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csIfoa egclwrenej rwTiDoa
  ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  ށް ްނތަކަ މީާލ ަބޔާ  ަވަނ ައަހުރގެ  2014ޯހމް ެއެފއާޒްގެ ިމިންސްޓރީ ޮއފް 
  ރިޕޯޓް ޭދ  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 

މާލީ ހޯމް އެފެއާޒްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
  ޒިންމާދާރު ވިެރޔާއަށް 

  ތަޢާރަފު 

ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( 4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

 މާއި،ބަޔާން ކުރު މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭޮގތް އަަހރީ އަހަރުގެ  ގައި ނިމުނު މާލީ 2014ޑިސެންބަރު  31

އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮްށފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން  2014ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޑައެޅިފައިވާ  އެ މިނިސްޓްރީގެ ،ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީއަށް މަޤުޞަދުަތއް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،  މާލީ ކަންކަން ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަ

އެއަށް ޢަމަލު  ،ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައިހިންގާ 

ކުރެުވނު  ފާހަގައޮޑިޓްގައި ކަމަށް  ޖެހޭ ކުރަންއިޞްލާޙު ،ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމާއި

 36ގެ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3 ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ މެދު ކަންކަމާ

 ،އެކުޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާމާލީ ހޯމް އެފެއާޒްގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާގެ (ހ)އާ  ވަނަ 

 އެ ކަންަކންން ގޮތުގެ މަތި ނެފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބު 213 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ

 ގެ ވެބްސައިޓް އޮފީހު ރިޕޯޓް ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި މި ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސުލްޖުމްހޫިރއްޔާއަށާރައީ

www.audit.gov.mv ުކުރެވޭނެއެވެ. ގައި ޝާއިޢ  

ގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަަކމާ މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއް

. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އިގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ



 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ މިންވަރާ މެދު 

މާލީ ގައި ނިމުނު  2014 ބަރު ންޑިސެ 31ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިމެނިފައިވާ  އަށް 26ން  13މި ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ 

ބަޖެޓުން  ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަުކރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްުކރެވުނު ބަޖެޓާއި އެއަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ 

ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް  ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި ޞީބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފް މި ހޭދަުކރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި

މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް  ،އަށް ހިމެނިފައިވާ  29 ން 27ރިޕޯޓާއެކު ސަުފހާ 

 . މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބައި ، އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ވާނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ

ޢަމަލުކުރެިވފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް"  ށްލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަ"ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާ 

  ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

، ރެވިަފއިވާކަން ފާހަގޮަކށްކު އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތައްރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ ކަންތައް މި

.ފުރުޞަތުގައި ޝުުކރު ދަންނަ ނަށް މިމުވައްޒަފުންހުރިހާ  އެ މިނިސްޓްރީގެއްވި އެހީތެރިވެދެމި އޮޑިޓްގައި     ވަމެވެ

  ކުރާ ރިޕޯޓް  ބަޔާން  މާމެދު ދެކޭގޮތް ކަ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަ

ލިއްޔަތު އޫ މަސްމާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  މުގައި ށް ހުށަހެޅު ތައްޔާރުކޮ މާލީ ބަޔާންތައް 

ތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮއާއި ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ( 2006/3 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 އެއްގޮތަށް ސައްޙަކަާމިއ ހިސާބުތައް ޙަޤީޤަތާއެ މިނިސްޓްރީގެ  ،މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރީގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ ،އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ކޮށްފުރިހަމަކަމާެއުކ ތައްޔާރު

ނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަުކގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުުކރު ،އިން )2012/04ސަރކިއުލަރ (ނަންބަރު:  ަމށް ކަ

ނޑާ އެއްގޮތަށް ހޯްމ  އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުށަހެޅުމަކީ އޮފީހަށްންތައް އެކުލަވާލައި، އޮޑިޓް ކުރުަމށް މި މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާ ،އޮނިގަ

)ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަށްއެފެއަރޒް ނޑައަޅާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށު 46 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ން ކަ

. ފައިސާ  ރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުމާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

): ފަ އިނޭންޝަްލ ހޭދަުކރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން، "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކަުއންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް (އިޕްސަސް

ނޑު ލާ އާ އެއްގޮތަށް ތަ  ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް . އާްޔރު ުކރުމަށް މި އޮނިގަ   ޒިމް ކުރެއެވެ

ނޑުގޮތެއްގަ ތެރޭގިައ، ލިއްޔަތުގެއޫމަސް އަދި މި  އި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫާމތު ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިގަ

ޓްރޯލްތައް ފަރުމޮާކްށ އިންޓަރނަލް ކޮން ހަރުދަނާއެކަށީގެންވާ ، ނުހިމެނޭ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ

ކުލަވާލުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، މުއައްސަސާއަށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި މާލީ ބަޔާންތައް 

އި، އަދި މާލީ ބަޔާންތަްއ މާއެކުލަވާލު ތައްޔާންބަ މާލީ އަހަރީ ،މާއިހިސާބު ބެލެހެއްޓު އެއްގޮތަށް މާލީ  ކާޚިޔާުރކޮށް، އެ ސިޔާސަތުތަ

  އް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.އެއަންދާޒާ އެކަށީގެންވާ ޔަތްކޮށްޙާލަތަށް ރިއާ ،ނަމަރާކު ބޭނުން  އަންދާޒާއެއް އެއްވެސްއެކުލަވާލުމުގައި 



 އޮޑިޓަރ ެޖނެަރލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްިޑްނގ، އަީމރު އަްޙމަުދ މަގު، މާެލ، ދިެވހިރާްއޖެ
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3ގެ  29ސަފުހާ 

ލިއްޔަތު އޫ ޖެނެރަލްގެ މަސް އޮޑިޓަރ

އަަހީރ  ލީ އަހަރުގެއަށް ނިމުނު މާ 2014ޑިސެމްބަރ  31ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔަތަކީ ލިއް އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް

ޮއފީހުން މި އަހަރީ  މި .މާލީ ބަޔާންތަކާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމެވެ ކުރުމަށްފަހު އެ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް މާލީ

. އޮޑި ނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްރއިންޓަ ކޮށްފައިވާނީ އޮޑިޓް  އް ބަޔާންތަ މާލީ ޓަރުންގެ ސުލޫީކ ސް އޮން އޮޑިޓިންގއާ އެއްގޮތަށެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަ ނޫން މަ އަަހރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ  މިމިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމާއި،   ނުވާ  ހިމެނިފައި  ޢުލޫމާތު މައިގަ

މަށް މި ސްޓޭންޑަޑްތައް ތަށް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުނެވޭ ގޮ އެުކ ދެނެގަކަމާ ަޔޤީން ކަން އެކަށީގެންވާ ބަޔާންތަކެއް

  ލާޒިމް ކުރެއެވެ.

ރު ުކރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަ

ނޑައަޅައި ނޑައަޅާ އިޖުއެ އިޖުރާއަތުތައް  ،އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަ . މިގޮތަށް ކަ ރާއަތުތައް ބިނާވެގެންވަނީ  ފުރިހަމަ ކުރުުމގެ މައްޗަށެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް (އޮޅުވާލު ންތަކާއި އޮޅުންތަކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އާއި، މައިގަ

) މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފު . މިފަދަ ފުރުސަބަބުން ނަމަވެސް މިްނވަުރ  ޞަތުތައް އޮތްރުސަތު އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ

ށް އޮޑިޓަރުން ިރޢާޔަތް ބެލުމުގައި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުުކރުމާއި ހުށަހެޅުމާ ގުޭޅ، މުއައްސަސާގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަ

. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅު ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ  ުމގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީކުރުން ހިމެނެެއވެ

މަ، އެ އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ ބެލުމާއި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މެނޭްޖމަންޓުން އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާނަ

  ގައި ހިމެނެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުން ވެސް އޮޑިޓުއަންދާޒާއެއްތޯ ބެލުމާއި އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި

ރު ކުރުމަށް ވާގިދޭ ހެކިތަްއ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ަކށަވަ

. އެހެންކަމަށްވުމާއެ ތަކުގައި އެކުލެވިފައިހުރުން ކު، އޮޑިޓުކުރެވުނު މާލީ ބަޔާން ޓެސްޓް ބޭސިސްއަށް ބަލައި ދިރާސާ ުކރުމުގެ މައްޗަށެވެ

ންމެހާ ހީނަރު ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ އެންމެހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހުެރދާނެ އެ 

 .   އޮޑިޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ

ހޯިދފައިވާކަމަށް މި  ޔާންތަކާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކިމާލީ ބަ

.  އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ

  ސަބަބު  ދެވުނު  އޮޕީނިއަންއެއް  އެޑްވަރސް 

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އާއި 12 ބާބު ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ތައްޔާރުުކރަން ހިސާބުތައް  ދައުލަތުގެ ) 1(

 ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2012/04 ނަމްބަރު ސަރިކއުލަރ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޓްރެޜަރީގެ

ރޑްސް  އެކައުންޓިންގ  އޮފް  ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް): "ޕްސަސްއި( ސްޓޭންޑަ

 ތައްޔާރުކޮށް  ޒުން އެފެއާ  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީން ،ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފުގައި 1.6.5 ނަމްބަރު ގެ" އެކައުންޓިންގ

 އިދާރާތަކެއްގެ ހުރިހާ ހިނގަމުންދާ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އެ  މިނސްޓްރީއާއި އެ  ބަޔާނުގައި މާލީ ކޮްނޮސލިޑޭޓެޑް ހުށަހަޅާ

 އަހަރުގެ  ވަނަ 2014 ހުށަހަޅާފައިވާ  ޒުންއެފެއާ  ހޯމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،ނަމަވެސް ހިމަނަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކެއް މާލީ

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ދިޔަ ހިނގަމުން  ނިޔަލަށް ގެ 2014 އޭޕްރިލް 13 ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އެ ބަޔާންތަކުަގއި މާލީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް



 އޮޑިޓަރ ެޖނެަރލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްިޑްނގ، އަީމރު އަްޙމަުދ މަގު، މާެލ، ދިެވހިރާްއޖެ
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 ގައި 2014 ޖޫން 18 ،ހިމަނާފައިނުވާއިރު މުޢާމަލާތްތައް މާލީ ހިނގާފައިވާ އެހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނގެ ނޭޝަނަލް އޮފް

 ހުިރހާ ވަނައަހަރުގެ 2014 މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮިމއުނިކޭޝަންސް ބަދަލުކުރެވުނު ދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ އެ

 ؛ ހިމަނާފައިވުން މުޢާމަލާތްތައް  މާލީ މަސްތަކެއްގެ

ރޑް އިސްވެދެންނެވުނު ) 2( ކާުގޅޭ ޗެކް ލިެޔ ޚަރަދުުކރާ ފައިސާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އެ ޚަރަދަ ،ގެ ދަށުން ސްޓޭންޑަ

ގައި  ހުއްދަދޭ ތާރީޚުކޭޝްުބކްގައި ެރކޯޑުކުރާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ުކރުމަށްޓަކައި ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެުދމަށް

ރޒު  ކަމަށް ވެފައި، މިނިސްޓްރީ ގޮތާއި ހޭދަުކރެވުނު ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާ ލިބުނު 2014ން ހުށަހަޅާފައިވާ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ނުވަތަ އެ  ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީ އެ ޚަރަދާަކ ގުޅޭ ޗެކް ލިޔެ ކޭޝްބުްކގައި ރެކޯޑުުކރާ 

ޗަރު ޕަބްލިކް ވައު ޚަރަދުކުުރމުގެ ،ޚަރަދެއުްކރުމަށްޓަކައި ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ހުއްދަދޭ ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި

ނިސްޓްރީގެ ދަށުން މިއެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކުރާ ތާރީަޚށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށްވުން؛ މިޮގތުން، މިނިސްޓްރީއާއި 

އުޗަރުތަކުގެ ވަވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ  2013ހިނގަމުންދިޔަ އިދާރާތަކުން 

(ތޭވީސް  23,991,746 އަހަރު ޗެކް ލިޔެވުނު ނުވަތަ ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ އެޕްރޫވްކުރެވުނު ޖުމްލަ ވަނަ  2014ތެރެއިން 

) ރުފިޔާ މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ހާސް ހަ ލީހިސާބުގަިއ ވަނަ އަހަރުގެ މާ  2014 ތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް

ުރ ޕަބްލްިކ ނަ އަހަވަ  2014ހިނގަމުންދިޔަ އިދާރާތަކުން ހިމަނާފައި ނުވާއިުރ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން 

 ނުވަތަ ބޭންކް ވަނަ އަހަރު ޗެކް ލިޔެވުނު 2015އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން 

) ސަތޭ(ފަސް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ހާސް އެއް  5,732,127ޓްރާންސްފަރ އެޕްރޫްވކުރެވުނު ޖުމްލަ  ކަ ހަތާވީސް

؛ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވުން 2014ރުފިޔާ 

އޮޕީނިއަން  އެޑްވަރސް 

 31ގެ ޒްރއެފެއަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ،މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގައި ދެވުނު  އޮޕީނިއަން  އެޑްވަރސް

" އާއި "ފާސް 2014ޑިސެންބަރު  ކުރެވުނު ބަޖެާޓއި ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުެރުވނު ގޮތުގެ ބަޔާން

 ލިބުނު ށްމިނިސްޓްރީއަ އެމާލީ އަހަރު  ނިމުނުއަށް  2014ޑިސެންބަުރ  31އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" އަީކ 

 ބަޖެޓުން  އެ ަބޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު އަދި ފައިސާ ުހރި  ބާކީ ނިމުނުއިރު އަހަރު މާލީ ،ހޭދައާއި ކުރެުވނު އެފައިސާއިން ފައިސާއާއި

 ންގކައުންޓިއެ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ،ދައްކުވައިދޭ ޙަޤީޤަތާއެއްގޮތަށް  ތެދުވެރަިކމާއެކު ހޭދަުކރެވުނުގޮތް

ރޑްސް  އްގޮތަށް އެ އާ " އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ޭކޝް ދަ  އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް" ގެ) އިޕްސަސް( ސްޓޭންޑަ

  .ނުދެކެމެވެ އޮފީހުން މި ކަމަށް ބަޔާންތަކެއް މާލީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ



 އޮޑިޓަރ ެޖނެަރލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްިޑްނގ، އަީމރު އަްޙމަުދ މަގު، މާެލ، ދިެވހިރާްއޖެ
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 ފައިވާ މިންވަރާ ޢަމަލުކުރެވި  ށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ 
  ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް މެދު 

ހޯމް ސްޓްރީ އޮފް މިނި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
  ލިއްޔަތު އޫމަސްމާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެފެއާޒްގެ 

އަދާކުރަންޖެޭހަކމަށް  ރިޔާމާލީ ޒިންމާދާރުވެ ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ށް ުހށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮމާލީ ބަޔާންތައް 

ޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެްއިވ ޚަރަދުކުުރމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަ ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްމަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްމަުޤަޞދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަ އެ މިނިސްޓްރީގެބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް،  ތަކަށް، ބަޖެޓުގައި އި ކަ

 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު  ބެލެހެއްޓުމުގައި އިމާލީ ކަންކަން ހިންގަ ،ޚަރަުދކުރުމަށް ަކނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަުދކުރުމާއި

ހޯްމ މިނިސްޓްރީ އޮފް  އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީެވސް) އާ ޤާނޫނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ (

.އެފެއާޒްގެ   މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް

ބަޖެޓުން  ގެޒްއާހޯމް އެފެ މިނިސްޓްރީ އޮފްމާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާ ެމދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ަބޔާން ކުރުމުގެ ިއތުރުން 

 އެ މިނިސްޓްރީގެގޮތަށް، ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއް އެ މިނިސްޓްރީއަށްޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަަރދު ކުރުމަށް މަޤުޞަ ނޑައެޅުނު ހުޫދދުގެ ކަ ދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާއެ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި، 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުަމކީވެސް އޮ ގަވާއިދާ 

  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންބަހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ޖެހޭ އިުޖރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޞަށްދެއްވި މަޤުފާސްކޮ

. މި އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ  ތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ

  ފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންުކރުން ހިމެނެއެވެ.ކޮށް

 ލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަ ) އާޤާނޫނުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު 

.އޮ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ުކރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަަމށް މި    ފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ މަސައްަކތްތައް އެއްފަހަރާ ުކރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި  މަސައްކަތް ހަާވލުކުރަން ވާނީ، އެއް މަސައްކަތެއް ) 1(

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އެއް މަސައްކަތެއް ބައިބައިކޮށް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހޯދައި، ވަކިަވކިން ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް 

 ފަދަ ކަންކަމާއި އެއް މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ) ގައިމގެ (ވަނަ މާއްދާ 8.01 ވާއިދުގެގަ



 އޮޑިޓަރ ެޖނެަރލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްިޑްނގ، އަީމރު އަްޙމަުދ މަގު، މާެލ، ދިެވހިރާްއޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯްނ: 3939 332 ީއމެއިލ 

6ގެ  29ސަފުހާ 

ބައި ބަޔަށް ބަހާލައިގެން، ވަކިަވކިްނ އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދައި އެ އަންދާސީ  ،ތިތަކެބެލެވޭއެއްފަހަރާ ގަނެވިދާނެކަމަށް 

ގެ ރުފިޔާ) ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ އަށާރަ އަށް ސަތޭކަ ( 865,218 ޖުމްލަ ގެންހިސާބުތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް

  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވުން؛

 1,000 ގެ ައގުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުން އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީ 8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ) 2(

އްކާ ފަރާތްތަކުގެ ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ތަކެތި ގަންނަން ޖެހޭނީ އެފަދަ ތަކެތި ވި 25,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 ސަރިވސް  ރެކްޝަނަލްކަ މޯލްޑިވްސް ،ނަމަވެސްގައި ކަމަށްވީލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރާތުަކން 

) ޖުމްލަ އެސް ކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީ މެދުވެށް (ޑީޕީއާރުއް މެދުވެރިކޮވިއްކާ ފަރާތެނު އާންމުކޮށް ތަކެތި  ،އިން  129,585ރިކޮށް

) ރުފިޔާގެ ތަކެތި  ން؛ގަނެފައިވު(އެއް ސަތޭކަ ނަވާވީސް ހާސް ަފސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް

ތައްޔާރުކޮށް  ފްތަރެއްދަހިމެނޭ މައުލޫމާތު  އްގެ މުދަލެ ހުރިހާ ލިބޭ ގޮތުގައި ހަދިޔާގެ ނުވަތަ ގަންނަ ތަންތަނަށް ދައުލަތުގެ ) 3(

 މިނިސްްޓރީނަމަވެސް، ތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ގައިބާބު ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެވާނެކަމަށް ބަލަހައްޓަން  ލިޔެ

 ށް އިވާ ގޮތަށްފަ ކޮބަޔާންގައި ގަވާއިދުއެ  ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުން އެ މިނިސްޓްރީގެއާއި އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް 

ރަިޖސްޓަރީ އާއި ހަރުމުދަލާގުޅޭ ަކންކަން ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން؛ހަރުމުދަލުގެ 

  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ މެދު ދެކޭގޮތް 

  މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި،

ދު ދެޭކގޮތް ބިނާކުރެުވނު މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެ(ހ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ 

ނޑުގޮތެއްގައި މިނިއަށް ) 2( އިން ) 1އަސާސްގެ ނަމްބަރު ( ހޯމް ސްޓްރީ އޮފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މައިގަ

ންގެ މަޖިލީހުން އެ ތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތު އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދު 2014ޑިސެމްބަރު  31އެފެއާޒްގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަ ންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ    ތަށެވެ.މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮކަ

ވަރާމެދު ދޭެކގޮތް ބިނާކުރެވުނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިން ،(ށ) އަދި

ހެން މާލީ ކަނަްކން، އެހެނިހޯމް އެފެއާޒްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފިޔަވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގައި ) 3(އަސާސްގެ ނަމްބަރު 

ނޑު ގޮތެއްގައި، ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާ  މައިގަ

  އެއްގޮތަށެވެ.



 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

  މައްސަލަތައް  ރުމުގައި ހުރި ބަޔާންތައް ކޮންސޮލިޑޭޓް ކު މާލީ  . 1

 އެންޑް ނޭންސް ފި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ އާއި  12 ބާބު ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ތައްޔާރުކުރަން ހިސާބުތައް  ދައުލަތުގެ 

 ކްޓަރސެ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2012/04 ނަމްބަރު ސަރިކއުލަރ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޓްރެޜަރީގެ

ރޑްސް  އެކައުންޓިންގ  ގެ" ޓިންގއެކައުން އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް  ދަ އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް): "އިޕްސަސް (ސްޓޭންޑަ

ރޒުން ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީންޕެރެގްރާފަށް ިރޢާޔަތްކުރާއިރު  1.6.5 ނަމްބަރު  މާލީ  ޓެޑްކޮންސޮލިޑޭ ހުށަހަޅާ ތައްޔާރުޮކށް އެފެއަ

.  ކެއްމުޢާމަލާތްތަ މާލީ އިާދރާތަކެއްގެ ހުރިހާ ހިނގަމުންދާ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އެ މިނސްޓްރީއާއި އެ ބަޔާނުގައި ހިމަނަންޖެހެއެވެ

ރޒުން  ހޯމް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ނަމަވެސް  މިނިސްޓްރީގެ އެ  ނުގައިބަޔާ  މާލީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް  އަހަރުގެ ވަނަ  2014 ހުށަހަޅާފައިވާ އެފެއަ

 ހިނގާފައިވާ ނަށް އެހާތަ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ނޭޝަނަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ދިޔަ ހިނގަމުން ނިޔަލަށް  ގެ 2014 އޭްޕރިލް 13 ދަށުން

 އޮތޯރިޓީ  ނިކޭަޝންސްކޮމިއު ބަދަލުކުރެވުނު ދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ އެ ގައި 2014 ޖޫން 18 ،ހިމަނާފައިނުވާއިރު މުޢާމަލާތްތައް މާލީ

  މުޢާމަލާތްތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މާލީ ހުރިހާ ވަނައަހަރުގެ 2014 މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް

 ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ ގެ ނިޔަލަށް  2014އޭޕްރިލް  13 އަށް،ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެހެންކަމުން، 

ސާސް ދެ ާހްސ އެއް މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ފަން ( 1,752,650 ދައްކާ ސްޓަމުންކަމަށް ޕަބްލިކް އެކަުއންޓިންގ ސިލިބިފައިވާ 

އަން ތިން މިލި( 3,480,584ކަމަށް އެ ސިސްޓަމުން ދައްކާ  ކޮށްފައިވާޚަރަދުއާއި އެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ) ރުފިޔާ ހަސަތޭކަ ފަންސާސް

މާީލ ންސޮލިޑޭޓެޑް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ކޮ ފް މިނިސްޓްރީ އޮ) ރުފިޔާ ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް 

  ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ނުކަމަށް ޕަބްލްިކ ލިބު ގައި  ގޮތުއާމްދަނީގެ ގެ ނިޔަލަށް  2014ޖޫން  17އަށް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ސްކޮމިއުނިކޭޝަން ،އަދި

ސް ހަ ސަޭތަކ އެއް މިލިއަން ހަސަތޭކަ އެކާވީސް ހާ ހަތްދިހަ( 71,621,612 ރެކޯޑު ކޮށްފައިވާއެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގައި 

) ރުފިޔާ   އަށާވީސްލިއަން މިހަތަރު ( 4,028,431 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ސިސްޓަމުން ދައްކާއާއި އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ބާރަ

 ،ކުގައި ހިމަނާފައިވިޔަސް މާލީ ބަޔާންތަޑް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެފް ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮ) ހަތަރު ަސތޭކަ ތިރީސް އެކެއްހާސް 

 ޓެޑްޓްރީގެ ކޮންސޮލިޑޭމިނިސްމި މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އެ އޮތޯރިޓީ ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ކަމަށްވާތީ 

  ފާހަގަ ކުަރމެވެ. ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަންވެސްމި މުޢާމަލާތްތައް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 

އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

 ވަނަމާއްދާގައި 15.03 ގެ ) 2017 ފެބްރުއަރީ 20( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ ތައްޔުާރކުރުމަށް ހިސާބުތައް  ދައުލަތުގެ 

ރޑްސް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރިޕޯރޓިންގ ލްފައިނޭންޝަ): "އިޕްސަސް( ސްޓޭންޑަ

 ިހމެނުމަށް  ކުގައިިހސާބުތަ މާލީ ޚަރަދު ހިނގި ފައިސާއާއި ލިބުނު  ،އެއްގޮތަށް އާ" އެކައުންޓިންގ ފްއޮ  ބޭސިސް ޭކޝް ދަ އަންޑަރ

  .ދަންނަވަމެވެ



 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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8ގެ  29ސަފުހާ 

  ކޭޝް އެކައުންޓިންގގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުން  . 2

ރޑްސްދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާުރުކރަންވާނީ   : (އިޕްސަސް)އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ލިއްޔަތުގެ މާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ދައުލަތުގެ 

ގައި  2012/04 އްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރުއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލި  12ގަވާއިދުގެ ބާބު 

. ރޑްގެ ދަށުން ޚަރަދެއް ޚަރަެދއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ޗެކު ލިޔެ ކޭޝްބުކްގަިއ  މި ސްޓޭންޑަ

. ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ުކރުމަށް ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެުދމަށް ހުއްދަ . އަދި ފައިސާދޭ ތާރީޚުގައެރެކޯޑު ުކރާ ާތީރޚުގައެވެ ލިބުނު  ،ވެ

  ފައިސާއެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ މުއައްސާއަށް ފައިސާ ލިބުމުންނެވެ.

ޅޭ ޗެކް ލިޔެ ކޭޝްބުކްަގއި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދުތައް ހިަމނާފައިވަނީ އެ ޚަރަަދކާގުހޯމް އެފެއާޒްގެ އޮފް  މިނިސްޓްރީނަމަވެސް 

ބްލިކް އެކައުންޓިންގ ކުރުމަށް ބޭނުްކ ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ހުއްދަޭދ ތާރީޚުގައި ނޫންކަމާއި، ޕަ ރެކޯުޑކުރާ ނުަވތަ އެ ޚަރަދެއް

 . ށުން ހިނގަމުންދިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ދަމިނިސްޓްރީއާއި  ،މިގޮތުންސިސްޓަމަށް ޚަރަދު ޕޯސްްޓކުާރ ހިސާބުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ  2014އިން ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް އަެކއުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެ  2013 އިދާރާތަކުން

ވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ (ތޭވީސް މިލިއަން ނު 23,991,746އަހަރު ޗެކް ލިޔެވުނު ނުވަތަ ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ އެޕްރޫވްކުރެވުނު ޖުމްލަ 

ނިސްޓްީރއާއި ވަނަ އަހަރުގެ މާލީހިސާބުގައި ހިމަނާފައި ނުވާއިރު، މި 2014 ރުފިޔާއް) އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެ

ސްޓްކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯ 2014މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ އިދާރާތަުކން 

 5,732,127މްލަ  ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ އެޕްރޫވްކުރެވުުނ ޖުވަނަ އަހަރު ޗެކް ލިޔެވުނު ނުވަތަ 2015ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން 

ގައި ހިމަނާފައިވާކަން ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު 2014) ރުފިޔާ ފަސް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ތިީރސް ދެ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތާވީސް(

  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

އް، އެމާލީ އަހަރެއް ނިމޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލެ އަދި، މާލީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް، ނުވަތަ

ހުށަހަޅައި، އެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް 30ފަހުން އަންނަ ސަުރކާރު ބަންދުނޫން 

(ދައުލަތުގެ  3/2006ރު ދާކުރުމަށް ާޤނޫނު ނަންބަބިލުގައިވާ ފައިސާ ނިމުނު މާލީ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ފައިސާއިން އަ

. މިކަަމީކ އަހަރުން އަަހރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ) ހުއްދަުކރެއެވެ ޜަރީއިން ނެރޭ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

. މިކަމަކީވެސް ޭކޝް ބޭސިސްއަށް އެކައުންޓް ކުރުމުގެ . އުސޫއެންގުންތަކަށް ބިނާކޮށް ބަދަލު އަންނަ ކަމެކެވެ   ލުތަކާ ޚިލާފުކަމެކެވެ

ްނ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި ޕަބްލިކް އަެކއުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޚަރަދު ވައުޗަރު ޕޯސްޓުކުރާ ހިސާބު

އެ މާލީ އަހަރުެގ  އްމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމާއި، މާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު، އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް އެ ޚަރަދުތަ

ލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމަށް ހުއްދަުކރުމަކީ 'ކޭޝް ބޭިސސް އެކައުންޓިންގ" ގެ އުޞޫ

. އެހެންކަމުން، މިގޮތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުަތއް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުުކރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކަ ނޑައެޅިފަކަެމކެވެ އިވާ އަސާސްާއ ީކ، ކަ

  އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުުކރެވޭ މާލީ ބަޔާންތަކެއްކަަމށް ނުވާނެއެވެ.



 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަމާއްދާގަިއ  15.03ގެ ) 2017ފެބްރުއަރީ  20( ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުުކރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  (ހ)

)ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރޑްސް (އިޕްސަސް ންޝަލް "ފައިނޭ :އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެއކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

މާލީ ރަދު ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަ ،ރިޕޯރޓިންގ ައންޑަރ ދަ ޭކޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ އެއްގޮތަށް

  ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހިސާބުތަކުގައި 

ންނަ މުޢާމަލާތްތައް އި ޕޯސްޓްކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ހުމާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގަ  (ށ)

ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހާިސބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެއާ ގުޅިގެން މާލީ ބަޔާންތަކަށް ގެންނަން

 ވަމެވެ.މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަްށ ދަންނަ

)އި   (ނ) ރޑްސް (އިޕްަސސް ގ އަންޑަރ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިން :ންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

 ވާ އި ބޭނުން ކޮށްފައި ިހމެނުމުގަޚަރަދުޕެރެގްރާފުގައިވާގޮތަށް،  1.9.41ގެ ނަމްބަރު  ދަ ކޭޝް ޭބިސސް އޮފް އެކައުންޓިންގ"

 ނާފައިވާ ޚަރަދަށް ހިމަގައި ތަކުމާލީ ހިސާބު ގެ ބާވަތުން ގުޅިގެން ނުވަތަ މުއައްސަސާވަގުތާއި ނުވަތަސްގެ ސަަބބުން އަސާ

ނޯޓުތަކުގައި  ންތަކާގުޅޭބަޔާމާލީ ކޮށް ޚަރަދުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރު ހެންކިން އެނގޭނޭވަ  ފަރަގުއަންނަ 

  ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  ބަހާލައިގެން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވުން ބައިބަޔަށް  . 3

 އެއް ކަމަށާއި ގޮތަށް ުކރެވޭނެ އެއްފަހަރާ  މަސައްކަތްތައް  ބެލެވިދާނެ ކަމުގައި މަސައްކަތެއް އެއް ،ވާނީ ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް

 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގެ ދައުލަތު ނުވާނެކަމަށް ހަވާލުކޮށްގެން ވަކިވަިކން ،ހޯދައި ހިސާބުތައް އަންދާސީ ބައިބައިކޮށް މަސައްކަތެއް

)   25,000މަސައްކަތުގެ އަގުއަދި  ވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި ގައި) މ( މާއްދާގެ ވަނަ 8.01  ޔާއިން ފެށިގެން ރުފި(ފަންސަވީސް ހާސް

1,500,000  ( އްޗެއް ުކރަންވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް  ރުފިޔާއާ(އެއް މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ހާސް

ތެއް ހޯދާނީ ޢާންމުކޮްށ ގަޅު ފަރާނހައްދަންވެއްޖެނަމަ، އެމަސައަްކތްކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހައްދަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަ

އި (ށ) ގަ  ގެ 8.15 ވާއިދުގެގަ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެކަމަށް ކޮށްގެން ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގެންއިޢުލާނު

.    ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2014 އިން  ސަރވިސް ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް އާއި  ސަރވިސް ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސްނަމަވެސް، 

) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު 25,000އަގު އޭގެ ޖުމްލަ  ކަންތައްތަކަކީ،ބައެއް  އަދި އެއްފަހަރާ ކުރުުމގެ ފުރުޞަތުއޮތް ، (ފަންސަވީސް ހާސް

ކަން ކުރުވާވައިވާ ަމސައްކަތްތަކެއްަބއިބަޔަށް ބަހާލައިގެން އިޢުލާން މަސައްކަތްތަެކްއ ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނަމަވެސް، 

. އެގޮތުން  ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  ފަސް ސަތޭކަ ނަވާރަ ހާސް ނުވަ( 519,984 އިން ސަރވިސް ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ތިން ( 345,234 އިން ސަރވިސް ކަެރްކޝަނަލް މޯލްޑިވްސްމާއި، ބަހާލައިގެން ގަނެފައިވާކަބައި ބަޔަށް ކެތި ) ރުފިޔާގެ ތަހަތަރެއް

ފާހަގަުކރެވެއެވެ.  ންބަހާލައިގެން ގަނެފައިވާކަބައި ބަޔަށް ) ރުފިޔާގެ ތަކެތި ތިރީސް ހަތަރެއް ދުއިސައްތަހާސް  ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް 
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ގޮތްވަނީ އެހެންކަމުން، ިމގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައިކަން ޔަގީން ކުރެވޭ

  ނުވެފައެވެ.

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

) ގައި ހއްދާގެ (މާވަނަ  10.29ގެ ) 2017ފެބްރުއަރީ  20( ގަވާއިދު ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  މަސައްކަތް  (ހ)

  .ދަންނަވަމެވެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ކަންތައްތައް ވަކިވަކިންނުކުރުަމށްބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، އެއް

ގަތުމާއި  ތަކެތި) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ހގެ ( 10.31ގެ ) 2017ފެބްރުއަރީ  20( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  (ށ)

)  35,000އަގު މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި ޚިުދމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  އަށްވުރެ ުރފިޔާ (ތިރީސް ފަސް ހާސް

ދަންނަވަމެވެ.ކުރުމަށް ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާ ، ބޮޑުވާނަމަ

ތަކެތި ގަނެފައިވުން  އް މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ނުވިއްކާ ފަރާތެ އާންމުކޮށް  . 4

(އެއް ހާސް)  1,000 ގުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުން އެއްފަހަރާ ގަންނަ ތެަކތީގެ އަ 8.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

)  25,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  ދަ ތަކެތި ވިއްކާ ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ތަކެތި ގަންނަން ޖެހޭނީ އެފަ(ފަންސަވީސް ހާސް

. ނަމަވެސް   ސަރވިސް  ރްެކޝަނަލްކަ މޯލްޑިވްސްފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހުއެވެ

މުކޮށް އެދަފަ ތަކެތި އާންޓީ މެދުވެރިކޮށް ކަމާއި، ެއފަރާތަކީ އެސް ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޑީޕީއާރުއިން ބައެއް ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ 

. މިގޮތުން  އްވިއްކާ ފަރާތެ  129,585ޖުމްލަ  އަށްސަރވިސް ަކރެްކޝަނަލް މޯލްޑިވްސްވަނައަހަރު  2014ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ފާހަގަ ވާކަންއިގަނެފަސޮސައިޓީ މެދުވެިރކޮށް  އެ (އެއް ސަތޭކަ ނަވާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ތަކެތި 

   ކުރެވުނެވެ.

  ގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.ގޮތުގައިކަން ޔަގީން ކުރެވޭއެންމެ ފައިދާހުރި  ށްހޯދިފައިވަނީ ދައުލަތަ  ތަކާއި، ތަކެތިޚިދުމަތް ވީމާ، މި

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އެއްފަހަާރ  ތިން ގެމަވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު  10.24ގެ ) 2017ފެބްރުއަރީ  20( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  (ހ)

)  35,000 އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ  ގަންނަ ތަކެތީގެ ނުވަތަ  ފަދަ ތަކެތިރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ އެ(ތިރީސް ފަސް ހާސް

ށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން ހޯދައި، އެ ކޮޓޭޝަންތައް އަޅާކިޔުމަކުން ކޮޓޭޝަން ފަރާތަ (ތިނެއް) 3ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން 

 .ދަންނަވަމެވެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަުޅ ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 

ގަތުމާއި  ތަކެތި) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ހގެ ( 10.31ގެ ) 2017ފެބްރުއަރީ  20( އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުދަ  (ށ)

)  35,000އަގު މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި ޚިުދމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  އަށްވުރެ ުރފިޔާ (ތިރީސް ފަސް ހާސް

  ދަންނަވަމެވެ.ކުރުމަށް ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާ ، ބޮޑުވާނަމަ
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ރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ޓަހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސް  . 5

 އެއްރަޖިސްޓަރީދަލުގެ ހަރުމު ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާއާއި އެތަނުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ

ހަރުމުދަލުގެ  ށްއިވާ ގޮތަކޮށްފަބަޔާން ބާބުގައި ވަނަ 7ގެ ގަވާއިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އި ވީނަމަވެސް ކޮށްފަތައްޔާރު އެ އިދާރާތަކުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބު މަކުރަންވާނެ ަކމަށް އެހަރުމުދަލާގުޅޭގޮތުން ފުރިހަ ،ނުވާކަމާއި ބަލަހައްޓާފައި  އަްޕޑޭޓްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ

. ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ބަލަހައްޓަމުން ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް    ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ވާތީ ންބަރު ޖަހާފައި ނުނަ  ކޯޑުހަރުމުދަލުގެ ގެ ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި  ކަރެކްޝަަނލް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް އާއި މިނިސްޓްރީ މިގޮތުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަަނލް އި ން ފާހަގަކުރަމެެވ. އަދި މިނިސްޓްރީއާނުވާކަ  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ފުރިހަމަކަން ކަށަވަރުުކރެވިފައި

ހަރުމުދަލުގެ އެކަން  ކުރުމަށްފަހުބަދަލުބައެއް ހަރުުމދާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް  ގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ސަރވިސް

. އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނެތްކަން ގައިރަޖިސްޓަރީ   ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

ގައި ރަޖިސްޓަރީެގ ހަރުމުދަލު ހޯާދފައިވާ ބައެއް ތަކެތި އަށްލްޑިވްސް ަކރްެކޝަނަލް ސަރވިސްވަނަ އަހަރު މޯ 2014އެހެންމެ ހަމަ

ވެސް ހަރުމުދަލެއްގައި ތެރެއިން ސާންޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި އެއް ލުގެހަރުމުދަވަނައަހަރު ގަނެފައިވާ  2014 މާއި،ފައި ނުވާކަ ހިމަނާ

ގައި ިހމަނާފައި ނުވާކަން ރަޖިސްޓަރީޖަހާފައިނުވާކަމާއި، އެތަކެތި ގަތް އަގު ހަރުމުދަލުގެ  އި ޖަހަންޖެހޭ ކޯޑު ނަމްބަރުހަރުމުދަލުގަ

ޖިސްޓަީރގަިއ ރައުޅަނދެއް ހަރުމުދަލުގެ  10ތެރެއިން  އުޅަނދުގެ 16 ވާގެ މިލްކިއްޔާތުގައިއަދި އެ އިދާރާ ހަގަކުރަމެެވ.ފާ

ޖިސްޓަރީގަިއ ރަ އަގު އެ ހަރުމުަދލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނާފައިވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގެ ،މާއިފައި ނުވާކައެއްވެސްގޮތަކަށް ހިމަނާ

ގެ ހަރުމުދަލުގެ މާފުށީ ޖަލު އައްސޭރި ޖަލާއި ކ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެެވ.ހިމަނާފައި

. އޮޑިޓަރުންނަށްރަޖިސްޓަރީ    ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަުކރަމެވެ

ތަނަށް އަގާއި، ދަލުގެ  އެ އޮތޯރިޓީގެ ހަރުމުން ވެސްރަޖިސްޓަރީހަުރމުދަލުގެ  ވްސްގެމޯލްޑި އޮފް  އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްއަދި 

.ފާހަގަކުރަ  ހަރުމުދަލުގެ ހާލަތު ފަދަ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ނުވާކަން  ،އިޚާތަކެތި ލިބުނު ތާރީ   މެވެ

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ންތަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ދައެ ތަ ،ވީމާ، މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުން

އަގު ރުމުދަލުެގ ބައެއް ހަގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާތީއާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި 

ހަކަން ޔަގީންކުރެވޭގޮތްވަނީ ލުގެ އަދަދުގެ ސައްވާ ހަުރމުދަބަޔާނުގައިމިލްކިއްޔާތުގެ  ގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑްމިނިސްޓްރީހިމަނާފައިނުވާތީ، 

  ނުވެފައެވެ.

މަކާ ުކރިމަތިލާން މާލީ ގެއްލު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ނުބެލެހެއްޓޭނަމަ ހަރުމުދަލަށް ވާނުވާ ނޭނގި، ދަލުގެ ކަްނކަންހަރުމު

  ޖެހުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެކެވެ.

  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ހަުރމުދަލުގެ  ށް ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ 11ގެ ) 2017ފެބްރުއަރީ  20( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  (ހ)

މަށް އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓު ރުމުދަލުގެ ކަންކަން އެ މާއްދާއާއިމަށާއި، ހަ ބެލެހެއްޓުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ފުރިހަމަ 

  ދަންނަވަމެވެ.
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