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ު

ުބީރުހަވުދައޮތޅު  ުއްނސިލްގެ  ަގްއދ   ެދުކުނ ތަަކށް  2016ިއާދާރގެ ަކ ުރގެ މީާލ ަބާޔްނ  ަވަނ ައަހ
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

 

ު ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުމަޖިލީހަށ އިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ،
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުގައްދޫުުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ކައުންސިލްެގުުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަޮތޅުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެު)އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 ު:މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ޫނނުުނަްނބަރ
ުމ ިއ،ބަޔ ންުކުރުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުމެދު މ ލީުބަޔ ންތަކ ުއަަހރީުއަހަރުގެުއަށްުނިމުނުުމ ލ2016ުުީުޑިސެމްބަރ31ުއިދ ރ ގެު

ކައުންސިލުންުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު
އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުަގއިުު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު  ނޑަެއޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ އެުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ު ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުއިދ ރ ގެޚަރަދުކުރުމަށް ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުމ ލީުކައުންސިލްގެ ުހިންގ  ުދައުލަުތގެުކަންކަން
ޢަމަލުކުރެވިފަިއވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުުއެއްގޮތަށްޯތުބަލައި،ުއެއަށްުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދ 

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުުއިޞްލ ޙުު،ދެކޭގޮތް ުކުރަން ުޖެހޭކަމަށް ުއެއޮޑިޓުގައި ުފިޔަވަޅު ުިއޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއެޅުމަށްޓަކައި
ުަނންބަރ ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ކަންކަން ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތް ވަނ36ުަގެ ު)ހ(ުއ އި މަތިންުުގޮތުގެވ ުމ އްދ ގެ

ުއިދ ރ ގެުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު ުުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުު،އެކުޒިންމ ދ ރު ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުބ213ުުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުމ އްދ ގައި ުވ ވަނަ ުމަތިުނެފައި ުގޮތުގެ ުން ުކަންކަން ުމަޖިލީަހށްުުއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ރައީއެ ުރައްޔިތުންގެ

ުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުއޮފީހުެގުވެބްސައިޓްުރިޕޯޓުުރައްޔިތުންނަށްުފެްނނ ނެހެންުމިުމިުހުށަހެޅުމެވެ.

މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ 
ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ އިދަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިު

ނިންމުންތަކ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފަިއވ ުުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުކައުންސިލްގެުބަޖެޓުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު،ޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރ އި
ުވެ.ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެ

2016ުުބަރުންޑިސ31ުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުހިމެނިފައިވު ުށްއ34ުައިނ14ުުްުފުޙ ުސަމިުރިޕޯޓ އެކުު
ު ުނިމުނު ުގައި ުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެުވނުުމ ލީ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަަހރީ އަހަރުގެ
ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ
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2 ުގ39ުެސަފުހ ު  
 

ުއިތުރުން ުސަފުު،މީގެ ުރިޕޯޓ އެކު 35ުުުޙ މި ުހ39ުުިއިން ުބަޔ ނ އިު،މެނިފައިވ އަށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
ުއޮފީހު ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއޮޑިުޓކޮށްފައެވެ. ުބަލައި  ބަޔ ނުގައިުުޒިންމ ތަކުގެުމ ލީުބަޔ ނ އިުމިލްކިއްޔ ތުގެން

ުގަވ ިއދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު"ދައުލަތުގެ ުބައި ުދެވަނަ ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުމައްސަލައެއް
ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފަިއވ  ުއިދ ރ ގެުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުައތޮޅުރިޕޯޓުގައި ވެރިންނ ުއިސްުކައުްނސިލްގެ
ުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުފުުރޞަތުގައިުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިޑިޓުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮ

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުު:ބަރުންޤ ނޫނު ުމަތިން،ު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި
ުއިދ ރ ގެުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅު ުބެެލހެއްޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެ ުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައް ުއެއްގޮަތށްއިދ ރ ގެ ުޙަޤީޤަތ 

އެއްގޮތަށްުު،އްޔ ރުކޮށްސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތަ ލިއްޔަތ ބެޭހުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ، އެުހިސ ބުތަކު 
ުުސަރކިއުލަރ ުިސޓީުު(އިން،D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: ުއަދި ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ަރުށ

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަ އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލަިއ،ުު،ށްުކަ
ު ުުހށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއަށްުގައްދޫުދެކުނުުބރީުހުވަދުއަތޮޅުއޮޑިޓް ުއިދ ރ  ުނަ، ކައުންސިލްގެ 3/2006ުު:ބަރުންުޤ ނޫނު

މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުުގެުމ އްދ ގެު)ހ(ވަނ46ުުަ(ގެުޤ ޫނނުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު) ނޑައަޅ ފައިވު  ަދށުންުކަ
ނަްލު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުބަ ަބޖެޓ އިުއެ ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނު

ުސްޓޭންޑަ ުއެކައުންޓިްނގ ުސެކްޓަރ ު)އިރޕަބްލިކް ުޮއފްުޑް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުދަ ުައންޑަރ ުރިޕޯޓިންގ ުފައިނޭންޝަްލ ޕްސަސް(:
ނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި ޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަ
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުފަރުމ ކޮްށުު،ނުހިމެނޭ ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ 

މ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުު،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށް
މ އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

 އެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަްށފަހުުުއަހަރީުމ ލީކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުގަްއދޫުދެކުުނބުރީުހުވަދުއަތޮޅުލިއްޔަތަކީުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ުބަޔ ންކުރުެމވެ.ުއެ ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެުދ ުމ ލީުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުިމ ުޮކށްފައިވަނީުއޮޑިޓްުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުން

ނޑ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުޑްރނޭޝަނަލްުސްޭޓންޑަރއިންޓަ ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަރުންގެުސުލޫކީުމިްނގަ
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3 ުގ39ުެސަފުހ ު  
 

ނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމި ޔަޤީންކަމ އެކުުކަންުއެކަށީގެންވު ބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަ
ުޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ރނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސަްއކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަދެނެގަ

ުބަޔ  ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ންތަކުގައި
އިޖުރ ތުތައްުިބނ ވެގެންވަނީުއޮޑިޓަ ނޑައަޅު  ނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަ ރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް(ުު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި، މައިގަ
މ ލީުބަޔ  މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައުި، ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު.

ުހުށަހެޅުމ  ުމ ލީުތައްޔ ރުކުރުމ އި ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރިޢ ޔަތްކުރުން ުއޮޑިޓަރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމުއައްސަސ ގެ ުގުޅޭ، އި
ުބަޔ ންތަްއު ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތައް

އްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެ
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުމަޢު ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުހެކިތައްުއޮޑިޓެއް ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ލޫމ ތުތަކުގެ
ންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރު

ުމު ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުކަންތައްތަްއު ޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުހީނަރު ުއެންމެހ  ުހުރެދ ނެ ތެރޭގައި
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ހުްނުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީ
ުލުކުރަމެވެ.ޤަބޫ

 ކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންުއަންު

ުއަހަރުގެުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި
ުމައިގަނޑުުއަކީު"ބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދިު"ބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "

އިދ ރ އަށްުުއެުުއަހަރުުމ ލީުނިމުނުުއަށ2016ުްޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުުގޮތެއްގައި
ުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުލިބުނު

ުގޮތްުބަޖެޓުން ުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލްު"ުދައްކުވައިދޭުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުހޭދަކުރެވުނު
ުތައްޔ ރުުުއެއްގޮތަށްުއ އި"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުޑްރސްޓޭންޑަ

ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ 

ު

ު
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4 ުގ39ުެސަފުހ ު  
 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 
ރިޕޯޓްު ުބަޔ ންކުރު 

ު ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުވެރިޔ ގެުުގެުއިދ ރ ދައުލަތުގެ ުޒިންމ ދ ރު މ ލީ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސް

ު ުބަޔ ންތައް ުގުޅޭގޮތުންތައްޔ ރުކޮމ ލީ ުުހށަހެޅުމ އި ުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުށް ުމަތީގައި ުކަމަށް ުއަދ ކުރަންޖެހޭ ުވެރިޔ  ުިޒންމ ދ ރު ުމ ލީ
ގޮތުގެުމަތިން،ުުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް ުހުވަދުއަތޮޅުުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު 

ޚަރަދުތައްުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިުލްނުު،ބެލެހެއްޓުމ އިުުކަންތައްތައްުހިންގ މ ލީުކައުންސިލްގެުިއދ ރ ގެުގައްދޫުދެކުނުބުރީ
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް، ުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުު އްުހަޤީަޤތ އިުއެއްޮގތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތަުހުދޫދުގެުތެރޭގައިބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
ުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުބަޔ ންޮކށްފައިވ ުމަތީގައިުއަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށްުވެރިޔ ުިޒންމ ދ ރުުމ ލީުުގުޅޭގޮތުންުހުށަހެޅުމ ުތައްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންތައްުމ ލީ
ުސިލްގެކައުންުއެު،އެއްގޮތަށްުބަޖެޓު ުފ ސްކޮށްދެއްވިުކައުންސިލުންުއަހަރަކަށްުއެުޚަރަދުކުރުމުގައިު،އިތުރުންުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅުނުުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުތެރޭގައިުހުދޫދުގެުކަ

ުދައުަލުތގެުއ އި(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)2006/3ުު:ަނންބަރުުޤ ނޫނުުބެލެހެއްޓުމުގައިުހިންގައިުކަންކަންުމ ލީު،ކުރުމ އިޚަރަދު
ު.މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެުވެރިޔ ގެުޒިންމ ދ ރުުމ ލީުކައުންސިލްގެުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުއެއްގޮތަށްުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެ

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ކައުންސިލްގެުުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުން
އެއްގޮތަްށ،ުއިދ ރ ގެުއިދ ރ ގެު މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުއިދ ރ ގެުމ  ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުަޚރަދުކުރުމަށްުކަ ލީުގޮތަށް،ުބަެޖޓުގައިުކަ
ުއެއް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުއެއަްށުކަންކަން ުބަލައި، ގޮތަށްތޯ

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ްއުމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަޙ ޞި ކުގެުލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ވަރުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްަފއިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންު،ތެރޭގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި
ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

މިންވަރ މެދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)2006/3ުު:ނަްނބަރުޤ ނޫނުު (ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވު 
ުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުެއކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށް
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ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
ުއަސ ސްު

ުއަށްވުރެރުފިޔ 25,000ު/-ުައގުުތަކެތީގެުގަންނަންޖެހޭުުެއއްފަހަރ ުޮގތުންުގައިވ ު(ހ)ުގ8.15ުެުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ .1
ޔ ންކޮށްފަިއުބަުމަށްބަލައިގެންކަުހިސ ުބތަކަށްުއަންދ ސީުލިބޭުޢިއްލ ންކޮށްގެންުުއ ންމުކޮށްުގަްނނަންވ ނީުއެތަކެތިުބޮޑުވ ނަމަ

ު ުޚިލ ފަށް ުމިގަވ އިދ އި ުޚިދުު-/115,229ވީނަމަވެސް ުރުފިޔ ގެ ުނަވ ވީސް( ުދުއިސައްތަ ުފަނަރަހ ސް ުތަކެ)އެއްލައްކަ ތިުމަތ އި
 ހޯދ ފައިވުން.

ުހޯދ ފައިވު ުއޮފީހަށްުނުވަތަުގަތުމަށްުއެއްޗެއްުބޭނުންވ ުހޯދަންުއޮފީހަށްުގައިު(ރ)ުބ ބުގެުވަނ4ުަުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .2
ފަދަުއަދިުމިުކަމުށ އިުއަދަދަށްުބޭނުންވ ުބެލުމަށްފަހުުރަނގަޅަށްުއަގުުުއެއްޗެއްގެުުއެުނަގަންވ ނީުފައިސ ުުދިނުމަށްުއަގުުުއެއްޗެއްގެ

ުޚަރަދުތަކަށްުޗެމްޕިއަންޝިޕްގ50ުެުމިނިވަންކަމަށްުބަޔ ންކޮްށފައިުވީނަމަވެސް،ުުންތައްުބަލަހައްޓަންވ ނެޚަރަދުތަކ އިުގުޅޭުލިޔެކިޔު
)ފަންސ ސްުނުވަހ ސްުަނވ ވީސް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުުކުރެވުނުުގޮތުގެުތަފުީޞލްުހުަށހަޅ ފައިުު-/59,029ުނަގ ފައިވ ުއެޑްވ ންސްއަށް

 ނުވުން.

ުޭބނުންކުރަންުުބަލައިގަތުމަށްުފައިސު ުގޮތުގައިުއ މްދަނީގެުތަންަތނަށްުދައުލަތުގެުގައ1.02ުިުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ .3
ުފިޭނންސްުޚިލ ފަށްުގަވ އިދ ުމިު،ނަމަވެސް.ުަބޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުފޮތްތަކެއްކަންުދުރަސީުކުރެވިފައިވ ުޗ ޕްުޕްރިންޓެޑްުޕްރީުޖެހޭނީ

ުުކޮމްޕިއުޓަރުހަދ ފައިވ ުއެކްސެސްގައިުުމައިކްރޯސޮފްޓްު،ހޯދުމަކ ނުލު ުހުއްދަުގެމިނިސްޓްރީ ުބޭނުންކޮށްގެން 2016ުޕްރޮގްރ މެއް
 ގެުރަސީދުުދޫކޮށްފައިވުން.ރުފިޔ (ުހަތެއްުނުވަދިހަުހަތްސަތޭކަުވިހިހ ސްުތިްނލައްކަ)320,797ު/-ުއަހަރުުވަނަ

ުނުއަދިހަު)90,082ު-/ުނެގިުއެކައުންުޓންުބޭންކްުުދިނުމަށްުުމސ ރަުގ2016ުެުޖޫންުުމވައްޒަފުންގެުމުސ ރަދޭުފައިސ އިންުނަގުދު .4
 މަދުވުން.ު)ހަތަރުހ ސްުހަތަރުސަތޭކަ(ުރުފިޔ ު-/4,400ގެުތެރެއިންުރުފިޔ (ުދޭއްުއަށްޑިހަުހ ސް

 

ުަނންބަރ:ު .5 ުޤ ޫނނު(ުެގ3/2006ުުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ އ13ުި)ަދއުލަތުގެ ުމ އްދ  ުއެންްޑު ވަނަ ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިްސޓްރީ
މޯލްޑިވްސ2012ުްނޮވެްމބަުރ08ުު)8/2012ުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުަންނބަރ:ު (ު"ކައުންސިލްތަކުްނުަބލައިގަންނަުފައިސު 

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޤ ނޫނުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްެގު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުސަރކިއުލަރުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު
ުރެ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުެގ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަުތގެ ުބަލައިގަންަނ ުައިދުއިދ ރ އިން ުޖަމ ކުރުމަށ އި ުއެކައުންޓަށް ވެނިއު

ދައުަލުތގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަްނނަުފައިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮްފުުމ އްދ ގައިުވަނ2.01ުަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު
ްނުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުެދއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިަޓރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުޭބންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމު

ު ުކައުންސިގެންދިއުމަށް ުީވަނމަވެސް، ުބަޔ ންކޮށްފައި ުދައުލަތުގެ ުއިދ ރ އިން ުުއ މްދަނީގެލްގެ ުއަހަރުގައ2016ުުިޮގތުަގއި ވަނަ
ު ުުުނވަދިހަ)ު-/90,955ބަލައިގެންފައިވ  ުުނުވަހ ސް ުުފަންސ ސްސަތޭކަ 2017ުުއޮކްޓޯބަރ14ުުުރުފިޔ ފަހެއް( ުނިޔަލަށްުގެ
 ން.ކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިުނުވުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެ
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6 ުގ39ުެސަފުހ ު  
 

(2016ޑިސެމްބަރ19ުު)D2/CIR/2016/14ު-13:ުނަންބަރުުސަރކިއުލަރުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ .6
އެުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުހޯދ ފައިވ ުމިނިސްޓްރީުއިންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދައުލަތުގެުބަޖެުޓންުދޫކުރ ުފައިސ ގެުތެރެއިންުުގައި

އަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުޕަބްލިކްުުޓްރެޜަރީުުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުޚިދުމަތްތަކަށްުފައިސ ުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީވ ުފައިސ ު
ކައުންސިލްުއިދ ރ ގެުބަޖެޓަށްުިފނޭންސްުުއަހަރުުވަނ2016ުަު،ކުރުމަށްުއަންގ ފައިވީނަމަވެސްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޓްރ ންސްފަރ

ފައިސ ގެ (ުއަށްޑިހަުހަތަރުހ ސްުނުވަސަތޭކަުފަންސ ސް)-/84,950 ރިުހު ގޮތުގައިުބ ކީގެުމިނިސްޓްރީންުއެޑްވ ންސަށްުފޮނުވ ފައިވު 
ުޓައިގެންުއްބަހަުއެކައުންޓުގައިުބަެޖޓްުުއިދ ރ ގެުޖަމ ނުކޮށްުއެކައުންޓަށްުބޭންކްުޕަބްލިކްުނިޔަލަށްުގ2017ުުެއޮކްޓޯބަރ14ުުުރުފިޔ 

 ޚަރަދުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިވުން.

ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ު ުނަ)ހ( ުއަސ ސްގެ ުބިނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުންޤ ނޫނ އި ު)1)ބަރު ުއިން )2ު އަްށު(
ުކަންކަްނުފިޔަަވއި ުގޮތެއްގައި ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނޑު ުުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަުދއަތޮޅުުމައިގަ ުއިދ ރ ގެ ޑިސެންަބރ31ުުުކައުްނސިލްގެ

ުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުބަޖެޓުގެުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2016ުުެ
ނޑައެޅިފައިވ ުބަޖެޓުގައިުއެު،ގޮތަށް ނޑައެުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުއިވ ުޅިފަކަ

ުއެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ު ުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ)ށ(
ކަންކަންުށްއަު(6(ުއިންު)3)އަސ ސްގެު އެހެނިހެންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުގައްދޫުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު،ފިޔަވައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ގަވ އިދ ުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެމ ލީުކަންކަން،ުމައިަގނޑުުގޮތެްއގައި،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަީނު
ުއެއްގޮތަށެވެ.

ު

ުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްުުއޮޑިޓްގައިު

 

ގަނެވިދ ނެުތަކެތިުބައިބަޔަށްުބަހ ލައިގެންުހޯދ ފައިވުންު .1  އެއްފަހަރު 

ރުފިޔ އަށްވުރ25,000ުުެ/-ގެު)ހ(ުގައިވ ުގޮތުންުއެއްފަހަރ ުގަންނަންޖެހޭުތަކެތީެގުއަގ8.15ުުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ ުބަލައިގެންކަމަށް ުހިސ ބުތަކަށް ުއަންދ ސީ ުލިބޭ ުޢިއްލ ންކޮށްގެން ުއ ންމުކޮށް ުގަންނަންވ ީނ ުއެތަކެތި .ުބޮޑުވ ނަމަ

ުހުވަދުު،ނަމަވެސް ުއަގު ުތަކެތީގެ ުހޯދ ފައިވ  ުއެއްފަހަރ  ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުގައްދޫ ުދެކުނުބުރީ ޔ އަށްވުރެުރުފ25,000ުި/-އަތޮޅު
ުވީނަމަވެސް ުހޯދ ފައިވެއެވެ.ު،ބޮޑުވެފައި ުބަހ ލައިގެްނުތަކެތި ުބައިބަޔަށް ުކައުންސިލްގެުުއިޢުލ ްނުނުކޮށް ުޚިލ ފަށް އެގޮތުްނުމިގަވ އިދ 
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ނަންބަރުު)ދ އިރ (2ުު(ުރުފިޔ ުައދިުޚަރަދުުފަސްދޮޅަސްުތިންހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަޔެއް)ު-/63,496އެކައުންުޓންުބަޖެޓުު
ރުފިޔ ުޚަރަދުުކޮށްަފއިވެއެވެ.ުމިޚަރަދުތަކުގެުތަފުޞީުލުު)ފަްނސ ސްުއެއްހ ސްުހަތްސަތޭކަުތިރީސްުތިނެއް(ު-/51,733އެކައުންޓުންު

ުގައިުއެވަނީއެވެ.1ުތިރީގައިވ ުތ ވަލްު

ތަކެތީގެުތަފުޞީލ1ުުލްުތ ަވ ު:ުއިޢުލ ންުނުކޮށްުހޯދ ފައިވު 

ތަކެތިުގަތުމަށްު
 އެދުނުުތ ރީޙުު

 ޕީއޯުތ ރީޙުު
ޕީވީު
 ނަންބަރުު

 ޖުމްލަުއަގުު ގަތްުތަކެތިު
 

އޮފީސްުމޭޒ2ުުު 214 43/2016 1/3/2016  5,545  

އެގްޒެގެޓިވްުމީޑިއަމްުބެކްުޗެއަރ3ުު 212 46/2016 1/3/2016  9,450  

އެގްޒެގެޓިވްުމީޑިއަމްުބެކްުޗެއަރުު 212 42/2016 1/3/2016 6 18,900 33,895 

އެޗް.ޕީުލޭޒ ރޖެޓްުޕްރޯުޕްރިންޓަރ1ުު 213 41/2016 3/3/2016  8,940  

ޕްރިންޓަރުލޭޒ ރޖެޓްުޕީ.އެޗ3ުް 213 41/2016 3/3/2016  10,920  

ބައިންޑިންުމެޝިނ1ުް 213 44/2016 1/3/2016   7,976  

ލެމިނޭޓަރ1ުު 213 44/2016 1/3/2016  1,765 29,601 

120ުމުށްުބުރުގ ފޮތިު)ރަތް(ުައދ280ުުި 24 373/2015 1/10/2015
 މުށްުހުދުފޮތިު

13,186  

މުށްުކަސަބު،350ުުމުށްުރޭނދ ،680ުު 20 374/2015 2/10/2015
މުށްުސެޓިނ160ުުްމުށްުލޭސްުފޮތި،200ުު
 ފޮތިު

19,658  

މުށްުސެޓިންުފޮތ640ުުި 23 500/2015 25/09/2015  18,889 51,733 

)އެއްލައްކަުފަނަރަހ ސްުދުއިސައްތަުނަވ ވީސް(ުޖުމްލަު  115,229 

ު
ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ދައުލަތުގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުނިޒ މެްއގެުބޭނުމަކީ،ުދައުލަތުގެުތަްނތަަނށްުުވަނަުމ އްދ ގައ10.01ުިގެުއުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދަ)ހ(ު
ުގަތުމ އި، ުުތަކެތި ުހޯދުމ އި، ުހުރިހ ޚިދުމަތް ުގޮތެއްގައި ުޒިންމ ދ ރު ުހ މަކަންބޮޑު ުކުރުވުމުގައި، ުމަޞްލަޙަތަްށުުމަސައްކަތް ފަރ ތެއްގެ

ންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތުމ ޙައުލެއްގައިުކަންތައްތައްުތަންީފޒުކުރުުބަލައިުވަޒަންކޮށްގެންުތެދުވެރިކަމ އިުއަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުުވ ދަވެރި
ުއަމަލުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއެުމަގްސަދުުހ ސިލްވ ނެުގޮތަށް

ުމ އްދ ެގ10.31ުުުަގވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެ )ށ( ުޚިދުމަތްތައްުކުރުވުމ އިުަމސައްކަތްތައްުަގތުމ އިުތަކެތިުގައިު(ހ)ވަނަ
ުރުފިޔ އަށްު-/35,000ުއަގުުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުހޯދުމުގެ ކަަމށްުުއިޢުލ ނުކުރަންވ ނެުއ ންމުކޮށްުބޮޑުވ ނަމަުވުރެު)ތިރީސްފަސްހ ސް(

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީުއެފަދައިންުއަަމލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ޚަރަދުވީުގޮތުގެުތަފުޞީލުުހުށަހަޅ ފައިުނެތުނ50ުުްމިނިވަންު .2 ފައިސު  ުޗެމްޕިއަންޝިޕްގެުޚަރަދުތަކަށްުއެޑްވ ންސްއަށްުނަގ ފައިވު 

ުހޯދ ފައިވު ުއޮފީހަށްުވަތަނުުގަތުމަށްުއެއްޗެއްުބޭުނންވ ުހޯދަންުއޮފީހަށްުގައި(ުރ)ުބ ބުގެުވަނ4ުަުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
.ުބަޔ ންކޮށްފައިވެެއވެުމުގައިކަުއަދަދަށްުބޭުނންވ ުބެލުމަށްަފހުުރަނގަޅަށްުއަގުުއެއްޗެއްގެުއެުނަގަންވ ނީުފައިސ ުދިނުމަށްުއަގުުއެއްޗެއްގެ

ުއްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުށްުނަގ ފައިވ ުފައިސ ުދޫކުރުމުގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުކަންތަޚަރަދުތަކަށްުއެޑްވ ންސްކ50ުޮއެގޮތުންުމިނިވަންު
 

ުގެުކައުންސިލްުރުފިޔ ު(ނަވ ވީސްުނަވ ވީސްހ ސް)29,029ު-/ުަނގ ފައިވ ގައިުަކއުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުތިޖޫރީނ2015ުުްއޯގަސްޓ6ުުް)ހު(
މ އިުމިުފައިސ ގެުނޫންކަުބެލުމަށްފަހުގައިުއަގުުުއެއްޗެއްގެުބޭނުންވ ުގަތުމަށްުޚިލ ފަށްުމ އްދ އ ުުމިުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީުކ އިބަރަމެމްކުރީގެު

ުކުރެވުނެެވ.ރ އަށްުލިބިފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަ(ުގެުިނޔަލަށްުކައުންސިލްގެުއިދ 2017އޮކްޓޯބަރ14ުުތަފުޞީލުުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚުު)
ުއެކްސެލް ުވައުޗަރެއް ުޙަވ ލުކުރުމަށް ުފައިސ  ުމި ުޚަރަދުުއަދި ުމި ުވީނަމަވެސް ުތައްޔ ރުކޮށްފައި ުވެރިޔަުުޝީޓުގައި ުހުއްދަދީ ކުުކުރުމަށް

ކުރަެމވެ.ުއަދިުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ އިންުމިުކަމަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުޙަވ ލުުކިޔުމުންުއެނގެންނެތްކަންުފ ހަގަކަމަށްުލިޔެުސޮއިކޮށްފައިވ 
ވަނަުަބއްދަލުވުމުންުނިންމިުނަމަވެސްުަޙވ ލުކުރ ނީުކިހ ުއަދަދެއްގެުފަިއސ 39ުުވަނަުދައުރުގ2ުުެކުރ ނެގޮތްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ލިޔެކިޔުމުންުއެނގެންުނެތްކަންވެސްުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުމިކަމ އިުގުޅިގެންުކައުންސިލް ގެުއެއްކަމަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްުނިންމ ފައިވު 
ު ުދީފައިވަީނ ުމަޢުލޫމ ތު ުދިޔުމަށްޓަކައިުުމ ލެުމަށްހޯދުުސްޕޮންސަރުމުބ ރ ަތށްުފުޓްބޯޅަުޗެމްޕިއަންޝިޕ50ުްުމިނިވަންއިދ ރ އިން

ުބިލްތައްު ުތަފުޞީލ އި ުޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ުމިފައިސ  ުއަދި ުކަމަށ އި ުޙަވ ލުކޮށްފައިވ ނެ ުފައިސ  ުތިޖޫރީއިން ުއެޑްވ ންސްއަށް ުޚަރަދުކުރުމަށް
ަފއިސ ގެުތަފުޞީލުުތިރީގައިުހިމެއިދ ރ އަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވ ތީުވައުޗަރުތައްޔ ރުުނުކުރެވިު ނޭުުވަނީކަމަށެވެ.ުމިގޮތަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވު 

ުގައިުއެވަނީުއެވެ.2ުތ ވަލްު
ު

ފައިސ ގެުތަފުޞީލުުތިޖޫރީންު:ުއެޑްވ ންސަށ2ުްތ ވަލްު ުހަވ ލުކޮށްފައިވު 

ހަވ ލުުކުރިު
ުތ ރީޚްު

ުއަދަދުުުތަފުޞީލުު

7,569ުުުުޚަރަދުުދަތުރުުބޭފުޅުންގެުވަޑައިގެންނެވިުރަސްމިއްޔ ތަށްުޗެމްޕިއަންޝިޕްގ50ުެުމިނިވަނ06.08.2015ުް

06.08.2015ު
ުއަދިުއެކޮމޮޑޭޝަންުބޭފުޅުންގެުވަޑައިގެންނެވިުރަސްމިއްޔ ތަށްުޗެމްޕިއަންޝިޕްގ50ުެުމިނިވަން
ުުުޚަރަދުުކެއުމުގެ

11,460ު

10,000ުުޚަރަދުުުދިޔަުގަތުމަށްުތަެކތިުބައެއްުބޭނުންވ ުޗެމްޕިއަންޝިޕަށ50ުްުމިނިވަނ06.08.2015ުް

 29,029ުޖުމުލަު

ު
ުބައިވެރިވުމަށްޓަކައިުުކައުންސިލުންުގައްދޫުމުބ ރ ތުގައިުުފުޓްބޯޅަުޗެންޕިއަންިޝޕ50ުްުމިނިވަންގައ2016ުުިސެޕްޓެމްބަރ19ުު)ށ(ު
ކުރީގެުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެ)ތިރީސްހ ސް(ުރުފިޔު ު-/30,000ުޚަރަދަށްުދުވަސްތަކުގެުހޭދަވ ުހޯޑެއްޫދގައި.ގދުޓީމްުފުޓްބޯޅަުގައްދޫ
(ުގެުނިޔަލަށްުމިުފައިސ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ 2017ުއޮކްޓޯބަރ14ުުހަވ ލުކޮށްފައިވ އިރު،ުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚްު)ުއ އިުރައީސްުނައިބު

ުހޭދަކު ުހޯޑެއްދޫގައި ުޓީމް ުގައްދޫ ުކުރެވުނެވެ. ުފ ހަގަ ުނުވ ކަން ުލިބިފައި ުތަފުޞީލް ުގޮތުގައިުގޮތުގެ ުކުލީގެ ުކޮޓަރި ުދުވަސްތަކަށް ރި

mailto:info@audit.gov.mv


 
 

 

 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ331ުީ 6430ފެކްސް:332ުު 3939ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

9 ުގ39ުެސަފުހ ު  
 

ލިބިފައިނުވ ކަމަށްބުނެ،ުެއފައިސ  )ހަހ ސް(ުރުފިޔ ގެުބިެލއްުު-/6,000ގައ2017ުުިސެޕްޓެމްބަރ6ުުުުހޯދުމަށްއެދިުދައްކަންޖެހޭުފައިސު 
ު ުޓީމް ުގައްދޫ ުއެހެންކަމުން ުފ ހަގަކުރެވުެނވެ. ުހުށަހަޅ ފައިވ ކަން ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުދުވަސްތަކަށްުގައްދޫ ުހޭދަކުރި ހޯޑެއްދޫގައި

ުބޭ ުއެދަތުރުގެ ުފައިސ  ުހަވ ލުކުރެވުނު ުފައިސ ދެއްކުމަށް ުޚިދުމަތްތަކަށް ުޔަޤީހޯދ ފައިވ  ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ުކުރެވޭގޮތްވަނީުނުމަށް ން
ުނުވެފައެވެ.

ު
ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ންުއޮފީހަށްުހޯދަންުބޭުނންވ ުއެއްޗެއްުގަތުމަްށުމ އްދ ގެު)ބ(ުގައިވ ުގޮތުގެުމަތީުވަނ6.01ުަ)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
އެއްޗަކަށްުނަގު ރީގެުހުއްދަުޜަޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެން،ުމިނިސްދުުފައިސ އިންުއަގުުދިނުމުގެުކުރީނުވަތަުއޮފީހަށްުހޯދ ފައިވު 

ުތަ ުކުރުމ އި ުޚަރަދު ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުގަވ އިދުގެހޯއްދެވުމަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަތުމުގައި ުގޮތުގ10ުުެުކެތި ުބ ބުގައިވ  ވަނަ
ުންުއަމަލުުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެ.މަތީ
 

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުފައިސ އިން ުއެ ުހުރެ ުފަރ ތަކަށްވެ ުޒިންމ ވ ންޖެހޭ ުފައިސ އަށް ު)ށ(ުދައުލަތުގެ
ުގޮތަކަ ުގޮތްނޫން ުޤ ނޫުނގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޚަރަދުކުރުމަކީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 47ުުށް ުކަމުގައި ުކުށެއް ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުވ ތީ ުު،ކަމަކަށް ުޤ ނޫނުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުފަރ ތަކ މެދު ުޒިންމ ވ  ުމަތ48ުީމިކަމުގައި ުގޮތުގެ ުމައްދ ގައިވ  ުފިޔަވަޅުވަނަ ުން

 .އެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ

 

 

އެކްސެސްުޕްރޮގްރ މްގައިުސަލ މަތީުފިޔަވަޅުތައްުދަށްވުންު .3  ރަސީދުުޕްރިންޓްކުރުމަށްުބޭނުންކުރު 

ގައިުދައުލަތުގެުތަންތަަނށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުފައިސ ުބަލައިގަތުމަށްުބޭނުންކުރަންުޖެޭހީނ1.02ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ޚިލ ފަށްުފިނޭންސްުމިނިސްޓްރީެގުޕްރީުޕްރިންޓެޑްުޗ ޕްު މިުގަވ އިދު  ނަމަވެސުް، ރަސީދުުފޮތްތަކެއްކަންުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެު. ކުރެވިފައިވު 

ުބޭުނންކުރަީނު ުބަލައިގަތުމަށް ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުގައްދޫ ުދެކުނުބުރީ ުައތޮޅު ުހުވަދު ުހޯދުމަކ ނުލ ، ހުއްދަ
ުއެކްސެސްގަ ުހުންނަްނޖެހޭުމައިކްރޯސޮފްޓް ުއެއްގައި ުޕްރޮގްރ މް ުމިފަަދ ުމިގޮތުން ުއެއްކަމ އި، ުޕްރޮގްރ މް ުކޮމްޕިއުޓަރ ުހަދ ފައިވ  އި

ސަލ މަތީުކަންކަންުނެތްކަންުފ ަހގަުކުރެވުނެވެ.ުއޭގެުތެރޭގައިުޕްރޮގްރ މްުއިންުރަސީދެއްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްފަހު،ުއެުރަސީދުގެުކޮޕީު
ަވނަުއަަހރ2016ުުުުބޭނުންުކޮށްގެންުޕްރޮގްރ މްުއެުގޮތުންުމިުދެްނނެވިުުކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެ.ސިސްޓަމްުއިންުބަދަލުކުރެވެންުހުރި

ވަނަުއަހަރުގ2015ުުެ)ތިންލައްކަުވިހިހ ސްުހަތްސަތޭކަުނުވަދިހަުހަތެއް(ުރުފިޔ ުބަލ އިގެންފައިުވެއެވެ.ުމިުމައްސަލައަކ320,797ުުީ
ފ ހަގަކޮށްުއ2016ިނޮވެމްބަރ23ުުއޮޑިޓްގައިު) ކަމަކަށްުވީނަމަވެސްުމިރިޕޯޓުގެުތ ރީޚުގެުނިޔަލަށްވެސްުު( ޞްލ ހުކުރުމަށްުލަފ ދެވިފައިވު 

ުމިކަންުއިޞްލ ހުުކޮށްފައިުނުވ ަކންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ު

ު
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ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތުގ5.05ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ބަލައިގަތުމަށްުރަސީދުފޮުމަތީންގައިވު  ޕްރިންޓްކޮށްގެންު-ތްތަކެއްުޕްރީއ މްދަނީގެުފައިސު 
ުބޭނުންކުރ ނަމަު ުއެނޫްނުސިސްޓަމެއް ުދަންނަވަމެވެ. ުދޫކުރުމަށް ުރަސީދުތައް ުލިޔެ ުތަރުީތބުން ުނަންބަރު ުއޮްފު،ުސީރިއަލް މިނިސްޓްރީ

ުވީުބޭނުންުނުކުރުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުހުއްދަުލިޔުމުންުހޯދުމަށްފަހުގައިުެމނު
ު

 

 މަދުވުންުރުފިޔު 4,400ުުުބޭންކްުއެކައުންޓުންުނެގިުފައިސ ގެުތެރެއިންުމުސ ރައިގެުގޮތުގައިުުވަނަުއަހަރުގެުޖޫންުމަހުގ2016ުުެ .4

ު ުޖޫން ުމުވައްޒަފުންގެ ުމުސ ރަދޭ ުފައިސ އިން 2016ުުނަގުދު ުއެކައުންުޓން ުބޭންކް ުދިނުމަށް ުުމސ ރަ ުހ ސްު)ނުވަު-/90,082ގެ ދިހަ
ު ުރުފިޔ  ުދޭއް( 30ުުއަށްޑިހަ 2016ުުޖޫން ުނަގުދުގައި ުއެމަހުގެ ުގޮތުގައިުނަގ ފައިވެއެވެ. ުމުސ ރައިގެ މުވައްޒަފުނަށްުުފައިސ އިން

އެހެންކަމުންުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓުންުު-/85,682ދޭންޖެހެނީު ރުފިޔ އެވެު. ު-/4,400)އަށްޑިހަުފަސްހ ސްުހަސަތޭކަުއަށްޑިހަުދޭއުް(
ުނެްތކަންު ުއެނގެން ުވީގޮތެއް ުމިފައިސ އަށް ުލިޔުމަކުން ުއެއްވެސް ުއޮފީހުގެ ުއަދި ުނަގައި ުއިތުރަށް ުހަތަރުސަތޭކަ(ުރުިފޔ  )ހަތަރުހ ސް

ުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

)ހަތަރުހ ސްުހަތަރުސަތޭކަ(ުރުފިޔ ،ުު-/4,400ވިުބެލުމަށްފަހުުބޭންކްުއެކައުންޓުންުނަގ ފައިވ ުފައިސ އިންުބ ކީމިމައްސަލަުއިތުރަށްު
ގޮތުގެމަތީންުޯހދައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔ އަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ.48ުއަދ47ުުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު ުވަނަުމ އްދ ގައިވު 

 

 

ޕަބްލިކްުއުލަތުގެުއ މްދަނީުފަުދަު .5 ފައިސު   ބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންގޮސްފައިނުވުންުއިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ަވަނ13ުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގ3/2006ުުެދައުލަތުގެުއ މްދަނީުގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސ އަކީުޤ ޫނނުުނަންބަރު:ު
ުއަދި ުަފއިސ އެވެ. ުޖަމ ކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުޭބންްކ ުަޕބްލިކް ުދަށުން، ުޓްރެޜަރީގެުމި މ އްދ ގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ނިސްޓްރީ

ުސަރކިއުލަރުނަންބަރ:ު 08ުު)8/2012ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުމޯލްޑިވްސ2012ުްނޮވެމްބަރު ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ (ު"ކައުންސިލްތަކުން
ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކި އުލަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުރެވެނިއުު ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުބަލައިގަންނަ ުއިދ ރ އިން ުކައުންސިލްގެ ުދަށުން ުތަކުގެ ޤ ނޫނު

 ވެއެވެ.އެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުއަންގަވ ފައި

ު
ު-/90,955ުއިމްޕޯޓްުވިޔަފ ރިުފީުގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވު ގެުނިޔަލަށ2016ުްޑިސެމްބަރ31ުުުއިނ2014ުުްޖެނުއަރ01ުުީނަމަވެސް،ު

ގެުނިޔަލަށްުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއ2017ުުުުއޮކްޓޯބަރ14ުފަހެއް(ުރުފިޔ ުުުފަންސ ސްސަތޭކަުުނުވަހ ސްުުނުވަދިހަ)
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ވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކޮްށ2015ުުއަކީުމައްސަލަުުފ ހަގަުކުރެވުެނވެ.ުމިފަންޑަށްުޖަމ ކުރުމަށްުމީރ އަށްުފޮނުވ ފައިނުވ ކަންު
ުމިފައިސ ތައްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުލަފ ދެވިފަިއވ ުކަމެކެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުނަންބަރ: ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް (2012ުުނޮވެމްބަރ08ުު)8/2012ުމިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުޮފނުވުމ އިގު ޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސު 
ޤ ނޫނުުތަކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުބަލައިގަ މްަދީނުންނަުދައުލަތުގެުއ ގޮތުގެުމަތީންުއެުސަރކިއުލަރުަގއިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުފައިސ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
ު
ު

ުއިވުންުުޓ ފަުގެުބޭންކްުއެކައުންޓުގައިުބަހައްުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށްުއިދ ރ 2016ުު .6

ބަޖެޓަކުން،ުދައުލަުތގެުފައިސ އެއް،ުއެުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ުުވަކިުމ ލީުއަހަރަކ ުގުޅޭގޮތުންުފ ސްކޮށްފައިވ 
ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތީންުމެނުވީުއެުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއެުފައިސު 8ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު

ުނުވ ނެ ުމ ލިުޚަރަދުކޮށްގެން ުަދއުލަތުގެ ުކަމަށް ުޤ ނޫނުގެ 43ުުއްޔަތުގެ ުމ އްދ  ުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.ުވަނަ ުއޮފްުގައި ުމިނިސްޓްރީ އަދި
ުސަރކިއުލަރުނަުފިނޭންސް ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ު(2016ުޑިސެމްބަރ19ުު)D2/CIR/2016/14ު-13ންބަރު: އެޑްވ ންސަށްުގައި

ަބޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ުއަދިުމިގޮަތށްުކަމަްށުުޖަމ ކުރަންުޖެޭހނެބްލިކްުބޭންކްުއެކަުއްނޓަށްުުފައިސ ުޕަހުްނނަުފޮނުވ ުފައިސ އިންުބ ކީ
ދައުލަތަށްުދައްކަްނުޖެހޭނެކަމަށްވެސްުމިުސަރކިއުލަރު އަނބުރު  ހުންނަުބަެޖޓްުބ ކީުފައިސ އަކީުަދއުލަތުގެުމިލްކެއްކަމުންުމިުފަިއސު 

ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ު

ުގައްދޫ ުބ 2016ުުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުނަމަވެސް، ުބަޖެޓު ުއަހަރު ުޮގތުގައިވަނަ ުހަތަރުހ ސްު)-/84,950 ުހުރި ކީގެ އަށްޑިހަ
އޮޑިޓްުކުރެވުނުުތ ރީޚްު)(ުނުވަސަތޭކަުފަންސ ސް ު(ުގެުނިޔަލަށްުޕަްބލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުޮކށ2017ްުއޮކްޓޯބަރ14ުރުފިޔު 

ުކުރެވުނެވެ.ޓ ަފއިވ ކަންުފ ހަގަުއިދ ރ ގެުއެކައުންޓުގައިުބަހައް

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އަދިުމިނިސްޓްރ43ުުީދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނުގެު -13ންބަރު:ުސަރކިއުލަރުނަުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަީރގެވަނަުމ އްދު 

D2/CIR/2016/14ުުެުގުޅޭގޮތުންުފ ސްކޮށްފައިވ ުބަޖެަޓކުން،ުދައުލަތުގެުފައިސ އެއް،ުެއުުމަތީންގައިުވ ގޮތުގ ވަކިުމ ލީުއަހަރަކ 
ުމަތީންއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުވަނަުމ އްދ ގ8ުުަމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެު

ުފައިސ ު ުއެ ުނިމުމަށްފަހު ުއަހަރު ުމ ލީ ުއެ ުދައުލަމެނުވީ ުއަނބުރ  ުފައިސ  ުބ ކީ ުބަޖެޓު ުހުންނަ ުމިގޮތަށް ުނުކުރުމަށ އި ތަށްުުޚަރަދު
ުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު
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12 ުގ39ުެސަފުހ ު  

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުު

ުުދައުލަތުގެު.1 ުއެ ުފައިސ  ުވ  ުބ ކީ ުކުރުމަށްފަހު ުޚަރަދު ުފައިސ އިން ުފޮނުވ  ުކަންކަމަށް ުއެކި މުއައްސަސ ތަކަށްުމުއައްސަސ ތަކުން
ުޓ ފައިވުންުުއިދ ރ ގެުއެކައުންޓުގައިުބަހައްުރައްދުނުކޮށްު

އެއްކަމުންުމިުގޮތަށްުފޮނުވޭުފައިސު ުދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެކިުކަންކަމަށްުފޮނުވ  ފައިސު  ފައިސ އަކީުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވު 
އެުމުއައްސަސ ތަކަށްުއަނބު ރައްދުކުރަންުޖެހެއެވެ.ުނަމަވެސްޚަރަދުކުރުމަށްފަހުުބ ކީުވ ުފައިސު  ހުވަދުުއަތޮޅުުދެކުނުބުރީުގައްދޫުު،ރު 

ުފޮނުވ ފަު ުކަންކަމަށް ުއެކި ުމުއައްސަސ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ުއިދ ރ އަށް ުއެ ުއިދ ރ އިން ުޚަރަދުކުރުމަށްކައުންސިލްގެ ުފައިސ އިން ފަހުުއިވ 
ު ުގޮތުގައި ުހަތްސަތޭކަު-/347,725ބ ކީގެ ުހަތްހ ސް ުސ ޅީސް ުރައްދުނުކޮށްު)ތިންލައްކަ ުމުއައްސަސ ތަކަށް ުމި ުފަންސަވީސް(ުރުފިޔ 

ގައިުބަހައ2ްުއެކައުންޓްު)ޚަރަދުުނަންބަރ4ުުުއިދ ރ ގެު އަދިުމިުފަިއސ ގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުު( ު-/26,495ޓ ފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެވެު.
ސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްުއަހަރަކަށްުވުރެުގިނަުދުވަްސު)ސައްބީސްހ ސްުހަތަރުސަތޭކަުނުވަދިހަުފަހެއް(ުރުފިޔ ުއަކީުދައުަލތުގެުމުއައްސަ

ުގައިުއެވަނީުއެވެ.3ުުފުޞީލުުތިރީގައިުހިމެނޭުތ ވަލްުވެފައިވ ުފައިސ ކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.ުއެގޮތުންުބ ކީުހުރިުފައިސ ގެުތަ

ު ުދައުލ3ުަތ ވަލް ުތުު: ުފައިސ އިން ުފޮނުވ ފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ުކައުންސިލްގެ ުމުއައްސަސ ތަކުން ުގޮތުގައިުގެ ުގެ ުބ ކީ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު
ުރައްދުނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލުު

ުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2016ުުްުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2015ުުްުއައިޓަމްު

40,909ު-ުު(މިނިސްޓްރީުފިޝަރީޒް)ުޕްރޮޖެކްޓްުރަފްޓ 

26,337ު50,437ުުފައިސު ުއެހެނިހެން

158ު158ުއެރީނ ުުސްޕޯރޓްސް

200,350ު-ުމުސ ރަުުމުވައްޒަފުންގެުމިސްކިތު

51,999ު-ުމަރ މ ތު،ވޭޖް،ހުކުރުުމުވައްޒަފުންގެުމިސްކިތު

3,872ު-ުޕްރޮޖެކްޓްުހުއްޓުވުމުގެުފެންބޮޑުވުން

26,495ު347,725ުޖުމުލަު

ު
ދިންގޮތްު  އިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފޮނުވު  ަފއިސު  ޓަްށުފައިސ އިންުޚަރަދުކުރުމަށްފަހުުބ ކީވު 
ުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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