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2016ރިޕޯޓް އަހަރީ 

1 

c

ލުވިއިރު އެންމެ ވަނަ ދުވަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތަކާ އަޅުގަނޑު ހަވާ  24ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2014

ިންމާ އެ އޮޑިޓްތަކުގެ މުހިންމު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހެދީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓްތައް ނ

ރިޕޯޓިންގއަށާއި އޮޑިޓް  ގެ އިރާދަފުޅާއެކު އޮޑިޓްهللا މާތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކަށީގެންވާ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމެވެ. 

ތެރޭގައި ބެކް ލޮގްގެ  ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއެކު، ފާއިތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރުގެ

ތުގައި ޝާއިޢު ކުރެވެން ް މިހާރު ވަގުގޮތުގައި ހުރި ގިނަ އޮޑިޓްތަކެއް ނިންމާ، ގިނަ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައ

ފަށައިފިއެވެ. 

ޅު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު އިސްކަން ދިން ދެވަނަ ކަމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށީގެންވާ ރަނގަ

ޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލކީ ވަނަ ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަ 2016ތައްޔާރުކުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. މިގޮތުން 

ްރީ އޮފް ފިނޭންސް މާލީ ބަޔާންތައް އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނެ ފޯމެޓް ހަދައިދިނުމުގައި މިނިސްޓ

ން ޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީއެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބަޔާން ތައް

 ދިނުމެވެ. އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް  ތިން ވަނަ ކަމަކަށްް އަޅުގަނޑު އިސްކަން ދިނީ އޮޑިޓްތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިންގުމުގެ

ރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ްކޮޅުތަކެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮޑިޓްކުދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަނ

ު ސިޓީ، ގއ. އަތޮޅު އަައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކ ،ހަމަޖެއްސުމެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅު، އާދެ

ޓްކުރާނެ ސަރަހައްދީ ު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އޮޑިއަދި ގދ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރ

 ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިިތަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ.  2015ޑިސެންބަރު  1އޮފީހެއް 

ގެ މިއީ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވުނު ފަހުން، އެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރާ އެ އޮފީހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދެކުނު 2016 ،އާދެ

އިދާރާގެ އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންްމު 48ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްކޮށް ނިންމާފައިވާ  2016ސަރަހައްދީ އޮފީހުން 

 މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ.

الحمد هلل رب العالمين،  والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد األجّل األكرم ، وعلى آله 

وصحبه أجمعين  
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ފައިވާ ކޮށް ތައްޔާރުިހންގި ގޮތުެގ މައްޗަށްވަނަ އަހަރު  2016 ސްހުެގ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީއޮފީ ގެމިއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 ަވނަ އަހަރު 2016ފައިާވނީ، ށްބިނާކޮ ަމއިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓު އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. އެ އޮީފުހގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2016
 ޞާލާޚުމަސައްކަތްތަކުގެ ން އޮޑިޓްތަކާއި އެހެނިހެ ކޮށްފައިވާ އޮފީހުންއޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ  ޖެނެރަލްގެ ގައި އޮޑިޓަރތެރޭ
 2017އްކަތް ނިންމާ، ވަނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ީފލްޑް ަމސަ 2016މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި   .ލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެޢުމަ

ފައިވާނެއެވެ. ހިމަނާސް ވެ ތައްތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ެލޓަރނިންމާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަރުވަނަ އަހަރުގެ ފެބު
ރަހައްދީ އީ ދެކުނު ސަގައި ކަމަށް ވުމުން، މި 2015 ބަރުޑިސެމް 1ފައިވަނީ ހުޅުވާދީ އޮފީސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ދެކުނު ސަރަހައް

 .ކުރެވޭ އެ އޮފީހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެޝާއިޢުފަހުން  ހުޅުވުނު މި ފަހަރުއޮފީސް 
 
 

22  

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ، ރެއިންތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެއްޔަތުަތކުގެ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިސަރަހައްދީ އޮފީހަކީ އޮ ދެކުނު
ގައިވާ  ދެކުނު ބުރި( ހުވަދު އަތޮޅު އިހުވަުދ އަތޮޅު އުތުރު ބުރިއާ) އަތޮޅު 2 ސިޓީ )އައްޑޫ، ފުަވއްމުލައް( އާއި 2 ދެކުނުގެ

 ުބދާރީވުން އިތުރުކުރުވުމަށްކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާ  ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ދާިއރާގެދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި 
ދެކުނު  ވި އޮފީހެކެވެ.ޤާއިމުކުރެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ުކރުމަށް  ތަންތަނުގެ އޮޑިޓްތައް ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެ ޞައްޚާ ޓަކައި

  .މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ަމސައްކަތްތައް ކުރުމެވެސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ 
  ެދާއިރާގެ ފީހެއްގެ އޮދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު ޮއފީސްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ އ

އަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކަށް ރައުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑަ
ދާރާތަކުގެ އިއަތޮޅުގައި ހިންާގ  2ސިޓީއާއި  2 ގެއޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ދެުކނުނިންމުމަށްޓަކައި، އެ މަސްއޫލު 

 ؛ކުރުންއޮޑިޓްތައް އަހަރީ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް 

 ުދަށުްނ ވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެއަތޮޅުގައި 2ސިޓީއާއި  2 ގެދެކުނ 
 މާލީ ބަޔާން ކުރުމާއި އަދިއިވާ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަ

 އޮޑިޓްކުރުން؛ ކޮމްޕްލަޔަންސްނުކުރާ ކައުންސިލްތަކުގެ ތައްޔާރު

 ުސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިނޭންަޝލް އޮޑިޓާއި ޕަރފޯމަންސް ވާ އަތޮޅުގައި 2ސިޓީއާއި  2ގެ ދެކުނ
 ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން؛ ސްޕެޝަލް އޮޑިޓްތައް އަހަރީ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާއޮޑިޓާއި 

 ުކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ވާ އަތޮޅުގައި 2ސިޓީއާއި  2ގެ ދެކުނ
މްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅޭ ތަ ކަމާ ،ދިނުމާއި ހީތެރިކަންއެ ފަްނނީ ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ

 ހިންގުން.
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 އޮފީހެއް ފުރަތަމަ ޞައްޚާއޮޑިޓްކުރުމަށް ވަކި  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް ކޮށްފައިވާގައި ގާއިމުއަތޮޅު  2ސިޓީއާއި  2 ގެދެކުނު
ހިތަދޫގައި ހުޅުިވ  އައްޑޫ އެވެ.ޙީފަތުލް އޭރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ައލްފާޟިލް އިސްމާޢީ ،ވަނަ އަަހރު 2002އިދެއްވީ ވަހުޅު
. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވެތެއްގައެއިމާރާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާހިންގަމުން ގެްނގޮސްފައިވަނީ އޭރު އޮފީސް  މި

 އޮފީސް ހިންގަން ފެުށީނ އެ އިމާރާތުގައި ،އިމާރާތެއް ބިނާކުރެވިގައި ވަކި ދޫހިތައައްޑޫ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހަށް 
 ގައެވެ.ވަނަ އަހަރު 2006

 
ރު އައްޑޫގައި އޭ ،ގައިގެނެވުުނ ބަދަުލތަކުގެ ެތރޭ ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަްތތަކަށް 2008 ޗުމާރި 1

 ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުން  ންރަމުކުތަނުގައި މަސައްކަތް އެ ،ުދކޮށްއޮފީސް ބަންގޮފި ނުވަތަ  އްދީހަރަ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ދެކުނު ސަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ރާތް ިއމާ މުން ގެންދިޔައަދި ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް ހިންގަބަދަލުުކރެވުނެވެ. އަށް އޮފީހުގެ ވަޒީފާ މާލޭ
 ވަނަ އަހަރު  2012 ،ިނކޮށްވަދަގެންމުން އްވަކުރައެ އިމާރާތް ބޭނުން ފުލުހުންން ފެއްޓެވިއެވެ. އްވަބޭނުންކުރަ ވިސްއިންސަރ

ބޭނުންނުކުރެޭވ އި، ޖަހައިމާރާތުގައި ހުޅު އެއައްޑޫގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ބަޔަކު މީހުން ފެބުރުއަރީ މަހު 
 އެވެ. ވެފައިއަންދާލާއެ އިމާރާތް ވަރަށް 

 
އޮފީހެއް އަލުން  ޚާއްޞަ އަތޮޅުަގއިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދަުއލަތުގެ ކުންފުިނތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް  2ސިޓީއާއި  2 ދެކުނުގެ

 ހައްދީ އޮފީސްދެކުނު ސަރަ ،ގޮތުންއެވެ. ތު އެސަން ޒިޔާޙަ ހުޅުވުމަށް ނިންމެވީ މިހާރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް 

ނިސްޓްރީގެ އެސެސްމަންޓެއް ހައުސިންގ މި ރަލްއިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗައަންދާލި  އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހުރި ހިންގުމަށް
ލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި މާބޮޑު ގެއްހެދުނެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރަށް  ގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއަރުންއިންޖިނި

 ، އެކު ރުން ލަފާ ދެއްވުމާ އިމާރާތެއް ކަމަށް އިންޖިނިއަބޭނުންކުރެވޭނެއެކު އެ އިމާރާތަކީ މަރާމާތުކޮށްގެން ރައްކައުތެރިކަމާ 
، ގައި 2015 ބަރުޑިސެން 1 ފަހު އިމާރާތް އެއްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް މަރާމާތުކުރެވުނެވެ. އިމާރާތް އެވަނަ އަހަރު  2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އާދެ)"އިސްމާޢީލް ކަލޭގެފާނު ތުއްތު ބިލްޑިްނގ" ، ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު 67އޮފީހުގެ  ގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 ،ނަންދެވިރާތަށް އިމާގެ ނަމުން ޝަޚްޞިއްޔަތު( އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވި  ފުރަތަމަ އޮޑިޓަރު

އޮފީހާ އެއް  ދި މިއަ ހުޅުވުނެވެ. އަލުން ހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސްފީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އައްޑޫ
އޮފީސް  ދެ ވެ. މިހުޅުވުނެހަމަ އެ ދުވަހު އްދީ އޮފީސް ވެސް ހަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ދެކުނު ސަރަކޮރަ-އިމާރާތެއްގައި އެންޓި

ފާޟިލް ނައިބު އަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދި މިހާރުއެންޑް ޓްރެޜަރީ އަފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިދެއްވީ އޭރުގެ ވަހުޅު
  ވެ.ޖިހާދެ هللاޢަބްދު
 

އޮޑިޓް  2ޖަރާއި، އޮޑިޓް މެނޭ 1އޮޑިޓަރުން ) 7ވަނަ އަހަރު ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  2016
އެ އަހަރު ދެކުނު  މުވައްޒަފުންނެެވ. އަދި 2އިދާރީ ަމސައްކަތްކުރާ  ދި އަ އެސިސްަޓންޓް އޮޑިޓަރުން( 4ންނާއި ލީޑަރު ޓީމް

ކަމަށް ޖުމްލަ ހެން ކަންއެހެނިއަދި މުސާރައަށާއި އޮޑިޓް ދަތުރުތަކަށާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ 
  ރުފިޔާއެވެ. 2,484,813ޚަރަދުވެފައިވަނީ 
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ޑިޓްތަކެކޭ ން އޮވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ އެހެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކުރުމަށް ރާވާ އޮޑިޓްތަކަކީ
 މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ހޭހުށަހަަޅންޖެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކު  އޮފީހުގެ އަހަރީ ބަޖެޓާ ގެޖެނެރަލް އެއްފަދައިން އޮޑިޓަރ
ނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އުނި އިތުރު ގެނެވޭ އޮޑިޓްތަކަށް ޓްތަކެކެވެ. މި ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭގެން ކުރާ އޮޑިޕްލޭނުގައި ހިމަނައި

 އި ކުރަން ރާވާ އަހަރީ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނުގައެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވާ އުސޫލެއްގެ މަތީންނެވެ.  ހުއްދައާ
ވަނަ އަހަުރ  2016. ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ ވަތާއި ސްކޯޕްއޮޑިޓްތަކުގެ ބާ

 ޕެޝަލް އޮޑިޓެވެ. ސްއޮޑިޓް އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސްބާވަެތއްގެ އޮޑިޓެވެ. އެއީ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް،  3ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު 
 ވެ.ބަޔާންކޮށްފައިާވެނއެ ވަނަ ނަންބަރުގައި 7މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ  އޮޑިޓްގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރު ތަްފސީލު

 
ވަނަ އަހަރުގެ  2016 އަދި އިދާރާގެ އޮޑިޓެވެ. 50 ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ރޭވުނީވަނަ އަހަރު ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން  2016

ކުރުމަށް ރޭވުުނ ން މިގޮތު ރާގެ އޮޑިޓްކުރުމަށް ރޭވުނެވެ.ދާއި 53ޖުމްލަ  އެކު ގެެނވުނު ބަދަލާއަހަރީ މަސައްކަތު ޕްލޭނަށް 
 ވަރީ ރުފެބު 28ދި އަިނންމާލެވިފައިެވއެވެ.  ވަނީގެ ނިޔަލަށް 2016 ޑިސެންބަރު 31އޮޑިޓުގެ ފީލްޑް މަސައްކަތް  އިދާރާގެ 53

  ވިފައިވެއެވެ.އިދާރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމާލެ 48ގެ ނިޔަލަށް މި އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2017
 

އުންސިލުގެ ކަލޯކަލް  29ނެނީ ތެރޭގައި ހިމެއޮޑިޓުގެ  އިދާރާގެ  48އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމާލެވުނު 
ގެ އޮޑިޓް އިދާރާ 48 މި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އޮޑިޓެެވ. 9ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮޑިޓާއި  3އޮޑިޓާއި ސްކޫލްގެ  7އޮޑިޓާއި، 

 ރުފިޔާ 28,806,626 ލިިބފައިވާ  ޖުމްލަ  އާްމދަނީގެ ގޮތުގައި ގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ ެއ އިދާރާތަކަށްކުރެވުނު ފައިސާ އަދަދު
ގައި  1 ތާވަލު އިވާތިރީގަ ތަފްސީލު ކަންކަމުގެ މިރުފިޔާއެވެ.  466,696,229 ޖުމްލަ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އާއި އެ އިދާރާތަކުން

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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ތަކުގެ އަދަދާއި ޮޑިޓްކުރުމަށް ރޭވުނު އޮޑިޓްތަކާއި ނިންމުނު އވަނަ އަހަރު  ނއޮފީހުން  ސަރަހައްދީ: ދެކުނު ލ ތާވަލު

 އޮޑިޓްކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު

 
ޕްލޭނަށް  ޕްލޭންކުރި ޑިޓްކުރެވުނު ތަންތަން

 އިތުރުކުރި

ފީލްޑް 

މަސައްކަތް 

 ނިމުނު

ރިޕޯޓް 

 ނުނިމި ހުރި

ރިޕޯޓު 

 ނިންމުނު

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ 

 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

 ޚަރަދު ލިބުނު ފައިސާ

ލޯކަލް ކައުންސިލް 
 )ކޮމްޕްލައިންސް އޮޑިޓް(

30 - 30 1 29 23,120,104 166,632,714 

 ސްކޫލްތައް
 )ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް(

8 1 9 2 7 2,767,190 88,071,759 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތައް
 )ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް(

4 - 4 1 3 2,102,824 161,531,492 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
 )ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް(

8 1 9 - 9 816,508 50,460,265 

   - 1 1 1 - އޮޑިޓް  ސްޕެޝަލް
 466,696,230 28,806,626 48 5 53 3 50 ޖުމްލަ 
 ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ގެ 2016ބަރު ންޑިސެ 31އެވަނީ  ނިުމނު އޮޑިޓްތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮްށފައިމަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ނޯޓް: 

 މާފައިވާ އޮޑިޓްތަކެވެ.މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންއި ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ 2017ރީ ވަރުފެބު 28ފީލްޑް މަސައްކަތް ނިންމާ، 

 
 

44  

ިނންމާފައިާވ ޓް ލެޓަރ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މެނޭޖްމަންވަނަ އަހަރު  2016ދެުކނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން މި ބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ 
ލާމަރުކަީޒ ގޮތުން . އެމައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ހުލާާސއެވެފާހަގަކުރެވުނު  ތެރޭގައި ހިމަނާފަިއވާ އޮޑިޓްތަކުންއިދާރާގެ  48

ރީޖަނަލް  ލްތް ދާއިރާގެހެ، ނާއި ތަކުގެ އޮޑިޓުންލްސްކޫގެ ކޭޝަން ދާއިރާޔުއެޑި ،ނާއިންލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އޮޑިޓުދާއިރާގެ 
ގަނޑު ކަންތައްތައް ހުލާސާ ފާހަގަކުރެވޭ މައި ންމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އޮޑިޓުގެ އޮޑިޓުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކު

  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 6އަދި  5، 4، 3ތިރީގައިވާ ތާވާލު 
 

އިދާރާގެ  48ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު  2ތިރީގައިވާ ތާވަލު 
އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްުމ ބައެއް ކަންކަމުގެ ހުލާސާއެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ެއ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ 

ރުފިޔާ  4,385,975ރުފިޔާ ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  1,990,381އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމާއި، ފާއިުތެވދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީގެ ޮގތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނަޓށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ

ކް އެކައުްނޓުގައި ހުރިަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުުރން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ރުފިޔާ އެ އިދާރާަތކުގެ ބޭން 6,061,232
އެލަވަންސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން  އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ރުފިޔާ 215,381އެލަވަންސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން 
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މްދަނީގެ ގޮތުގައި ރެވުނު ދާއިރާތަކުގައި ދައުލަތުގެ އާ ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްކު  2016: ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން 2 ތާވަލު 
 ވަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ބަޖެޓް ބާކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ފޮނު 

 
ދާރާތަކުގެ އި  ދާއިރާ 

 އަދަދު 
ދައުލަތުގެ 
 އާމްދަނީގެ 
 ގޮތުގައި 
 ލިބެންޖެހޭ 
 ފައިސާ 

 އާމްދަނީގެ 
 ގޮތުގައި 

އިދާރާތަކައް 
 ލިބެންޖެހޭ 
 ފައިސާ 

 -ބަޖެޓް ބާކީ 
 ޕީ.ބީ.އޭ.އަށް 
އަނބުރާ 

ފޮނުވާފައިނުވާ 
 ފައިސާ 

ގަވާއިދާ 
ޙިލާފަށް 
ދިނުމުގެ 
ސަބަބުން 
އަނބުރާ 
ހޯދަންޖެހޭ 
 ފައިސާ 

 ޖުމްލަ 

 10,449,820 215,381 5,848,435 4,385,975 - 29 ކައުންސިލްތައް  ލޯކަލް 
 197,126 - 197,119 - - 7 ސްކޫލްތައް 
ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލްތައް 
3 1,548,936 - 9,540 - 1,558,479 

 447,592 - 6,138 - 441,445 9 ތައް ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް 
 12,653,017 215,381 6,061,232 4,385,975 1,990,381 48 ޖުމްލަ

 

 ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް  2015މާލީ އަހަރު  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާގެ : 3ތާވަލު 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް  92 ތަކުގެ އަދަދު އިދާރާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމުނު
 ންސް އޮޑިޓްޔަކޮމްޕްލަ  ގެ 2015މާލީ އަހަރު  އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް 
 ރުފިޔާ  166,632,714 ޖުމްލަ ޚަރަދު  ދު އާއި ޚަރަ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ 

 ރުފިޔާ  23,120,105 ޖުމްލަ ލިބުނު 
 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާގެ އާމްދަނީ  (1

  ެރުފިޔާ ހޯދުމަށް  4,385,975 ލިބެންޖެހޭގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް ބިމު ކުއްޔާއި ޖުރިމަނާގ
 ލޯކަލް ކައުންސިލް( 10) އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވުން 

 ީމްގެ ޕްރޮގްރާ އެކްސެސް ބޭނުންކުރާ  ޕްރިންޓްކުރުމަށް  ރަސީދު ރިންޓެޑް ރަސީދު ފޮތްތައް ބޭނުން ނުކުރުމާއި ފައިސާގެ ޕް-ޕްރ 
  ޔަގީންކުރެވެން ނެތުން ންޓްކޮށްފައިވާކަންދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް އެކައު ފިޔަވަޅުތައް ސަލާމަތީ

 (ލޯކަލް ކައުންސިލް 7)
  ަ(ކައުންސިލް ލޯކަލް  14) ބަހައްޓާފައިވުން އިތިޖޫރީގަ  ވަންދެން  ދުވަސް ގިނަ ޖަމާނުކޮށް ކަށްން ބޭ ފައިސާ ބަލައިގަންނ 

 
 އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު  (2

 ާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީރުފިޔާ ހޯދަންޖެހުން. އޭ 152,793އަނބުރާ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދ، 
 

 ިކައުންސިލް( ލޯކަލް 6ދީފައިވުން ) ރުފިޔ73,517ާ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައ 
 ު(ލޯކަލް ކައުންސިލް 2ރުފިޔާ ދީފައިވުން ) 70,776 އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފޯނ 
  ްސިލް(ލޯކަލް ކައުން 1ދީފައިވުން ) ރުފިޔާ 8,500ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިންސިޑެންޓަލ 
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 ް1)މްބަރުން ނަގާފައިވުން ރުފިޔާ ކައުންސިލް މެ -/17,500އަދައްވާ  ޕެކޭޖު ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އިންޝުއަރެންސް ހެލްތ 
 (ލޯކަލް ކައުންސިލް

  ުއިދާރާ( 10) ނުވުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ރިޕޯޓް  ޚަރަދު  ދަތުރު ރިޕޯޓާއި ދަތުރ 
 ު(ލޯކަލް ކައުންސިލް  5) ފައިވުންހޯދާ ތަކެތިރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި  -/412,334 ނުކޮށް ލާނުއިޢ 
 ިލޯކަލް ކައުންސިލް( 4) ހޯދާފައިވުން ޚިދުމަތް ރުފިޔާގެ -/286,287ތައްޔާރުނުކޮށް  ފޯމް އެދޭ  ށްތަކެއްޗަ ޚިދުމަތާއ 
 ު(ކަލް ކައުންސިލްލޯ  4ރަދުކޮށްފައިވުން )ޔާ ޚަރުފި -/868,613 ކޯޑްތަކުން ނޫން ކޯޑް  އެކަށޭނަ  އެންމެ ކުރަން  ޚަރަދ 
 ް1) ނެތުން  ފެންނަން ންތައްލިޔެކިޔު  ޚަރަދުތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ ރުފިޔާއިން  -/50,000 ނަގާފައިވާ ދެއްކުމަށް  ފައިސާ ބިލްތަކަށ 

 (ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  -ލޯކަލް ކައުންސިލް
 ލޯކަލް ކައުންސިލް( 8) ނުވުން  އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި  ރީރަޖިސްޓަ ވައުޗަރ 
  ާލޯކަލް  2ތި ހޯދާފައިވުން )މަތާއި ތަކެރުފިޔާގެ ޚިދް -/50,977ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޯމް ތައްޔާރު ނުކޮށް ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދ

 ކައުންސިލް(
  ާއުންސިލް(ލޯކަލް ކަ 6މަތާއި ތަކެތި ގަނެފައިވުން )ރުފިޔާގެ ޚިދް -/160,712ތިން ފަރާތުން ލިޔުމުން އަގު ނުހޯދ 
  ް(ލޯކަލް ކައުންސިލް  8ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން. ) -/535,668މުދާލިބުނު ކަން ލިޔުމުން ޔަޤީން ނުކޮށ 
  ްއުންސިލް(ކަލޯކަލް  3ސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވުން )ރުފިޔާގެ މަ -/211,929އެގްރީމެންޓް ތައްޔާރު ނުކޮށ 
  ްސިލް(ކައުންލޯކަލް  4ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން ) -/444,429ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށ 

 
 ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  (3

  ްތުގައި ހުރިގޮދާއިރާތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާއިން ބާކީގެ ފައިވާ ފައިސާ އާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެނ 
 (ލްލޯކަލް ކައުންސި 20) ޖަމާކޮށްފައިނުވުން  އެކައުންޓަށް ބޭންކް ރުފިޔާ ޕަބްލިކް  -/5,848,435

 ްކާ ބާކީއަށްވުރެ ތިޖޫރީގައި އޮޑިޓް ކުރި އިރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ގުނި އިރު، ތިޖޫރީގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފޮތްތަކުން ދައ
 (ލޯކަލް ކައުންސިލް  1ރުފިޔާ މަދުވުން ) 35,573ހުރި ފައިސާއިން 

  ޭކައުންޓް ރިކޮންސިލިއޭޝަން އާއި އެ ކުރާ ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް އެކައުންޓް ބާކީ އާއި އެކައުންޓްތަކުންމަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހ
 ލޯކަލް ކައުންސިލް( 11) ތައްޔާރު ނުކުރާ މައްސަލަ

 ަލޯކަލް ކައުންސިލް( 10) ތިޖޫރީ ބާކީ އާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ނުކުރާ މައްސަލ 
 ިލޯކަލް  5) ގޮސްފައިވުން ރަމުންކު ޚަރަދު ރުފިޔާ -/1,358,727 އްޓައިގެންބަހަ ތިޖޫރީގައި ފައިސާ ނަގުދު ޚިލާފަށް ގަވާއިދާއ

 ކައުންސިލް(
 
 ރުމުދާ ހަ  ސްޓޮކާއި  (4

  ީގޮތެއްގައި ރިހަމައަށް އަޕްޑޭދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފު ހަރުމުދަލާއި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރ 
  ލޯކަލް ކައުންސިލް( 23) ނުވުން  ބަލަހައްޓާފައި

 ްންސިލް(ލޯކަލް ކައު 16) ހުރުން ނިއިތުރުއު  / ނުވުން  ގެންގޮސްފައި ބާކީ ފޮތް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ސްޓޮކ 
 

  ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބުކިތާބާ ބެހޭ މާލީ ހިސާބު އާއި  (5
 2015 ްކައުންސިލް( 23އި ނުވުން )ތައްޔާރުކޮށްފަ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ 
  ީކީ، އާމްދަނީ ރިޕޯޓް، ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ފޮތްތަކާއި ރިޕޯޓުތައް )އެކައުންޓް ބާ އިދާރާގެ އަހަރީ މާލ

 ކައުންސިލް( 01) ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި އެކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން( ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން
 
 އެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަންތައްތައް  (6

 ެ(ކަލް ކައުންސިލް ލޯ  9) ބާއްވާފައިނުވުން ބައްދަލުވުންތައް އާންމު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ ެލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ
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  ް(ލޯކަލް ކައުންސިލް  19ށަހަޅާފައިނުވުން )މަޢުލޫމާތު ހު  ވިޔަފާރީގެ  މެންބަރުންގެ ކައުންސިލްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށ 
 ުލޯކަލް ކައުންސިލް( 15 )ލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ނުވުންރައްޔިތުންނަށް މަޢ 
 ( ް9މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައި ނުވުނ )ްލޯކަލް ކައުންސިލ 

 

 ޑު ކަންތައްތައް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނގެ  2015 މާލީ އަހަރު  ގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކޭޝަން ދާއިރާ ޔު އެޑި : 4ތާވަލު 

 ސްކޫލް  7 ތަކުގެ އަދަދު އިދާރާ  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު
 ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2015މާލީ އަހަރު  އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް 

 ރުފިޔާ  88,071,759 ޖުމްލަ ޚަރަދު  ދު އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަ 
 ރުފިޔާ  2,767,190 ޖުމްލަ ލިބުނު 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާގެ އާމްދަނީ  (1
  ީޕަބްލިކް ބޭންކް ރުފިޔާ 197,119/-ބަލައިގެންފައިވާ   ގޮތުގައި ގެ އާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ލައިފް ސްކިލް ވޯކްޝޮޕްގެ ބާކ 

 ސްކޫލް( 2އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުރުން )
 
 އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު  (2

 ަ(ސްކޫލް 3އި ނުވުން )ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފ 
  (ސްކޫލް 4)ފައިވުން ޚިދުމަތް ބަލައިގެންރުފިޔާގެ ތަކެއްޗާއި -/452,510 ތިން ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ނުހޯދައ 
  ް(ސްކޫލް  2ފައިވުން )ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް  -/63,700ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޯމް ތައްޔާރުނުކޮށ 
  ް(ކޫލް ސް  6ފައިވުން )ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށް -/748,856މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތަނަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީންނުކޮށ 
 ު(ސްކޫލް 1)ރުފިޔާއިން މަތީގެ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ބަލައިގެންފައިވުން  -/25,000ލާނު ނުކޮށް އިޢ 
  ް13,785ގައިވާ އަދަދައްވުރެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އެގްރީމެންޓްކޮށްފައިވުމާއި، ކޯޓޭޝަނ/- 

 (ސްކޫލް 1)ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައްކާފައިވުން 
 ީ(ސްކޫލް 3ށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން )ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރ 
  ިކައުންޓް ރީކޮންސިލިއޭޝަން އެމަހުން މަހަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބާކީ އާއި އެކައުންޓްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓު އާއ

 ސްކޫލް( 2ތައްޔާރު ނުކުރުން )
 
 ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  (3

  
 ރުމުދާ ހަ  ސްޓޮކާއި  (4

 ް(ސްކޫލް  2) ހުރުން  އުނިއިތުރު /ގެންގޮސްފައިނުވުން  ގަވާއިދުން ބާކީކުރަމުން ސްޓޮކ 
 ( ް4ހަރުމުދާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ )ްސްކޫލ 

  ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބުކިތާބާ ބެހޭ މާލީ ހިސާބު އާއި  (5
  

 ކަންތައްތައް އެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް  (6
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 އިގަނޑު ކަންތައްތައް މަ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު  ގެ  2015މާލީ އަހަރު  ގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ދާއިރާ  އްޙީ ޞި : 5ތާވަލު 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  3 ތަކުގެ އަދަދު އިދާރާ  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު
 ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2015އަހަރު މާލީ  އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް 

 ރުފިޔާ  161,531,492 ޖުމްލަ ޚަރަދު  ދު އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަ 
 ރުފިޔާ  2,102,824 ޖުމްލަ ލިބުނު 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާގެ އާމްދަނީ  (1
  ޭދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އާސަންދަ އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް(ރުފިޔާ  497,960/-އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދަންޖެހ( 

 (ހޮސްޕިޓަލް  3ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވުމާއި އެފަރާތްތަކައް ބިލްކޮށްފައިނުވުން )
  ްގުނަ ބޮޑުކޮށް  2 ރޭޓުގެ  ޙިދުމަތް ދޭ ދިވެހީނަށް  ޙިދުމަތްދިނުމަށްފަހު ބިލްކުރަންޖެހެނީ ބިދޭސީންނަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުނ

އި ކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ ބިލްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންނަށް ޗާޖުކުރާ ރޭޓުގަ ބިދޭސީންނަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލްތަކުން
  ހޮސްޕިޓަލް( 3) ރުފިޔާ މަދުން ނަގާފައިވުން -/196,735 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

  ާއި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ކޮށްފައިވުމުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ( ކެންސަލް ރުފިޔާ -/214,834) ބިލް 827ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދ
 ހޮސްޕިޓަލް( 3) ން ނުކުރެވުންފުރިހަމަކަން ޔަޤީ

 ުހޮސްޕިޓަލް( 1) ބަލައިގެންފައިވުން ރުފިޔާ -/4,878 ތައްޔާރުނުކޮށް ރަސީދ 
 ުކައުންޓް އެންޓްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓުއާއި މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބާކީއާއި އެކައ

 ހޮސްޕިޓަލް( 3ރީކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރު ނުކުރުން )
 

 އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު  (2

  
 ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  (3

 ް2ކޮށްފައިނުވުން )ޖަމާ އެކައުންޓަށް ބޭންކް ރުފިޔާ ޕަބްލިކް -/853,640ފައިވާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެނ 
 (ހޮސްޕިޓަލް

 ( ް1ބަޖެޓްބާކީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވުނ )ްހޮސްޕިޓަލ 
 ރުމުދާ ހަ  ސްޓޮކާއި  (4

 ްހޮސްޕިޓަލް( 3) ވުން ކް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނު ޓޮލްސް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ސް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބ 
  ޭހޮސްޕިޓަލް( 1) ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ށްކަންކަން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ ހަރުމުދަލާ ގުޅ 
  

  ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބުކިތާބާ ބެހޭ މާލީ ހިސާބު އާއި  (5
  

 އެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަންތައްތައް  (6
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 އިގަނޑު ކަންތައްތައް ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މަ  2015މާލީ އަހަރު  ތަކުގެ ކޯޓު  މެޖިސްޓްރޭޓް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ : 6ތާވަލު 

 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް  9 ތަކުގެ އަދަދު އިދާރާ  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު
 ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2015މާލީ އަހަރު  އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް 

 ރުފިޔާ  50,460,265 ޖުމްލަ ޚަރަދު  ދު އާމްދަނީ އާއި ޚަރަ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ 
 ރުފިޔާ  816,508 ޖުމްލަ ލިބުނު 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާގެ އާމްދަނީ  (7
  ޭ(މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  4) ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވުން 387,081/-އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދަންޖެހ 
 ެއި ހުރުން ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްޓާފަ 60,502/-އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ  ދައުލަތުގ

 (މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 2)
 އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު  (8

  ް(ޓް ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭ 3ފައިވުން )ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް -/60,198މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ނުކޮށ  

  ްމެޖިސްޓްރޭޓް  1) އިވުންފޯމް ތައްޔާރުނުކޮށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފަ / ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޮތްގަވާއިދާ އެއްގޮތަށ
 (ކޯޓް 

  ު(މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  2) ރިޕޯޓު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން ދަތުރ 

 ާމެޖިސްޓްރޭޓް  1) ވުންފައި ނުށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބޭންކްދައުލަތުގެ މ
 (ކޯޓް 

 ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ  (9
 ިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް( 1ފައި ނުވުން )ސާގެ ހަފުތާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކޮށްތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައ 

 ރުމުދާ ހަ  ސްޓޮކާއި  (10

  ޭމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް( 8) ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ށްކަންކަން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ ހަރުމުދަލާ ގުޅ 

 ( ް2ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ )ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ 
  ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބުކިތާބާ ބެހޭ މާލީ ހިސާބު އާއި  (11

  
 އެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަންތައްތައް  (12
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ްނ ނެރަލްގެ އޮފީހުއޮޑިޓަރ ޖެދައުލަތުގެ އޮީފސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  އަތޮޅުގައިވާ އާއި ދެސިޓީ ދެ  ދެކުނުގެއެންމެ 
ރާމްތައް ހިންގުމުގެ މި ތަމްރީން ޕްޮރގް ށް ގެންދެވުނެވެ.ޔަަތމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރި ހިންމުމު ވަނަ އަހަރު 2016

ކޮށް ޞައްޚާފުންގެ، ށް އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަދަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮޞަމަޤްމައިގަނޑު 
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ން ކަން އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުފަންނީ ޤާބިލުމާލީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ، 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  ލުސީތަކުގެ ތަފްޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން

 14އިން  2016ލް ޕްރީއޭ 11 މުވައްޒަފުންނަށް  ގައި މަސައްަކތްކުރާފައިނޭންސް ސްކޫލްތަކުގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ )ހ(
ން ޕްރޮގްރާމުގައި ަތމްރީ ބޭއްވުނު ގދ. ތިނަދޫގައި، ކޮށްގެންއިންތިޒާމުން ކޭޝަން މިނިސްޓްރީޔުއެޑި  އަށް 2016އެޕްރީލް 

 ޞީރެވެ. ނައަލްފާޟިލް ޢަލީ މެނޭޖަރ އޮޑިޓް އްވީ ނަގައިދެ ސެޝަން ތައްޔާރުކުރުމުގެސްކޫލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން 

އްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ ތަކުގެ މާލީ ބަާޔން ތަޯލކަލް ކައުންސިލްލަކު ައތޮޅު ކައުްނސިލާއި މި އޮފީހާ ގުޅިގެން، ފުވައްމު )ށ(
 މި ތަމްރީން  ިހްނގުނެވެ.ފުވައްމުލަކުގައި  ށްއަ 2016އެޕްރީލް  21އިން  2016އެޕްރީލް  20ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 

ނަގައިދެއްީވ ތައް ސެޝަން މި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 22ގެ ކައުންސިލްތަކުފުވައްމުލަކުގެ ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމުގައި 
އަލްފާޟިލް    ލް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަމް އައިމަން އާއި އެސިސްޓަންޓްއެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާރެވެ. އޭ.ޖީ ބިއުރޯ މެނޭޖަރ ސައިން ނިޔާޒީ އާއި ޙު

 29ޕްރޮގްރާމެއް  ރީނުޒުކޮށްގެން ލީޑަރޝިޕް ތަމްމުވައްޒަުފންނަށް އަމާތަކުގެ ަދއުލަތުގެ އޮފީސް ްނނަސިޓީގައި ހު އައްޑޫ )ނ(
 ތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަދަކީ ޞަޕްރޮގްރާމްގެ މަޤް މި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ގައި 2016 ރުސެޕްޓެންބަ

ތަމްރީނުގަިއ  މިމެވެ. ލޫާމތު ދިނު މަޢު ގޮތުންވާނެ ގޮްތތަކާ ގުޅޭ އަރުއިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިސްނެގުމުގެ ހުނަރުތައް ކުރި
 ސެޝަންތަްއ ިމ ޕްރޮގްރާމްގެ. ބައިވެރިވިއެވެ މުވައްޒަފުން 48ތަކުން ދައުަލތުގެ އިދާރާ ންނަސިޓީގައި ހު އައްޑޫ

 ރެވެ.ޞީޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަ ،ނަގައިދެއްވީ ޑައިރެކްޓަރ

ގޮތުން  ކިލްސްއާ ގުޅޭ މެްނޓް ސްކޮށްގެން މެނޭޖްއޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުދައުލަތުގެ  ންނަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި )ރ(
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށްއައްޑޫ ސިޓީގައި އަށް  2016 ނޮވެންބަރު 16އިން  2016 ނޮވެންބަރު 15ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން

މެނޭޖަރ ގައިދެއްވީ ނަމި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 26 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި  މި
ނިސާ މް، އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މޫއަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާހިއުމަން ރިސޯސަސް 

 ހިޔާ ސަޢީދު އެވެ. ޖީ ބިއުރޯ އަލްފާޟިލާ ޒާ.ސީނިއަރ އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، އޭއިން އަދި ޙުސެ

އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ  ގެލްލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އައު ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ
ގައި ހިންގުނު ތަކުރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން  އޮފް

 ތިރީގައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ. ގެ ދަށުންޕްރޮގްރާމްތަމްރީން 
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 2016ބަރު ނޮވެން 29ިއން  2016ނޮވެންބަރު  27އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ުގޅިގެން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް )ބ( 
މިޝަނުގެ ދެކުުނ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮ-އި އެންޓިއަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ތަމްރީނުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ

އިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފަ 16ސަރަހައްދީ އޮފީހާއި މި އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ޖުމްލަ 
ޙަސަން  ޖަރސެޝަންތައް ނަގައިދެއްވީ މެނޭޖަރ، ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ސާޖިދު، އޮޑިޓް މެނޭ
 އްނަތު އެވެ.  ވަހީދު، ސީނިއަރ އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަދި ސީނިއަރ އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޖަ

 7އިން  2016ބަރު ޑިސެން 5ވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް )ޅ( ހު
ޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ލިގިލީގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ތަމްީރނުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަތޮއަށް ގއ. ވި  2016ޑިސެންބަރު 

ވީ އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލް މުަވއްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ނަގައިދެއް 19ކައުންސިލްތަކުން ޖުމްލަ 
ފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަދި އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ އަލްއަޙްމަދު ޖިނާޙު، އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލް ވިޝާލް 

 ވިޔާމު އެވެ.

ފެބްރުއަރީ  16އިން  2017ފެބްރުއަރީ  13ވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް )ކ( ފު
ހާ އަވަށު ންިސލާއި ހުރިއަށް ޏ. ފުވައްމުލަކުަގއި ބޭއްވުނެވެ. މި ތަމްރީނުގަިއ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައު 2017

ޓެކްނިކަލް ވީ މެނޭޖަރ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ނަގައިދެއް 17ކައުންސިލްތަކުން ޖުމްލަ 
ޑިޓަރ އޮއަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ސާޖިދު، އޮޑިޓަރ އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ޖިނާޙު އަދި އެސިސްޓެންޓް ސަރވިސަސް 

 ތު ނުޒުހާ އެވެ.އަލްފާޟިލާ ފާތިމަ

މުވައްޒަފުންނަށް އޮޑިްޓ  ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ އޮތޯރިޓީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންުޓގެ)އ( ލޯ
ލޯކަލް  4ކުރި  ައހަރު ވަނަ 2016މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ޯހދައިދިނުމަށް ޓަކައި ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން 

 ލެއްގެ އޮޑިޓުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ދެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.ކައުންސި

ގެ އަމަލީ ތަޖުރިާބ ތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ ޯކސްތަކުގެ ދަށުން ހޯަދންޖެހޭ ަމސައްކަތު)މ( މަ
އޮފީހުގައި   ގޮތުގައި ދެކުނު ސަރަހައްދީހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، އެ ކުދިްނގެ އެދުމުގެ މަތިން، "އިންާޓރންސް"ގެ

 ދެވުނެވެ.   ކުދިންނަށް 2ވަނަ އަހަރު  2016މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު 
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 މޮނިޓަރކުރުން ތޯ ތައް އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދޭ މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ރިޕޯޓު  (ހ)

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ދައުލަތުގެ މާ އިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުންކޮށްފައަތޮޅުގައި ޤާއިމު އާއި ދެސިޓީ ދެ  ދެކުނުގެއެންމެ 
ދޭތޯ ގެން ޔާރުކުރަމުންތައް ތައްފައިސާގެ ރިޕޯޓުމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ތިޖޫރީ އެއްގޮތަށް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އާ

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދަކީ ދަޞަސަރަހައްދީ އޮފީހުން މޮނިޓަރކޮށް ބަލަމުން ގެންގޮސްފައިެވއެވެ. މިކަން ކުރުމުގެ މަޤް ދެކުނު
އެ އި އްޓުމަށް ބާރު އެޅުމާހެ ބެލެ ދުވަހާހަމަކޮށްބު ހައްޓަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުކިތާގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ބަލަ

އެންމެ ދީ އޮފީހުން ންކަން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުުރކުރުވުމެވެ. މިގޮތުން ދެކުނު ސަރަހައްމާލީ ކައޮފީސްތަކުގެ 
 2016ތޯ ސްފައިވޭތައް މަހުން ަމހަށް ފޮނުވަުމްނ ގެންގޮއިދާރާގެ މާލީ ރިޕޯޓު 96އަޮތޅުގައިވާ އާއި ދެ  ސިޓީ ދެ ދެކުނުގެ

ގިނަ އިދާރާތަކުން މާލީ ން . އެގޮތު މޮނިޓަރޮކށް ަބލަހައްޓަން ފަާށފައިވެއެވެގަވާއިދުން ގެން ން ެފށިމަހުޖެނުއަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ
ނަމަ، އެ އޮފީސްތަކަށް  ގަވާއިދުން ފޮނުވަމުންދާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ނުފޮނުވާރިޕޯޓުތައް 

ނަމަވެސް  ދު އިދާރާއަކުންއެވެ. އަދި މަ ވެވެސް ރިޕޯޓުތައް ހޯދިފައި ގޮުތން އީމެއިލް ފޮނުވައިގެން ދުމަކޮށްދިނުމުގެނހަ، އިގުޅަ
މި ވެއެވެ.  ވެސް ވިފައިމިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނު އެ އިދާރާއެއް ރިޕޯޓުކުރާލާޙުކުރުމަށް ޞްރިޕޯޓު ނުފޮނުވާތީ، އެކަންަކން އި

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމުްނދާ ހެޔޮަބދަލުތައް ފެންމޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތުގެ 

 ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުން  ގައި ގެ މެދު ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުކޮ -އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެންޓި  (ށ)

އްތު ބިލްޑިންގް"ގައި ތު "އިސްމާޢީލް ކަލޭގެފާނުގެ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް ހިންގާ އިމާރާތް
ލަތްތައް ސީޓުމާއި، އޮފީހުގެ ވަގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް ހިންގުމާއި، އޮފީސް އިމާރާތް ބެލެހެއްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-އެންޓި

 ގައި މެދު ގެރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުކޮ-ޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހާއި އެންޓިގޮތުން އޮޑި ގުޅޭ މުއައްސަސާއިން ބޭނުންކުރުމާ ދެ
     ނެރަލް ކުރެއްވީ އޮޑިޓަރ ޖެފަހުމްނާމާގައި ސޮއި މި ސޮއިކުރެވުނެވެ. ގައި 2016އެޕްރީލް  6 އެއްގައިފަހުމްނާމާ

 ފީއެވެ.ޠުސަން ލުޙަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ކޮ-ތު އާއި އެންޓިސަން ޒިޔާޙައަލްފާޟިލް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮާތ ަގއި )އޮޑިޓް ޤާނޫނު(  4/2007ަނންބަުރ ޤާނޫނު  ކީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ުކރާ އޮޑިޓްތަކަ
 (IFAC)އޮފް އެކައުންޓަންޓްސް  ޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަންއިން އާދެ ،ށްލުތަކަބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓިންގ އުސޫ އެއްގޮތަށް

ޕްރީމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސު  އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ އިން ނެރެފައިވާ
 ތަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކެކެވެ.ާއ ެއްއގ  ، އިން ނެރޭ އޮޑިިޓންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (INTOSAI) ސްޓިއުޝަންއޮޑިޓް އިންސްޓި

އޮޑިޓް، ސްޕެޝަލް  ކޮމްޕްލަޔަންސްްޓ، އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ 
 3ވަނަ އަހަުރ ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު  2016ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓް އަދި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެވެ. 

ބާވަތެއްގެ އޮޑިޓެވެ. އެއީ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް،  އޮޑިޓް އަދި ސްޕެޝަލް އޮޑިޓެވެ. ސްކޮމްޕްލަޔަންބާވަތެއްގެ އޮޑިޓެވެ. އެއީ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް، 
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އެ މާލީ ބަޔާން  ދަކީ އޮޑިޓްކުރެވޭ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ މާލީ ބަޔާނަކީޞަމައިގަނޑު މަޤް ގެ  "ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް "

އްޙަ ޞަށްފައިވާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮ އިއާ ކް"ރތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވާ
ރުން ދައުލަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ ކަމުގެ މައްޗަށް އޮޑިޓަރުގެ ރައުޔު ދިނުމެވެ. މީގެ އިތު ޙައްޞައެ މާލީ ބަޔާނުގެ ، އިމާއެއްޗެއްތޯ ބެލު

އެއްގޮތަްށ  ކާތަނާއި ގަވާއިދުގުޅޭ ޤާނޫ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްތަކުގައި ެއ މާލީ އަހަރުގައި އިދާރާތަކުން މާލީ ކަންކަމާ
ހަރު ކޮށްފައިވާ އަވަނަ  2016ދެއެވެ. ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން  ވެސް އޮޑިޓަރުގެ ރައުޔު  އިވާ މިންވަރަށްމަލުކޮށްފަޢަ

ޝަނާއި މިނިސްޓްރީ ކޭޔުމަސްއޫލު އޮފީސް )މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި 3ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ 
ކުގެ ފައިނޭންޝަްލ ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަ 2015ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ގެ އޮފް ޖުޑީ ޑިޕާޓްމަންޓްއޮފް ހެލްތާއި 

ލް ހޮސްޕިޓަލް އަިދ ާގ އިދާރާ )ސްކޫލް، ީރޖަނައޮފީސްތަކުގެ ަދށުން ހިން ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެުވނު އެ މަސްއޫލުއޮޑިޓު
ވަނަ އަހަރު އެ  2015 ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވިފައިވާނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު( ތަކުގެ އޮޑިޓެވެ. މި އޮޑިޓްތަކުގައި މައިގަނޑު

 ގެ މައްޗަށެވެ.މަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުޢައިދާރާތަކުން މާލީ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް 
 

ހުރިކަން  ތަށް ކަންކަން އެްއގޮއަކާ އާިބނާކޮށް އެ ކްރައިޓީރި އެއްގެ މައްޗަށްއާވަކި ކްރައިޓީރިއަކީ  އޮޑިޓް" ކޮމްޕްލަޔަންސް "
އޮޑިޓް  ންސްކޮމްޕްލަޔަ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން  ވަނަ އަަހރު 2016ނުވަތަ ނެތްަކން ބެލުަމށް ކުރެވޭ އޮޑިޓެކެވެ. 

ޑިޓުގައި އޮޑިޓް އޮ ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓެވެ. މި  2015އުންސިލްތަކުގެ ކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ކަސްކޯޕުގައި 
ލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ މާއިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުން މާލީ ކަންކަމުގައި ދައުލަުތގެ ކްރަ

 ަމލުކޮށްފައިޭވތޯ ޢަނޫނަށް ޤާންގުމުގައި ލާމަރުކަޒީ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިއްމަލުކޮށްފައިވޭތޯއާއި އިދާރީ ދާއިރާތަޢަގަވާއިދަށް 
 ވެ.ބެލުމެ
 

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  މަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށްޢަޓިއުޝަންތަކުން ޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ސު  ލް އޮޑިޓް""ސްޕެޝަ 
ގެ ސްކޯޕް ކަނޑައަޅަނީ ތަކުޓަކައި ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކެކެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް ކޮށް ބެލުމަށްލުސީކަންތައްތަކެއް ތަފް  ޚާއްޞަވަކި 

 .ދުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުއެވެޞަކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްހާސިލުކުރަންޖެހިފައިވާ އޮޑިޓުން 
 

އްގޮތަށް ކުރެވޭ ކުރެވިގެން އިންޓޯސައިގެ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެޚާއްޞައަކީ ދައުލަތުގެ ދާއިރާއަށް  "ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް"
އަދި  ކަމުގައިވާ "އެފިޝަންސީ"، "އިކޮނޮމީ" ”E“އޮޑިޓްތަކެކެވެ. ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވެނީ ތިން 

 "އެފެކްޓިވްނެސް"ގެ މައްޗަށެވެ.
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 ޙީ ލާޞްއި ،ންޓާ ހިއްސާކޮށްމެނޭޖްމަ އޮޑިޓްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ދަކީ ޮއޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ޞައޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގެ މަޤް
ކުރުމެެވ. މަލާތުޢާކަންކަން މު އެ ބެހޭ ފަާރތްތަކަށް  ަޓކައި ކަމާ ދަނާކުރުމަށް ދާރީވުން ހަރުބުޖަވާ ދިނުމަށާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަފާ

މަލާތުކުރެވެއެވެ. މި ޢާގޮުތްނ މު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ެބހޭއޮޑިޓުގައި ފާހަގަ  މަރުހަލާއެއްގައި 4އާންމު ޮގތެއްގައި މިގޮތުން 
 ދުމުގެ ބޭނުމަކީ ހޯކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް )އޮޑިޓް ފައިންޑިންގްސް( ކޮމެންޓް ހުރިހާ މަރުހަލާތަކުގައި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަ

ކަމެއް . އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ފެކްޗުއަލް ފައިންޑިންގްސް ރިޕޯޓުކުރުމެވެ ،ޤީޤަތާ އެއްގޮތްޙައޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި  ފައިނަލްކުރެވޭ
ހެނިހެން އޮޑިްޓ މެނޭޖްމަންޓުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެ މައްޗަށާއިލިޔުންތަކުގެ ހިސާބުތަކާއި ފާހަގަކުރާނީ ފެންނަން ހުރި 

 ވެ.ށްފައެޔަތްކޮޢާއެވިޑެންސްތަކަށް ރި

 ،ގައި ފާހަގަކޮށް "މެޓީރިއަްލ އިޝޫސް ފޯމް"ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ގައި ފާއެގޮތުްނ އެންމެ ފުރަތަަމ މަުރހަލާގައި އޮޑިޓު -
 ންޓް ހޯދެއެވެ.މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޮމެ އޮޑިޓްކުރެވޭ އިދާރާގެ

 ކަންކަމާ  މެނޭޖްމަންޓާ އެ އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާގެ އިލާފަގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެއްކޮށްދެވަނަ މަރުހަލާގައި، އޮޑިޓު -
 އެވެ. ހޯދެލިޔުމުްނ ކޮމެންޓް  ގެމެނޭޖްމަންޓު، އިޅަހުށަހަ "ޑިސްކަޝަން ޕޭޕަރ"ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބެހޭ

ކަންކަން،  އިގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހަޑިޓުއޭގައި އޮ  ،އްޔާރުކޮށް އެއް ތަ"މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ"ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި،  -
އޮފީސްތަކުގެ މާލީ  ދައުލަތުގެ މަްސއޫލުތަކެއް ފާހަގަކުެރވިފައިވާނެއެވެ. ެމޓީރިއަލް" އިޝޫ-"މެޓީރިއަލް އަދި ނޮން  ،އާދެ

އެއް ނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ މެވަކި ވެސް  ކުރެވުނު ކޮންމެ އިދާރާއަކަށްއޮޑިޓް ،ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިބަޔާންތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓު 
 ފައިވާނެއެވެ.ފޮނުވާ  އެ ލެޓަރގެ ނަކަލުމަސްއޫލު އޮފީހަށްގެ އެއްއެ އިދާރާ، އިފޮނުވަ

ންގްސް( ތަކެވެ. ތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭނީ މައިގަނޑު ބޮޑެިތ މައްސަލަ )މެޓީރިއަލް އޮޑިޓް ފައިންޑި ""އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  -
ންޝަލް އޮޕީނިއަން( އާިއ އްޙަކަމަށް ދެވޭ ރައުޔު )ފައިނޭޞަފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ 

ރައުޔާއި  އެ ރައުޔު ނިއަން( )ރެގިއުލޭޓަރީ އޮޕީމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ދެވޭ ޢަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 
ން ކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހު  މައްސަލަތަކެވެ.އެހެނިހެން މެޓީރިއަލް  ތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނުސްކުރެވުނު އަސާބިނާ

ނުގެ އޮޕީނިއަނަްށ ތެރެއިން ވަކިވަކިންނާއި ޖުމްލަކޮށް ާމލީ ބަޔާފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުގައި ާފހަަގކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ 
 އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ތުގައި ގޮވަކި އޮޑިޓްތަކެްއގެ އަސަރުކުރުވާ މައްސަލަތައް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމެޭނނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

އެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެވެސް ވަކި އޮޑިޓް  އަދި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓްތަކަށް ސްޕެޝަލް، ކޮމްޕްލަޔަންސް
މަޖިލީހަށް  ގެށާއި ރައްޔިތުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، އޮޑިޓްކުރެވުނު ތަނަ ގައިޤާނޫނު އަސާސީ

 ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރެވެއެވެ.މި އޮފީހުގެ  އި،ފޮނުވަ

 

މުކުރުމުގައާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ތައްޔާރުކުރާ މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ންޑިޓްތަކުގެ ރިޕޯޓް އާސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކުރާ އޮ 
ގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯއާއި ފެކްޗުއަލް އޮޑިޓް ފައިންޑިންގްސް އެއްގޮތަށް އޮޑިޓު  އާތައްޔާރުކުރުމުގައި އޮޑިޓް މެނުއަލް

ޓަކައި އޮބްޒަރިޕޯޓުކުރުމަށް އިއެއްޗަކަށް ވާގިދޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުރިތޯ އެކި މަރުހަލާތަކުގަ ބުނާ އިވޭޝަންގަރޓަކައި އޮބްޒަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް
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މަރުހަލާއެއްގައި ރިވިއުކުރެވެއެވެ،  4މު ގޮތެއްގައި ންވެސް އާ ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކުރާ އޮޑިޓްތައް ރިވިއުކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން
ރ އޮފް އޮޑިޓް ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލެގ އެއީ ޓީމް ލީޑަރ ރިވިއު، އޮޑިޓް މެނޭޖަރ ލެވެލް ރިވިއު، ޑިރެކްޓަ

ކުރިން ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ ފައިނަލްތައް ރިވިއު އަދި އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިވިއުއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
ގައި ކިޔައިދެވި، ންގް އެގްޒިޓް މީޓިހިއްސާކުރެވި، ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އޮޑިޓްކުރެވުނު ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓާ

 ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓަށް ލިޔުމުން ކޮމެންޓްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވެއެވެ. އަދި އެވިޑެންސް ބޭސްޑްނޫން ކަމެއް ލިޔެވިފައިވާ 
 އް ގެނެވެއެވެ.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެ ށްފަހު ރިޕޯޓަ ޔަތްކުރުމަށްޢާލިޔުންތަކަށް ރި ނަމަ، އިތުރު ލިޔުންތައް ހުށަހެުޅމުން އެ

 

 

99 

ޔަވަޅު އިޞްލާޙީ ފިށް އެއްގޮތަޔާ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާ ލަފަ ގުޅޭ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ކަންކަމާ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ  ލަތުގެދައުއެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖްަމންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

 ގުޅިގެން އަޅަންވީ  ންކަމާކަމެޭނޖްމަންޓް ލެޓަރގަިއ ފާހަގަކުރެވޭ  ގައި ނުަވތަކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޚިގަވާއިދާ 
ރީގެ ޒިންމާއެކެވެ. މި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ

އްސަލަތަކާ ގުޅޭ ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތާއި އޮޑިޓްގައި ފާހަަގކުރެވޭ މަފަދަ ކަންކަމުގައި ދަނީ އެ މިނިސްޓްރީްނ މި އޮފީހުން
ރުކާރު ހިއްސާވާ ސަ އިބެހޭ އިދާރާތަކާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާ  ލަފާ ދެމުްނނެވެ.ލިޔުންތަކާއި ފަންނީ 

ންގަންޖެހިދާނެ ޖިނާއީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހި ދާރީކުރުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ބުކުންފުނިތައް ޖަވާ
މިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ކޮރަޕްަޝން ކޮ-ވާކުރުމަށް ފޮނުވުމަކީ އެންޓިޢުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ދަ ،ތަޙްޤީޤެއްކޮށް

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނަމަެވސް އެފަދަ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އޮޑި ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމުގައިވީ
  .އެހީތެރިވަމުންނެވެ ،އެހީތެރިވުމަށް "ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް" ކޮށް ބެހޭ މުއަްއސަސާތަކަށް ދަނީ ކަމާ އޮފީހުން
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 އިދާރާ 
ރިޕޯޓް އޮޑިޓް 

 ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް 
އިދާރެގެ 
 އާމްދަނީ 

 އިދާރާގެ ޚަރަދު 

 02.11.2016 އިދާރާ  ކައުންސިލް ދަޑިމަގު ފުވައްމުލަކު .1
 

139,548 
 

 
6,485,196 

 

 ކައުންސިލް  ދިގުވާނޑު ފުވައްމުލަކު .2
 އިދާރާ 

02.11.2016 
 

207,291 
 

 
5,161,900 

 

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލް  .3
 އިދާރާ 

02.11.2016 
 

650,608 
 

 
6,402,995 

 
 5,169,841 50,685 02.11.2016 ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލް އިދާރާ .4
 5,723,295 370,147 02.11.2016 ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލް އިދާރާ .5
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް  .6

 އިދާރާ 
02.11.2016 351,968 3,096,747 

 5,060,571 199,767 02.11.2016 ހޯދަޑު ކައުންސިލް އިދާރާފުވައްމުލަކު  .7
 2,916,824 63,631 02.11.2016 ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލް އިދާރާ  .8
 13,664,715 2,898,946 29.09.2016 ކައުންސިލް އިދާރާ އަތޮޅުފުވައްމުލަކު  .9

 8,193,039 2,374,918 29.09.2016 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  ގދ. .10
 6,487,298 84,710 02.11.2016 ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް އިދާރާ  .11
 4,986,817 627,932 02.11.2016 ގދ. މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާ  .12
 15,055,256 2,235,449 29.09.2016 ކައުންސިލް އިދާރާ ގދ.ތިނަދޫ  .13
 3,210,912 42,248 29.09.2016 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާ  .14
 4,434,363 316,367 02.11.2016 ތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާ މާ-ފަރެސް ގދ.  .15
 6,109,887 809,618 15.01.2017 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  .16
 4,357,095 219,712 02.11.2016 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  .17
 3,533,929 229,947 02.11.2016 ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  .18
 6,776,706 80,544 15.01.2017 ކައުންސިލް އިދާރާ ގދ. ވާދޫ  .19
 8,019,551 1,505,515 29.09.2016 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  ގއ. .20
 4,504,910 433,112 29.09.2016 ކައުންސިލް އިދާރާ  ގއ. މާމެންދޫ .21
 7,067,831 1,905,210 29.09.2016 ކައުންސިލް އިދާރާ ގިލި ވިލިނ ގއ. .22
 5,229,455 42,626 23.02.2017 ކައުންސިލް އިދާރާ މާފުށި ކޮލަ ގއ. .23
ދެގއ..24 3,910,287 908,772 19.02.2017 އްވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ދެ ގއ. .24
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 6,347,968 5,617,516 14.02.2017 ނަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ ގެމަ ގއ. .25
 2,458,357 261,786 23.02.2017 އ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާ ގ .26
 3,577,786 138,015 19.02.2017 ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުދޫ ކަނޑު ގއ. .27
 4,897,640 54,844 14.02.2017 ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  ގއ. .28
 3,791,543 298,673 23.02.2017 ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ނި ގއ. .29

 166,632,714 23,120,105  ޖުމްލަ )ރުފިޔާ(

ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  އިދާރާ 
 ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް 

އިދާރެގެ 
 އާމްދަނީ 

 އިދާރާގެ ޚަރަދު 

 2,047,683 700,896 31.01.2017 ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް  .1
 26,278,822 67,601 29.01.2017 ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް  .2
 13,472,137 103,417 25.01.2017 ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް  .3
 14,066,640 1,801,711 25.01.2017 ގދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  .4
 6,059,324 1,515 25.01.2017 ޏ.ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް  .5
 14,949,941 83,615 25.01.2017 ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  .6
 11,197,212 8,436 26.01.2017 ޏ.ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް .7

 88,071,759 2,767,190  ޖުމްލަ )ރުފިޔާ(

ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  އިދާރާ 
 ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް 

އިދާރެގެ 
 އާމްދަނީ 

 އިދާރާގެ ޚަރަދު 

 77,334,516 1,181,069 29.01.2017 ގދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް   .1
 56,905,070 571,213 05.02.2017 ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް   .2
 27,291,906 350,542 05.02.2017 ހޮސްޕިޓަލް  ފުވައްމުލަކު.ޏ .3

 161,531,492 2,102,824  ޖުމްލަ )ރުފިޔާ(
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 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  އިދާރާ 
 ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް 

އިދާރެގެ 
 އާމްދަނީ 

 އިދާރާގެ ޚަރަދު 

 14,660,382 231,964 26.01.2017 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހިތަދޫ ސ. .1
 683,308 42,758 26.01.2017 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް މަރަދޫފޭދޫ ސ. .2
 12,126,472 166,399 26.01.2017 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ތިނަދޫ އަތޮޅު. ގދ .3
 1,871,688 15,573 26.01.2017 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ފިއޯރީ  އަތޮޅު. ގދ .4
 މެޖިސްޓްރޭޓް  ފަރެސްމާތޮޑާ އަތޮޅު. ގދ .5

 ކޯޓް 
26.01.2017 - 306,061 

 1,088,544 9,200 19.02.2017 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޮނޑޭ އަތޮޅު. ގއ .6
 12,772,533 160,518 26.01.2017 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ވިލިގިލި އަތޮޅު. ގއ .7
 1,556,519 19,831 19.02.2017 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ނިލަންދޫ  އަތޮޅު. ގއ .8
 5,394,758 170,265 26.01.2017 ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ފުވައްމުލަކު.ޏ .9

 50,460,265 816,508  ޖުމްލަ )ރުފިޔާ(
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ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  އިދާރާ 
 ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް 

ގެ އިދާރާ 
 އާމްދަނީ 

 އިދާރާގެ ޚަރަދު 

 75,653,420 18,372,908  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ  .1
 16,765,602 186,043  މަރުކަޒު ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ  .2
 71,349,564 31,226,550  ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  .3
 7,423,186 6,315  ގދ.އަތޮޅު މަދުރަސާ  .4
ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް/މޯލްޑިވްސް  .5

 ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް(
 1,611,680 - 

 171,191,772 51,403,496  ޖުމްލަ )ރުފިޔާ(




