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ުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ެގުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުކެލ ު
ުުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު      

 

ުކެލ ުބުރީުއުތުރުުތިލަދުންމަތީުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ު،ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ިއ
ުވެރިޔ އަށްު މ ލީުޒިންމ ދ ރުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުތަޢ ރަފުު

ކައުންސިލްގެުުއުތުރުބުރީުކެލ ތިލަދުންމަތީުގެުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުު )އޮޑިޓްުޤ ނޫނު(4/2007 ުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަންބަރު
2016ުުުއިދ ރ ގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުކައުންސިލުން ުއެއްގޮތަށްއެ ުބަޖެޓ  އެުު،ފ ސްކޮށްދެއްވި
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުެގުުއިދ ރ ގެު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ު ުއ އި، ުއިދ ތެރޭގައިތޯ ުުރ ގެކައުންސިލްގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެން ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީއަދި ުހިންގ  ު، ކަންކަން ުނަންބަރު 2006/3ުޤ ނޫނު
ު ުއ އި، ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލީުއި،ވ އިދ ގަދައުލަތުގެ ުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންުއަދިވެސް ހުރިުކަންކަމ އި

އިޞްލ ޙުުކުރަންުު،ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އިވ އިދުތަކަށްުގައެހެނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިު
)ދައުލަތުގ2006/3ުުެއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުކެލ ތިލަދުންމަތީުމ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުވ ގޮތުގެުމަތިންު ވަނ36ުަމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު
ު ުހުށަހެޅުމ އެކުމ ލީ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށް ުވ ގޮތުގ213ުުެދިވެހިރ އްޖޭގެ ުބުނެފައި ުމ އްދ ގައި ވަނަ

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ުކަންކަން ުއެ ުމިުުޔ އަށ އިމަތިން ުފެންނ ނެހެން ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓު ުމި ުހުށަހެޅުމެވެ. ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުު ުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ު މި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުކެލ ތިލަދުންމަތީ ުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުކައުންސިލްގެ
ުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުފު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވި

 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ު ުަނންބަރު ުދ އިރ ތައ7/2010ުްޤ ނޫނު ުއިދ ރީ ުހިންގުުމގެު)ިދވެހިރ އްޖޭގެ ުއުޞޫލުން ުމ އްދ ަގިއ88ުުުޤ ނޫނު(ެގުލ މަރަކުޒަކީ ވަނަ
އިދ ރ އަށްުލިބޭުަފއިސ ުއ އިުމުދ ުބަލަހައްޓަންވ ީނުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ުެބެލހެއްޓުމުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިުދތަކ އިުުގެކައުންސިލް

ގޮތުގެުމަތިންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، އިންުބ ރުުލިބިގެްނު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(3/2006ުޤ ނޫނުުނަްނަބރުުުއެއްގޮތްވު 
ުުމިނިސްޓްރީ ުކޮށްފައިވ  ުޝ އިޢު ުޓެރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުމަތިން،ުއޮފް ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުު،ބެލެހެއްޓުމ އިހިންގުމ އި،ުމ ލީުކަންތައްތައްުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުއުތުރުބުރީުކެލ ތިލަދުންމަތީު
ނޑައެޅިފައިވު އެު ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުިއދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ުކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެއްގޮތަށްުު،ކަންތައްތަކަށުް،
ހަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބަލަހައްޓ ،ުއެުހިސ ބުތަކ ުއެއްގޮަތށްުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައިުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިުއޮފީ

ުއުތުރުބުރީުކެލ ތިލަދުންަމތީުވަނަުމ އްދ ގެުދަށުނ46ުުްގެުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(3/2006ުުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރުހުށަހެޅު
ނޑައަޅ ފައިވ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ  ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަށްުކަ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ޚަރަދުުއިންުގެުއިދ ރ ކައުންސިލްުއުތުރުބުރީުކެލ ތިލަދުންމަތީުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ުއަހަުކޮށްފައިވަނީ ުފ ސްކުރިއެ ުކައުންސިލުން ުގޮތަށްުރަށް ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓުގަިއުުބަޖެޓ  ،

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ު ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ލްގެުއިދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުކައުންސިކަ
ވިޔަފ ރިތަ ގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުކަންކަންދަށުގައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)3/2006ުުުހިންގ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުކ އިުފައިސ އު 

ުމ ލިއްޔަ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުގަވ އިދ އި، ުކައުންސިލްތުގެ ުއެުގެއަދިވެސް ުގުޅޭ ުކަންކަމ އި ުމ ލީ ުޤ ނޫނުތަކ އިުހެނިހެއިދ ރ ގެ ން
ުޢަ ުގަވ އިދުތަކަށް ުކަންތައްތަވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުއިޞްލ ހުކުރަންޖެހޭކަމަށްުފ ހަމިންމަލުކުރެވިފައިވ  ްއުުގަކުރެވުނު

ުއެކު،ުއެުކަންކަންުކަމ ބެހޭުފަރ ތްތަކުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިނުމ 

ވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތަްއުުފ ސްކޮށްދެއްކައުންސިލުންުޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުބަުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ ދައުު،ތެރޭގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުކަންކަމ ، ލަތުގެ ުމ ލީ ުއެހެނިހެްނުުކައުންސިލްގެ ުގުޅުންހުރި އި
ުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އި

އިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުފައަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްުވަނ2016ުައިންުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއުތުރުބުރީުކެލ ތިލަދުންމަތީުު،މިގޮތުން
ނޑައެޅިއެުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުުފ ސްކުރިލުންުކައުންސި ފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުއިދ ރ ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި، ވިޔަފ ރިތަކ އިުފައިސ އ ުދ ރ އ އިުއެުއިދ ރ ގެުދަށުކައުންސިލްގެުއިުއަދިުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ގައިވު 
ު ުހިންގ ފައިވަނީ ުކަންކަން ުއެހެނިހެން ުމ ލިއްޔަތުގެގުޅުންހުރި ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއަދިވެސްުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ އި،

ންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނުުމަލުކުރެވިފައިވ ުމިގަވ އިދުތަކަށްުޢަުޤ ނޫނުތަކ އިުއިދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުގެކައުންސިލް
ުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކުރުމަށްު

ު  
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ގ5ުެސަފުހ ު 3  
ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމިންވަރ މެދުުުގަވ އިދަށްުދައުލަތުގެ ދެކޭގޮތްުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ 
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ގ2009ުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) .1 ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށ1.12ުުްު( ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
އިުއެކައުންޓްުބ ީކުނުވަތަުއެހެންވެސްުބޭންކަކަށްުފައިސ ުޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެުޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓަ

ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ. ުކުރަމުން ުނިމުމުން ުމަހެއް ުދައްކ ުކޮންމެ އެކައުންޓުން
ުސްޓޭޓްމަންެޓްއު ުރިކޮްނސިލިއޭޝަން ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުއެއްޗެއްކަން ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުން ުއޮފީހުގެ ބ ކީއ އި

2016ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުކެލ ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުމިުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްު،ނަމަވެސްތައްޔ ރުުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ު
ުއެއްޗެއްކަންު ުރަނގަޅު ުއަކީ ުބ ކީ ުދައްކ  ުހިސ ބުން ުއޮފީހުގެ ުބ ކީއ އި ުދައްކ  ުއެކައުންޓުން ުބޭންކް ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުއަހަރު ވަނަ

 ދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮންސިލިޭއޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުޮކށްފައިުނުވުން؛
 

ުޓްރެޜަރީގެ .2 ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ު މިނިސްޓްރީ ުނަމްބަރު: ުސ ރކިއުލަރ D2/CIR/2016/14ު(19-13މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ
ުފައިސ ގެުތެރެއިންުއ2016ުެޑިސެންބަރުު ުދޫކުރ  ުބަޖެޓުން ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުއިން ުމިނިސްޓްރީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ (ުގައި

ފައިސު  ދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީވު  ޚިދުމަތްތަކަށްުފައިސު  މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޯހދ ފައިވު 
ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުުދެއްކުމަށްޓަކައި ުޓްރ ންސްފަރުކުަރންވ ނެކަމަށެވެ. ުތިަލދުންމަީތ2016ުުު،ނަމަވެސްއެކައުންޓަށް ުއަހަރު ވަނަ

ކައުންސިލްުއިދ ރ އިންުމިުސ ރކިޔުލަރުއ އިުޚިލ ފަށްު 473,626ުކީުކަމުގައިވު ެޖޓްުބ ަވނަުއަހަރުގެުބ2015ުައުތުރުބުރީުކެލު 
ު؛ރުފިޔ ުއިދ ރ ގެުއ މްދަނީުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިވުންު(ހަތަރުުސަތޭކަުހަތްދިހަުތިންުހ ސްުހަުސަތޭކަުސައްބީސް)

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

 މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުނ2016ުުްއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުކެލު )ހު(
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށްު،ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުަޞދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވު ު،އެުބަޖެޓުގައިުކަ ބަޖެޓުގައިުކަ

ުއެހެނިހެންުު،މިންވަރަށް ުގުޅުންހުރި ުކަންކަމ  ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްގޮތަެށވެ.

(ުގައ2ުި)ު(ުއަދ1ިރުު)ގެުނަމްބަުނުުއަސ ސްުބިނ ުކުރެވުުފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްކުރެވިއަދިުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލު(ު)ށ
ނޑުުުކައުންސިލްގެުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުކެލ ފިޔަވައި،ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމައްސަލަތައް އިދ ރ ގެުއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުމައިގަ

ުއިުއެއްގޮތަށެވެ.ުގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަަލހައްޓ ފަިއުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުަގވ އިދުތަކ 

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުންުނުވުުލަހައްޓ ފައިުބަުުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުުއެކައުންޓްުބ ކީު .1

މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ)ހ(ުގައިވަނަުމ އްދ ގ1.12ެ(ުގ2009ެވ އިދުު)ގެުގަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ޖަމ ކޮށްފިނަމަުއެޖަމ ކުރިުއޮފީހަކުންުއެފައިސ ގެުހިސ ބުުަބލަހައްޓައިުއެކައުންޓުުބ ކީުކުރަމު ްނުނުވަތަުއެހެންވެސްުޭބންކަކަށްުަފއިސު 



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުޣ ޒީުބިލްޑިންގު) 
ގ5ުެސަފުހ ު 4

ޣ ޒީުބިލްޑިންގު)

ުދައްކ ށެވެ.ުކަމަގެންދަންވ ނެ ުއެކައުންޓުން ުނިމުމުން ުވަނީުކޮންމެުމަހެއް ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުމި ުހިސ ބުްނުއަދި ުއ އިުއޮފީހުގެ ުބ ކީ
ުދައްކ ުބ ކީުއަކީުރަނގަޅުުއެއްޗެއްކަންުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރިކޮްނސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުަތއްޔ ރުުކުރަންުވ ނެކަމަށެވެ.

ވަނަުއަހަރ2016ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުުުއެއްގޮތަށްުތިލަދުންަމތީުއުތުރުބުރީުކެލ ގަވ އިދ އިއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުު،ނަމަވެސް
މިހެންކަުމން،ުބޭްނކުުު.ދެއެވެރިކޮންސައިލްުކުރަމުންުނުުމަސްުނިމުމުންުއެކައުންޓް، ބ ކީުބަަލހައްޓ ތަކުގެުއެކައުންޓްުުބޭންކްުއެުއިދ ރ ގެ

ުފަސޭހައި ުކޮބައިކަން ުއަދަދަކީ ުސައްޙަ ުތެރެއިން ުބ ކީގެ ުދައްކ  ުހިސ ބުތަކުން ުއިދ ރ ގެ ުބ ކީއ އި ުދައްކ  ުދެނެގަނެެވންުއެކައުންޓުން ން
ުހިމަނ ފައިވ ނެއެެވ.ުގެުތަފްޞީލްތިރީގައިވ ުތ ވަލުގައިުފޮތުންުދައްކ ުބ ީކުއ އިުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓުގެުބ ކީު،ނޯންނ ނެއެވެ.ުމިގޮުތން

ފަރަޤުު ުބ ކީުުގެސްޓޭޓްމަންޓްުުބޭންކް ުދައްކ ުބ ކީުުފޮތުން ުނަްނބަރުއެކައުންޓް
 31,115  2,236,248  2,205,133 7714-700528-003 

 306,621    424,798   118,177 7714-700528-004 

(ުރުފިޔު ސަތޭކަުތިީރސްުހަތްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުތިީރސްުހަެއއްުޖުމްލަު)ތިން 337,736 

ުދިންގޮތްުއިޞްލ ހުކުރަންުލަފު 

ޖަމ ކޮށްފިނަމަުމޯލްޑި -R/2017ދުު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީއަށްުނުވަތަުއެހެންވެސްުބޭންކަކަށްުފައިސު 

20)ުު ު)ހ(5.16ުުގެ ުމ އްދ ގެ ުގޮަތށް،ވަނަ ުުނވަތަުުގައިވ  ުލިޔެގެން ުޮފތުގައި ުބ ކީ ުބަލަހަްއޓައި،ުއެކަުއންޓް ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ އެ
އެުހިސ ުބތައްުަބލަހައްޓަކޮމް އަދިުކޮންމެުމަހެއްުނިމުުމންުމުންުެގންދިޔުމަށްުދަްނަނވަމެވެު.ޕިޔުޓަރުޝީޓުގައިުހިސ ބުތައްުހިމަނައިގެންު،

ބ ކީއަކީުރަނގަޅުުހިސ ބުތަކެއް ބ ކީުއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު  އެކައުންޓުންުދައްކު  ގައިުބަޔ ންޮކްށފައިވު  ުަކންމިުމ އްދ ގެު)ހު(
ު ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުގޮތަށް ުގައިވ  ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ުރިކޮންސިލިއޭޝަންުމި ުގެނުވައި ުސްޓޭޓްމަްނޓެއް ުބޭންކް ުއެއްފަހަރު ުމަހަުކ ކޮންމެ

ުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ ރުކޮށްުބެެލހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުއިދ ރ ގެުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިވުންުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުބ ކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ނުކޮށ2.2015ުުް

ުކޮށްފައިު ުޚަރަދު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުއެ ުފައިސ އެއް، ުދައުލަތުގެ ުބަޖެޓަކުން، ުކޮށްފައިވ  ުފ ސް ުގޮތުން ުގުޅޭ ުއަހަރަކ  ުމ ލީ ވަކި
ވީުއެުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުއެުފައިސު މެނުުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަވަނަުމ އްދ ގައ8ުިނޫނުގެުޤ ނުވ ނަމަ،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު

ވެއެވެ.ުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުވަނަުމ އްދ ގައ34ުިނޫނުގެުޤ ުގެޚަރަދުުކޮށްގެންުނުވ ނެުކަމަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ު ުނަމްބަރު: ުސ ރކިއުލަރ ުގޮތD2/CIR/2016/14ުު-13ޓްރެޜަރީގެ ުއެޑްވ ންސްގެ ުއިން ުމިނިސްޓްރީ ުދޫކުރު ގައި ުބަޖެޓުން ގައި

ުފައިސ ގެުތެރެއިންުއެުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުހޯދ ފައިވ ުޙިދުމަތްތަކަްށުފައިސ ުދެއްކުމަށްފަހުުބ ކީވ ުފައިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސް
ުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުޕަބްލިކްުބޭންކުުއެކައުންޓަްށުޓްރ ންސްފަރުކުރުމަށްުއަންގ ފައިވެއެވެ.

473,626ު/-ގެުގޮތުގައިުހުރިުުުބ ކީުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓ2015ުްއިދ ރ އިންުުގެުކައުންސިލްުކެލ ތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރީުނަމަވެސް،ު
ޕަބްލިކްުބޭްނކުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުއުޞޫލުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުރުފިޔ ުު(ސަތޭކަުހަތްިދހަުތިްނުހ ސްުހަުސަތޭކަުސައްބީސްހަތަރުު)

ުކޮށްފައިވެއެވެ.ޖަމ ުށްނުކޮށްުއިދ ރ ގެުއެކައުންޓަޖަމ އެކައުންޓަށްު
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