުންޓިންގާެސކްޓަރާޕަބްލިކްާއިންޓަރނޭޝަނަލް"

ވަނަާމ އްދ އ އިާއެއްގޮތަށ1.4.16ާާްގެާބަޔ ންކޮށްފައިާީވނަމަެވސް،ާމިާސްޓޭންޑަޑްާށްކަމައ ާއެއްގޮަތށްާ"ާއެކައުންޓިންގާއޮފް
ާލީާބަޔ ްނތަކުގައިާހިމަނ ފައިާނުވ ކަންާފ ަހގަކުރަމެވެ.ވަނަާއަހަރުގެ(ާހިސ ބުތައްާމިާމ 2017ާކުރީާއަހަރުގެާ)

ާގޮތްާދިންާކުރަންާލަފ ާހުާލ ާސްާއިާ

ވަނަާމ އްދ އ އިާއެއްގޮތަށްާއިންޓަރނޭޝަނަލްާފެޑަރޭޝަންާާ 15.03(ާގR-20ާެ/2017ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ)
ާއެކައުންޓިންގާ ާސެކްޓަރ ާޕަބްލިްކ ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާޝ އިުޢކުރ  ާނެރެ ާއިން ާ)އައި.ެއފް.އޭ.ސީ( ާއެކައުންޓަންޓްސް އޮފް

ާބޭސިސްާ ާކޭޝް ާދަ ާއަންޑަރ ާރިޕޯޓިންގ ާފައިނޭންޝަލް "ާ ާގެ ާ)އިޕްސަސް( ރޑް: ާގެާސްޓޭންޑ  ާއެކައުންޓިންގ" ާއޮފް
ނޑުތަކ އިާއެއްގޮތަށްާފ އިުތވި ާއަހަރުގެާހިސ ބުތައްވެސްާހިމަނައިގެންާމ ލީާބަޔ ންތައްާތައްޔ ރުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާމިންގަ

 މުދަލ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާދައުލަތުގެާމ ލިްއޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެްއގޮތަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާނުުވން .4

ެދާ)2,000ާޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެާއަގުާާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައ10.09ާިގެާ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާޔަތުގެމ ލިއްާދައުލަތުގެ
ދެމެދުގެާކަމެއްާކުރުމަށްާހުއްަދދޭނީާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ާާ(ތިރީސްާފަސްާހ ސް)35,000ާރުފިޔ އިންާފެށިގެންާާ(ހ ސް ރުފިޔ އާ 

ފަރ ެތއްާކަމަށްާބަޔ ންކޮފައިވެއެވެ.ާނަަމވެސްާމ ލެއަތޮޅުާގުރައިދޫާކައުްނސިލްގެާއިދ ރ އިންާ ހުއްދަދީފައިވާ  2018ާނުވަތަާއޭނާ 
ރުފިާހ ސްާހަތްާ)ނުވަދިހަާދ92,758ާެވަނަާއަހަރުާ ތަކެއްޗ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާމިާގަވ އިދ ާާޔ ގެސަތޭކަާފަންސ ސްާއަށެއްާ(

ނުވަތަާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ފަރ ތެއްގެާހުއްދަާހޯދ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ. އެއްގޮތަށްާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔާ   ހުއްދަދީފައިވާ 

ާއިސްލ ހުކުރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާރުފިޔ (ާހ ސްާދެ)2,000ާާ،ގައިާވ ގޮަތށްާ(ށ)ާމ އްދ ގެާަވނ10.09ާަާގެާ (R-20/2017)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
ާހޯދައިގެްނާޚަާދެމެދުގެާރުފިޔ އ (ާހ ސްާފަސްާތިރީސް)35,000ާާއ އި ާހުއްދަ ާަފރ ތުން ާހޯދަންެޖހޭ ާހުއްދަ ރަދެއްކުރ ނަމަ،

ާނުކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ާމެނުވީާއެާޚަރަދެއް

 ވ ާބަެއއްާޢަދަދުތައްާކަަށވަރުާކުެރވެންާނެތުންމ ލީާޒިންމ ތަކުގެާގޮުތގައިާހިަމނ ފައި .5

ދަށުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާާއިތުރުާމައުލޫމ ތުގެާތަކުގެވަނަާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ނ2018ާްމ ލެއަތޮޅުާގުރައިދޫާކައުންސިލްާއިދ ރ ގެާ
"ކުރުާމުއްދަތުގައިާއަދ ކުރަންޖެހޭާމ ލީާޒިންމ ތައްާ)ކަރަންޓްާލައިބިލިޓީސް("ާާ،ބަޔ ން"ާގައިާ"މިލްކިއްޔ ތ އިާމ ލީާޒިންމ ތަކުގެ

ާ ާހިމަނ ފައިވ ގެ ާދައްކަންޖެހޭ"ާފަާތެރެއިން ާފަރ ތްތަކަށް ާހޯދ  ާޚިދުމަތް/މުދ  ާއަދި ާމުއައްސަސ  ާގޮތުގައިާ"އެހެނިހެން އިސ ގެ
ާ ާކޮށްފަރިޕޯޓު ާހ )1,323,727ާއިވ  ާޭތވީސް ާސަތޭކަ ާތިން ާމިލިއަން ާހަތ ީވސް(އެއް ާސަތޭކަ ާހަތް ާސައްޙަކަންާރުފިޔ ާސް ގެ
ކުރެވޭނެާގޮތަށްާލިޔެކިޔުންތަކ އިާހިސ ބުތައްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވ ތީ،ާމިާޢަދަދުގެާސައްޙަކަންާކަށަވަރުާކުރެވެންާނެތްކަްނާކަށަވަރު

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާ  



 

 

 

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

ގ73ާެސަފުހ ާ 10  
 

ާއިސްލ ހުކުރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

"ކުރުާމުއްދަތުގައިާއަދ ކުރަންޖެހޭާމ ލީާޒިންމ ތައްާ)ކަރަންޓްާލައިބިލިޓީސް("ާާ،ބަޔ ން"ާގައިާ"މިލްކިއްޔ ތ އިާމ ލީާޒިންމ ތަކުގެާ
ާ ާހިމަނ ފައިވ ގެ ާދައްކަންޖެހޭ"ާފަާތެރެއިން ާފަރ ތްތަކަށް ާހޯދ  ާޚިދުމަތް/މުދ  ާއަދި ާމުއައްސަސ  ާގޮތުގައިާ"އެހެނިހެން އިސ ގެ

މ ލީާބަޔ ންތަކުގައިާހިމަނަންޖެހޭާމައުލޫމ ތުތައްާކަށަވަރުާާ،ށްާބެލެހެއްޓުމަށ އިދ ގުޅޭާމައުލޫމ ތުާފުރިހަމައަދ އައިވާ ކޮށްފަރިޕޯޓުާ
ާކުރެވޭނޭާގޮތަށްާލިޔެކިޔުންތައްާެބލެހެއްޓުމަށްާދަްނނަވަމެވެ.

 ަތއްާބަލަހައްޓ ފަިއާނުވުންދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާގަވ އިދ ާއެްއގޮތަށްާހަރުމުދަލ އިާހަރުމުދަލުގެާރެކޯޑު .6

ާޚަރަދުކޮށްގެންނ އިާަބޖެޓުންާކެޕިޓަލްާދައުލަތުގެާމ އްދ ގައި،ާވަނ11.02ާަާގެ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ
ާމަސައްކަތްާާކުރެވޭާޚަރަދުގެގޮތުގައިާކެޕިޓަލްާއަދިާމުދ ާލިބޭާދައުލަތަށްާގޮތްގޮތުންާއެނޫންާއަދިާާހަރުމުދ ާލިބޭާއެހީގެގޮތުގައި

(ާބ)ާމ އްދ ގެާވަނ11.03ާަބަލަހައްޓަްނވ ނެކަމަށ އިާއަދިާމިާގަވ އިދުގެާާހިމަނައިގެންާރަޖިސްޓަރީގައިާހަރުމުދަލުގެާދައުލަތުގެ
ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމަޢުލޫމ ުތަތއްާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީގައިާހިމަނަންވ ނޭާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްަފއިާވީނަމަވެސް،ާމ ލެއަތޮޅުާާގައި

ާހަރުމު ާއިދ ރ ގެ ާކައުންސިލްގެ ާއެއްގޮތަްށާއަގުރައިދޫ ާގަވ އިދ  ާދެންެނވުނު ާރަޖިސްޓްރީ ާބަލަހަްއޓ ފައިނުވ ކަްނާދަލުގެ ދ ހަަމކޮށް
ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާމިގޮތުންާބައެއްާއައިޓަމްތައްާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީއަށްާވައްދ ފައިާނުވ ކަމ އި،ާބައެއްާހަރުމުދަލުގައިާއެސެޓްާ

ާކޯޑުާޖަހ ފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާއަހަރުގެާާވަނ2018ާަާއިދ ރ ގެާކައުންސިލްާގުރައިދޫާމ ލެައތޮޅުލުގެާރެކޯޑުތައްާފުރިހަމައަށްާބަލަހަްއޓ ފައިާނުވުުމންާހަރުމުދަ
އަހަރުގެާނިޔަލަށްާާ،ގައި"ާބަޔ ންާޒިންމ ތަކުގެާމ ލީާމިލްކިއްޔ ތ އި"ާހުަށހަޅ ފައިވ ާދަށުންާމައުލޫމ ތުގެާއިތުރުާބަޔ ންތަކުގެާމ ލީ

ާހަރުމުދަލުގެ ާާހުރި ާގޮތުގައި ާއެއްާ)6,144,145ާާކޮށްފައިވ ާރިޕޯޓުާއަގުގެ ާހ ސް ާހަތަރު ާސ ޅީސް ާސަތޭކަ ާއެއް ާމިލިއަން ހަ
ާ.ފ ހަގަކުރަމެވެާނެތްކަންާކުރެވެންާކަށަވަރުާސައްޙަކަންާރުފިޔ ގެާސަތޭކަާސ ޅީސްާފަހެއް(

ާ)މީގެއިތުރުން،ާ ާގަވ އިދު ާމ ލިއްަޔތުގެ ާހުންނަާާ،)ބ(ާގައިާގR-20ާ)11.04ާެ/2017ދައުލަތުގެ ާއޮފީސްތަކުގައި ދައުލަުތގެ
ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާމަދުެވގެން ާހުރިތޯ ާހަމައަށް ާމަތިންާ، ހަރުމުދ  ާއުސޫލެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ާއޮފީހެއްގެ އެ

ހަމައަށްާާވަނަާއަހަރ2018ާުގުރައިދޫާކައުންސިލްގެާއިދ ރ އިންާާ،ނަމަވެސްާޗެކުކޮށްާބަލަންވ ނެާކަމަށްާބަޔ ްނކޮށްފައިވީ ހަރުމުދާ 
 ބަލ ފައިާނުވ ކަްނާފ ހަގަކުރަމެވެ.ޗެކުކޮށްާހުރިތޯާ

ާއިސްލ ހުކުރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާކެޕިޓަލްާދައުލަތުގެާ،ގޮތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވާ ާމ އްދ ގައިާވަނ11.02ާަާގެާ(R-20/2017)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)ހާ(
ާާ،މުދ ާލިބޭާދަުއލަތަށްާގޮތްގޮތުންާއެނޫންާއަދިާހަރުމުދ ާލިބޭާއެީހގެގޮތުގައިާޚަރަދުކޮށްގެންނ އިާބަޖެޓުން ާކެޕިޓަލްއަދި

ާ،ދިއުމަށ އިގެންާބަަލހައްޓަމުންާހިމަނައިގެންާަރޖިސްޓަރީގައިާހަރުމުދަލުގެާދައުލަތުގެާއްކަތްމަސަާކުރެވޭާޚަރަދުގެގޮތުގައި
ާބެލެހެއްޓުމުގައި ާރަޖިސްޓަރީ ާބ)ާމ އްދ ގެާވަނ11.03ާަާގަވ އިދުގެާމިާހަރުމުދަލުގެ މައުލޫމ ތުތަްއާާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައި(

ާ ާބަލަހަްއޓައި ާބަޔ ނުގައިާމިލްކިއްޔ ތުގެާއަގުާާހަރުމުދަލުގެާހުރިާތަނުގައިާނިުމނުއިރުާއަހަރުާއެއްގޮތަށްާއެއ އިާފުރިހަމަކޮށް
 ާާ.ދަންނަވަމެވެާހިމެނުމަށް
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