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1 ގ8ާާެާޞަފުޙ   

cާ
 ާާ 

 

 

 

 

ރ   2015 ގެ ޮފިރްނ ެއފެއާޒް ިމިންސްޓީރ ޮއފް  ިޑްޓ ރިޕޯޓް ގެ ަވަނ ައަހ  ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއ

 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާމަޖިލީހަށ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ ލީާއެފެއ ޒްާާފޮރިންާާއޮފްާާމިނިސްޓްރީާއަށ އި،ާރައްޔިތުންގެ ާގެ
ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާ

ާފުާޢ ރަާތަާ

ާިމނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްގެދަށުންާއޮޑިޓްާކުރެވުނުާާގެާ(އޮޑިޓްާޤ ނޫނުާ)4/2007ާާޤ ނޫނުާަނންބަރުާމިާރިޕޯޓުގެާބޭނުމަކީ
ާޓްރީާމިނިސްާމ އި،ބަޔ ންކުރުމ ލީާބަޔ ންތަކ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާއަހަރީާހަރުގެާއަާގައިާނިމުނުާމ ލ2015ާީާޑިސެމްބަރ31ާު
ާމިނިސްޓްރީއަށްާކޮށްފައިވަނީާއެާއަހަރަށްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާއެާބަޖެުޓންާޚަރަދުާވަނަާއަހަރުގ2015ާާެާއެފެއ ޒްގެާފޮރިންާއޮފް

ާއެއްގޮތަށްާ ާބަޖެޓ  ާާ،ފ ސްކޮށްދެއްވި ާގޮތަށް،ާމިނިސްޓްރީގެއެ ާޙ ޞިލްވ  ާކަންތައްތަކަށް،ާާމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ބަޖެޓުގަިއ
ނޑަާބަޖެޓު ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބެލުމ އިގައި ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ާާ،އެޅުނު ާއޮފް ާހިންގާ ާއެފެއ ޒްގެާފޮރިންާމިނިސްޓްރީ ާކަންކަން މ ލީ

ާ ާަނންަބރުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ާޤ ނޫނު(ާއ 2006/3ާާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާ)ދައުލަތުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާއެއްގޮތަށްޯތާގައި ވ އިދ 
ާޢަަމލުކުރެވިފައިާ،ބަލައި ާބަޔ ންކުރުމ އިާވާ އެއަށް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަްލާދެކޭގޮތް ާކުރަާއިްޞލ ޙުާ،މިންވަރ މެދު ާން އޮޑިޓުަގއިާޖެހޭކަމަށް

(ާޤ ނޫނުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ)2006/3ާާޤ ޫނނުާނަްނބަރުކަންކަންާާމަށްޓަކައިާއެޅުާއެޅުފ ހަގަކުރެވުނުާކަންކަމ މެދުާއިްޞލ ޙީާފިޔަވަ
އ އިާއެއް ވަނ36ާަގެާ ާ،އެކުޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާހުށަހެޅުމ މ ލީާާއެފެއ ޒްގެާފޮރިންމިނިސްްޓރީާއޮފްާމަިތންާާގޮތުގެ ގޮތްވ މ އްދ ގެާ)ހާ(

ާޤ ނޫނުޖުމްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާާހޫރިއްޔ ގެ ާބ213ާައަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ކަންކަންާާއެާންމަތިާގޮތުގެާޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ
ާރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހައަށ އި ާމިާރިޕޯޓްާމިާުހށަހެޅުމެވެ.ާށްރައްޔިތުންގެ ާފެްނނ ނެހެން ާެވބްސައިޓްާާރައްޔިތުންނަށް އޮފީހުގެ

www.audit.gov.mvާ.ެާގައިާޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

2015ާާ ާޮއފް ާމިނިސްޓްރީ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާއަހަރަށް ާހިސ ބ އި،ާއެފެއ ޒަާފޮރިންވަނަ ާޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ާބަެޖޓުން ާފ ސްކުރި ށް
12ާާގަވ އިދުގެާބ ބުާއ އިާިހނގިާޚަރަދުގެާހިސ ބު،ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެ ވަނަާއަހަރުާއެާމިނިސްޓްރީއަށްާލިބުނުާއ މްދަނ2015ާީ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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ވަނަާމ އްދ ގައިވ 35ާާތުގެާޤ ނޫނު(ާގެާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަ)3/2006ާގޮތަށްާތަްއޔ ރުކޮށް،ާޤ ނޫނުާނަްނބަރުާާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ 
މުއްދަތުގެާތެރޭގައިާއޮޑިޓްާކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހަޅ ފައެއްާނުވެއެވެ.ާގޮތަށްާއެާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ން ގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުކުރާ 
ގޮތުެގާމަތިންާ 2015ާާމިނިސްޓްރީގެ، ކަމަށްާވީނަމަވެސ2016ާްމ ރޗ31ާާްމ ލީާބަޔ ންތައްާހުށަހަޅަންޖެޭހާތ ީރޚަކީާާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

2015ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒުގެާ، ގައިާކަމަށްާވުމުނ2016ާްޖޫނ15ާާްާބަޔ ންތައްާހުށަހަޅ ފައިވަނީާމ ލީާއަހަރުގެާވަނަ
3/2006ާޤ ނޫނުާނަްނބަރުާނީާމިރިޕޯޓްގައިާހިމަނ ފައިވ އަދިާާ.ވަނަާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާރައުޔެއްާނުދެމެވެ

އްގޮތަށްާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއަދިވެސްާކަމ ގުޅުންހުރިާއެހެނިހެންާގަވ އިދުތަކ އިާއެ
ިމންވަރ އިމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭާގޮތ އިާއިޞްލ ޙުކޮށްާހަރުދަނ ކުރަންާ ރެވުނުާޖެހޭކަމަށްާފ ހަގަކުާމިނިސްޓްރީންާޢަމަލުކޮށްފައިވާ 

 ކަންތައްތަކެވެ.

ހުްނނަާާއިންޑިޔ ގައިކުގެާތެރެއިންާހުްނނަާމިޝަްނތަާާގެާދަށުންާިހނގ ާރ ްއޖޭންާބޭރުގައިޓްރީމިާއޮޑިޓުގައި،ާމިނިސްޓްރީއ އިާމިނިސް
ހުންނަާދިވެހިރ އްޖޭގެާގިރޭސިވިލ ތުގައިާނއިާއ އިާހުންނަާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެންބަސީސައުދިއަރަބިއްޔ ގައިާ ނ އިދިވެހިރ އްޖޭގެާހައިކޮމިޝަ

ާހިސ ބުތަކ އިާމ ލީާމުޢ މަލ ތްަތކަށްާބަލ ލެވިފައިާވ ނެއެވެ.ާގެޖެނީވ ގައިާހުްނނަާދިވެހިރ އްޖޭގެާދ އިމީާމިޝަންާއިހައިކޮމިޝަނ 

ކަންތައްތައްާ މި މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮްށ،ާއިސްވެރިންނާ ާއެފެއ ޒްގެާޮފރިން މިނިސްޓްރީާއޮފްާރިޕޯޓުގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިވާ 
ާފުރުޞަތުގައިާޝުކުުރާދަންނަވަމެވެ.ާާމިާމުވައްޒަފުންނަށްހުރިހ ާމިނިސްޓްރީގެާާއެާމިާއޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިވެދެއްވި

ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި
ރިޕޯޓްާދެކޭގޮތްާމިންވަރ މެދުާ ާބަޔ ންކުރާ 

ާ ާޢަމަލުކުރުމުގައި ާގަވ އިދަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ މ ލީާާމިނިސްޓްރީގެާދައުލަތުގެ
ާލިއްޔަތުާއޫާމަސްާވެރިޔ ގެާޒިންމ ދ ރުާ

އެއްގޮތަށްާމ ލީާބަޔ  ނޑުތަކާ  މިންގަ ނޑައެޅިފައިވާ  މުއްަދތުގައި،ާކަ ންތައްާތައްޔ ރުކޮށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ފ ސްކޮށްދެއްވިާބަޖެޓ ާއެއްގޮތަށް،ާާމިނިސްޓްރީއަށްާށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންކައެާއަހަރަާކުރުމުގައިޚަރަދުާހުށަހެޅުމުގެާއިތުރުން،ާ

ާމިނިސްޓްރީ ާކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާގޮތަށް، ާޙ ޞިލްވ  ާމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅުނުާގެ ާކަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި
ބެާ،ޚަރަދުކުރުމ އިާހުދޫދުގެާތެރޭގައި ާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(3/2006ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާހެއްޓުުމގައިލެމ ލީާކަންކަންާހިންގާ 

ާއ  ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާގައި ާއެއްގޮތަށް ާވ އިދ  ާާމިނިސްޓްރީޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ާާއެފެއ ޒްގެާފޮރިންއޮފް ާވެރިޔ ެގާމ ލީ ޒިންމ ދ ރު
ާާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ާ  
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3 ގ8ާާެާޞަފުޙ   

 ލިއްޔަތުާއޫާާމަސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާ

ބަޖެޓުންާާއެފެއ ޒްގެާންާފޮރިމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިތުރުންާދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމުގެާކަމ މެޙަމ ލީާބަޔ ންތަކުގެާސައް
ާއަހަ ާއެ ާކޮށްފައިވަނީ ާޚަރަދު ާމަޖިލީހުންރަްށ ާއަިމނިސްޓްރީާއެާރައްޔިތުންގެ ާއެއްގޮތަށް،ާއެ ާަބޖެޓ  ާފ ސްކޮށްދެއްވި ގެާމިނިސްޓްރީާށް

ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާތެރޭގަ ބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ ކަންތައްތަކަށާް، ނޑައެޅިފައިވާ  ބަޖެޓުގައިާކަ ގޮތަށާް، އިތޯާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވާ 
ާމިނިސްޓްރީާއ އި، ާގެ ާަކންަކން ާމ ލީ ާބަލަހަްއޓ ފައިވަނީ ާހިންގ  ާަނންބަރު ާއ 3/2006ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ އިާ)ދަުއލަތުގެ

ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކުރުމަގަދައުލަތުގެ ާެދކޭގޮތް ާމިންވަރ މެދު ާަޢމަލުކުރެވިފައިވ  ާބަލައި،ާއެއަށް ާއެއްގޮތަށްތޯ އޮޑިޓަރާާވެސްކީވ އިދ 
ާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ާ ާތެރޭގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ާާމިނިސްޓްރީމި ާާފޮރިންއޮފް ާބަޖެޓްާާބަޖެޓުންއެފެއ ޒްގެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ
ހެކިާހޯދުމުގެާގޮތުންާފުރިހަމަުކރަންޖެހޭާއިޖުރ ތުތައްާފުރިހަމަކުުރންާޞަފ ސްކޮށްދެއްވިާމަޤު ދުތައްާހ ސިލުކުރުމަށްތޯާބެލުމަށްާބޭނުންވާ 

ާހިމެ ާއިޖުރ ތުތަކުެގާެތރޭގައި ާަނންބަރުނެއެވެ.ާމި ާޤ ޫނނު(ާއ 3/2006ާާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ ލިއްޔަތުެގާ)ދައުލަތުގެ ާދައުަލތުގެ އި
ާވ އިދ ާޚިލ ފަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާވުމުގެާފުރުސަތުާއޮތްާމިންވަރުާވަޒަންކުރުންާހިމެނެއެވެ.ގަ

ގެންވ ާހެކިާމިންވަރ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމަށްާބޭުނންވ ާމިންވަރަށްާއެކަށީޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިަފއިވ ާ
ާންާަޤބޫުލކުރަމެވެ.މިއޮފީހުހޯދިފައިވ ކަމަށްާ

ާ ާދައުލަތުގެ ާގަާާޤ ނޫނ އިާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާޢަމަލުކުރެވިފައިާދައުލަތުގެ ާދެކޭގޮތްާާވ ާވ އިދަށް މިންވަރ މެދު
ާތައްާާއަސ ސްާބިނ ކުރެވުނުާ

ާއެފެއ ޒްާމިނިސްޓްރީ .1 ާފޮރިން ާާއ އޮފް ާާއެއި ާއޮފީސްތަކަްށ ާހިނގ  ާދަުށން ާރައްޔިތުންގ2015ާާެމިނިސްޓްރީގެ ާއަހަރަށް ވަނަ
ވަނަާއަހަރުާއެާމިނިސްޓްރީައށްާލިބުުނާއ މްދަނީއ އިާހިނިގ2015ާާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރިާބަޖެުޓންާޚަރަދުކުރިާގޮތުގެާހިސ ބ އި،ާ

ޤ ނޫނުާނަންަބުރާާވަނަާބ ބުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށްާަތއްޔ ރުކޮށް،12ާތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާދައުލަާ،ހިސ ބުޚަރަދުގެާ
ރަލަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެާމުއްދަތުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައި(ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ35ާަާޤ ނޫނު(ާގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)3/2006ާ
 ؛ނުވުންާހުށަހަޅ ފައި

ާ(ާވަނ3ަ)ވަނަާބ ބުގ8ާާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމަށްާޚަރަދުާވައުޗަރުާތައްޔ ރުާކުރަންވ ނެކަމަށްާ .2
ނުކޮށްާާވައުޗަރުާތައްޔ ރުއިންާޚަރަދުާނަާދިެވހިރ އްޖޭގެާދ އިމީާމިޝަންޖެނީވ ގައިާހުންާވީަނމަވެސް،ާނަންބަރުގައިާބަޔ ންކޮްށފައި

ާކޮށްފައިވުން. ާޚަރަދުތައް ާބ2015ާެާމިގޮތުން،ާބައެއް ާމިޝަންގެ ާއަހަރު ާވަނަ ާޚަރަދު ާއެކައުންުޓން ާންކް 221,878ކޮށްފައިވ 

ާއަށެއް(ާ ާހަތްދިހަ ާސަތޭކަ ާއަށް ާހ ސް ާއެކ ވީސް ާފްރޭ)ދުއިސައްތަ ނޑަކަށްާާ،ކްންސްވިސް ާމިލިއަްނ3,421,370ާާގ ތްގަ )ތިން
ާ ާއެކ ވީސް ާސަތޭކަ ާޚަރަދުހަތަރު ާއަށް ާހަތްދިހަ(ާރުފިޔ  ާސަތޭކަ ާތިން ާސަބަބުންާވައުޗަރުާާހ ސް ާނުވުމުގެ ެއާާތައްޔ ރުކޮށްފައި

ާާ؛ކަށަވަރުާކުރެވެންާނެުތންަކމަކަށްކަންާކޮންއަދިާ ލިބިގެންކަންާހުއްދަާވެރިއެއްގެާވަނީށްފައިޚަރަދުތައްާކޮ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ާއީމެއިލ 
 

4 ގ8ާާެާޞަފުޙ   

މަސައްކަތެއްާކުރުވުމ ާބެހޭގޮތުްނާއެއްބަސްވުމެއްގައިާާއެާޙަވ ލުކުރަންވ ނީ،ދައުލަތުގެާމަސައްކަތެއްާކުރުމަްށާއެއްވެސްާފަރ ތަކ ާ .3
ާާދެފަރ ތުން ާގަވ އިދުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާކަމަށް ާފަހުގައި ާވީނަމަވެސ8.22ާްސޮއިކުރުމަށް ާބަޔ ންކޮށްފައި ާ،ގައި

ާާއެމްބަސީާދިވެހިރ އްޖޭގެާހުންނަާސައުދިއަރަބިއްޔ ގައި ާއިންާންހައިކޮމިޝަާދިެވހިރ އްޖޭގެާހުންނަާއިގިރޭސިވިލ ތުގަނއިއ އި
ާއެ ާތައްޔ ރު ާއްބަސްވުން ާޖުމްލަ ާތިާ)ނުވ924,243ާަނުކޮށް ާސ ޅީސް ާދުއިސައްތަ ާހ ސް ާސައުވީސް ާރުފިޔ ގެާސަތޭކަ ނެއް(

 ؛މަސައްކަތްާޙަވ ލުކޮށްފައިވުން

ާގަވ އިދުގެާާމ ލިއްޔަތުާަދއުލަތުގެާރަޖިސްޓްރީާހަރުމުދަލުގެާމިޝަްނތަކުގެާބައެއްާހިނގަުމންދ ާަދށުންާމިނިސްޓްރީގެއ އިާާމިނިސްޓްރީ .4
ރަޖިސްޓްރީގައިާާ،ހަރުމުދ ާަބއެއްާމިނިސްޓްރީގެާ،މިގޮތުންާނުވުން.ާގޮސްފައިާކުރަމުންާއަޕްޑޭޓްާބަލަހައްަޓއިާއެއްގޮތަށްާއ އ7.01ާި

ާގަތްާާމުދ ާާ،ނަންބަރ އިާކޯޑުާހަރުމުދަލުގެާބައެއްާ،ވީނަމަވެސްާފައިހިމަނ ާމުދ ާރަޖިސްޓްރީގައިާާހަރުމުދަލުގެާ،ނުވ ކަމ އިާހިމަނ ފައި
ާހުރިހ ާހުންނަންޖެހޭާތަނުގައިނުވުން.ާއަދި،ާާހިމަނ ފައިާރަޖިސްޓްރީގައިާމަޢުލޫމ ތުތައްާމުހިއްމުާފަދަާާއަގުާމުދަލުގެާާއަދިާތ ރީޚް

ާއެކިބައިބައިާކަމަާޗެކުކުރަންވ ނެާއެއްފަހަރުާއަހަރަކުާލަސްވެގެންާހުރިތޯާހަމައަށްާތަކެއްޗެއް ާހިސ ބު ާމުދަލުގެ ާދައުލަތުގެ ށ އި
ާވ ނެކަމަށް ާބަލަހައްޓަން ާިލޔެ ާގޮތަށް ާއެނގޭނެ ާއިތުރު ާއުނި ާއަންނަ ާއެތަކެއްޗަށް ާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދަުއލަތުގެާވަކިވަކިން

ގައިާވަނ7.11ާަ ތަކެިތާާށްފައިވ އެމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮނަމަވެސް،ާބަޔ ންާކޮށްފައިާވީާމ އްދާ  ގޮަތށް،ާަތނުަގއިާހުންނަންޖެހޭާހުރިހާ 
 ؛ބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންލިޔެާހުރިތޯާބަލައި،ާހަރުމުަދލުގެާހިސ ބުާާހަމައަށް

ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާާވ ާވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިާގަާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާާލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާމ ާދައުލަތުގެާ

ާގޮތުގައި،މިާއޮފީހުންާދެކޭާ

ފ ަހގަާ(ާއަށ3ާާް(ާއިންާ)1ާނަންބަރުާ)ގެމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާވ ޤ ނޫނ އިާގަވ އިދަށްާއަމަުލކުރެވިފައި)ހ(ާ
މައްސަލަތައްާފިޔަވައާި، 2015ާ މިޝަންތަުކންާދ މިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްާއ އިާއެާމިނިސްޓްރީގެާދަށުންާހިނގަމުންކޮށްފައިވާ 
ނޑުާގޮތެއްގައި ވަނަާއަހަރުގެާޚަރަދުާކޮށްފައިވަނީާ އެާއަހަަރށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާއެާިއދ ރ ތަކަށްާފ ސްކޮށްދެއްވިާބަެޖުޓގެާާމައިގަ

ކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ  އެާބަޖެޓުގައިާކަ ގޮތަށާް، އްޔަތުގެާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލި މަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވާ 
ާވެ.ާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށެ

ާ
މިންވަރ މެދުާދެޭކގޮތްާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސް (ާގައިާފ ހަގަާޮކށްފަިއވާ 4ގެާނަންބަރުާ))ށ(ާއަދިާޤ ނޫނ އިާގަވ އިަދށްާައމަލުކުރެވިފައިވާ 

ނޑުމައްސަލަާފިޔަވައިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްގެާއެހެނިހެންާމ ލީާކަންކަން،ާ އިާަވނީާހިންގ ާބަލަހައްޓ ފަގޮތެއްގައިާާމައިގަ
ާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށެވެ.

ާ  
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5 ގ8ާާެާޞަފުޙ   

ދިންގޮތްާޙުާލ ާޞްާއިާފ ހަގަާކުރެވުނުާމައްސަލަތަކ އިާއިާއޮޑިޓްގަާ ާކުރަންާލަފާ 

ާހުށަހަޅ ފައިާާކުރުމަށްާާއޮޑިޓްާާބަޔ ންތައްާާމ ލީާާމުއްދަތުގައިާާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާޤ ނޫނުގައިާާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެާ .1
ާނުވުންާ

ާއޮފް ާއެފެއ ޒުންމިނިސްޓްރީ ާއެާާާފޮރިން ާމިނިސްޓްރީއަށ އި ާާއެ ާއޮފީސްތަކަށް ާހިނގ  ާދަށުން ާއަހަރަްށ2015ާާމިނިސްޓްރީގެ ވަނަ
ވަނަާއަހަރުާއެާިމނިސްޓްރީއަށްާލިބުނުާއ މްަދނީއ ިއ2015ާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރިާބަޖެޓުންާޚަރަދުކުރިާގޮތުގެާހިސ ބ އި،ާ

ގޮަތށްާތައްޔ ރުކޮށް،12ާާާތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެދައުލަާ،ހިނގިާޚަރަދުގެާހިސ ބު ނަންބަުރާާޤ ނޫނުވަނަާބ ބުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާޤ ނޫނު(ާގެ)3/2006ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާބަޔ ންކ35ާޮާދައުލަތުގެ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ރަލަްށާއޮޑިޓަރާޖެނެާ،މުއްދަތުގައިށްފައިވ 
ގޮުތގެާމަިތންގައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނުާ .ނުވ ކަްނާފ ހަގަކުރަެމވެާހުށަހަޅ ފައި ހޭާމ ލީާބަޔ ްނތައްާހުަށހަޅަންޖެާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
2016ާާޖޫނ15ާްހުށަހަޅ ފައިވަނީާ ބަޔ ންތައްާމ ލީާއަހަރުގެާވަނ2015ާަާމިނިސްޓްރީގެކަމަށްވ އިރު،2016ާާމ ރޗ31ާާްތ ރީޚަކީާ

މިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮރިންާެއފެއ ޒްގެާާކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާގައި ވަނައަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަކަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގ2015ާާއެހެންަކމުނާް،
 ރައުޔުާދެވިފައިާނުވ ކަންވެސްާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ޤ ނޫނުާނަންަބރުާާ،ވަނަާބ ބުގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާގޮތަށްާމ ލީާބަޔ ންތައްާތަްއޔ ރުކުރުމަށްފަހ12ާުމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާދައުލަތުގެާ
ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮތަށް،ާކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާނިމޭތ 35ާާ ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާގެ)3/2006ާ

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހެޅުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ރިޕޯޓ އެކު،ާާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއަަހރީާހުގެާތެރޭގައިާއެމަސްދުވަާތިން

ޚަރަދުކުރުމަށްާހުއްދަާދީފައިވ ކަންާއެނގެންާ .2 ގުޅޭާޕޭމަންޓްާވައުޗަރާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނެތުމ އިާފައިސާ  ޚަރަދުތަކާ 
ާނެތުންާ

ާވަނަ(3ާ)ާބ ބުގެާވަނ8ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާކަމަށްާކުރަންވ ނެާތައްޔ ރުާާވައުޗަރުާޚަރަދުާޚަރަދުކުރުމަށްާާއިސ ފަ
ާބައެއްާާނުކޮށްާތައްޔ ރުާވައުޗަރުާޚަރަދުާމިޝަންއިންާދ އިމީާދިވެިހރ އްޖޭގެާހުންނަާޖެނީވ ގައިާ،ވީަނމަވެސްާބަޔ ންކޮްށފައިާނަންބަރުގައި

221,878ާކޮށްފައިވާ ާއެކައުންޓުންާޚަރަދުާންކްވަނަާއަހަރުާމިޝަންގެާބ2015ާެާމިގޮތުން،ކުރެވުނެވެާ.ފ ހަގަާކޮށްފައިވ ކަންާތައްޚަރަދު
ނޑަކަށްާާ،ކްންސްވިސްާފްރޭ)ދުއިސައްތަާއެކ ވީސްާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާހަތްދިހަާއަށެއް(ާ )ތިންާމިލިއަންާހަަތރ3,421,370ާާުގ ތްގަ
މިހެންުވމުގެާާތައްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާވައުޗަރުާަޚރަދުާސަތޭކަާއެކ ވީސްާހ ސްާތިންާސަތޭކަާހަތްދިހަ(ާރުފިޔ ާއަށް

ާފ ހަގަކުރަމެެވ.ާތްކަންާކުރެވެންާނެކަށަވަރުާިލބިގެންކަމ އިާއަދިާކޮންކަމަކަށްކަންާާހުއްދަާވެރިއެއްގެާވަނީްށފައިއެާޚަރަދުތައްާކޮާންސަބަބު

ޚަރަދުގެާތެރެއިނ2014ާާް އަދ2013ާި، 2012ާމީގެާއިތުރުން، )ހަާހ ސްާނުވ6,970ާާަާލަޖުމްވަނަާއަހަރުާމިޝަންއިންާކޮށްފައިވާ 
ނޑަކަށްާާ،ކްންސްވިސްާފްރޭާސަތޭކަާހަތްދިހަ(ާ )އެއްާސަތޭކަާހަތްާހ ސްާހަތަުރާސަތޭކަާހަތްދިހަާަހތެއް(ާރުފިޔ ގ107,477ާާެގ ތްގަ

ާވުނެވެ.ފ ހަގަކުރެާވެސްޔ ރުކޮށްފައިާނުވ ކަންތައްާވައުޗަރުޚަރަދަށް،ާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ކ ާޚަރަދުކުރުމުގެާކުރިންާއެާޚަރަދަާާވ ޮގތަށް،ާބަރުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިަނންާާ(ާވަނ3ަ)ވަނަާބ ބުގ8ާާެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާ
ާާހުއްދަާހޯދުމަށްާދަންނަވަމެވެ.ތައްޔ ރުކޮށްާވެރިއެއްގެާރުވައުޗަޚަރަދުާގުޅޭާ

 ނެތުންާާމަސައްކަތުގެާއެއްބަސްވުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާ .3

ޙަވ ލުކުރަންވ ނީ، ބެހޭާދައުލަތުގެާމަސައްކަތެއްާކުރުމަށްާއެއްވެސްާފަރ ތަކާ  ާގޮތުންާއެއްބަސްވުމެއްގައިާދެފަރ ތުންއެމަސައްކަތެއްާކުރުވުމާ 
ާ ާގަވ އިދުެގ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާަދއުލަތުގެ ާކަމަށް ާފަހުގައި ާީވނަމަވެސ8.22ާްސޮއިކުރުމަށް ާބަޔ ންޮކށްފައި ާމިޝަްނތަކުންާާ،ގައި  ބައެއް

ާތައްޔ  ާއެގޮުތން،އެއްބަސްވުން ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ާޙަވ ލުކޮށްފައިވ ކަން ާމަސައްކަތްތައް ާނުކޮށް ާހުންނަާާސައުދިއަރަބިއްޔ ގައިާރު
(ާރިޔ ލް،ާސްާތިންސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާފަހެއް)ސ ޅީސްާފަސްާހ 45,365ާާޖުމްލަވަނަާއަހަރ2015ާާުާއެމްބަސީންާދިވެހިރ އްޖޭގެ
އްބަސްވުމަކ އިާނުލައިާނުވަާސަތޭކަާނުވަދިހަާހަތެއް(ާރުފިޔ ގެާމަސައްކަތްާއެާ)ސަތޭކަާއަށްޑިހަާފަސްާހ ސ185,997ާްގ ތްގަޑަކަށްާ

2014ާއަދ2013ާާި ާއިންންހައިކޮމިޝަާދިވެހިރ އްޖޭގެާހުންނަާއިއިގިރޭސިވިލ ތުގަމީގެާއިތުރުންާާފ ހަގަކުރަމެވެ.ޙަވ ލުާކޮށްފައިވ ކަންާ
ޕައުންޑ36,012ާްޖުމްލަާާވަނަާއަހަރު )ހަތްަސތޭކަާތިރީސްާއަށްާހ ސްާދުއިސައްތ738,246ާާަގ ތްގަޑަކަށްާާ،)ިތރީސްާހަާހ ސްާބ ރަާ(

ާކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާސ ޅީސްާހައެއް(ާރުފިޔ ގެާމަސައްކަތްާއެއްބަސްވުމަކ އިާނުލައިާޙަވ ލު

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ވުމ ާއެާމަސައްކަތެއްާކުރު، ށްގޮތަާާބަޔ ންކޮްށފައިވ ގައ8.22ާިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ ިއދުގެާކުރިނާް،ާމަސައްކަތްތައްާހަވ ލުކުރުމުގެ
ާއެއްބަސްވުމެއް ާާބެހޭގޮތުްނ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތުގެާާދަންނަވަމެވެ.ތަްއޔ ރު ާކުރ އިރު، ާތައްޔ ރު ާއެއްބަސްވުންތައް ާމިފަދަ އަދި

ާބަސްވުމުގައިާހިމަނަންވ ނެކަަމށް،ާއެާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކަންކަންާފުރިހަމަށްާހިމެނުމަްށާދަންނަވަމެވެ.އެއް

ާއަށްާބަލަހައްޓ ފައިާނުވުންާފުރިހަމަާާހިސ ބުތައްާާހަރުމުދަލުގެާ .4

ާބައެއްާމިޝަންތަކުގެ ާހިނގަމުންދ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެފެއ ޒްއ އި ާފޮރިން ާއޮފް ާދައުލަތުގެާރަޖިސްޓްރީާަހރުމުދަލުގެާމިނިސްޓްރީ
މިގޮތުންފ ހަގަކުރެވުނެވެާނުވ ކަންާބަލަހައްޓައިާއަޕްޑޭޓްާކުރަމުންާގޮސްފައިާއެއްގޮތަށްާއ އ7.01ާިާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތު މިނިސްޓްރީެގާާ،ާ.

ާރަޖިސްޓްރީގައި ާހަރުމުދ  ާނުވ ކަމ އި،ާބައެއް ާާރަިޖސްޓްރީގައިާހިމަނ ފައި ާހިމަނ ފައި ާާ،މަވެސްވީނަމުދ  ާކޯޑުާބައެއް ހަރުމުދަލުގެ
ާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ާވ ކަންާހިމަނ ފައިާނުާތައްާމުދަލުގެާއަގުާފަދަާމުހިއްމުާމަޢުލޫމ ތުާައދިާމުދ ާގަތްާތ ރީޚްއި،ާނަންބަރ 

ާ ާމިޝަންތަކުން ާބައެއް ާރަޖިސްޓްާތަކެތިާނައްތ ލެވިފައިވ އަދި ާކަަމށްާާހުރިތަންާކެތިތަާުނވ ކަމ އި،ާއުނިކޮށްފައިާރީންހަރުމުދަލުެގ
ާޖަހ ފައިާނަންބަރުާކޯޑުމުދަލުގެާާތަކެތީގައިާބައެއްާއަދިާނެތްކަމ އިއެާތަކެތިާާތަންަތނުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާރަޖިސްޓްރީގައިާހަރުމުދަލުގެ

ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

ށ އިާދައުލަތުގެާކަމަާޗެކުކުރަންވ ނެާއެއްފަހަރުާއަހަރަކުާލަސްވެގެންާހުރިތޯާހަމައަށްާތަކެތިާހުރިހ ާހުންަނންެޖހޭާތަނުގައި، މީގެއިތުރުން
ާވ ނެކަމަށް ާލިޔެާބަލަހައްޓަން ާގޮތަށް ާއެނގޭނެ ާއިތުރު ާއުނި ާއަންނަ ާއެތަކެއްޗަށް ާވަކިވަކިން ާއެކިބައިބައި ާހިސ ބު ާދައުލަުތގެާމުދަލުގެ
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ާގައިާވަނ7.11ާަާގަވ އިދުގެާމ ލިއްޔަތުގެ ާވީާމ އްދ ގެ ާޮކށްފައި ާބަޔ ން ާތަނުަގއިާނަމަވެސް، ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮަތށް، އެމ އްދ ގަިއ
 ހައްޓ ފައިާނުވ ަކންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ހުންނަންޖެހޭާހުރިހ ާތަކެތިާހަމަައށްހުރިތޯާބަލައި،ާހަރުމުދަލުގެާިހސ ބުާލިޔެާބަލަ

ާދިންގޮތްާާލަފ ާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

މައުލޫމ ތެއްާާގައ7.01ާިާދައުލަތުގެާމ ިލއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެރީގައިާހިމަނަންވ ނެކަމަށްާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްާ(ހ) ހުރިހާ  ަބޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާއަޕްޑޭޓްޮކްށާާބަލަހައްޓައިާލިޔެާރަޖިސްޓްރީާަހރުމުދަލުގެާޮގތަށްާއެނގޭނޭާޖުމްލަާހަރުމުދަލުގެާހުރިާތަނުގައިާހިމަނައި ގަވ އިދުން

ާޖަ ާހަރުމުދަލުގައި ާއަދި ާދަްނނަވަމެވެ. ާގަވ އިދުބެލެހެއްޓުމަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާކޯޑުތައް ާހަންޖެހޭ ާއެނެކްސް ާވާ 22ާގެ ގައި
ާޖެހުމަށްާަދންނަވަމެވެ.ނަމޫނ އ އިާއެއްގޮތަށްާ

ާާ(ށ) ާބަދަލުހަރުމުދ ،ާަރޖިސްޓްމިަޝންތަކުގެ ާަތންާނޫްނާއެހެންަތނަކަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާރަޖިސްޓްރީގައި ީރާުކރ ނަމަ،ާހަރުމުދަލުގެ
ާމަށްާދަންނަވަމެވެ.އަޕްޑޭޓްާކުރު

ގޮތަށްާަތނުގައިާހުންނަންޖެހޭާތަކެތިާހަމަައްށ7.11ާާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގެާާ(ނ) ގެާ)ރ(ާއަދިާ)ބ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާހުރިތޯާލަސްވެގެންާއަހަރަކުާއެއްފަހަރުާޗެކުާކުރުމަށްާދަންނަވަމެވެ.

 ކަންތައްތައްާާއެހެނިހެންާާފ ހަގަކުރެވުނުާާއޮޑިޓުގައިާ

ބެލެހެއްޓުމުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާކަންކަންާާޖެނީވ ގައިާހުންނެވިާ .5  ސަފީރުާދިރިއުޅުއްވިާގޭގައިާގެންގުޅުނުާހަރުމުދާ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ރިާގައިާއެނބ2014ާުާއޮގަސްޓ2ާްާމައިގެާދައުރުާނިންސަފީރުާޖެނީވ ގައިާހުންނަާދިވެހިރ އްޖޭގެާދ އިމީާމިޝަންއަށްާކަ
ާވަޑައިގަ ާކުރިން،ާސަފީރުރ އްޖެ ާދައުލަތުާތުމުގެ ާހަރުމުދަދިރިއުޅުއްވިާގޭގައިާބޭނުންކުރުމަށް ާގަނެފައިވ  ާބަޖެޓުން ާހިފ ގެންގުޅޭާގެ ލ އި

ާފެިށގެން،ާބަހައްޓ ފައިވަނީއ2014ާިޖުލައި ، ތަކެތި ާހިފ ފައިވ ާ ން ާވިއްކ ލުމަށް،ާނުަވތަާާދަނެއްގައެވެ.ގުކުއްޔަށް ާނީލަމުގައި މިތަެކތި
ާ ާނީލަމުގައި ާޓްރެޜަރީން ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާހުއްދަ ާނައްތ ލުުމގެ ާދީފައ2015ާާިސެޕްޓެމްބަރ8ާާނުވިކޭނަމަ ގައި
ާ،ާވީނަމަވެސް ާއެފެއ ޒުން ާފޮރިން ާއޮފް ާއަންގ ފައިމިޝަމިނިސްޓްރީ ާއެކަން ާންއަށް ާކަމ އި،ާއަދ2016ާާިޖަނަވަރ25ާާީވަނީ މިާާގައި

ާގުޅިގެން، ާއެާއެންގުމ އި ާވަީނާާމިޝަންިއން ާނައްތ ލ ފައި 30ާާތަކެތި 2016ާާއެޕްރީލް ާކަމަށް ާދައްކައެވެ.ާގައި ާތަކުން ލިޔެކިޔުން
ނޑަނ ޅައިާ، އެހެންކަމުން،ާއެާތަކެތީގެާއެއްެވސްާބޭނުމެއްާނުކޮށް ގިނަާދުވަސްތަކެއްާއަދިާއެާަތކެއްޗ އިާމެދުާޢަމަލުކުރ ނެާގޮތެްއާކަ

ގ2016ާާެާއިންާއެޕްރީލ2014ާްޖުލައިާ.ާފ ހަގަކުރަމެވެާކުލިާދައްކަމުންާގޮސްފައިވ ކަންންާގުދަނުގައިާަބހައްޓައިާެއާގުދަނަށްާވަންދެ
ާ ާޖުމްލަ ާޮގތުަގއި ާކުލީގެ ނޑަކަށ12,782ާާްނިޔަލަށް،ާގުދަނުގެ ާފްރޭންކް،ާގ ތްގަ ާދޭއް(ާސްވިސް ާއަށްޑިހަ ާހަތްާސަތޭކަ ާހ ސް )ބ ރަ

ާކޮށްފައިވެއެވެ.ާ(ާރުފިޔ ާމިޝަންގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުއެއްާސަތޭކަާނުވަދިހަާހަތްާހ ސްާނުވަދިހަާނުވައެއް)197,099ާ
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