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ުބަޔ ނަށްުވަނަުއަހަރުގެުމ ލ0202ުީުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޑިޕ ޓްމަންޓްު
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްދޭުރިޕޯޓްުު

ުތަޢ ރަފުުުހ.

ު ުއޮޑިޓް ުބޭނުމަކީ ުުޤ ޫނނު)ުޤ ނޫނުމިރިޕޯޓުގެ ުކުރެވުނ7007/4ުނަްނބަރު ުގެދަށުން ުޖުޑީޝަްލުު( ުއޮފް ޑިޕ ޓްމަންޓް
ުއަހަރ7000ުުީުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ުއަހަރުގެ ުރައުޔެއްދީ،ުވަނަ ުޖެހޭކަމަށްުމ ލީބަޔ ނަށް އޮޑިޓުގައިުުއިޞްލ ޙުކުރަން
ުކަން ުއެޅުމަށްޓަކައިފ ހަގަކުރެވުނު ުއިޞްލ ޙީފިޔަވަޅު ުކަމ އިމެދު ުކަންކަން ުއޮޑިޕ އެ ުޖުޑީޝަްލުޓްމަންޓް ފް
ުހުގެުސަމ ލުކަމަށްުގެނައުމެވެ.ުކަންކަންުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީއެ ،ހުށަހަޅައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްުއަށ އިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ުކަންތައްތަ ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުމިރިޕޯޓުގައި ުއޮޑިޕ އް ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުއ އި ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުުޖޑީޝަލް ުދަށުންުފް ޓްމަންޓުގެ
ހުރިހ ުުރީގެޖުޑީޝިއަތެރިވެެދއްވިުގައިުއެހީމިއޮޑިޓުު،ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ަހގަކޮށްުއިސްވެރިންނ ިއުމަޝްވަރ ުތަކުގެުހިނގ ުކޯޓު

ު ުދަންނަވަމެވެ.ުމިރިޕޯޓް ުޝުކުރު ުިމފުރުޞަތުގައި ުބޭފުޅުންނަށް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ުމ ލިއްޔަތުުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ުޑިޕ ުއިކޮމިޓީއަށ  ުޖުޑީޝަލް ުއޮފް ުވެބްސައިްޓުު،ހުށަހަޅައިުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްޓްމަންޓް މިއޮފީހުގެ

www.audit.gov.mvު.ެގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ 

ުއޮޑިޓް ުއޮޑިޕ ކުރެވިފައިވަނީުުމި ުއ އިޓްމަންޓް ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުޖުޑީޝަލް ުޓްމަންޓުޑިޕ އެުފް ުދަށުން ުކޯޓުތަކުގެ ގެުހިނގ 
ގެުހިނގ ުކޯޓުތަކުގެުދަށުންުޓްމަންޓުޑިޕ އެއިުޓްމަންޓ ޑިޕ އެުހުށަހަޅ ފައިވ ތީުމ ލީުބަޔ ންުއެއްުބަޔ ނެއްގެގޮތުގައިުއޮޑިޓްކުރުމަށް

ުގޮތުގައެވެ. ުއޮޑިޓެއްގެ ުއެއް ުމިރިޕޯޓުުއޮޑިޓް ުގޮތެއްގައި ނޑު ުމައިގަ ުބަލ ލެވިފައިވަނީ ުއަހ7000ުަގައި ުތެރޭގައިުވަނަ ރު
ުހިންގިުމ ީލުމުއ މަލ ތްތަކަށެވެ.ޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއިންޑިޕ 

ު ުރިޕޯޓ އެކު 08ުުުނަމްބަރުުޙ ުފުޞަމި ުހިމެނިފައިމިވ 26ުއިން ުގެުޑިޕ ުގައި ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުޖުޑީޝަލް ުއޮފް ުޓްމަންޓް
ުޑިސ30ުެ ުއަހަރ7000ުަމްބަރ ުނިމުނު ުބަޔ ނ އިުށްގައި ުހޭދަުކރެވުނުގޮތުގެ ުއެބަޖެުޓން ުބަޖެޓ އި ދިުއަުފ ސްކުރެވުނު

ުކުރެވިފައެވެ.ުޯނޓުުވަނީުމިއޮފީހުންުބަލ ުއޮޑިޓްުގުޅޭުތަފްޞީލުުމިބަޔ ންތަކ އި
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ުމަސްއޫލިއްޔަތުުުޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެުޑިޕ ުއިުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމުގަުުށ.

ުޤ ނޫނުު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުދައުލަތުގެ ުނަްމބަރު ުއެންޑ3/2006ުް)ޤ ނޫން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުިމނިސްޓްރީ ުބ ރުލިބިގެން ުއިން )
ުދައުލަތުގެ ުހަދ ފައިވ  ުމ ލިއްުޓްރެޜަރީން ުޑިޕ ގަވ އިދ ޔަތުގެ ުމަތިން ުއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ުބެލެހެއްޓުމ ިއުއި ުމ ލީކަންކަން ޓްމަންޓްގެ

ު ުއެގަވ އިދުގެ ުއ އ07ުިއަދި ުބ ބު ުުވަަނ ުަމިތން ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެޑިޕ އެއްޮގތްވ ގޮތުގެ ުޖުޑީޝަލް ުއޮްފ ުޓްމަންޓް
ުތަ ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުޞައްޙަކަމ އި ުޙަޤީޤަތ އެއްގޮތަށް ުމ ލީބަޔ ންުު،އްޔ ރުކޮށްހިސ ބުތައް ުމިއަހަރީ ުއެއްގޮތަށް އެހިސ ބުތަކ އި

ުހުށަހެޅުމަކީ ުމިއޮފީހަށް ުއޯޑިޓްކުރުމަށް ުއަދި ުުއެކުލަވ ލައި ުނަމްބަރު 3/2006ުުޤ ޫނން ުދަށުންުވ35ުަގެ ުމ އްދ ގެ ނަ
ނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލިުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުޓްމަންޓްުއޮޑިޕ  ުސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މަުފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްުކަ

އެހިސ ުބތަކ ުު،މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުޞައްޙަކަމ އިުއަދިުފުރިހަމަކަމ އެކުުހަޤީގަތ އިުއެއްގޮތަށްުހިސ ބުތަްއުބަލަހައްޓައި
ުމ ލީބަޔ ން ުއަހަރީ ުޤ އިމްކޮށްުުަތއްއެއްގޮތަށް ުމ ހައުލެއް ުއިުތބ ުރހުރި ުރައްކ ތެރި ުބޭނުންވ  ުއެކުލަވ ލުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް

ުއޮޅުވ ލުމެއްު،ދެމެހެއްޓުމ އި ުއަދި ުއޮޅުމެއް ުަބލަހައްޓަިއުު،އެއްވެސް ުހިސ ބުތައް ުނުހިމެނޭޮގތަްށ ުފޮރުވުމެއް ނުވަތަ
ުތައްޔ ރު ުމ ލީބަޔ ން ުއަަހރީ ުއެއްގޮތަށް ުބެލެހެއްުޓމ އިު،ކުރުމ އިުއެހިސ ބުތަކ އި ުހިސ ބު ުމ ލީބަޔ ްނުު،އަދި އަހަރީ

ުއަންދ ޒ އެ ުއެއްވެސް ުދިމ ވިއެކުލަވ ލުމުގައި ުބޭނުންކުރަްނ ުއަންދ ޒ  ުކުރެވިފަިއވ ނަމަ ުބޭނުން ުރަނގަޅަށްުޙ އް ލަތު
ުހިމެނެއެވެ.ނުންުއަންގައިދި

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުުނ.

ު ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުޖެނެރަލްގެ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެޑިޕ އޮޑިޓަރ ުޖުޑީޝަލް ުއޮފް ުއަހަރުގ7000ުެުޓްމަންޓް އަހަރީުުވަނަ
ުއެުލީބަޔ ންމ  ުދިނުމ އިުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ުރަޢުޔެއް ުއިުއަށް ުފ ހަގަކުރެވުނު ުކަހުލ ޞްުއޮޑިޓްގައި ންތައްތަްއުކުރަންޖެހޭ
ުެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕ  ުޖުޑީޝަލް ުއޮފް ުހުށަހަޅައިު،އަށ އިޓްމަންޓް ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ުރައްޔިތުންެގުއެއަދި ކަންކަން

ުގެނައުމެވެ. ުސަމ ލުކަމަށް ުއިންޓަނޭޝަަންލުުމަޖިލީހުގެ ުއޮޑިޓްކުރެވިފައިވަނީ ުމ ލީބަޔ ން ުމިއަހަރީ ުމިއޮފީހުން އެހެންކަމުން
ނޑުތައްުބޭނުންކޮށްގެންުު،އޮޑިޓިންގުސްޓޭންޑަޑްތަކ ުއެއްގޮތަށް މިއަހަރީުމ ލީުބަޔ ނުގައިުު،އެސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމުކުރ ުމިންގަ
ުހިެމނިފައި ުއޮޅުންތައް ުދެނެގަުުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުގޮތެއްގައެވެނުވ ނެަކން ުނެވޭެނ ުކުރެމި. ުމަސައްކަތް ުއޮޑިޓްެގ ވިފައިވަނީުގޮތުްނ

ުމ ލީބަޔ ން ުބިނ ކޮށްގެްނނެވެ.ުުމިއަހަރީ ުމައްޗަށް ުއޭގެ ުހޯދައިގެން ުހެކިތައް ުމަޢުލޫމ ުތތަކ އި ުބޭނުންވ  ުފ ްސކުރުމަށް ަބލ 
ުޞައްޙަކަމ އި ުހިސ ބުތަކުގެ ުހިންގ ފައިވަނީ ުރ ވައި ުޙަޤީޤަތ ު،މިމަސައްކަތް ުބަލަހައްޓައިުއަދި ުހިސ ބުތަށް ުއެއްގޮތަށް އި

ުބިނ ކޮށްގެން ުމައްޗަށް ުމ ޙައުލުގެ ުރޭވިފައިވ  ުއުު،އެކުލަވ ލުމަށް ުެގންގުޅެފައިވ  ުެބލެހެއްޓުމުގައި ު،ލުތަކ އިޞޫހިސ ބުތަށް
ުވ ގޮތްވެސްުބަލ މުޠ ލިޢ ުކޮށްެގންނެވެ.ުއަހަރީުމ ލީބަޔ ންުއެކުލަވ ލ ފައިމުޅިު،ސިޔ ސަތުތަކ އި

ުބަލަޑިޓްކުރައޮ ުޚަރަދަށް ުވަގުތ އި ުމުޅިު،ކަމުންއިގެންންޖެހެނީ ުކުރެވިފައިވަނީ ުމ ލީމިއޮޑިޓް ުހުރިހ  ުބެލުމުެގުމުޢ މައަހަރުގެ ލ ތު
ބަލައިުޗެކްކޮށްުއެއިންުމުޅިުުމއައްސަސ ގެުމ ލީހ ލަތ މެދުުއިުހޮވ ލެވުނުުބައެއްުމުޢ ަމލ ތުސ މްޕަލްގެުގޮތުގަުބަދަލުގައިުއޮޑިޓް
 ގޮތެއްުނިންމޭގޮތަށެވެ.ުލްުދެކޭއޮޑިޓަރުޖެނެރަ

 ގެުރައުޔުުނުދިނުންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުުރ.

4ުއިނ0ުުްުނަންބަރުކުތ ސަބަބުތަްއ"ުބަޔ ންކުރެވިފައިވ ުބައިގައިުނުުރައުޔުުދެވެންނެތްުގެނެރަލްއޮޑިޓަރުޖެު"މ ލީުބަޔ ނަށް
ުބަ ުރައުޔެޔ ންއަށް ުބަޔ ނަްށ ުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުސަބަބުްނ ުކަްނތަްއތަކުގެ ުމިންވަރަްށުކުރެވިފައިވ  ުބޭނުންވ  ުދިނުމަށްަޓކައި އް

ުއެކަށީގެންވ ުހެކިުލިބިފައިނުވެއެެވ.ުވީމ ،ުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ނަށްުރައުޔެއްުނުދެމެވެ.
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ުމ ލީުބަޔ ނަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުރައުޔުުދެވެންނެތްުސަބަބުތައްުބ.ު

0. ު ުޤ ޫނނުެގުދައުލަތުގެ ުސަރުކ ރުގ35ުެމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުށން ުމ އްދ ގެ ުއޮޑިޓަރުުވަނަ ުތައްޔ ރުކޮށް ުއޮފީސްތަކުން މަސްއޫލު
ު ުއަހަީރ ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުތައްޔ ރުކުރުމުގެޖެނެރަލަށް ުބަޔ ންތައް ުސެކްޓަރުުމ ލީ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް އަސ ސަކީ

ު ުގަވ އިދުެގ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަމުގައި ު)އިޕްސަސް( ުސްޓޭންޑަޑްސް" ުބ ބުގައ07ުުިއެކައުންޓިންގ ވަނަ
ުޅ ފައިވ ުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންުތައްޔ ރުުޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންުުހށަހަންކޮށްފައިވީނަމަވެސްުޑިޕ ޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީބަޔ 

ުއަސ ސް ުއެގެންުކޮށްފައިވ  ުބަޔ ނުން ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއިޕްސަސްުމި ުހިމަނަން ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުފުރިހަމަ ނެތުމ އި،
ުލ ޒިމް ުހުރިހ ސްޓޭންޑަޑްތައް ުހުށަހަބަޔ ނެކުރ  ުމ ލީއް ުނުވުމ ިއ، ުބޭނުންކޮށްުޅ ފައި ުކުރުމުގައި ުތައްޔ ރު ފައިވ ުބަޔ ން

ުއެނގެއެކައުންޓިންގުޕޮ ުމ ލީލިސީތައް ުަތފުޞީުންނެތުމ އި، ުމ ލީުބަޔ ނުގެ ުފަދަ ުނޯޓްސް" ު"ޑީސްކްލޯޒަރ ުފޯރުކޮށްދޭ ލު
 ނުގައިުހިމެނިފައިނުުވން.ބަޔ ުމ ލީުގައިުކޮންމެހެންުހިމެެނންެޖހޭުމުހިއްމުުއަސ ސީުމަޢުލޫމ ތުުމިބަޔ ނު

ުމ ލީހުށަހަ .7 ުލެޖަރުޅ ފައިވ  ުޖެނެރަލް ުޑިޕ ްޓމަންޓްގެ ުއަދަދުތަކ އި ުހިމަނ ފައިވ  ުިހމެނިފައިވ ބަޔ ނުގައި އަދަދުތަކ އިުުގައި
ުުހުރުމ އިުފަރަގުތަކެއްުދެމެދު ުދެނެގަނެއެކަންމެދުވެރިވ ން ުޑިޕ ުދިމ ވިސަބަުބ ުއަދަދުތަކ އި ޓްމަންޓްގެުލެޖަރގައިވ 
ފަހުގައިެވސްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުކުރުމަށްުބަޔ ންުތައްޔ ރުުމ ލީުތަކުގައިވ ުހިސ ބުތަކ އިުދިމ ޮކށްފައިނުވުން.ުމީގެއިތުރުންުފޮތް

ުލެޖަރުއަށްު ުޖެނެރަލް ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ުޖުޑީޝަލް ުއޮފް ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުބަލަހައްޓ  ުޓްރެޜަރީއިން ުއެންޑް ފިނޭންސް
 ދިއުން.އެމިނިސްޓްރީންުބަދަލުުގެންނަުމންު

3. ު ުއަތޮޅުތަކުގައިވ  ުއެކައުންޓުން ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުފައިސ ،ުފައިސު މެޖިސްޓްރޭޓް ުފޮނުވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ކޯޓުތަކަށް
ުގޮތުގައި) ،ފޮނުވުމ އިއެކު ުފައިސ ގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވ  ުޔަގީންނުވަނީސް ުފަންޑުްނުު(ޚަރަދުވިކަން ުރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓު

ުޑިޕ  ުއުނިކޮށް ުވައްދ ފައިއެފައިސ  ުގޮތުގައި ުޚަރަދެއްގެ ުލެޖަރއަށް ުޖެނެރަލް ުމިގޮތުުޓްމަންޓްގެ ުވުމ އި، ވަނ7000ުުަން
ުއޭގެ ުއަދި ުފޮނުވުުނުއަހަރ އި ުއެޑްވ ންސަށް ުޚަރަދުތަކަްށ ުބަެޖޓް ުކޯޓުތަކުގެ ުއަތޮޅުތަކުގައިވ  ުތެރޭގައި ުއަހަރުތަކުގެ ކުރީގެ
ު ުތެރެއިން ު)ހ6,900,288ުަފައިސ ގެ ުުސްނުވަސަތޭކަހ މިލިއަން ުރުފިޔ ، ުއަށެއް( ޑިސެމްބަރ30ުުދުއިސައްތައައްޑިހަ

ުއެކައުންޓުތަކުގ7000ުަ ުބަޖެޓް ުކޯޓުތަކުގެ ުއެ ުނިޔަލަށް ުބެހެއްޓިފައިގެ ުޚަރަދުނުވެ ުމ ލީުހުރިުއި ުމިފައިސ  އިރު
 ހިސ ބުތަކުގައިުޚަރަދެއްގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވުން.

 

)ހަތަރުމިލިއަްނު 4,990,542.49 ލިބިފައިވު ުއަހަުރގެުނިޔަލަށްުވަނ7000ުަުމްދަީނގެުގޮތުގައިއ ުތަކަށްކޯޓުމެޖިސްޓްރޭޓްު .4
ު ުނުވަސަތޭކަ ުފަްއސަތޭކަ ުނުވައެއްނުވަދިހަހ ސް ުހަތަރެއް ުޕޮއިންޓް ުދޭއް ުސ ޅީސް )ު ުއ މްދަރުފިޔ  ނީއަްށުދައުލަތުގެ

ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުކޯޓުުުޖަމ ނުކޮށް ުއ އި ުތިޖޫރީގައި ުކޯޓުަތކުގެ ުނަމުގައި ުބްރ ންޗBMLުުްތަކުެގ ުހުޅުވ ފައިވ ުުގެ ތަކުގައި
ު ުގޮއެކައުންޓު ުއ މްދަނީގެ ުއެފައިސ  ުބަހައްޓ ފައިވ އިރު ުގޮތުގައިތަކުގައި ުލިބުނުފައިސ ގެ މ ލީހިސ ބުތަކުގައިުުތުގައި

ުހިމަނ ފައިުނުވުން.

މިންވަރ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުއިުވ ުގަުނޫނ އިުޤ ު.ުޅ ުދަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވު 

ުދެކޭގޮތު ުފިޔަވައިުިތރީގައިުގައިމިއޮފީހުން ުކަންތައްތައް ުޖުޑީޝަލްުޑިޕ ، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއޮފް ޓްމަންޓް
ުޑިޕ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުއެ ުކޯޓުތަކަށްއަށ އި ުހިނގ  ުދަށުން ުުޓްމަންޓުގެ ުބަެޖޓުްނ7000ުުދެއްވ ފައިވ  ުއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑު ުދަުމައިގަ ުޚަރަދުކުރައްވ ފައިވަނީ ުމ ލިއްޔަތުގެގޮތެއްގައި ުުއުލަތުގެ ުއެއްގޮތްވ ގަޤ ނޫނ އި ުބަޖެޓުގަިއުގޮތުގެުވ އިދ  މަތިން
ކަންތައްޚަރަދުުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވ ުމިންވަރަށެވެ.ނޑައެޅިފައިވު  ުތަކަށްުބަެޖޓްގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ
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ުދެކޭުކަންތައްތައްުުއޮޑިޓަރުޖެނަރަލްުކޮށްފައިވ ކަމަށްުުށްުޚިލ ފަުުދ އިުއިުވ ުގަުނޫނ އިުޤ ުކ.ު

 ގަވ އިދ އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކޮށްފައިނުވުން.ުގެުމ ލިއްޔަތުުމ ލީުބަޔ ންުުޑިޕ ޓްމަންޓްގެު .1

ގެުޖެނުއަރީުމަހުންުވަނަުއަަހރ7000ުުގޮތުންުުބަޔ ންކުރެވިފައިވ ބ ބުގައިުުނަވ07ުަުދުގެުއިވ ގަމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު
ުދަ ުއުފެށިގެން ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުކުރަންވ ުބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީލަތުގެ ުއިންޓަރނޭަޝނަްލުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުތައްޔ ރު ނީ

ު)އިޕްސަސް( ުސްޓޭންޑަޑް ުބޯޑުންުއެކައުންޓިންގ ުޝ އިޢު ު"ނެރެ ުފުރިހަމަ ުޕަބްލިްކުކޮށްފައިވ  އިންަޓރނޭޝަނަލް
ުއެއްގޮތަށެވެ.ސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑް ުއ އި ު)ފުލްއިޕްސަސް( ުމިއޮފީހަްށުުނަމަވެސްު" އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެުވ ހުށަހަޅ ފައި ުޖުޑީޝަލް ުއޮްފ ު 2010 ޑިޕ ޓްމަންޓް ުއަހަރުގެ ުބަޔ ންތަްއުުައހަރީވަނަ މ ލީ
 ވެ.ންކަންުފ ހަގަކުރަމެށްުނޫުސްުސްޓޭންޑަޑްސްުއ އިުއެއްގޮތައިޕްސަވަނީުށްފައިކޮުތައްޔ ރު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުއޮތްތަނުގައި ުޖުޑީޝަލްޑިޕ ުކުރިޔަށް ުއޮފް ުމ ލީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޓްމަންޓް ުއަހަރީ ުމ ލިއްޔަތުުގެ ުދައުލަތުގެ ުގެބަޔ ން
ުށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެ.ގޮތަވު ުގައިވަނަުބ ބުު 12ގަވ އިދުގެ

ު

އިންުޖަސްޓިސްުސްު .2  އިތުރަށްުދީފައިވުން.ުފައިސ ގެއެހީުުބައެއްުބައިވެރިންނަށްުުގެުޓަޑީޒްުކޯހުުޑިޕްލޮމު 

ުޝަރީ ުއޮފް ުއެންފެކަލްޓީ ުއ  ުލޯއ އި ުޑް ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުގުޅިގެން ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި ުޖުޑީޝަލް ުއަދ7007ުިއޮފް
ބައިވެރިންނަށްުފައިސ ގެއެހީުދިނުމުގައިުކޯހުގެުުޓަޑީޒްުކޯހުގެޑިޕޮލަމ ުއިންުޖަސްޓިސްުސްުހިންގިުއަހަރުުުވަނ7008ުަ
ުތެރެއިންބައިވެރި ުުަހތަރުުންގެ ުޖުމްލަ ުދިހައެއްުު)ދެލައްކ248,110.71ަ ަބއިވެރިއަކަށް ުއެއްސަތޭކަ ުއަށްހ ސް ސ ޅީސް

ުއެކެއް(ު ުހަތެއް ުދެވިޕޮއިންޓް ުއިތުރަށް ުފ ހަގަުކރަމެރުފިޔ  ުހިމެނެނީފައިވ ކަން އަހަރުގެުުވަނ7007ުަުވެ.ުމީގެތެރޭގައި
ު ުބައިވެރިވެފައިވ  ުުބައިވެރިއަކަށްުިތންބުރުގައި ުދެިވފަިއވ  ުތިނ193,140.71ުްއިތުރަށް ުނުވަދިހަ ުސްހ )އެއްލައްަކ

ުހަތެއް ުޕޮއިންޓް ުސ ޅީސް ުއ އިއެކެއް(ުުއެއްސަތޭކ  ުއަހަރުގ7008ުެުރުފިޔ  އިތުރަށްުުއެއްަބއިވެރިއަކަށްުގެބުރުުވަނަ
54,970ުުުދެވިފައިވ  ުހަތްދިހަ(ހަތަރު)ފަންސ ސް ުނުވަސަތޭކަ ުދެވިފައިވަނީުރުފިޔ   ހ ސް ުމިގޮތަށް ުމިފައިސ  ުއެވެ.

ުފ7007ުަ ުަބއިވެރިންނަށް ުބުރުގެ ުއަހަރުގެ ުހ ވަނަ ުދިުނމުގައި ުފައިސ ގެއިސ ގެއެހީ ުބެލުމެއްނެތި ުދެމުންުޟިރީއަށް އެހީ
ުމަަހކަށްގެން ުސަބަބުންނ ިއ ުދިޔުމުގެ ުބަދަލުގައި ުޢަދަުދގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުފައިސ ދެދޭން ުދޭންެޖހޭ ުއ އިއެހީގެމަަހށް

ބައިވެރިންެގުނަުއަހަރުގެުބުރުގެުވ7008ުަުކޯހުގެު،ނ އިންއެއްވަރުގެުއަދަދެއްުކޮންމެުމަހަކުދެމުންުގެންދިޔުމުގެުސަބަބު
ު ުއެއް 0ުުުބައިވެރިއަކުތެރެއިން ުފަހު ުއަހަރަށް ުކިޔެވުން ުކޯހުގެ ުވަކިވިކަންުުމަސްފަހުނ08ުްހުއްޓ ލިތ  ުކޯހުން ޭއނ 

ުސަބަބުންނ އިއެމުު،އެންގިއިރު ުފައިސ ދެވިފައިވުމުގެ ުޭއނ ު،އްދަތަށް ުވަކިވިކަން ުކޯހުން ުޖުޑީޝަްލުޑިޕ ޓްމަްނޓް އޮފް
ުދީފައިވުމުގެުސަބަބުންނެވެ.ދުވަހުގެުފައިސ ސްފަސްމަުަފހުންވެސްުއެންގިުސްޓްރޭޝަނަށްއެޑްމިނި

ުމި ުފެށިބުުރގ7008ުެކޯހުގެ ުުގައި ުތެރެއިން ުކޯހުންވަކިިވ0ުުބައިވެރިންގެ ުކުރުމަށްފަހު ުފުރިހަމަ ުކިޔެވުން އަހަރުގެ
ުދެވިފަ ުއޭނ އަށް ުމުއްދަތަށް ުފުރިހަމަކުރި ުކިޔެވުން ުކޯހުގައި ުނުވަސަތޭކަު 27,938.28 އިވ ބައިވެރިޔ  )ހަތ ީވސްހ ސް

ުއަށެއް ުުތިރީސް ުއަށެއް(ޕޮއިންޓް ުއޭނ ުދޭއް ުއަކީ ުއެއްބަސްވުމުގައިުުރުފިޔ  ުއެއްބަސްވެަފއިވ  ުބައިވެރިވިއިރު ކޯުހގައި
ުދަު ުއޭނ  ުކޯހ އިގުޅިގެން ުޚިދުމަތްއުވ ގޮތުން ުތެރޭގައިލަތަށް ުމުއްދަތުގެ ުއެއްަބސްވެފައިވ  ުދަުކުރުމަށް އުލަަތްށުއަނބުރ 

ުްނުއެއްވެސްުފައިސ އެއްުމިއިުއޮފްުޖުޑީޝަްލުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންޕ ޓްމަންޓްުޑިދައްކަންޖެހޭުފައިސ އެވެ.ުނަމަެވސްު
ުހަމަޔަށްުއަނބުރ ުހޯދ ފައިުނުވެއެވެ.ުމިރިޕޯރޓްގެުތ ރީޚ އި
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ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ރެވެނިއުުުންގެުއަުތްނުއަނބުރ ުހޯދ ،ުދައުލަތުެގުކޮްނސޮލިޑޭޓަޑްއިތުރަްށުދެވުނުުފައިސ ،ުަފއިސ ުދެވުނުުބައިވެރި)ހ(ު
ު.ފަންޑަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ

ުއެފައިސ ުއަނބުރ ދިނުމަށްފައި)ށ(ު ުުހށަހަޅައިގެްނުކުރ ނަމަ،ުމައްސަލަުޝަރީޢަތަުއިުޢިތރ ޒްުސ ުދެވުުނުފަރ ތްތައް ށް
ުފައިސ ުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އެއީުުއ އިުއެއްވަރުގެުޢަދަދެއްއެހީގެފައިސ ުއިސ ުދެވިފައިވަނީުދެމަހަށްދޭންޖެހޭއިތުރަށްުފަގޮތުގައިުފައިސ ގެުއެހީގެ)ނ(ު
ުދޭންޖެހޭވަރު ުފައިސ ކަމަހަކު ުަބަލއިގެން ުދިނުމުންުުގެއެހީމަށް ުހ ޟިރީނ އި ުބައިވެރިންގެ ުބެލުމެއްެނތިުކޯހުގެ އަށް

ުޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ތްތަކ އިުމެދުފިޔަވަޅުުއެފަރ ުވިކަމަށްވ ީތުއެކަމުގައިުއިހުމ ލުދިނުމުންުުގެއެހީފައިސ 

ު

ނޑިޔ ރުންގެުފޯނުުބިލްުސްޕްރީމްުކޯޓުު .3  ދައުލަތުންުދައްކ ފައިވުން.ގެުބެންޗްގައިުހިމެނޭުފަ

ުކޯޓު ނޑިޔ ސްޕްރީމް ުފަ ުފޯނުގެގެ ުފޯނުއެލަވަްނސްއ އި ުމުވައްޒަފުންނަށް ުބެހޭގޮތުންުުރުންނ އި ުހަމަޖެއްސުމ އި ޚިދުމަތް
ނޑައަޅު ު،ގެުބެންޗުންުނިންމެިވުނިންމެވުމަކ އިުގުޅިގެންުމުވައްޒަފުންނަށްގައިުސްޕްރީމްުކޯޓ7008ުުބަރުކްޓޯއ73ުޮ ކަ

ުލައިނަކ އި،ުފޯނަކ އި ުޕޯސްޓްޕެއިޑް ނޑިޔ ރުންނަށް ުފަ ުއަދި ުފޯނުއެލަަވންސްއެއް ުވަކިލިމިޓެއް،  އުޞޫލަކުން ެނތިުޯފުނބިލް
ުކޯޓު ުުގެސްޕްރީމް ުދަްއކ ގޮތަށް ުކޯޓުގެސްޕްބަޖެޓުން ުުރީމް ުމިނިބެްނޗުން ުދަުށްނުހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ. ންމެވުމުގެ
ުކޯޓު ުުގެސްޕްރީމް ުބެންޗްގައި ުޕޯސްކޮންމެހިމެނޭ ުފޯނަކ އި، ނޑިޔ ރަކަށް ުކޯޓުފަ ުސްޕްރީމް ުލައިނެއް ުބަޖެޓުންުޓްޕެއިޑް ގެ

ުމިލައިުނތަކުު ުހޯދ  ުކޯޓުޚަރަދުކޮށްގެން ުސްޕްރީމް ުބިލްތަްއ ުދައްކ ފައިވެުގެގެ ުަބޖެޓުން ުއެވެ. ުދައްކ ފައިވ  ފޯނުުމިގޮުތްނ
ުއޮކްޓޯބަރު 7008ުުުބިލްތަކަށް ުޑިސެމްބަރ 7000ުުން ުއެއްު)ދުއިސައްތ281,519.71ަ ގެނިޔަލަށް ހ ސްުއަށްޑިހަ

ު ުނަވ ރަ ުހަތެއްފައްސަތޭކަ ުުޕޮއިންޓް ުޚަރަދުކުރައްވ ފައިއެކެއް( ުުވެއެވެ.ރުފިޔ  ނއަދި ުތެރެއިންުފަ ޑިޔ ރުންގެ
ނޑިޔ ރަކު ުޑިސެމްބަރުބޭނުންުއެއްފަ ުލައިނުން 7000ުުފުޅުކުރައްވ  ުއެޕްރީލް 7000ުުން ުދެމެދު ހ ސްު)ދ2,223ެ އ އި

ުޝަކުވ ުކޮންމެވެސްއެކަމުގެު،ޕެއިޑްުލައިންތަކަށްުކްރެޑިޓްުްޓރ ންސްފަރުކުރުމަށްފަހުރުފިޔ ުޕްރީުދުއިސައްތަުތޭވީސް(ު
ުޓްރ ންސްފަރކުރި ުގުޅިގެން ުކުރުމ އި ުުއަދަދަށްވ ުފަރ ތަކުން ުކޯޓަށްުުފަހަރެއްގެންތިފައިސ  ުސްޕްރީމް މަިތން

ު ނޑިޔ ރު ުމިގޮތުންއެފަ ުދައުދެއްކިުދައްކ ފައިވެއެވެ. ުރެވެނިއުފައިސ  ުކޮންސަލިޑޭޓެޑް ުސުޕްުލަތުގެ ކޯޓުންުުރީމްފަންޑަށް
ު ުފައިވެއެވެ. ނޑިޔ ރުންނަޖަމ ކުރައްވ  ުބަޖެޓުންފަ ުކޯޓުގެ ުސްޕްރީމް ުފޯުނބިލް ުފޯނުހޯދ  ުުށް ުކީމިކަމަދައްކ ފައިވ އިރު

ނޑިޔ ރުންނަށް ުމަޖިުފަ ުރައްޔިތުންގެ ުއިނ ޔަދިނުމަށް ުމުސ ރައ އި ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުހިމެނޭކަމެއްލީހުން ުތެރޭގައި ުތްތަކުގެ
ުނޫނެވެ.ު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުކޯޓު)ހ( ުސްޕްރީމް ނޑިޔ ރުންގެ ުކޯޓުފަ ުސްޕްރީމް ުފޯނުބިްލތަކަށް ނޑިޔ ގެ ުފަ ުފައިސ  ުދައްކ ފައިވ  ުބަޖެޓުްނ ރުންގެުގެ
ުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އަތުންހޯދ ުދައުލަތުގެުކޮންސަލިޭޑޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްު

ު ނޑިޔ ރުންނަށްު)ށ( ުލަޕޯސްޓްުފަ ުހިުއިނެއްޕެއިޑް ުފޯނުިބލަްށ ުދައުލަތުންުގ ނއަދި ުޯފނުއެަލވަންސްއެއް ުނުވަތަ ޚަރަދު
ުރައްޔިުދިނުމަށް ުއެކަން ުހުށަހަބޭނުންފުޅުނަމަ ުމަޖިލީހަށް ުއެމަޖިތުންގެ ުނިންޅ  ުއެޚަރަދުކުރުމަށްުލީހުން ުމަތިން މ ގޮތެއްގެ

ު.ދަންނަވަމެވެ
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 ގެުއަހަރީުދުވަސްުފ ހަގަުކުރުންުސްޕްރީމްުކޯޓުު .4

ުމުއައްސަސ ތަ ުއަމަލުކުރަުމްނުދައުލަތުގެ ުިމހ ތަނަށް ުދަުއލަތުން ުގޮތުން ުއުޞޫލެއްގެ ުފ ހަކުރުމުގައި ުދުވަސް ުއަހަރީ ކުގެ
ު ުއޮފީހުގެމްހޫރައީސުލްޖުއައިސްފައިވަނީ ުުރިއްޔ ގެ ުއެއްގޮތަށެވެ.ުުުދެންނެވުމުގައިވ 87/45ުނަންބަރު އުޞޫލުތަކ އި
ުޚަރަދުކޮށްުމިދެންނެވުމުގައި ުބަޖެޓުން ުދައުލަތުގެ ުޖުބިވ ގޮތުން ުސިލްވަރ ުފ ހަގަކުރެވޭނީ ު،ލީޖުބިުގޯލްޑަންު،ލީގެން
ުޖުބި ުފަދަޑައިމަންޑް ުމުނ ސަބަތުތަުލީ ުޚިނަމަުކެވެ.ޚ އްސަ ުމިއުޞޫލ އި ުވެސް ުލ ފަށް ުއަހަރީދުވަސްކޯޓުސްޕްރީމް ުގެ

ުޚަރަދުކުރައްވ ފައިފ  ުބަޖެުޓން ުއެކޯޓުގެ ުޚަރަދުކުރުމަށްުުހަގަކުރުމަށް ުމިކަމަށް ުޚަރަދުކުރުމުގައި ުމިފައިސ  ވެއެވެ.
ު ުހިމަނ ަފއި ުފައިސ  ުމިނަމުގައި ުކޯޑުގައި ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުހަފުުމިުނުވަނީސް،ބަޖެޓްގައި ުކުރުމ އިުތަންުލ އަށް ު،ތައްޔ ރު

ުމ ޖެހުމަށް ުމޭމަތީގައި ު)ބ ވ22,100ީ ުބައިވެރިންގެ ުއެއްސަތޭކަ( ުވަޑައިގެންނެވިހަފުު،ރުފިޔ ސްހ ސް ުލ އަށް
ލ ގައިުއަދިުހަފުު،ުރފިޔ ކަުހަތްދިހަުހަތެއް(ު)ބ ރަހ ސްުއެއްސަތ12,177ޭ ންނަށްުދެވުނުުފަރިއްކޮުޅގެުޚަރަދަށްުބައިވެރި

ުތައްޔ ރުކުރެ ުދެއްކުމަށް ުޑޮުދެވުނު ު)ސ 44,000 ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކިއުމެންޓްރީވީޑިއޯ ުހަތަރުހ ސް( ު،ރުފިޔ ޅީސް
ު 78,277ު އެކުޖުމްލަ ުހަތެއް( ުހަތްދިހަ ުދުއިސައްތަ ުއަށްހ ސް ުކުރައްވ ފައިވެއެވެ.ު)ހަތްދިހަ ުޚަރަދު ުމިކަމަށް ރުފިޔ 

ުކޮށްފައި ުތައްުަބލ އިރުވ ގޮތަށްުމިޚަރަދުތައް ުމިމުނ ސަބަތަށް ުޔ ރުކުރި ުޑޮކިއުދެ ުއަގުުމަންޓްރީވީޑިއޯ ުތައްޔ ރުކުރުމުގެ
ގައިވ ުގޮތުނ8105ުުްގަވ އިދުގެުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެުުވުރެުއަގުބޮޑުވުމުންރުފިޔ އަށް)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުު 25,000

ުއި ުކޮށްފައިވަނީުޢުލ ނުއ އްމުކޮށް ުމިމަސައްކަތް ުގޮތުން ުސަލ މަތްވުމުގެ ުއެކަމުްނ ުހޯދަންޖެހޭތީ ުެއސްޓިމޭޓް ކޮށްގެން
ުތަފ ތުފަތިން ުއަގުެބލުމަށްފަުހ ުރ ތަކުން ުގޮތުގައި ުދަށުންދެކަމެއްގެ ުހަވ ލުކޮށްގެންުދެއެއްބަސްވުމެއްގެ ުަބޔަކ އި

ު.ކަންފ ހަގަކުރެވުނެވެ

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުުއަހަރީދުވަސް)ހ( ުގުޅުންހުރިުތުންނަށްރައްޔިފ ހަގަކުުރމަކީ ުޖުބި ،ނުވ ތީުކަމަކަށްުދެވޭޚިދުމަތ އި ުލީސިލްވަރ
ފ ހަގަކުރުމަށްުކޯޓުެގުުލީުފަދަުޚ އްޞަުމުނ ސަބަތުތައްުފިޔަވައިުއެހެނިހެންުއަހަރީދުވަސްޑައިމަންޑްުޖުބިު،ލީޖުބިގޯލްޑަން
 ނުކުރުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ުންުޚަރަދުބަޖެޓު

ު ުބައިބައިގޮތުުގެއެއްމަސައްކަތެއް)ށ( ުމަސައްކަތް ުބެލެވޭ ުގައި ުކޮށްގެން ުގަވ އިުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ވަނ8.15ުުަދުގެ
ުޚިލ ފަށް ުހުއްދަދެއްވި ،ކުރުވ ފައިވ ތީުުމ އްދ އި ުޚަރަދުކުރުމަށް ުމުވައްޒަފުންނ އިުއެގޮތަށް ުމެދު މ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ުފިަޔވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އިޞްލ ހީުވ އިދުގެުދަށުންުގަމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިު

 

ުކ ރުު .5 ުފަރ ުފަނޑިޔ ރެއްގެ ުކުރުމަށްުުތުގެދުއްވި ުމަރ މ ތު ުގެއްލުން ުލިބުނު ުކ ރަށް ުއެހެންކ ރެއްގައިޖެހި އިހުމ ލުން

 ޚަރަދުކުރުން.

ު ނޑިޔ ރަކަށް ުފަ ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުދައުލަތުން ުނަންބަރ ުރަޖިސްޓްރީ AB1A G3495ުުޙަވ ލުކޮށްފައިވ  04ުކ ރު
ނޑިޔ ރު، ޖެހިކ ރުގައAB1A T3812ުިހ އިރުުރަޖިސްޓްރީުނަންބަރުު  21:00ގެރޭުވަނަުދުވަހ7000ުުޖެނުއަރީު ުގެުފަ

ުުކ ރަށް ުނަންބަރ ުސަރވިސްގެ ުޕޮލިސް ުޯމލްޑިވްސް ުގުޅޭގޮތުން ުކުރުމ އި ުމަރ މ ތު ުގެއްލުން -171ލިބުުނ

D2/197/2011/2ު(73ުު 7000ުޖެނުއަރީ ުސިޓީން ުުސްޕްރީމް( ުެއހ ދިސ ކޯޓަށް ހިނގ ފައިވަނީުުއަންގަވ ފައިވަނީ
ނޑިޔ ރު ުދުއްވިުގެފަ ުކ ރު ުހަތަރުގަކ ރުދުއްވުމުމީހ  ުހުރަސްކުރިއިރުއި ުދުއްވުމުގެުުއަނގޮޅި ުސަމ ލުކަންނުދީ މަގަށްދޭންވ 
ުއެހެންކަމުންުުސަބަބުން ނޑިޔ ރުުމިހ ދިސ ގައިުކަމަށެވެ. ުއެކ ރުކ ރަުގެުފަ ުގެއްލުމަކީ ުލިބިފައިވ  ުފަރ ތުންުށް ދުއްވި
ުގެއްލުުމަރ މ ތު ުބަޔ ންކޮށްފައިންކުރަންޖެހޭ ުއެސިޓީގައި ނޑިޔ ރުުވަނިކޮށްުަތކެއްކަމަށް ުގެއްުލްނުކ ރަށްުގެފަ ލިބުނު

ު ުބަޖެޓުން ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް 13,200ު މަރ މ ތުކުރުމަށް ުދުއިސައްތަ( ުޚަރަދުކުރައްވ ފައި)ތޭރަހ ސް ވެއެވެ.ުުރުފިޔ 
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މަގުމަތީގައިުުކ ރުުެއރޭުވ ގޮތުންުއޭނ ުކޯޓަށްުދީފައިވ ުބަޔ ނުގައިުގުޅިގެންުމިކ ރުގެުޑްރައިވަރުުސްޕްރީމްުމިހ ދިސ އ އި
ދުނުުކ ރުނަގަންުއައިއިރުުކ ރުއެކްސިޑެންޓްވެުނކޮށްފައިުދިޔައިރުުކ ރަށްުއެއްވެސްުގެއްލުމެއްުލިބިފައިނުވ ކަމ އިުހެޕ ކު

އެހެންކަމުންުކ ރަށްުލިބިފައިވ ުވެއެވެ.ުއްުއޭނ އަށްުނޭގޭކަމަށްުބުނެފައިގޮތެުނުކ ރަށްގެްއލުންުލިބުުލިބިފައިވ ތީ،ުގެއްލުން
ކ ރަށްުލިބިފައިވ ުުކޮންމެވެސްުއެހެންުމިހަކުުކ ރުުދުއްވައިގެންުންުހަމަޖެހިފައިވ ުޑްރައިވަރނޫންގެއްލުމަކީުކ ރުުދުއްވަ

ުދަގެއްލުމެއްކަ ުކ ރު ުފަމ އި، ުހަވ ލުކުރައްވ ފައިވ  ުގެއްލުމެުރ ތުންުއުލަތުްނ ުދެކެމެވެ.ުޒިންމ ވ ންޖެހޭ ުމިއޮފީހުން އްކަމަށް
ސްޕްރީމްުރ މ ތުކުރުަމށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުފައިސ ުއެއްވެސްުފަރ ތަކުންުގުޅިގެންުކ ރަށްުލިބުނުގެއްލުންުމަުމިހ ދިސ އ އި

ުހޯދުުހޯދ ފައިނުވެއެވެ.ުކޯޓުން ުމިފައިސ  ުލިޔުންތަކުްނުއަދި ުވ ކަމެއްވެސް ުކުރައްވ ފައި ުމަސައްކަތެއް ުއެއްވެސް މަށް
ުއެނގޭކަންނެތެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުސަރވިސަސްގެ)ހ( ުޕޮލިސް ުުމޯލްޑިވްސް D2/197/2011/2ު(23ުު-171ނަމްބަރު ުސިޓީގައ2011ުިޖެނުއަރީ )
ކ ރުގެުމަރ މ ތަށްުޚަރަދުވިފައިސ ުު،ކަމަށްވ ތީުޒިންމ ވ ންޖެހެނީުކ ރުދުއްވިުަފރ ތުންުގެއްލުންތަަކށްުކ ރަށްލިުބނުވ ގޮތުންު

ުކ ރުދުއްވި ުދައުުއެވަގުތު ުއަތުންހޯދ  ނިޑޔ ރު ުފަ ުކ ރުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ުުނވަތަ ުކޮްނސަލިޑޭޓެފަރ ތުން ުރެވެނިއުުލަތުގެ ޑް
ުފަންޑަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަެމވެ.

ު ުދަ)ށ( ުކ ރުުކ ރުއުަލތުން ުހަވ ލުކުރައްވ ފައިވ  ުަދއުލަތުން ުފަރ ތްތަކުން ބޭނުންކުރުމުގަިއުުހަވ ުލކުރައްވ ފައިވ 
ުއު ުއެކުލެވޭޞޫއަމަލުކުރަންވީ ުޒިންމ ތައް ުފިނޭުުލުތަކ އި، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޓްރެގަވ އިދެްއ ުއެންޑް ރީްނުޜަންސް

ުކ ރުު،އެކުލަވ ލ  ުއެއްގޮތަށް ުުއެގަވ އިދ  ުބޭނުންކުރުމަށް ުުކ ރުދައުލަތުން ުފަރ ތްތަކަށްހަވ ލު ުހުރިހ  ުކޮށްފައިވ 
ުއެންގުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ރީންުޜަމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެ

 

 ގެންގުޅެފައިވުންުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެުޑްރައިވަރުންުދެުކ ރުކޮޅުުދުއްވުމަށްު .6

ުކޯޓު ުކ ރުކޮސްޕްރީމް ނޑިޔ ރުންގެ ުފަ ުރައްޔިގެ ުގޮތުގައި ުއެލަވަންސްގެ ުމަޅު ުޖިތުންގެ ހަމަޖައްސ ފައިވަނީުލީހުން
ު ނޑިޔ ރަކަށް ުފަ 6,500ު މަހަކު ުފައްސަތޭކަ( ުނެންގެވުމުގެު)ހަހ ސް ނޑިޔ ރު ުފަ ުއުއްތަމަ ު ުމިފައިސ  ރުފިޔ އެވެ.

ުމަރުހަލ  ުއިންތިގ ލީ ުކ ރުކޮޅުބަދަލުގައި، ނޑިޔ ރުގެ ުފަ ުއުއްތަމަ ުުގެގެ ުސްޕްރީމް ުގޮތުގައި ގެުކޯޓުޑްރައިވަރުންގެ
ނޑިޔ ރުުދެުވަޒީފ ގައިތިބި ުފަ ުއުއްތަމަ ުބޭނުުގެުޑްރައިވަރުން ުދުއްވުމަށް ުންކ ރުކޮޅު ުމި ުގެންޮގސްފައިވެއެވެ. ުދެުކުރަމުން

ު ުޖެނުއަރީ ުއެލަވަންސްއަށް ުމުސ ރައ އި ުޑިސެމްބ7000ުަޑްރައިވަރުންނަށް 7000ުުރުން ުނިޔަލަށް  255,832.92ގެ

ު ުބައްތިރީސް ުއަށްސަތޭކަ ުފަސްހ ސް ުފަންސ ސް ުނުވައެއް)ދެލައްކަ ުުޕޮއިންޓް ުބަޖެޓުންުދޭއް( ުކޯޓުގެ ުސްޕްރީމް ރުފިޔ 
ުވ އިރު ުލިބިލައްވަީނުު،ޚަރަދުވެފައި ނޑިޔ ރަށް ުފަ ުއުއްތަމަ ުގޮތުގައި ުއެލަވަްނސްގެ ުކ ރުކޮޅު ުތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ

ުހަތް)78,000ު ުއަށްހ ސް( ުގޮތުގައިުދިަހ ުއެލަވަންސްގެ ުކ ރުކޮޅު ނޑިޔ ރުގެ ުފަ ުއުްއތަމަ ުއެހެންކަމުން ރުފިޔ އެވެ.
)އެއްލައްކަުހަތްދިހަުހަތްހ ސްުއަށްުސަތޭކަުބައްތިރީސ177,832.92ުް އިތުރަށްުުތުންުޚަރަދުވ ންޖެހޭުވަރަށްވުރެދައުލަ

ުނުވައެއް ުުޕޮއިންޓް ުބަޖެޓުދޭއް( ުކޯޓުގެ ުސްޕްރީމް ުރުފިޔ  ުއެލަުދެން ުމުސ ރައ އި ުޚަރަދުުޑްރައިވަރުންގެ ުއަށް ވަންސް
ުވެ.ވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެފައިކުރެވި

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ު)ހ( ުކ ރުކޮޅު ުއިތުރަށް ުުދެއެލަވަންސްއަށްުވރެ ުއެލަވަންސްއަށް ުމުސ ރައ އި ުފައިސު ޑްރައިވަރުންގެ ޚަރަދުވެފައިވ 
ނޑިޔ ރު  ޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުފަންޑަށްުިލޑޭޓެޑްުރެވެނިއުތަށްުހޯދ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮދައުލަުއަތުންުއުއްތަމަުފަ
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ު ުކ ރު)ށ( ުދައުަލުތގެ ުކުރައްވ  ުބޭނުންފުޅު ުވެރިްނ ުދެބ ރުގެ ުއަނެއް ުެތރެއިން ުތިްނބ ރުގެ ދުއްވުމުގައިުުދައުަލތުގެ
ުފަނޑިޔ ރަުޑްރައިވަރުންުދައުލަތުން ުއުއްތަމަ ުއުޞޫލުން ުހަމަޖެހިފައިުހަމަޖައްސ ފައިވ  ުޚިދުމަތް ުޑްރައިވަރުންގެ ށްވެސް

ުފެންނ ތީ ުކަމަށް ުރަގަނޅުގޮތް ުއެންމެ ުއެމަޖިލީހު  ،އޮތުމަކީ ުހުަށހަޅައިގެން ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގެ ްނުއެަކން
ުދަންނަވަމެވެ.އަމަުލކުރުމަށްުުނިންމ ގޮތަކަށްުކުރިމަގުގައި

ު

މުސ ު .7 ދުވަސްތަކަށްުދީފައިވު   ރައ އިުއެލަވަންސްުމަސައްކަތްކޮށްފައިނުވު 

ުއިސްު ުދެކުނުބުރީގެ ުމެޖިސްޓްރޭޓްތިލަދުންމަީތ ުމަޤ މަށް 74ުުކަމުގެ ުސަރވިސަސ7009ުުްމެއި ުޖުީޑޝަލް ގައި
ު ުނަންބަރ JSC/2009/11ުު(1)ކޮމިޝަންގެ ުއައްޔަން ުޗިޓުން ުދެއްވި ުުކުރައްވ ފައިވ ވަޒީފ  މުސ ރައ އިުފަރ ތުން
ުގެުބަެޖޓްުސްޓްރޭޓްުކޯޓުކުޅުދުއްފުށީުމެޖިުއަށ7009ުުްނޮވެމްބަރ30ުުއިނ7009ުުްޖުަލއ00ުުިއެލަވަންސްގެުގޮތުގައިު

ނަގު ުރުފިޔ (ުޕޮއިންޓްުތިނެއްުސުމެއްދިހަހަހ ސްުއަްށސަތޭކަުއަށެއްު)ނުވ96,808.30ުަޖަމ ކުރ ުއެކައުންޓުންުފައިސ 
ު ުތެރޭގައި ުމިފައިސ ގެ ުޙަވ ލުކުރައްވ ފައިވެއެވެ. 30ުުއޭނ އ އި 7009ުުޖުލައި ުނިޔަލަށ7009ުުްނޮވެމްބަރ0ުުން ގެ

ު ުކުޅުދުއްފުށީ ުހދ. ުނުވަތަުމެޖިސްޓްރޭްޓ ުއޭނ ުރީގެއަޝިޖުޑީުކޯޓުގައި ކޮށްފައިނުވ ުުަމސައްކަތްުއެއްވެސްތަނެއްގައި
ުއެލަވަންސްއަށްދުވަސްތަ ުމުސ ރައ އި ު)ފަނ58,084.98ުް ުވ ކުގެ ުހަތަރެއް ުއަށްޑިހަ ުއަށްހ ސް ުނުވައެއްުސ ސް ުޕޮއިންޓް
ު ުުރުފިޔ އަށެއް( ުފ ހަގަކުރަމެވެލުކުރައްވ ޙަވ އޭނ އ އި ުފައިވ ކަން ުމިފައިސ  .ު ުފަހުންުއޭނ އ އި ުތ ރީޚުގެ ހަވ ލުކުރި

ު ުނަންބަރު ުކޮމިޝަންގެ ުސަރވިސަސް JSC-A/2009/2ު(00ުުޖުޑީޝަލް ުއެފައިސު ު(7000ޖެނުއަރީ ުމެސެޖުން ގެ
ުުއޭނ އ އި ުކުޅުދުއްފުށީ ުހދ. ުއަންގ ހަވ ލުނުކުރުމަށް ުކޯޓަށް ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުސަރޖުފައިވެއެވެ. ވިސަސްުޑީޝަލް

ުކޯޓަށް ުމެސެޖް ުއެކަންފައިއެުލިުބނުއިރުުކޮމިޝަނުގެ ުޙަވ ލުކުރެވިފައިވ ތީ ުއަމަލުކުރ ނެގޮތުެގުސ  ުއެކަމުގަިއ ބަޔ ންކޮށް
ު ުކުޅުދުއްފުށީ ުހދ. ުލަފަޔަކަށްއެދި ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުނަންބަރު B12C/195/2010/50ު(70ުުކޯޓުގެ (7000ުޖެނުއަރީ

ު ުޖުޑީޝަލް ުކޮމިމެސެޖް ުފޮނުވ ފައިސަރވިސް ުނިމުނުއިރުވެސްުނަމަެވސްވީުޝަނަށް ުމަސައްކަތް އެކަމަށްުުމިއޮޑިޓްގެ
ުނުވެއެވެ.ުފައިވަކިގޮތެއްުހަމަޖައްސ 

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުދުވަސްތަކަށް ުނުކުރ  ުފައިސ ުމަސައްކަތް ުމުވައްޒަފުދެފައިސ  ،ދީފައިވ  ުއަނބުރ ވުނު ދައުލަތުގެުުހޯދ އަތުން
ުޑަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ރެވެނިއުުފަންޑްުކޮންސޮލިޑޭޓަ

 

 ތަކުގައިުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޚަރަދުނުވެުހުރިފައިސ ުމެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓުު .8

ުބަލަހަްއޓު އޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއިންުޓްމަންޓްުޑިޕ ުތަކުގެުޚަރަދަށްކޯޓުުޅުތަކުގައިހުރިުމެޖިސްޓްރޭޓްއަތޮ
ުބަޖެޓުުކޯޓުުމެޖިސްޓްރޭޓް ުފައިސ ތަކުގެ ުފޮނުވ ފައިވ  ުގެތެރެން 30ުުއިން ުޚަރަދުނުވެުގ7000ުެޑިސެމްބަރ ުުނިޔަލަށް

ު)ހަމިލިއ6,900,287.71ުަ ުހަތެއް ުއަށްޑިހަ ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުނުވަސަތޭކަ ުހަތެއްން ުުޕޮއިންޓް ރުފިޔު އެކެއް(
ޖޫރީގައިުއ އިުތަކުގެުތިޓްރޭޓްުކޯޓުހައްޓ ފައިހުރީުމެޖިސްމިފައިސ ުބަުވެ.ތަކުގައިުހުރިކަންުފ ހަގަކުރަމެމެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓު
ުކޯޓު ުނަމުގަިއުމެޖިސްޓްރޭޓް ުބްރ ންޗBMLުްތަކުގެ ުއެކައުންޓުގެ ުުހޅުވ ފައިވ  ުދައުލަތުގެުުތަކުގައެވެ.ތަކުގައި މިފައިސ 

ކޮށްުފަންޑަށްުޖަމ ނުުވެނިއުމަތިްނުދަުއލަތުގެުކޮންސަލިޑޭޓެޑްުރެވ ގޮތުގެުމ އްދ ގައިުަވނ4105ުަގަވ އިދުގެުުގެމ ލިއްޔަތު
ުކޯޓުު ުބަހައްޓައިގެން ުޖެހިގެންއަންނަކޯޓުތަކުގައި ުުތަކުގެ ުޚަރަދުކުރަމުންއަހަރުގެ ުއަުޚަރަދުތަކަށް ދިުގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ުތަކަށްުޮފނުވުމ އެކުުޚަރަދެއްގެުގޮތުގައިުހިސ ބުތަކަށްުވައްދ ފައިވ ފައިސ ުކޯޓުތަކަށްުފޮނުކޯޓުުއަތޮޅުތަކުގެުމެޖިސްޓްރޭޓް
ުފ ހަގަ ުހަކުރަމެވ ކަންވެސް ުސަބަބުން ުމިހެންވުމުގެ ުޤަުޤީވެ. ުޚަރަދެއްގެގޮތުގައި ުފައިސ އެއް ުޚަރަދުނުވ  މ ލީުތުަގއި
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ލީހުންުފ ސްކުރިުބަޖެޓަށްވުެރުތުންގެުމަޖިތަކަށްުރައްޔިއަހަރަށްުމެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓުުހިނގ ހިމެނުމުގެުއިތުރުންުބަޔ ނުގައިު
ުކަންުފ ހަގަުކުރެވުނެއެވެ.ވެފައިވ ުތުުތަނަވަސްޞައިތުރަށްުޚަރަދުކުރުމުގެުފުރު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ށްުގެުބަޖެޓްުޚަރަދަށްުއެޑްވ ންސަތަކުއިުރަށްރަށުގެުމެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓުތަކ ގައިވ ުއަތޮޅުުމެިޖސްޓްރޭޓްުކޯޓުއަތޮޅުތަކު)ހ(ު
23ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެުުފައިސ ،ުމިނިސްޓްރީުއޮްފުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގައިުދަންނަވައިގެން،ުދައުލަތުގެފޮނުވޭ

ުފަދައިން ުކޮށްފައިވ  ުބަޔ ން ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުގޮތަށްުު،ވަނަ ުދޫކުރައްވ  ުފަންޑުން ުއެޑްވ ންސް އެފައިސ 
ޓްރޭޓްުމެޖިސްއަދިުއަތޮޅުަތކުގައިވ ުުގައިުއެގޮތަށްުރެކޯޑްުކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހަމަޖައްސަވައި،ުއެސްއޭޕީުސިސްޓަމު

ުއެޑްކޯޓު ުދޫކުރިުުަފއިސ ފޮނުވ ުވ ންސަށްތަކަށް ުފަންޑުން ުއެޑްވ ންސް ުއެޚަރަދުތައް ުހޯއްދަވައި، ުހިސ ބު ޚަރަދުވިގޮތުގެ
ުއުނިކުރައްވައި، ުވެއްދުމ އެކުުފައިސ އިން ުބ ކީހުންނަު،ޚަރަދަށް ުބައިސ ގެފަުޚަރަދުނުވެ އްޓަުމްނުހަލަހިސ ބުތައް
 ގެންދެވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު ުއަތޮޅުއަތޮޅުތަކު)ށ( ުކޯޓުުގައިވ  ުކޯޓުތަކ މެޖިސްޓްރޭޓް ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުރަށްރަށުގެ ުފައިސު އި ުޚަރަދަށް ުބަޖެޓް ތަކުގެ
ުފޮނުވ ފަ ުއަހަރުތަކުގައި ުވޭތުވެދިޔަ ުބ ކީހުރިުއިހުރިފޮނުވުމުގައި، ުޚަރަދުނުވެ ުުފައިސ އިން އަހަރުގެުހިނގ އަދަދު

އެޖަސްޓިންގުރެކޯޑުކުރަންޖެހޭުގުޅޭގޮތުންުމިކަމ އިު،ފޮނުވުމ އިއެކުކުރައްވ ފައިުފައިސ އުނިފައިސ އިންުޚަރަދުތަކަށްުފޮނުވ 
ުސްޓަމަށްުވެއްދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ނަލްއެންޓްރީުއެސްއޭޕީުސިރޖ 

 

 ގެުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުގެުގޮތުގައިުލިބޭފައިސ ުޕޮޒިޓްުޑިުކޯޓަށްުުމަދަނީު .9

866ުއަދ966ުުިމުންުގެންދިޔަުއެކައުންޓްުނަމްބަރުކޯޓުންުޑިޕޮޒިޓްުފައިސ ގެުއެކައުންޓްގެުގޮތުގައިުބަލަހައްޓަުމަދަނީ
ު ުނަމްބަރ ުއެކައުންޓް 30ުުުގައ966ުުިގެތެރެއިން ުނިޔަލަށ7009ުްޑިސެމްބަރ ުުގެ  25,149,739.86ބ ކީހުރި

ު)ފަންސަ ުނުވައެއް ުތިރީސް ުހަތްސަތޭކަ ުނުވަހ ސް ުސ ޅީސް ުއެއްސަތޭކަ ުމިލިއަން ުއަށެއްވީސް ރުފިޔު ހަޔެއް(ުުޕޮއިންޓް
ުރެވެނިއުދައުުތ ރީޚުގައިއެ ުކޮންސަލިޑޭޓެޑް ުނަމްބަރުުުލަތުގެ ުއެކައުންޓް ުއަދި ުކޮށްފައިވެއެވެ. ުޓްރ ންސްފަރ ފަންޑަށް

ުއެކައުންޓް)866ު ުޑޮލަރ ުއެސް ުޔޫ )ު 03ުުގައި ުދިވެހިރުފިޔ ގ7000ުުެޖުލައި ުޖެހޭ ުޑޮލަރަށް ުބ ކީހުރި ގެނިޔަލަށް
ޕޮއިންޓްުފަސްހ ސްުތިންސަތޭކަުސ ޅީސްުނުވައެއްުުސްުލިއަންުފައްސަތޭކަުފަސްދޮޅަ)ނުވަމ9,565,349.75ުިުގޮތުގައި
ުުހަތެއް ުއެފަހެއް( ުމިުތ ރީޚުގައިރުފިޔ  ުޓްރ ންސްފަރކޮށް ުފަންޑަށް ުރެވެނިއު ުކޮންސަލިޑޭޓެޑް ދެއެކައުންޓްުުދައުލަތުގެ

ުމި ުއެކަުއންޓުދެުބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. ުތަުފޞީލުހުރިބ ކީގައި ުއޮފޮނުުފައިސ ގެ ުިމނިސްޓްރީ ފިނޭންސްުުފްވައިދިނުމަށް
ުޓްރެޜަރީގެ ުުއެންޑް DA/198/2010/2ު(04ުު-13ނަމްބަރު ުު(7000ޑިސެމްބަރ ުމިނިސްޓްރީެގުސިޓީއ އި އެ

ު DA/198/2010/23(30ުު-13ނަންބަރ ުު(7000ޑިސެމްބަރ ްސުނަމަވެވީުއަްނގަވ ފައިުކޯަޓށްުމަދަނީސިޓީން
ުއެކައުންޓު ުުދަނީމަބ ކީ ުނުގެންދ ތީ ުބަލަހައްޓަމުން ުއަކޯޓުން ުނިންމިއޮޑިޓްެގ ުމަސައްކަތް ުވެސްުހަމައަށްުތ ރީޚ އިުމަލީ

ުމިނިސްލޫޢުމައެ ުޓްރެޜަމ ތު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުުރީއަށްޓްރީ ުކޯޓުން ުުފޮނުވ ފައިމަދަނީ ުފައިސ ުުޑިޕޮޒިޓްނުވެއެެވ.
503008ުުނަމްބަރުކޯޑްުުދަށުން،ުގ0757ުެބިޒްނަްސއޭރިޔ ުގެުހަމަޖައްސ ފައިވަނީުމަދަނީުކޯޓުުޚަރަދުކުރުމަށްުމިހ ރު

ުުކޯޓު) ުޑިޕޮސިޓް ުއިކޯޑުފައިސ ގެ ުފެށިފަހުންުންނެވެ.( ުަޚރަދުކުރަން ުަދށުން 70ުުު،މިކޯޑުގެ ުގެނިޔަލަށ7000ުުްޭމ
ު)ސ ޅ43,783,256.65ުީ ުއަށްޑިަހ ުހަތްސަތޭކަ ުތިންސްތިންމިލިއަން ުހައެއް ުފަންސ ސް ުދުއިސައްތަ ޕޮއިންޓްުހ ސް

ުއެއްސަތޭކަުސ ޅީސްު)ސ ޅ43,140,330ީ ތެރޭގައިުުމިމުއްދަތުގެުލިބިފައިވ އިރުުރުފިޔ ފަހެއް(ުުހަޔެއް ސްތިންމިލިއަން
ު ުތިރީސް( ުސަތޭކަ ުތިން ުހ ސް ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ުއެސްއޭޕީުމިފައިސ ރުފިޔ  ު ުކަންތައްތައް ުޚަރަދުކުރުމުގެ ޖަމ ކޮށް

ުބަލަހައްަޓން ުތެރެއިން ުހިސ ބުުސިސްޓަމްގެ ުތަފްޞީލް ުމިފައިސ ގެ ުބަލަހައްޓ ފައިުކޯުުމަދަނީުތައްފެށިފަހުންވެސް ޓުން
ުނުވެއެވެ.
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ުފަުޑިޕޮޒިޓްުކޯޓު ުއެސްއޭޕީ ުފެއްޓުމުގެއިސ  ުބަލަހައްޓަން ުރެކޯޑްކޮށް ުޗެކްތަކުގެުސިސްޓަމްގައި ުދޫކޮށްފައިވ  ުކުރިން
ު ުޗެްކތަކަށް ުފައިސ ނުނަގ ހުރި ުތިންސަތޭކަު)އެގު 11,115,355.04 ތެރެއިން ުހ ސް ުފަނަަރ ުއެއްސަތޭކަ ރަމިލިއަން

ު ުފަހެއް ުސުމެއްފަންސ ސް ުުޕޮއިންޓް ުހަތަރެއް( ުރުފިޔ  ުފެއްޓިއެސްއޭޕީގައި ުބަލަަހއްޓަން ަފހުްނުހިސ ބުތައް
ުޓްރެޜަރީގެުނަގ ފަ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުުމިނިސްޓްރީ ުއެހެންކަމުން ުދައްކ ގޮތުގަިއުުއިވެއެވެ. ުސިސްޓަމުން އެސްއޭޕީ

70ުު 7000ުުމޭ ުުޑިޕޮޒިޓްުުކޯޓުގެނިޔަލަށް ުބ ކީހުރީ ުގޮތުގައި ވީސްމިލިއަންު)ސައ24,242,661.22ު ފައިސ ގެ
ުރުފިޔ އެވެ.ު(ުޕޮއިންޓްުދޭއްުދޭއްފަސްދޮޅަސްުއެކެއްުުހަސްތޭކަުދުއިސައްތަުސ ޅީސްުދެހ ސް

ުުމަދަނީ ުުޑިޕޮޒިޓްުކޯޓުކޯޓުން ުމިބަަލހައްޓަުލުތައްޞީތަފްފައިސ ގެ ހުންނަންޖެެހީނުުއެކައުްނުޓގައިުމުންނުދ ތީ
ުުކަމ އިުއްކިހ ފައިސ އެ ުޖަމ ވެފައިއަދި ުފައިސ އެއްކަމ އި ުކޮންބައެއްގެ ުހުރިހ ފައިސ އެއްުހުރީ ޖަމ ވ ންޖެހޭ

ުފ ހަގަުޖަމ ވެފައިވ ކަމެއް ުމެވެކުރައެގެންނެތްކަން ުބަލައިގަްނނަު. ުކޯޓަށް ުމަދަނީ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުޑިޕޮސިޓް
ުމަދަނީު ުހަވ ލުކުރުމަށް ުހަވ ލުކުރަންޖެޭހފައިސ  ުމަސައްކަތެުއެކިފަރ ތްތަކ އި ުއެއްވެސް ުކުރައްވަމުންުކޯޓުން އް

ުއެ ުސަބަބުން ުހަވ ލުނުކުރެވިނުގެންދެވުމުގެ ުހުރިުރަވަުކިަފރ ތްތަކ އި ުވެފައިވ ފައިސ  ވެ.ުފ ހަގަކުރަމެުކަންށްގިނަދުވަސް
އ މްދަނީގެުގޮތުގައިުހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިުުފައިސ އ މްދަނީއަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭުއަދިުމިފައިސ ގެުތެރޭގައިހިމެނޭުދައުލަތުގެ

ުނުދ ކަްނުފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ.ުއެޖަސްޓްމަންްޓތައްުހިސ ބުތަކަށްުގެންނަުމންުހޭގެންނަންޖެ

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ޑިޕޮޒިޓްުފައިސ ގެުގޮތުގައިލިބޭުފައިސ ެގު(ުގައިވ ުޮގތުގެުމަތިންުށގެު)6.23ުގަވ އިދުގެުުގެގެުމ ލިއްޔަތުދައުލަތު)ހ(ު
 .ލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެުހިސ ބު

ު ުއަމި)ށ( ުހުންނަ ުދަުށގައި ުބެލުމުގެ ުތަކެތިއްލަފަރ ތްތަކުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގައިުގެ ުމ ލިއްޔަތު ވު ހަވ ލުކުރުމަށް
ނޑައަޅ  ތަކެިތުމުންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިހަވ ލުކުރައެފަދަުތަކެތިުއުޞޫލުގެުމަތިންުއެުގޮތުގެމަތިންުއުޞޫލެއްކަ
ުކަު ުވަކިއުޞޫލެއް ުހަވ ލުކުރުމަށް ުއަވަހަކަށް ުވީއެންެމ ުނުވ ނަމަ ުނޑައަޅ ފައި ުތަކެތި ުއެފަދަ ނިންމުަމްށުަހވ ލުކޮށް

 ދަންނަވަމެވެ.

ު ު)ނ( ުަދށުަގއި ުބެލުމުގެ ުދައުލަތުގެ ުއެމައްސަލަުހުންނަ ުގިނަދުަވސްވ ނަމަ ުހަވ ލުނުކުރެވި ުތަކެތި އަމިއްލަފަރ ތްތަކުގެ
ުަހވ ލުކުރުމުގެުމައްސަލަުކަމ އިބެހޭުަފރ ތަށްުހުށަހަޅައިގެންުއެތަކެތިުގަވ އިދުަގއިވ ުގޮތުގެުމަތިންުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު

 ނިންމުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އ މްދަނީއަށްުޖަމ ކުރުމަށްޓަކަިއުުފައިސ ުލަތުެގުއ މްދަނީއަށްުޖަމ ކުރަންޖެހޭދައުުފައިސ ގެތެރޭގައިުހިމެނޭޑިޕޮސިޓްު)ރ(ު
ުދަްނަނވަމެވެ.ުއުމަށްހިސ ބުތަކަށްުގެންަނންޖެހޭުއެަޖސްޓްމަންޓްތައްުގެނަ

ު

 ންުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުުުގެުގެުގޮތުގައިުލިބޭުފައިސ ުޓްުކޯޓުތަކަށްުޑިޕޮޒިޓްުމެޖިސްޓްރޭު .10

ުކޯޓު ުލިބިމެޖިސްޓްރޭޓް ުފައިސ ގެގޮތުގައި ުޑިޕޮސިޓް ުހިސ ބުތަކަށް ުފައިސ ގެ އެކަށީގެންވ ގޮތެއްގަިއުުތައްަފއިވ 
ުފ ަހގަ ުނުދ ަކން ުކޯޓުކުރެވުނެބަލަހައްޓަމުން ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުރެކޯޑުއެވެ. ުޑިޕޮސިޓްުތަކުގެ ުދައްކ ގޮތުގައި ތަކުން

ު ުލިބިފައިވ  ުމ1,835,802.80ުިފައިސ ގެގޮތުގައި ުދޭއްު)އެއް ުސަތޭކަ ުއަށް ުފަސްހ ސް ުތިރީސް ުއަށްސަތޭކަ ލިއަން
ުސުމެއް ުއަށެއް ުކޯޓު(ުޕޮއިންޓް ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުތިރުފިޔ  ުކޯޓުތަކުގެ ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުއ އި ުޖޫީރގައި ުނަމުގައި BMLުތަުކގެ

ު ުއެކިބްރ ންޗް ުގެ ުއެކައުންޓު ުހުޅުވ ފައިވ  ުމިފައިސ ތަކުގައި ުއެބަހުއްޓެވެ. ުބައެއްކޯޓުތަކުގައި ުހިސ ުބތައް ތަކުންުގެ
ުނުވުމ އި ުބަލަހައްޓ ފައި ުހަުފައިސ ު،އެދެވޭގޮތެއްގައި ުފަރ ތްތަކ އި ުލިބެންޖެހޭ ުއެކަށޭަނުކޯޓުއްބައެވ ލުކުރުމަށް ތަކުން
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ުފ ހަގަުމަސައްކަތެއް ުނުދ ކަން ުފަރ ތްތަކ ިއުުކުރެވުނެއެވެ.ކުރަމުން ުހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ުތެރޭގައިހިމެނޭ ުމިފައިސ ގެ އަދި
ުހަވ ލުނުކުރެވިުގިނަދުވަސްުވެފައިވ ުފައިސ ގެުމައްސަލަުވަކިގޮތަކަށްުހަމަޖައްސ ުފައިނުވެއެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ގެު)ށ(ުގައިވ ުޮގތުގެުމަތިންުޑިޕޮޒިޓްުފައިސ ގެުގޮތުގައިލިބޭުފައިސ ެގ6.23ުުގެުގަވ އިދުުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު)ހ(ު
 މަުމައުލޫމ ތުުލިޔެބެލެހެއްުޓމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފުރިހަ

ު ުދަށުު)ށ( ުބެލުމުގެ ުއަމިއްލަފަރ ތްތަކުދައުލަތުގެ ުހުންނަ ުގަވ އިދުގައިވު ގައި ުމ ލިއްޔަތު ުހަވ ލުކުރުމަށް ުތަކެތި ގެ
ުއުޞޫ ުހަވ ލުކުރަގޮތުގެމަތިން ުމަތިން ުއެއުޞޫލުގެ ނޑައަޅ  ުކަ ުލެއް ުދަންމުން ުގެންދިއުމަށް ތަކެތިުުއަދިަނވެމެވެ.

ނޑައަޅ ފައިުނުވ ނަމަުވީއެންމެ  އަވަހަކަށްުހަވ ލުކޮށްުނިންމުަމށްުދަްނނަވެމެވެ.ުހަވ ލުކުރުމަށްުވަކިއުޞޫލެއްުކަ

ު ު)ނ( ުަދށުަގއި ުބެލުމުގެ ުދައުލަތުގެ ުތަހުންނަ ުއެމައްސަލަުއަމިއްލަފަރ ތްތަކުގެ ުގިނަދުަވސްވ ނަމަ ުހަވ ލުނުކުރެވި ކެތި
ުހަވ ލުކުރުމުގެުމައްސަލަުގަވ އިދުގައިވ ުގޮތުގެމަތިންުކަމ އިބެހޭުފަރ ތަށްުހުށަހަޅައިގެންުއެތަކެތިުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު

ުނިންމުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

މ ކުރަންޖެހޭުފައިސ ުއ މްދަނީއަށްުޖަމ ކުރުމަށްޓަކަިއުފައިސ ގެތެރޭގައިުހިމެނޭުދައުލަތުެގުއ މްދަނީއަށްުޖަޑިޕޮސިޓްު)ރ(ު
ުންޓްތައްުގެނައުމަށްުދަްނަނވަމެވެ.ހިސ ބުތަކަށްުގެންަނންޖެހޭުއެަޖސްޓްމަ

ު

ހަވ ލުކުރަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުފައިސ ހަވ ލުުކޮށްު .11  ފައިނުވުންުފައިސު 

ފަރ ތަްށުުމަށްޓަކައިުއެކުދިންގެުބައްަޕުކުދިންބަލ ބެލުުއަހަރުުނުފުރޭުކުދިނ06ުުްއ އިލ ުރޫޅިފައިވ ުއ އިލ ތަކުގައިުހިމެނޭު
ުކޯޓުންފައިސ  ުހުކުމްތަކުގެދިނުމަށް ުިލބޭފައިސ ކޮށްފައިވ  ުނުވެއެވެ.ުދަށުން ުބަަލހައްޓ ފައި ުރަގަޅަށް ުހިސ ބުތައް ގެ

ު ުފަރ ތްތަކުން ުދައްކަންޖެހޭ ުފައިސ  ުސަބަބުން ުބެލޭކަފައިސ މިހެންވުމުގެ ުފަސޭހައިން ުހުރިއަދަދު އަދިުންެނތެވެ.ުނުދައްކ 
ކޯޓަްށުފައިސ ބަލ ުއަމިއްލައަށްުެފނިެގންުުެޖހޭުފަރ ތުންހަވ ލުކުރުމުގައިުފައިސ ލިބެންުމިގޮތުންުިލބޭފައިސ މީގެއިތުރުންު

ުކޯޓުުހ ޟިރުނުވ ނަމަ ުހަވ ލުނުކޮށް ުފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ.ުއެފައިސ އެއް ުުހންނަކަްނ ުބަހައްޓ ފައި ުަދށުގައި ެގބެލުމުގެ
ުސަ ުޑިސެމްަބރުމިހެންވުމުގެ 7000ުުބަުބން ުނިޔަލަށް ުއެ)އ1,301,767.67ެ ގެ ުތިންަސތޭކަ ުހަްތުންއްމިލިއަން ހ ސް

ު ުހަތެއް ުފަސްދޮޅަސް ުުހަޔެއްުޕޮއިންޓްސަތޭކަ ުފ ހަގަުރުފިޔ ހަތެއް( ުހުރިކަން ުނަމަވެސްުކުރަމެހަވ ލުނުކުރެވި ވެ.
ުކޯުޓން ުހަވ ލުކުރުމަށް ުފަރ ތްތަކ އި ުހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ުކުރަމުންުއެއްުމިފައިސ  ުމަސައްކަތެއް ުލިޔުންތަކުްނުވެސް ދ ކަން

އެއްގޮތަށްުށްފައިވ ުފަރ ތްތަކުންުހުކުމ އިބެލުމަށްުފައިސ ދެއްކުމަށްުހުކުމްކޮފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ.ުއަދިުކުދިންއެގެންނެތްކަންު
ުއެ ުކޯޓުން ުހޯދުމަށް ުއެފައިސ  ުނުދެއްކުމުން ުކުރަމުންދ ފައިސ  ުމަސައްކަތެއް ުލިޔުންއްވެސް ތަކުންުކަމެއް

ުއެނގޭކަންނެތެވެ.ު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުޮގތުގައިލިބޭުފައިސ ެގ6.23ުުދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުުގަވ ިއދުގެު)ހ(ު ުގޮުތގެުމަތިންުޑިޕޮޒިޓްުފައިސ ގެ ގެު)ށ(ުގައިވ 
 މަުމައުލޫމ ތުުލިޔެުބެލެހެްއޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ފުރިހަ

ު ުބެލުމުގެ)ށ( ުފަރ ތްުހުންނަދަުށގައިުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގައިވު އަމިއްލަ ުމ ލިއްޔަތު ުހަވ ލުކުރުމަށް ުތަކެތި ތަކަގެ
ު ުމަތިން ުއެއުޞޫލުގެ ނޑަައޅ  ުކަ ުއުޞޫލެއް ުގޮތުގެމަތިން ުތަކެތި ުއަދިުހަވ ލުކުރައެފަދަ ުދަންނަވަމެވެ. ުެގންދިއުަމށް ުމުން
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ުއަވަހަ ުވީެއންމެ ުނުވ ނަމަ ނޑައަޅ ފައި ުކަ ުވަކިއުޞޫެލއް ުހަވ ލުކުރުމަްށ ުތަކެތި ުކަށް ުތަކެިތ ުއެފަަދ ިނންމުމަށްުހަވ ލުކޮށް
 ދަންނަވަމެވެ.

ު ު)ނ( ުަދށުަގއި ުބެލުމުގެ ުދައުލަތުގެ ުއެމައްސަލަުހުންނަ ުގިނަދުަވސްވ ނަމަ ުހަވ ލުނުކުރެވި ުތަކެތި އަމިއްލަފަރ ތްތަކުގެ
ުމުގެުމައްސަލަުތަކެތިުަހވ ލުކުރުގަވ އިދުަގއިވ ުގޮތުގެުމަތިންުކަމ އިބެހޭުަފރ ތަށްުހުށަހަޅައިގެންުއެުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެު

ުނިންމުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 

ދައުލަތުގެުއ މްދަނީއަށްުޖަމ ނުކޮށްުގޮތުގައިުލިބޭުުއ މްދަނީގެު .12  ކޯޓުތަކުގައިުބަހައްޓ ފައިވުންުުފައިސު 

ުކޯޓު ުތެރެއިންމެޖިސްޓްރޭޓް ުފަިއސ ގެ ުލިބިފައިވ  ުގޮތުގައި ުއ މްަދނީގެ ުމިލިއަންު)ހ4,990,542.49ުަުތަކަށް ތަރު
ު ުދޭއް ުސ ޅީސް ުފަްއސަތޭކަ ުހ ސް ުނުވަދިހަ ުހަތަރެއްނުވަސަތޭކަ ުުޕޮއިންޓް ުނުވައެއް( އަހަރުގެުުވަނ7000ުަރުފިޔ 

ު ުއ މްދަނީއަުނިޔަލަށް ުކޯޓުދައުލަތުެގ ުމެޖިސްޓްޭރޓް ުޖަމ ނުކޮށް ުހުރިށް ުފ ހަގަުކރެވުނެއެވެ.ތަކުގައި ސ މްޕަލްުުކަމަށް
ުމިއޮޑިޓްގައި ުމެޖިސްޓްރޭުއުޞޫލުން ުކޯޓުޗެކްކުރެވުނު ުލިޔުންތަކުންޓް ުކޯޓުުތަކުގެ ުމިފައިސ ހުރީ ތަކުގެުދައްކ ގޮތުން

ުކޯޓުތިޖޫރީ ުއ އި ުގައި ުނަުމގައި ުބްރ ންޗްތBMLުަތަކުގެ ުއެކައުންޓްގެ ުހުޅުވ ފައިވ  ުމިހެންވުމުގެުކުގައި ުތަުކގައެވެ.
ުކޮންމެު ުއ މްދަީނފައިސ  ުފުރުޞަތުުވަގުތެއްގައިވެސްސަބަބުން ުއަހަރަްށުތަނަވަސްވެފަުޚަރަދުކުރުމުގެ ުއަހަރުން އިވުމ ިއ

ުވެ.މުންުނުދ ކަންުފ ހަގަކުރަމެކުރެވެރެކޯޑުުތަކުގައިބަޔ ންުއ މްދަނީެގގޮތުގައިުމ ލީދައުލަތަށްުލިބޭއ މްަދނީު

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުހުންނަ ުތަކުގައި ުއ މްދަނީގެކޯޓުއަތޮޅު ުފައިސ ުތަކަށް ުލިބޭ ުއ މްދައުލަތުުގޮތުގައި ުވެއްދުމަށްުގެ ދަނީއަށް
ުބަދަލުގައިމ ލެ ުުއެތަްނތަނުގެުފޮނުވުމުގެ ުއުނިކޮށްޚަރަދަށް ުފޮނުވ ފައިސ އިން ުއަދަދުު، އަތޮޅުތަކަށް ުއުނިކުރެވުނު އެ

ސްޓަމަށްުއެސްއޭޕީުސިުރެޯކޑްކުރުމަށްޓަކައިުހިސ ބުތަކަށްުެގންނަންޖެހޭުއެޖަސްޓްމަްނޓުތައްުުގޮތުގައިދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެ
ުދަންނަވަމެވެ.ުގެނައުމަށް

ު

މަސައްކަތްތަކެއްުުދައުލަތަށްުލިބެންޖެހޭު .13 ހޯދުމަށްުއެކަށީގެންވު  ުކޮށްފައިނުވުންުފައިސު 

ުވަނަުމ އްދ ގައ67ުުިުހއްދައ ުނުލ ުކޯޓުްނުބޭރުގައިުވަިރކުރުމުންުޢ އިލ އ ބެހޭުޤ ނޫނުގެުުފެމެލީޯކޓުގެުގ ޟީއެއްގެ)ހ(ު
މިލިއަންުހަސޭތަުފަނަރަުހ ސްު)އެއ1,615,850ް ުކޯޓަށްުލިބެންޖެހޭމިލީުފެުގުޅިގެންއިއ ުޖުރުމ ނ ކުރެވޭތުގެމަތިންުވ ގޮ

ު ުފަންސ ސް( ުއަށްސަތޭކަ ުފ ހަގަކުރަމެވ7000ުެރުފިޔ  ުނުލިބިހުރިކަން ުނިޔަލަށް ުނުލިބިހުރިު.ގެ ުނަމަވެސް
ުއެކަށީގެންވ  ުނުވ ކަުުފައިސ ގެހިސ ބު ުބަލަހައްޓ ފައި ުމައެކަީށގެންުފައިސ ހޯދުމަށްއެުމ އި،ގޮތެއްގައި ސައްކަތެއްުވ 

)ނ(ުގައިވ ގޮތުެގުުގ0105ުެގަވ އިދުގެުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެުލޫމ ތުުޢުނުލިބިހުރިފައިސ ގެުމަ ،ކުރައްވ ފައިުނުވ ކަމ އި
 ވެ.ފ ހަގަުކރަމެުވެސްފޮނުވ ފައިުނުވ ކަންރ ތްތަކަށްުފަުމަތިންުފޮނުވަންޖެހޭ

ުށ) ުގުޅިގެންކްރިމިނަ( ުހުކުމަކ އި ުކޯޓުގެ ުއެހެުލް ުގޮތަކުނުވަތަ ުފައިސ ންވެސް ުކޯޓަށް ުކްރިމިނަލް ދައްކަންޖެޭހުުން
78ުުރުފިޔ (ުނުވަދިހަުއަށްޑިހަފަސްހ ސްުސަތޭކައަންުމިލިދެ)2,085,190 ފަރ ތްތަކުންުލިބެންޖެހޭުފައިސ ެގުތެރެއިންު

ުދައްކައެވެ.ުހުރިކަންނުލިބިުނިޔަލަށްުގ7000ުެުފެބްރުއަރީ ުމިުހިސ ބުތަުކން   ،ނުލިބިހުރިއިރުުފައިސ ހ ގިނަޢަދަދެއްގެ

ުނުލިބި ުޮކށްފައިނުވ ކަމ އި ުކޯޓުން ުކްރިމިނަލް ުމަސައްކަތެއް ުެއކަށީގެންވ  ުހޯދުަމށް ުފައިސ  ުފައިސ ެގުހުރި ނުލިބިހުރި
ު ޓްރިޕޯ ުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުގައ0105ުިގަވ އިދުގެ ު)ނ( ުުފޮނުވަންޖެހޭުމަތިންވ ގޮތުގެުގެ ވ ފައިުފޮނުފަރ ތްތަކަށް

ުރެވުނެއެވެ.ނުވ ކަންުފ ހަގަކު
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ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުލިބެންޖެހޭު)ހ( ުހިސ ބުތައް ުފައިސ ގެ ުުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުބ ބު 1ުުގަވ އިދުގެ ުލިޔ2ުުެއަދި ުމަތިން ުވ ގޮތުގެ ގައި
ުފައިސ ގެހިސ ބުބެލެހެއްޓުމ  ުނުލިިބހުރި ުމ ލިއްޔަތުުއި، ުުގެދައުލަތުގެ 1.05ުުގަވ އިދުގެ ު)ނ( ުގޮތުގެމަތިގެ ްނުގައިވ 

 ތަށްުފޮނުވަުމންުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކަމ އިބެހޭުފަރ 

ު ު)ށ( ުލިބެންެޖހޭދައުލަަތށް ުފަިއސ  ުޔަމ ލިއްދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގެ ުގޮތުގެމަތިނ1.5ުްތުގެ ުގައިވ  ު)ހ( ދައުލަަތށްުުގެ
ުގެންދިއުމ އި،ު ުުފައިސ ނުލިބޭުުވެސްކުރުމުންުމަސައްކަތްއެގޮތަްށުހޯދަމުން ުުގެޔަތުމ ލިއްދައުލަތުގެ ގ1.07ުުެގަވ އިދުގެ

ު ުމަތިން)ހ( ުގޮތުގެ ުުގައިވ  ުފިޔަވަޅުުފިޔަވަޅުއަޅައިގެން ުއެގޮތަށް ުފަރ ތްތަކުގެުުވެސްއެޅުމުން ހޯދުމ އި، ފައިސ ނުދައްކ 
ު ުމައްސަލަ ުުގެުމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުގޮތުގެމަތީނ1.07ުްގަވ އިދުގެ ު)ނ(ުަގއިވ  ުފައިސ ުުގެ ުހުށަހަޅައިގެން ޝަރީއަަތށް

 ދަންނަވަމެވެ.ުދުމަށްހޯ

ު

 މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބެލެހެއްޓިފައިުނުވުންުުލަތުގެުހަރުމުދ ުދައުު .14

ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުުޖުޑީޝިއަރީގެބައެއް ުރަޖިސްޓްރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުއެއްގޮތަްށުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ
ު ުއަދި ުނުވެއެވެ. ުބަލަހައްޓ ފަިއ ުބަލަހަްއޓ ފައިވ ުުމުއައްސަސ ތަކުގެުޖުޑީޝިއަރީގެ ުރަޖިސްޓްރީ ުހަރުމުދަލުެގ ތެރެއިން

ުބައެއްތަކެ ުހޯދ ފައިވ  ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުރަޖިސްޓްރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުހިމަނ ފައިުބައެއްތަންަތނުގައިވެސް ުރަިޖސްޓްރީގައި ތި
ުތަކެތިހިމެނުވ ކަ ުފުރިމ އި ުގުޅޭ ުތަކެއްޗ އި ުމަުނުގައިވެްސ ުުނވ ކަހަމަ ުހިމަނ ފައި ުއަގު ުތަކެއްޗަށްދެވޭުއުލޫމ ތ އި މ އި

ުތަކެ ުނަމްބަރު ުފ ހަގައިންވެންޓްރީ ުނުވ ކަން ުޖަހ ފައި ުުކުރެވުނެއެވެ.ތީަގއި ުބެލުމުގެުޖުޑީޝިއައެހެންކަމުން ރީގެ
 ޔަގީންކުރެޭވކަންނެތެވެ.ުރަގަޅަށްުބެލެހެއްޓިފައިވ ކަމެއްދަށުގައިހުރީުދައުލަތުގެކިހ ުމުދަެލއްކަމެއްުއަދިުއެތަކެތިު

ުންުގޮތްުފ ދިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަ

ުމުއައްސަސ އެއްގެޖުޑީޝިއަ ުހުރިހ  ުުރީގެ ުއިންވެންޓްރީ ުބ ބު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތު ުމަތިންުގ7ުަދައުލަތުެގ ުގޮތުގެ ުއިވ 
ުރުުބަލ ުޗެކްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބަލަހައްޓ ުއެތަކެތިުހަމަޔަށްުހުިރތޯުއަހަރަކުއެއްފަހަ

ު

އެއްގޮތަށްުބެލެހެއްޓިފައިުނުވުން.ސްޓޮކަށްުހޯދޭުތަކެތީގެުހިސ ބުުމ ލިއްޔަތުގެުގަު .15  ވ އިދު 

ުަތކެތިުރީގެޖުޑީޝިއަ ުހޯދ ފައިވ  ުސްޓޮކަށް ުއެއްވެސްުުްއޓ ފައިވ ގޮތްބަލަހަުމުއައްސަސ ތަކުގެ ޗެްކކުރިއިރު
ު ުމުއައްސަސ އަކުން ުުފރިހަމަުމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުފ ހަަގުުށްއަގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ުނުވ ކަން ުބަލަހަްއޓ ަފއި ސްޓޮކް

ުނެއެވެ.ުކުރެވު

ުންުގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިު

ު ުބަލަުގެމ ލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ުހޯދ ތަކެތި ުއުޞޫލުން ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުބެލެހެއްޓުމ ިއުގަވ އިުދގައި ުރެޯކޑުކޮށް އިގަނެ
ުރަމުންުގެްނދިއުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ންުތަކެތިުދޫކުސްޓޮކު

ު

ު
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ުމައްސަލަތައްުުހެންުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިުއ.ު

 ހޮވައިގެންުގެނެވޭުތަކެތިު .1

ުހަމަގެނެސްފައިވ ުހޮވައިގެން ުރެކޯޑްކުރުމަށް ުެއތަކެތި ުކޮށްފައިުތަކެތި ުރެކޯޑް ުގަވ އިދުން ުރަޖިސްޓްރީގައި ޖައްސަވ ފައިވ 
ުިމގޮތުންުނުވ ކަން ުގެންނަުުފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ. ުރެކޯޑުހޮވައިގެން ުޗެކުކޮށްފައިތަކެތި ގ7000ުުެުމ ރޗްު،ކުރިއިރުވ ގޮތް

ުގެނެސްފަހު ުހޮވައިގެން ުރެކޯޑުފައިން ުމިރަޖިސްޓްރީގައި ުތަކެއްޗ އިމެދުުުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ުއަދިވ ަތކެތި ުގެންނަ ހޮވައިގެން
ު ުގަވ އިދުގެ ުއެކަންއ އްމުކޮށ68ުުްއަމަލުކުރުމުންދ  ުލިބުމ އެކު ުލިޭބތަކެތި ުހޮވައިގެން ުގައިވ ގޮަތށް ު)ށ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ުިއއު ުކުރަންޖެހޭ ުކޮށްފައިނުވ ކަމ އިއެންގުމަށްޓަކައި ުމަހަކުު،ލ ން ުައހަރުވަންެދން ުލިބުުނފަހުން ުރުއެއްފަހައެަތކެތި
ނޑައަޅ ފައިއަހަރުު،ނުދ ކަމ އިކުރަންޖެހޭުއިއުލ ންުކުރަމުން ވީނަމަވެސްުވިއްކ ނުލ ުުހަމަވުމުންުވިއްކ ލަންުގަވ އިދުގައިުކަ

ުބަހަްއޓ ފައި ުގުަދނުގައި ުފ ހަގަކުރެވުުބައެއްތަކެތި ުެގނެވޭނެހުރިކަން ުހޮވައިގެން ުއަދި ުތެރޭގައިެއވެ. ހިމެޭނުތަެކތީގެ
ުތަކެ ުހަލ ކުވ ޒ ތުގެ ުބެހެއްޓުމުން ުވަކިގޮތެއްރައްކ ކޮށްފައި ުބައެއްފަަހރު ުހުންނަކަންވެްސުތިވެސް ުބަހައްޓ ަފއި ނުނިންމ 

ު ުލިބޭފައިުހޮވައިގެންގެނެވޭުމީގެއިތުރުންފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ. ުވިއްކައިގެން ުނީލަމުގައި ުހޮވައިގެންގެންަނުސ ުތަކެތި އ އި،
ުޖަމ ކުރައްވ ފައިޑިޕޮޒިޓްުފައިސ ، ުއެކައުްނޓަކަށް ުކަމ އިބެހޭ ުގޮތުގައި ުއެފައިސ ގެުުފައިސ ގެ ވީަނމަވެސް

ުނުވ ކަންު ުހުންނަތ ުުހިސ ބުބަލަހައްޓ ފައި ުތަނުގައި ުވެރިފަރ ތެއްނޭނގި ުއެފަދަފައިސ ގެ ުއަދި ފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ.
ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިުދގައިުއެއްއަހަރުވުމުން ުޖަމ ކުރ ގޮތަށް ުެއކަންުއ ްމދަނީއަށް ުވީނަމަވެސް ުކުރަމުްނުހަމަޖެހިފައި އެގޮތަށް

ސަބަބުންުމިޮގތަށްހުރީުިކހ ފައިސ އެއްކަންވެސްުބުތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެނުގެންދ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ.ުއަދިުހިސ 
ުހިސ ބުތަކުންުއެގޭކަންނެތެވެ.

ުންުގޮތްުދިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ކުރުމަށްުއެކުލަވ ލ ފައިވ ުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުހޮވައިގެންެގންނަުތަކެއްޗ އިުެމުދުންގެންނަުތަކެއްޗ އިުމެދުުއަމަލުހޮވައިގެ
ުއަމަލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު

ފޯނުުކޯޓުުސްޕްރީމްު .2 ުތައްުގެުފަނޑިޔ ރުންނަށްުދިނުމަށްުހޯދ ފައިވު 

ުމަރުހަލ ގައިުސުޕްރީމްކޯޓު ުހިމެނިވަޑައިގެއިންތިޤ ލީ ނޑިޔ ރުންނަްށުމޯބައިލްުގެުބެންޗުގައި ުފަސްުފޯނުުދިނުަމށްުންނެވިުފަ
ުމޯބައިލް 28,695ު ފޯން ުފަހެއް( ުނުވަދިަހ ުހަސަތޭކަ ުހ ސް ުމިފޯނުތަްއު)އަށ ވީސް ުގަެނފައިވެއެވެ. ރުފިޔ އަށް

ުއެނގޭކަންެނތެެވ. ުލިޔުމުން ުޙަވ ލުކޮށްފައިވ ކަން ނޑިޔ ރުންނ އި ުއިންވެުފަ ުފޯނުޙަވ ލުކޮށްފައިވ ުނަމަވެސް ންޓްރީގައި
ނޑިޔ ރުގެ ުބެންޗަށްުލިޔެުނަންފަ ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުނިމުނުއިރު ުމަރުހަލ  ުއިންިތޤ ލީ ުތެރެއިން، ުމިފޯނުތަކުގެ ފައިވެއެވެ.

ު ނޑިޔ ރަކަށް ުފަ ުދެ ުހޮވިވަޑައިނުގެންނެވި ުުފޯނ އިުދެހަވ ލުކުރި ނޑިޔ ރަކު ުފަ ުހިމެނުުނ ުމަރުހަލ ގައި 00ުއިންތިޤ ލީ
ުއޯގަސް 7000ުުޓް ުނޮކިއ  ުގުޅިގެން،ުއެމަނިކުފ ަނށް ުކުރުމ އި ުއައްޔަނު ނޑިޔ ރުކަމަށް ުފަ ުސުޕްރީމE72ުުްގައި ފޯނެއް

އެކުޖުމްަލުުގެުފޯނުުސުޕްރީމްުކޯޓުންުއަތުލ ފައިނުވ ތީ،6120 ުނޮކިއ ުކޮށްފައިވ ކުރިންުޙަވ ލުުކުރުމުން،ކޯޓުންުޙަވ ލުު
00ުުލިޔެކިޔުންތަުކންުއެނގޭކަށްނެތެވެ.ުއަދިުމިފޯނުތަކުގެުއިތުރުންކަންުލިބިފައިވ ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުުއަނބުރ ުފޯނުުތިން

ު 7000ުުއޯގަސްޓް ުސްޕްރީމް ުކޯޓުގައި ުޮނކިއ  ުދިނުަމށް ނޑިޔ ރުންނަށް ުފަ ުއައްޔަންކުރި ުެބންޗަށް E72ުުގެ ުއެއްުގެ
ުއަށްޑިހަ(ު)ސައ24,980ް ފޯނ6ުުުގ5800ުުެނޮކިއ ުު،ފޯނ އި ުހ ސްުނުވަުސަތޭކަ ުވީސް ގަނެފައިވެއެވެ.ުރުފިޔ ުއަށް

ު ުތެރެއިްނުނޮކިއ  5800ު މިފޯނުތަކުގެ ުޭބނުމެއްުހަގެ ުއެއްވެސް ުބަހައްޓ ފޯނު ުިތޖޫރީގައި ުކޯޓުގެ ުސްޕްރީމް ުފައިުނުކޮށް
ުވެ.ހުރިކަންުުފ ހަގަކުރަމެ
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ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ު ުފަފ އިންވަޒީ)ހ( ުކޯޑިޔ ރުންނވަކިވި ުތެރެއިން ުޯފުނތަކުގެ ުހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ުހަވ ލުުކރައްވ ފައިނުވ ނ  ުފޯނުގެުޓ އި
ުުއަގ އި ުަފނޑިޔ ރަކު ުމަރުހަލ ގެ 10ުުއިންތިޤ ލީ ުހޮވިވަޑައިގަތުމ އ2010ުުިއޯގަސްޓް ުބެންޗަށް ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ގައި

ު ުގުޅިގެން ުމަރުހަލ ގައ  ުހަވ ލުކުރިއިރު،ުއިންތިޤ ލީ ުހަވ ލުކުރައްވ ފޯނެއް ުކޯޓ އި ުފޯނު ުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ެއުުފައިނުވ ތީ،އި
ނޑިޔ ރު ުހޯދ ުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޭޑޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުޖަމ ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އަތުންުުންފޯނުގެުއަގުުއެުފަ

ރެވެނިއުުުފޯނުތައްުނީލަންކިޔުަމށްފަހުުލިބޭފައިސ ުދައުލަތުގެުޮކންސޮލިޑޭޓަޑްބޭނުމެއްުކުރަންނުޖެޭހގޮތަްށުހޯދ ފައިވ )ށ(ު
ުދަން ުޖަމ ކުރުމަށް ުނަވަމެވެފަންޑަށް ުމަސައްކަތ އި. ުކޯޓުގެ ުހޯދަންޖެހޭުއަދި ުކޮންމެހެން ުފިޔަވައިުގުޅިގެން ތަކެތި

ުއެހެނިހެންތަެކތިުބަޖެޓުންުޚަރަދުޮކށްގެންުނުހޯދުމަށްުަދންނަވަމެވެ.

ުއަނބުރ )ނ(ު ނޑިޔ ރުންގެއަތުން ުޯފނުހޯފަ ުދައުލަތުގެ ުފަރ ތްތަކ ުނުހޯދިުދަންޖެހޭ ުއިހުމ ލުވި ުއެކަމުގައި ިއުމައްސަލަބަލ 
ުއިޞްލ ހީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.މެދުު

ު

އުޞޫލުު .3 ދިނުމަށްުގެންގުޅެފައިވު   މުވައްޒަފުންނަށްުއިތުރުގަޑީގެުފައިސު 

ު ުބެހޭ ުނުރަސްމީގަޑީގައިުޤ ޫނނުވަޒީފ އ އި ުކުރެވޭނީ ުމަސައްކަތް ުނުރަްސމީގަޑީގައި ުލައްވ  ުމުވައްޒަފަކު ގައިވ ގޮުތން
ނުރަސްމ1/4ުުީ 1ހެއްގައިނަމަުދުވަހަކަށްުޖެޭހުމުސ ރައިންުގަޑިއަކަށްުޖެހޭުމުސ ރައިގެުރަސްމީުދުވަުކުރުވީުމަސައްކަތް

ުދުވަހަކަށްޖެޭހު ުދުވަހެއްގައިނަމަ ުބަންދު ުރަސްމީ ުކުރުވީ ުމަސައްކަތް ުއަދި ުދޭގޮތަށް ުގަޑިއަކަށް ުމަސައްކަތްކުރި ގަޑީގައި
ު ުމުސ ރައިގެ ުގަޑިއަކަށްޖެހޭ ުގަޑިއަކަށްޖެހޭދޭގޮތަގަޑިއަކަށ2ުުް//1 1މުސ ރައިން ުމަހަުކުށެވެ.ުމިގޮތުން ުބެލުމުގައި ައދަދު

ުމަސައްކަ ުދުވ ލަކު ުއަދަދުންނ އި ުދުވަހުގެ ުހިމެނޭ ުއެމަހެއްގައި ުގަޑީގެލިބޭމުސ ރަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ އަދަދުންުތްކުރަން
ުަބދަލުގައިގަޑިއަކަށްުގެއްލައިގެން ރުގަީޑގެުފައިސ ދިނުމުގައިުވައްޒަފުންނަށްުއިތުރީގައިުމުޖުޑީޝިއަުޖެހޭުއަދަުދުބެލުމުގެ
ންުގެއްލައިގެންުގަޑިއަކަށްޖެހޭުއަދަދ7ުުުންނ އ77ުުިބަލަމުންދަނީުމުވައްޒަފަށްުމަހަކުުލިބޭމުސ ރަުއަދަދުުޖެހޭގަޑިއަކަށް

ުމަސައްކަތްކުރު  ުއިތުރުގަޑީގައި ުމުވައްޒަފުން ުފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ. ުއުޞޫލުކަން ުފައިސ ދޭ ުއިތުރުގަޑީގެ ބަލައިގެން
ުމުސ ރަުރީގައިޖުޑީޝިއަު،ށްގަޑިތަކަ ުމުވައްޒަފުންގެ ުބެލުމުން ުއުޞޫލުން ުއަދަދުބަލ  ްނ8ުުުނ އިން 30 ،ގަޑިއަކަށްޖެހޭ

ުގަޑިއަކަށް ުއަދަދަުުގެއްލީމ  ުޖެހޭ ުެބލުމުން ުޖެހޭވަރު ުގަޑިއަކަށް ުގ ްތގަޑަކަށް ު%ށްވުރެ ވެ.ުއިތުރުވެއ35ުެޖެހޭއަދަދު
ުވަނައަހަރުެގުތެރޭގ7000ުަުއެހެންކަމުން ުމުއައަޖުޑީޝިއި ުދީފައިވ ރީގެ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުއިތުރުގަޑީގެ ުއްސަސ ތަކުން

ރުފިޔ ގެުތެރެއިްނު)ސ ދަމިލިއަންުނުވަސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރުުހ ސްުނުވަސަތޭކަުނުވަދިހަުހައެއް(ުު 14,964,996
ު ނޑަކަށް ުއަު)ފަސްމިލިއަނ5,237,748.60ް ގ ތްގަ ުސ ޅީސް ުހަތްސަތޭކަ ުތިރީސްހަތްހ ސް ުދުއިސައްތަ ޕޮއިންޓްުށެއް
ުސުމެއް ުހަޔެއް ުއުޞޫލ އިު( ުއަންނަ ުއަމަލުކުރަމުން ުއ އްމުކޮށް ުފައިސ ދިނުމުގައި ުއިތުރުގަޑީގެ ުދައުލަތުން ުއަކީ ރުފިޔ 

ުވެ.ވ ުފައިސ ކަންުފ ހަގަުކުރަމެލުކުރުމުގެުސަބަބުންުދެވިފައިރީންުއަމަޖުޑީޝިއަުޚިލ ފަށް

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުމުޑީޝިއަޖު ުދިނުުއްޒަފުންނަށްވެސްވަރީގެ ުފައިސ  ުދައިތުރުގަޑީގެ ުމުއައްސަސ ތަކުގެުމުގައި ުއެހެން ުއުލަތުގެ
ުކުރަމުންދ ުއުސޫލުންުއަމަލުކުރުމަށްުދަންނަވަމަވެ.ލުއަމައ ންމުކޮށްުފައިސ ުދިނުމުގައިުުގެމުވައްޒަފުންނަށްުއިތުރުގަޑީ

ު
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ކޯސްުންނަށްުހިންގުނުުޑިުޝަރީއަތ އިުޤ ނޫނުގެުރޮގުންުމެޖިސްޓްރޭޓު .4  ޕްލޮމު 

ުދިވެހި ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުފަޤ ނޫނުރ އްޖޭގެ ުކިބައިގައި ނޑިޔ ރުންގެ ުފަ ުއެކަށޭނައަސ ސީން ުމަޤ މ އި ތަޢުލީމ ުުނޑިޔ ރުކަމުގެ
ނޑިޔ ރުންގެުއެންމެ ނޑިޔ ރުންގެުޑިޕްލޮމ ުފެންވަރުުދަށްުތަޢުލީމީުފެންވަރަކީތަޖުރިބ ހުރުންުލ ޒިމްކުރ ތީއ އި،ުފަ ކަމަށްުފަ

ނ ުކަ ުލޯގައިުުެގނައުމަށްޓަކައިުމެޖިސްޓްރޭޓުންުއެފެންވަރަށްުއަޅ ފައިވ ތީ،ޑަޤ ނޫނުގައި ުއެންޑް ުޝަރީއ  ުއޮފް ފެކަލްޓީ
ު ުޤ ނޫނުގެ ުޝަރީއަތ  ުކޯހެއްދ އިރ އިްނ ުމިުޑިޕްލޮމ  ުފައްޓ ފައިވެއެވެ. ުހިންގަން ުކޯހަކަށްުުއެއްކޯހަކީ ުދުވަހުގެ އަހަރު

ދުވަުހ45ުުހުުއަނެއްުދުވަހުުމ ލޭގައިުކިޔެވުމަށްފ45ުުަގެބައިވެރިްނުވީނަމަވެސްުމިކޯހުގެުކިޔެވުންުކުރިޔަށްގެންދަނީުކޯހު
ުހަމަޖެހިފައިވ މަސައްކަތްކުުއެބައިވެރިއަކު ުމިކޯހުގައިުކޯޓުރަށެއްގެުރަން ުމިގޮތުން ުކުރ ގޮތަށެވެ. ުމަސައްކަތް ަގއި

ުކޯހުގެރިވެފައިބައިވެ ުމެޖިސްޓުރޭޓުަނށް ުލިބިލަުމުއްދަތުގައިވ  ުދެމިތިބޭއިރު ުއެލަވެންސްުުއްވ މަޤ މުގައި ުމސ ރައ އި
ުމ ލޭގައިކިޔެވުމުކޯހުގެު،އިތުރުންލިބުމުގެ ުދުވަސްތަކަށްގައި ުއްގެއެލަވަންސެުހުންނަ ުމަހަކު )ފަސްހ ސް(5,000ު ގޮތުގައި

ު ުދީފައިވެއެވެ. ުބައިވެރިވެފައިވ ރުފިޔ  ުމިކޯހުގެ ުސަބަބުން ުފައިސ ދިނުމުގެ ުމުސ ރައ އ57ުުިުމިގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ
ުމިންސްއެލަވަ ުގޮތުގައި ނޑަކަށް(ގެ ު)ގ ތްގަ ުތެރޭގައި ުުމުއްދަތުގެ ުތިރީސ16,039,800ުް ދީފައިވ  )ސޯޅަމިލިއަން

ު ުއަށްސަތޭކަ( ުރުފިނުވަހ ސް ުއިތުރުން ުުމިޔ ގެ ުދުވަސްތަކަށްުބައިވެރީންކޯހުގެ ުހޭދަކޮށްފައިވ  އެލަވަންސްގެުުމ ލޭގައި
ުހަތްސަތޭކ1,710,000ުަުގޮތުގައި ުހ ސްިދހަު)އެއްމިލިއަން ުދީުރުފިޔ ( ުމެޖިސްޓްރޭޓުންުމިފައިވެއެވެ. ުޯކހުގައި

ުދިގުމުއްދަތުގެުކޯސްތަ ުމުއައްސަސ ތަކުންބައިވެރިކުރުމުގައި ުދައުލަތުގެ ުގުޅޭގޮތުން ުއުޞޫލުންުއ އްމުކޮުކ އި ށްުއަމަލުކުރ 
ުމުއްދަތުގައިޢަމަލު ުމި ުގޮތުގައި ުއިނ ޔަތްތަކުގެ ުގުޅިފައިވ  ުމުސ ރައ އި ުމުސ ރައ އި ުޚަރަދަކީުހިުކުރިނަމަ ގ ފައިވ 

ުންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ދައުލަތުންުހިގަންޖެޭހނެުޚަރަދެއްުނޫ

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ުަދއުލަުނޑިޔ ރުންނަށްފަ ުޚިދުމަތް ުއެބޭފުޅުންގެ ުަކމަކަށް ުނުިލބޭމަންފ ހުރި ުދޫތަށް ުދުވަސްތަކަށްުގޮަތށް ުކޮށްލެިވފައިވ 
ުމުސ ރަ ުއިނ ޔަތްތައްފުރިހަމަ ުއޮތުމަކީ،ލިބޭގޮުއ އި ުދައުލަތުގެުުތަށް ުގުޅޭގޮތުން ުކޯސްތަކ އި ދިގުމުއްދަތުގެ

ުއިންސ ފުވެރިު ުއަދި ުހަމަޖެހޭ ުބަލ އިރު ުއުޞޫލުތަކަށް ުއަމަލުކުރ  ުއ އްމުކޮށް ުމިއޮފީހަށްުުމުއައްސަސ ތަކުން ކަމެއްކަމަށް
ުމެޖިސްޓްރޭޓުން، ނުފެންނ ތީ ުކޯސްތަކުގައި ުއަމަލުކުުދިގުމުއްަދތުގެ ުޢިނ ޔަތްދޭނެުުރ ނެބައިވެރިކުރުމުގައި ުފައިސ ގެ ުއަދި
ުއެމަުއުޞޫލެއް ުނުވަތަ ުމަޖިީލހުން ުޑިޕ ރައްޔިތުންގެ ުމަތިން ުަމޝްވަރ ގެ ުޖުޑީޝަލްުިޖލީހުގެ ުއޮފް ޓްމަންްޓ

ުދަންނަވަމެވެ.ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ުއަމަލުކުރުމަށް ުއެއުސޫލުން ުުއެކުލަވ ލައި ުއެކުލަވ ލުމުގައިުއަދި މިއުޞޫލް
ުމިފަދަކަ ުދައުލަތުން ުއ ުއ ންމުކޮށްންކަމުގައި ުއަންނަ ުއަމަލުކުރަމުން ުރިއ ޔަތްކޮށް ުއުސޫލުތައްުއްމުއުޞޫލުތަކަށް އެ

ު.އަމަުލކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެއެގޮތުގެުމަތިންުުއެކުލަވ ލ 

 

 ގެުކޯސ4ުުްުއަދ3ުުިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުލެވެލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުންނަށްުހިންގުނުުޖުޑީޝަލްު .5

ު ުއޮފިސަރުމެޖިސްޓްރޭޓް ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުމަސައްކަތްކުރ  ުކޯޓުތަކުގައި ުން ުލެވެލް ުފެންވަރަށްުހަތަރެއްސެޓްޕިކެޓް ގެ
ުކުރުމަށްޓަކައި، ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕ ުތަމްރީން ުޖުޑީޝަލް ުއޮފް ުހިންގު ޓްމަންޓް ުގުޅިގެން ުކޮލެޖ އި ުކުލިކް އ އި

ު 25 މެޖިްސޓްރޭޓްުކޯޓުތަުކންުުގެުކޯހުގައިހަތަރެއްއަދިުުތިނެއްުލެވެލްުުމަސްދުވަހުގެުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
ު ުހިންގައިދެނީކޮށްފައިވެުބައިވެރިމުވައްޒަފަކު ުކޮލެޖުން ުކްލިކް ުމިކޯސް ުުއެވެ. ުލެެވލް ުކޮންެމުތިނެއްކޯހުގެ ގެ
ު 12,000ު ުބައިވެރިއަކަށް ު)ބ ރަހ ސް( ުލެވެލް ުއަދި ުބައިވެރިއަކަށްހަތަރެއްރުފިޔ  ުކޮންމެ )ތޭރަހ ސް(13,000ު ުގެ
ުމަގުން ު ،ރުފިޔ ގެ 625,000ު ޖުމްލަ ުހ ސް( ުފަންސަވީސް ުރުފި)ހަލައްކަ ުމިކޯހުގައި ުއަށެވެ. ބައިވެރިވެފައިވ ުޔ 
ުމި ،މުއްދަތުގައިުމ ލޭގައިުތިބޭގޮތަށްުހަމަެޖހިފައިވ ިއރުކޯހުގެމުވައްޒަފުންު މުވައްޒަފުންގެުޚިދުމަތްުމިުމުއްދަތުގައިުުއަދި
ު ުދ ލިބެުމންނުދައުލަތަށް ުިމ ުއެންމެހ ުމުސ ރަުފުރިހަމަުވަޒީފ ގެ ،ވަކިނުކޮށްުފ އިންވަޒީުމުވައްޒަފުންއިރު ުއ އި
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މުސ ރައ އިުުމިދެންނެވިުމުވައްޒަފުންނަށްުކޯހުގެުމުއްދަތުގައިުކޮށްފައިވެއެވެ.ުބައިވެރިކޯހުަގއިލިބޭގޮތަށްުުތައްސްއެލަވަން
ުގޮތުގައިއެލަ ުުވަންސްގެ ނޑަކަށް ު)އެއްމިލ1,300,000ި ގ ތްގަ ުހ ސް( ުތިންސަތޭކަ ުއިތުރުންުފައިވުދީުރުފިޔ އަން މުގެ

ުއެލަވަންސްގެުތިބޭމުްއދަތަށްމ ލޭގައިުކޯހުގެކިޔެވުމުގައި ުމަހަކު ުބަިއވެރިއަކަށް ުތިންސަތޭކަ(3,300ު ގޮތުގަިއ )ތިްނހ ސް
ު ުފަސްދޮޅ660,000ަ ުރޭޓުންރުފިޔ  ުމިޚަރަދަުދީފައިވެއެވެ.ުރުފިޔ ުުހ ސް(ސް)ހަަލއްކަ ުކޯސްތަކ އިުދިގުމުއްދަތުކީ ގެ

ުޢަމަލުކުރިނަމަ ުއުޞޫލުން ުއަމަލުކުރ  ުއ އްމުކޮށް ުމުއައްސަސ ތަކުން ުދައުލަތުގެ ުހިގަންޖެޭހެނުުގުޅޭގޮތުން ަދއުލަތުން
ުޚަރަދެއްުނޫންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

އަދިުފައިސ ގެުއިނ ޔަތްުުކުރުމުގައިުއަމަލުކުރ ނެބައިވެރިުރީގެުއިދ ރީުމުވައްޒަފުންޑީޝިއަދިގުމުއްދަތުގެުކޯސްތަކުގައިުޖު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިންޑިޕ ުއުޞޫލެއްއ އްމުުދޭނެގޮތުގެ ުޖުޑީޝަްލ ުއޮފް ުދަންނަވަމެވެ.ުޓްމަންޓް ައިދުުއެކުލަވ ލުަމށް
ކަށްުރިއ ޔަތްކޮްށުމަލުކުރަމުންުއަންނަުއ އްމުއުޞޫލުތައައެކުލަވ ލުމުގައިުދައުލަތުންުމިފަދަކަންކަމުގައިުމިހ ރުުުމިއުޞޫލު

ުއެުއުސޫލުތައްުއެކުލަވ ލ ުއެގޮތުގެުމަތިންުއަމަލުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

0433ުުއ ޚިރ ޖުމ ދަލ11ުުް

7007ުުުމެއ02ުި

ު
 

 

ުއިބްރ ހީމްުުނިޔ ޒު
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް



 
 
 

 
ޖުޑީޝަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

 ންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ
 

 

 ބަޔާން މާލީ
2010 

 



 ޑިޕ ޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
 އިން(ު)ރުފިޔ ުުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންުވަނަުއަހަރުގ2010ުުެ

ުުުުުުުުުޑިޕ ޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
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ުފ ސްކުރިުބަޖެޓ އި،ުއ މްދަނީއ އިުޚަރަދުގެުބަޔ ންު
 ގެުނިޔަލަށ0202ުުްޑިސެމްބަރ31ުުު

ު
ު
ުނޯޓްު

ނުުލިބުު
އ މްދަނީ/ހިނގިު

ުޚަރަދުު
0202ު

ފ ސްކުރިު
އ މްދަނީ/ޚަރަދުު

ު)ބަޖެޓް(
0202ު

ުުުުއ މްދަނީު

ުުުުޓެކްސްުނޫންުގޮތްގޮތުންުލިބޭުއ މްދަނީު

 1,403,100 2,990,973 1ުއެކިއެކިުޚިދްމަތަށްުނެގޭުފީ

 785,000 2ު739,618ުރަޖިސްޓްރޭޝަންުއ އިުލައިސަންސްުފީު

 60,000 3ު61,145ުއިސު ތަކެތިުވިއްކައިގެންުލިބޭުފަ

 - 4ު5,094ުހަރުމުދަލުގެުއ މްދަނީު

 1,993,500 5ު4,271,610ުޖޫރިމަނ 

 - 6ު74,226ުޓެކްސްގެުގޮތުގައިުނުހިމެނޭުއެހެނިހެންުއ މްދަނީ

 4,241,600 8,142,665 ުޖުމުލަު

   ުރިސިޕްޓްސްުކެޕިޓަލްު

 - 3,273,646 7ުހަރުމުދ ުވިއްކައިގެންުލިބޭު

 - 3,273,646 ުޖުމުލަު

 4,241,600 11,416,311 ުޖުމުލަުއ މްދަނީު

ު   

   ުޚަރަދުު

   ުރިކަރެންޓްުޚަރަދުު

ޚަރަދުު    ުމުވައްޒަފުންނަށްުހިނގު 

 160,138,380 112,496,164 8ުސ ރައ އިުއުޖޫރަމު

 63,709,871 9ު77,888,004 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު

ފައިސ ުދުވަސްވީުމުވައްޒަފުންނަށ އި، ޕެންޝަނ އި  - 10ު1,986,089ުއަދިުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުދައުލަތުންުދެއްވު 

 223,848,251 192,370,256 ުޖުމުލަު

ު   

ު 
 

 

 

 

ު   



 ޑިޕ ޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
 އިން(ު)ރުފިޔ ުުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންުވަނަުއަހަރުގ2010ުުެ

ުުުުުުުުުޑިޕ ޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
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ު
ު
ުނޯޓްު

ލިބުނުު
އ މްދަނީ/ހިނގިު

ުޚަރަދުު
0202ު

ފ ސްކުރިު
އ މްދަނީ/ޚަރަދުު

ު)ބަޖެޓް(
0202ު

   ުއޮފީސްުހިންގުމުގެުރިކަރެންޓްުޚަރަދުު

3,246,973ު 5,048,688 11ުރުމުގެުޚަރަދުުދަތުރުަފތުރުުކު

ތަކެތީގެުއަގު  7,007,399 6,299,861 12ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވު 

ޚިދްމަތުގެުއަގުު  29,821,898 23,161,488 13ުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވު 

 50,000 291 14ުޚިދްމަތްުދިނުމަށްުހޯދޭުތަކެތިު

 9,826,448 15ު6,662,685ުތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރެވޭުަޚރަދު

 6,170,324 16ު7,637,368ުމަރ މ ތުުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދު

 - 192,624 17ުސަރުކ ރުންދޭުއެހީ،ުއިޝްތިރ ކްުއަދިުސަބްސިޑީޒްު

 56,123,042 49,003,005 ުޖުމުލަު

 279,971,293 241,373,261 ުޖުމުލަުރިކަރަންޓްުޚަރަދުު

   ުކެޕިޓަލްުޚަރަދުު

   ުހަރުމުދ ު

 6,786,468 08ު6,509,969ުފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނަރީުއަދިުއިކުއިޕްމަންޓް

ނޑ އިުވައިގެުއުޅަނދުފަހަރުު  1,167,806 09ު1,120,675ުއެއްގަމ އިުކަ

ުޖުމުލަުކެޕިޓަލްުޚަރަދުު
 

7,630,644ު7,954,274 

 ުމުލަުޚަރަދުުޖުު
 

249,003,905 287,925,567 

 
 

ު 70ުުސަފުހ  ުމ ލ76ުީއިން ުހިމެނިފައިވ  ުކަމުގައިުުއަށް ުވިދ ޅުވުމުން ުމިނޯޓުތަކ އެކު ުވ ނީ ުފުރިހަމަ ުބަޔ ން ުމ ލީ ުބައެއްކަމ އި ުބަޔ ނުގެ ުމިމ ލީ ުނޯޓުތަކަކީ ބަޔ ނ ގުޅޭ
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެުމިުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށައަޅ ފަިއވަނީުއެއްވެސްުއޮޅުވ ލުމެއްނެތިުހަޤީޤަތ ުއެއްގޮތަށެވެ.ުއެކަމަށްުހެކިވެުޑިޕ ޓްމަން
ުފަރ ތުންުސޮއިކުރަނީ:

ު

 

ުއަލީهللاުއަބްދުުުމަނިކްުުއަހްމަދުުުއިބްރ ހިމްު
ުޑިރެކްޓަރުޗީފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު
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ުމ ލީުބަޔ ނ ގުޅޭުނޯޓުތައްު)ރުފިޔ އިން(
 ގެުނިޔަލަށ0202ުުްޑިސެމްބަރ31ުު

 އެކިއެކިުޚިދްމަތަށްުނެގޭުފީު 01

 ތަފުޞީލުު
ބުނުުއ މްދަނީުލިު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 600ުބޮންޑެޑްުވެއަރުހައުސްފީު

 1,000,000 2,109,937ުކޯޓުންބޭރުގައިުކައިވެނިކުރުމަށްުނަގ ުފީު

 193,000 361,960 ފީުކޯޓު

ފީ  190,100 248,203ުފޮޓޯކޮޕީުހައްދަންުނަގު 

 20,000 30,027ުޓެލެފޯންުކޯލ އި،ުޓެލެކްސް،ުއަދިުޓެލެފެކްްސުފީ

 - 240,246ުހެންުގޮތޮގޮތުންުނެގޭުފީުއެހެނި

 1,403,100 2,990,973 ޖުމުލަު

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންުއ އިުލައިސަންސްުފީު 71

 ތަފުޞީލުު
ލިބުނުުއ މްދަނީު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 785,000 701,918 ކައިވެނިުރަޖިސްޓްރީުކުރުމުގެުފީ

 - 37,700ުއެހެނިއެހެންުރަޖިސްޓްރޭޝަންުއަދިުލައިސެންސްުފީ

 785,000 739,618 ޖުމުލަު

 ތަކެތިުވިއްކައިގެންުލިބޭުފައިސ ު 31

 ތަފުޞީލުު
ލިބުނުުއ މްދަނީު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 275 ޗ ޕްކުރިުފޮްތ،ުނޫސް،ުމަޖައްލ ފަދަުތަކެތިުވިއްކުން

 60,000 59,017ުއެކިއެކިުބޭނުމަށްުދޫކުރެވޭުރަސްމީުފޯމްުވިއްކުން

 - 1,853ުވިއްކައިގެންުލިބޭުފައިސ ުއެހެނިހެންުތަކެތި

 60,000 61,145 ޖުމުލަު

 ހަރުމުދަލުގެުޢ މްދަނީު 41

 ތަފުޞީލުު
ލިބުނުުއ މްދަނީު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 5,094ުއެހެނިހެންުކުއްޔ އިުހަރުމުދަލުގެުޢ މްދަނީު

 - 5,094 ޖުމުލަު
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 ޖޫރިމަނ ު 51

 ތަފުޞީލުު
ލިބުނުުއ މްދަނީު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 1,541,287 ޤ ނޫނ އިުޚިލ ފުވެގެންުކުރެވޭުޖޫރިމަނ ު

 500,000 900ުގަވ އިދ ުޚިލ ފުވެގެންުކުރެވޭުޖޫރިމަނ ު

 - 27,675ުއެގްރީމެންޓ އިުޚިލ ފުވެގެންުކުރެވޭުޖޫރިމަނ ު

 79,500 142,511ުމުވައްޒަފުންގެުގަޑީުލ ރިުއ އިުޖޫރިމަނ އަށްުލިބޭ

 404,000 589,645ުދަރަންޏ އިުޤަޒިއްޔ ުޖޫރިމަނ ު

 1,010,000 1,969,591ުއެހެނިހެންުޖޫރިމަނ ު

 1,993,500 4,271,610 ޖުމުލަު

 ޓެކްސްގެުގޮތުގައިުނުހިމެނޭުއެހެނިހެންުއ މްދަނީު 61

 ތަފުޞީލުު
ލިބުނުުއ މްދަނީު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 66,198 ކުރީުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުއަނބުރ ުލިބޭުފައިސ 

 - 8,028ުރުުހަމަވ ުފައިސ ުހޮވައިގެންުގެނެވިުއަހަ

 - 74,226 ޖުމުލަު

 ރިސިޕްޓްސްުކެޕިޓަލްު 71

 ތަފުޞީލުު
ލިބުނުުއ މްދަނީު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 3,273,646 ނީލަމުގައިުތަކެތިުވިއްކައިގެންުލިބޭ

 - 3,273,646 ޖުމުލަު

 މުވައްޒަފުންނަށްުހިނގިުޚަރަދުު 81

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 156,784,101 97,531,167ުރަުއ އިުއުޖޫރަުމުވައްޒަފުންގެުމުސ 

 3,354,279 14,964,996ުއިތުރުގަޑީގެުމަސައްކަތަށްދޭުފައިސު 

 160,138,380 112,496,164 ޖުމުލަު

ު

ު
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 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު 91

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 1,009,713 1,596,609ުވަންސްމަތީުތަޢުލީމުގެުއެލަ

 2,022,277 2,615,517ުފަންނީއެލަވަންސް

 1,892,089 2,317,249ުދިގުމުއްދަތަށްޚިދުމަތްކުރުމުގެއެލަވަންސްު

 1,845,773 2,724,415ުރަމަޟ ނުމަހުގެުމުނ ސަބަތުގައިުދޭުޚ އްސަުއެލަވަންސް

 331,607 -ުމެޑިކަލްއެލަވަންސް

 29,088 714ުޑޮމެސްޓިކްމ ކެޓްއެލަވަންސް

 - 13,881ުމުސ ރައިގެކުރިއެރުމުގެއެލަވަންސްު

 10,547,534 14,304,184ުއެލަވަންސްސަމުވައްޒަފުންގެމަޤ މުގެގޮތުންދޭޚ އް

 239,913 210,284ުމުވައްޒަފުންނަށްފައިސ އިންދޭކޮއްތުއެލަވަންސް

 150,290 108,456ުއެކިއެކިކޮމިޓީަތކުގެމެންބަރުންނަށްދޭއެލަވަންސް

 307,221 -ުއްލަރަށްނޫންރަށެއްގައިވަޒީފ އަދ ކުރ ތީދޭެއލަވަންސްއަމި

 96,476 123,529ުއެލަވަންސްދަތުރުުއަމިއްލަރަށްނޫންރަށެއްގައިވަޒީފ އަދ ކުރ ތީދޭު

 9,511,876 10,666,475ުލިވިންގއެލަވަންސްއ އިފެމިލީއެލަވަންސް

 81,441 206,404ުބަންދުދުވަސްތަކުގައިމަސަތްކުރ ތީދޭއެލަވަންސް

 378,881 323,296ުއަސ ސީވަޒީފ ގެއިތުރުންކުރ މަސައްަކތަށްދޭފަިއސ 

 26,179 -ުޔުނިފޯރމްއެލަވަންސް

 29,379 -ުވަގުތީހިންގުމުގެއެލަވަންސްު

 12,041,756 17,792,454ުއެހެންވަޒީފ އެއްއަދ ކުރުންމަނ ކުރ އެލަވަންސް

 465,414 598,093ުފޯންއެލަވަންސް

 196,697 57,626ުރިސްކްއެލަވަންސްު

 73,044 93,406ުހެދުންއެލަވަންސްު

 13,923,603 20,953,335ުސަރވިސްއެލަވަންސް

 8,509,620 3,182,077ުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުމުވައްޒަފުންނަށްުދޭުފައިސ ު

 63,709,871 77,888,004ުޖުމުލަުު

ފައިސ ުުޕެންޝަނ އި،ުދުވަސްވީުމުވައްޒަފުންނަށ އިުއަދިުއެހެނިހެންުގޮތްުގޮތުންު 001  ދައުލަތުންުދެއްވު 

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 1,986,089 ޕެންޝަންގެުފައިސ ު

 - 1,986,089ުޖުމުލަު

ު
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 ޚަރަދުުދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެު 001

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

ނޑުމަގުންުކުރ ުދަތުރުޚަރަދުު  1,856,557 4,020,810 ރ އްޖޭގެުއެތެރޭގައިުކަ

 180,330 96,664ުރ އްޖޭގެއެތެރޭގައިުއެއްގަމުމަގުންކުރ ުދަތުރުަޚރަދު

 334,179 72,368ުރ އްޖޭގެުއެތެރޭގައިުވައިގެމަގުންކުރ ުދަތުރުުޚަރަދު

 825,907 847,703ުރ އްޖޭންުބޭރަށްކުރ ުދަތުރުުަޚރަދު

 50,000 11,144ުއެހެނިހެންުދަތުރުުޚަރަދު

 3,246,973 5,048,688 ޖުމުލަު

 ތަކެތީގެުއަގުުންވު ބޭނުުުށްުއޮފީސްުހިންގުމަ 071

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 2,249,432 4,366,772 ތަކެތިުހޯދ އޮފީހަށްުލިޔެކިޔުމ އިުބެހޭގޮތުންު

 1,375,619 297,864 ތަކެތިުުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީއ އިބެހޭގޮތުންުހޯދ ު

 129,000 83,207ުނުުތެޔޮފަދަުތަކެތިުފިއުލްުއަދިުއިންޖީ

 216,100 41,836 ކެއުމ އިުސައިފަދަުތަކެތިުދޭުުއުޅޭވަގުތުުގައިއޮފީހު

 1,153,820 489,643ުތަކެތިުބެހޭގޮތުންުހޯދ ުއިއިލެކްޓްރިކ 

 112,000 3,295ުސްޕެއަރުޕ ރޓްުހޯދުމަށްުކުރ ުޚަރަދުު

 392,300 70,048ުޔުނިފޯމްުދިނުމަށްޓަކައިުހޯދ ތަކެތި

 408,783 366,656 ތަކެތިުުކުނިކަހ ުފޮޅ ސ ފުކުރުަމށްުހޯދ 

 145,000 24,057 ކުރ ުޚަރަދުުުހިފ ގެންގުޅޭތަކެތިުހޯދުމަށް

 184,400 30,936ުއޮފީސްުޒީނަތްތެރިުކުރުމަށްުހޯދ ތަެކތިު

 386,264 307,141ުދޮރުފޮތި،ުމޭޒުފޮތި،ުއަދިުދިދަފަދަުފޮތީގެުބ ވަތްތައްު

 254,681 218,408 އެހެނިހެންުތަކެތީގެުއަގުުހިންގުމަށްުބޭނުންވ ު

 7,007,399 6,299,861ުޖުމުލަު

ޚިދުމަތުގެުއަގުުއޮފީސްުހިު 031  ންގުމަށްުބޭނުންވު 

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 7,240,789 6,481,381 ޚަރަދުގެުޓެލެފޯން،ުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސްު

 6,396,473 8,777,286ުއިލެކްޓްރިކްުފީގެުޚަރަދުު

 463,470 296,612ުބޯފެނ އިުފ ޚ ނ ގެުޚިދުމަތުގެުއަގުު
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ހިނގިުޚަރަދުުު
0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 2,037,759 2,165,202 ލީޒްލައިނ އިުއިންޓަނެޓްގެުޚަރަދުު

 1,398,840 1,484,444ުޢިމ ރ ތުގެުކުއްޔ އިުބިމުގެުކުލިު

 35,000 920ުތަކެތީގެުުކލިު

60,000ުު- ރިޓީުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުތަންތަނުގެުސެކިއު

188,382ު306,240ުުފޮޅ ސ ފުކުރުމުގެުޚިދްމަތުގެުޚަރަދުުއޮފީސްޢިމ ރ ތް

108,078ު351,700ުުޕޯސްޓޭޖ އިުމެސެޖްުޚަރަދުު

700,406ު1,737,813ު ލ ން،ުއިޝްތިހ ރު،އެންގުންުއަދިުއިޝްތިރ ކްުއިޢު

 831,700 292,021 އުފުލުމުގެުޚަރަދު

 566,231 220,786ުމިނަރުފަދަުކަންތައްތަކަށްުކުރ ަޚރަދުޖަލްސ /ސެ

 5,000 690ުރަސްމީުމުބ ރ ތްތަކ އިުމުނ ސަބަތުުފ ހަގަކުުރން

 1,072,487 212,965ުކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމ ކުރުންފަދަުޚިދުމަތުެގުއަގު

 253,900 71,957ުމެހުމ ނުންނަށްުމެހުމ ންދ ރީއަދ ކުރުމަށްުކުރ ޚަރަދު

 6,250 31,241ުވައްޒަފުންގެުވިސ ފީ،ުވޯކްޕ މިޓްފީ،އައި.ޑީުބިދޭސީުމު

 112,846 29,962ުއެކިކަންކަމަށްަސރުކ ަރށްުދައްކަންޖެހޭުއަހަރީފީ

 342,620 40,811ުޢ ންމުފައިދ އަށްުޗ ޕުކުރ ުތަެކތީގެުޚަރަދުު

 51,000 3,530ުދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެުޚަރަދުު

 71,000 -ުށްުބޭސްކުރުންުޚިދުމަތުގައިުއުޅެނިކޮށްުބަލިވ ުމީހުނަ

 1,723,214 1,690,357ުއިންޝޫރަންސްުޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދ ކުރުންު

 4,757,566 364,458ުއޮފީސްުހިންގުމުގެުއެހެނިހެންުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު

 29,821,898 23,161,488ުޖުމުލަުު

 މަތްުދިނުމަށްުހޯދޭުތަކެތިުޚިދުު 041

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 50,000 291ުބަންދުކުރެވޭުމީހުނަށްުކ ށްދިނުމަށްުހޯދޭުތަކެތި

 50,000 291 ޖުމުލަުު

ު

ު
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 ތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަދުު 051

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 2,753,299 2,734,047 ސްކޮލަރޝިޕް،ުފެޯލޝިޕްގައިުދ މީހުންގެުފައިސ 

 1,281,341 309,719ުތަކ އިުސްޓަޑީުޓުއަރބޭރުގައިުހިންގ ުކުރުުކޯސް

 120,000 -ުވ ރކްޝޮޕްުފަދަކަންތަްއތަަކށްުކުރ ަޚރަދު

 915,895 1,505,868ުރ އްޖޭގައިުހިންގ ުއެކިއެކިުޓްރޭނިންގުކޯސް

 3,931,122 878,321ުރ އްޖޭގައިުއެކިއެކިުކޯސްތައްުހިންގުމަށްުކުރ ޚަރަދު

 824,791 1,234,730ުއިނިންގއޮފީސްުމުވައްޒަފުންނަށްުޚ އްޞަުޓްރެ

 9,826,448 6,662,685 ޖުމުލަުު

 މުގެުޚަރަދުުމަރ މ ތުުކުރުމ އިުބެލެހެއްޓުު 061

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 5,677,244 6,601,002ުމީހުންދިރިނޫޅޭޢިމ ރ ތްތައްުު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 25,000 1,871ުފ ޚ ނ އ އިފެނ ބެހޭނިޒ މްުު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 34,000 20,451 ކަރަންޓްވިއުގަުު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 - 10,000 ސްޓްރަްކޗަރއެހެނިހެންއިންފްރ ު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 72,125 310,948ުފަރުނީޗަރ ިއފިޓިންގސްު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 322,208 148,302ުމެޝިނަރީއ އިއިކުއިޕްމަންޓްު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 - 405,000ުޓަރސޮފްޓްވެއަރކޮމްޕިއުު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 - 590ުއ އިގުޅޭހ ރޑްވެއަރ.ޓީ.އައިު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 39,747 139,204ުއެއްގަމުގައިދުއްވ ތަކެތިުު-ުމަރ މ ތުކުރުން

 6,170,324 7,637,368 ޖުމުލަުު

 އެހީ،ުއިޝްތިރ ކްުއަދިުސަބްސިޑީޒްުުސަރުކ ރުންދޭު 071

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 - 192,624ުއަމިއްލަފަރ ްތތަކަށްދޭއެހީގެފައިސު 

 - 192,624 ޖުމުލަު

 

ު
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 ފަރުނީޗަރު،ުމެޝިނަރީުއަދިުއިކުއިޕްމަންޓްު 081

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 2,450,187 1,125,132ުފަރުނީޗަރ އިފިޓިންގސްު

 3,101,366 1,425,034ުމެޝިނަރީއ އިއިކުއިޕްމަންޓް

 41,165 10,577ުންސްޮފތްުރެފަރެ

 373,500 292,445ުމުވ ޞަލ ތުގެަތކެތިު

 208,850 107,000ުކޮމްޕިއުޓަރސޮފްޓްވެއަރ

 462,400 3,483,590ުއ އިގުޅޭގޮތުންހޯދ ހ ރޑްވެއަރ.ޓީ.އައި

 24,000 4,206ުއެހެނިހެންއިކްއިޕްމަންޓްު

 125,000 61,985ުޓޫލްސްު-ުއެކިއެކިމަސައްކަަތށްބޭނުންކުރ ސ މ ނު

 6,786,468 6,509,969ުޖުމުލަު

 ގަމ އިުވައިގެުއުޅަނދުފަހަރުުއެއްު 091

 ތަފުޞީލުު
ހިނގިުޚަރަދުު

0202 

ުފ ސްކުރިުބަޖެޓްު
0202 

 1,167,806 1,120,675ުއެއްގަމުގައިުދުއްވ ުތަކެތި

 1,167,806 1,120,675 ޖުމުލަު
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