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c

ު

ޭދ ރިޕޯޓު  ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔްނތަަކްށ ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް  2015 ގެ ެއިޑުއކޭަޝން  ޮއފް  ިމިންސްޓރީ

ުގެުއެޑިއުކޭޝަންުުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު
މާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއަށްު

ުފުުތަޢާރަު

ގެުއެޑިއުކޭޝަންމިިނސްޓްރީުއޮފްުދަށުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުުގެ )އޮޑިޓްުޤާނޫުނ(4/2007ުުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤާނޫނުުނަްނބަރު
މާލީުބަޔާންތަކާމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުފައިވާކޮންސޮލިޑޭޓްުކޮށްއަހަރުގެުުގައިުނިމުނުުމާލ2015ުީުޑިސެންބަރ31ުު

ކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދ2015ުުުގެުއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީުއޮފްުުމާއި،ބަޔާންކުރު
އެުމިނިސްޓްރީގެުމަޤުޞަދުތައްުޙާޞިލްވާުގޮތަށް،ުބަޖެޓުަގިއުު،މަޖިލީހުންުއެުމިނިސްޓްރީއަށްުފާސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓާުއެއްގޮތަށް

ު ުއާއި، ުތެރޭގައިޯތ ުހުދޫދުގެ ުަކނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ ުއޮްފުމިކަ ނިސްޓްރީ
ުޤާނޫ ގެއެޑިއުކޭޝަން ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުބަލަހައްާޓފައިވަނީ ުހިންގާ ުކަންކަން ުގަމާލީ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ވާއިދާުނާއި

ުބަލައި ުބަޔާންުކރުމާއިު،އެއްގޮތަށްތޯ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރާމެދު ުޢަަމލުކުރެވިފައިވާ ކުރަންުުއިޞްލާޙުު،އެއަށް
2006/3ުުކަންކަންުޤާނޫނުުނަްނބަރުުއެފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަމާމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓުގައިުޖެހޭކަމަށްު

 ގެއެޑިއުކޭޝަންމިނިްސޓްރީުއޮފްުމަތިންުުގޮތުގެ މާއްދާގެު)ހ(ުއާއިުއެއްގޮތްވާ ވަނ36ުަގެު(ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުު)
ުމާލީު ުހުަށހެޅުމާޒިންމާދާރު ުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،އެކުވެރިޔާއަށް ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުބ213ުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމާއްދާގައި ުނެފައިވާުވަނަ

ުމަތި ުގޮތުގެ ުން ުކަންކަން ުރައީއެ ުމަޖިލީހަށާއި ުރައްޔިތުންނަްށުުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓް
ުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުއޮފީހުގެުވެބްަސއިޓްުފެންނާނެެހންުމި

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔާންކޮށްފަ ކަމާމެދުުސައްޙައިވާނީުމާލީުަބޔާންތަކުގެުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ު ުބައިގައި ުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަ ުުބަޔާންކޮށްފައިާވނީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމާލިއްޔަތުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫާނއިދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ

ުނިންމުންތަކާއިުު،މިްނވަރާއިުޢަމަލުކޮށްފައިވާުގަވާއިދަށް ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ުޚަރަދުކުރުމުގައި، ުބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީގެ
ުުގޮތެވެ.އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވާުމިންަވރާމެދުު

ު ުރިޕޯޓާއެކު ުުހިެމނިފައިވާުއަށ39ުްއިްނ22ުުުޞަފުޙާމި ުއޮފް ުއެޑިއުކޭޝަންމިނިްސޓްރީ ގައ2015ުުިުޑިސެންބަރ31ުުގެ
އަހަރުގެުއަހަރީުާމލީުބަޔާންތަކުގައިުހިެމނޭުފައިސާުލިބުނުުޮގތާއިުހޭދަކުރެވުނުުޮގުތގެުބަޔާނާއި،ުފާސްކުރެވުުނުމާލީުނިމުނުު

ުއެ ުުބަޖެޓާއި ުބަޔާނާއިބަޖެޓުން ުު،ހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ުއޮޑިޓްުުބަލައިުއޮފީހުންުމިުވަނީުުނޯޓުތައްުތަފްޞީލުުގުޅޭުބަޔާންތަކާުއެ
ުޒިންމާތަކުގެުުމާލީުބަޔާނާއިުމިލްކިއްޔާތުގެު،ހިމެނިފައިވާުއަށ42ުްއިނ40ުުްޞަފުޙާުުރިޕޯޓާއެކުުމިުއިތުރުންުމީގެު.ކޮށްފައެވެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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އެުބަޔާންތަކާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވިފައިާވުު.ކޮށްފައެވެުއޮޑިޓްުލައިބަުއޮފީހުންުމިުވާނީުޯނޓްަތއްވެސްުގުޅޭުބަޔާންތަކާުއެުބަޔާނާއި
ުއެއްގޮަތްށު، މައްސަލަތައް ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުޤާނޫނާއި ުާމލިއްޔަތުގެ ު"ދައުލަތުގެ ުދެވަނަބައި ުރިޕޯޓްގެ މި

ުގައިުހިމަނާފައިުވާނެއެވެ. ރިޕޯޓް"ޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔާންކުރާު

ު މި ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވިފައިވާ ުރިޕޯޓުގައި ުއޮްފ ުއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަންުގެ އިސްވެރިންނާ
ުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަަވމެވެ.ުުހުރިހާުބޭފުޅުންނަށްުމިު ފާހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓްގައިުއެހީެތރިވެދެއްވި

ު

ބަޔާންކުރާުރިޕޯޓްުުމާމެދުުދެކޭގޮތްުކަުޙަުސައްމާލީުބަޔާންތަކުގެު

ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔާރުކޮުމާލީުބަޔާންތައްު

ު،މަތިން)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ުއާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގ2006/3ުުެޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ު ުއޮފް ުބެލެހެއްުޓމާއިުގެއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ުކަންތައްތައް ުއެއްގޮތަށްުު،މާލީ ުޙަޤީޤަތާ ުހިސާބުތައް ުމިނިސްޓްރީގެ އެ

ުތައްޔާރުކޮށް ުފުރިހަމަކަމާއެކު ުސަރކިއުލަރު،ސައްޙަކަމާއި ުމާލިއްޔަތާބެހޭ ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް  މިނިސްޓްރީ
ނޑާއިު ،އިނ4/2012ް) )ނަންބަރު: ނޑައަޅާފައިވާުއޮނިގަ ދިެވހިުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުގެުމާލީުބަޔާންތައްުތައްޔާރުކުރުމަށްުކަ
ު،ށްއެޑިއުކޭޝަނައޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީުމިނިްސޓްރީުއޮފްުު،މިުއަހަރީުމާލީުބަޔާްނތައްުއެކުލަވާލައިު،އެއްގޮތަށް

ނޑައަޅާފައިވާުމާލީުުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(46ުެގުު)ަދއުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނ(2006/3ުޤާނޫނުުަނންބަރުު ގެުަދށުންުކަ
ފާސްކުރެވުނުުބަޖެޓާއިުއެުބަޖެުޓްނުު،ޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުފައިސާުލިބުނުގޮތާއިުހޭަދކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔާނާއި

ުބަ ުފައިނޭންޝަލްުު،ޔާންހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ު)އިޕްސަސް(: ުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑް ުޕަބްލިކް "އިންޓަރނޭޝަނަލް
ނޑުުލާޒިމްުކުރެއެވެ.  ރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއާުއެއްގޮތަށްުތައްޔާރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ނޑުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުމިުއަދި ުމައިގަ ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ު ޚިޔާނާތެއް ނޫންުސައްޙަގޮތެއްގައި
އެކަށީގެންާވުހަރުދަނާުއިންޓަރނަލްުކޮްނޓްރޯލްތައްު، ލޫމާތުުނުހިމެޭނުމާލީުބަޔާްނތަކެއްުތައްޔާރުކޮށްުހުށަހެޅުމަްށުބޭނުންވާމައު

ށްުއެކަށީގެންވާުމާލީުހިސާބުުބެލެހެއްޓުމާއިުާމލީުބަޔާންތައްުއެކުލަވާލުުމެގުފަރުމާކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްުޓމާއި،ުމުއައްސަސާއަ
މާއި،ުއެކުލަވާލުުތައްބަޔާންުމާލީުއަހަރީު،މާއިހިސާބުުބެލެހެއްޓުސިޔާސަތުތައްުޚިޔާރުކޮށް،ުއެުސިޔާސަތުތަކާއިުއެއްގޮތަށްުމާލީު

އެއްުއަންދާޒާއެކަށީގެންވާު ޙާލަތަށްުރިޢާޔަތްކޮށްު،ނަމަރާކުުނުންބޭުއަންދާޒާއެއްުއެއްވެސްުއަދިުމާލީުބަޔާންތައްުއެކުލަވާލުމުގައިު
 ބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުމަސް ުއޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުލިއްޔަތަކީ ުއޮފް ުމާލީ ގެއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ުއެުއަހަރީ މާީލުުބަޔާންތަްއުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު
ރޑްސްުޭނޝަނަލްުރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓްުއްބަޔާންތަުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމާލީުމިުބަޔާންތަކަށްުރައުޔުއެއްުދިނުމެވެ. ސްޓޭންޑަ

ު ުސުއެއްގޮތަށެުއާއޮޑިޓިންގއޮން ުއޮޑިޓަރުންގެ ުވެ. ުޢަމަލުކުރުމާއި، ުއެއްގޮތަށް ނޑާއި ުމިންގަ ުބަޔާންތަކަކީުުމިުލޫކީ ުމާލީ އަހަރީ
ނޑުގޮތެއްގައި ުޙަސައްުމައިގަ ުބަޔާންތަކެއްު،ނުވާުހިމެނިފައިުލޫމާތުމައުނޫން ުއެކަށީގެންވާ ުދެނެގަކަން ނެވޭގޮތަްށުޔަޤީންކަމާއެކު

ުކަތްުރާވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލާޒިމްކުރެއެވެ.އޮޑިޓްުމަސައް

http://www.audit.gov.mv/
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4 ގ45ުުެސަފުހާު  

ކަންުކަށަވަރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންާވުސައްޙަލޫމާތުތަކުގެުމައުތަކާއިުދުއަދައޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމާލީުަބޔާންތަކުގައިުހިމެނޭު
ުބިނާވެގެންވަީނު ުއިޖުރާތުތައް ނޑައަޅާ ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރާތުތައް ުއެ ނޑައަޅައި ުކަ އިޖުރާތުތަކެއް

ނޑުގޮތެއްގައިު ލޫމާތުތައްު)ޮއޅުވާލުންތަކާއިުއޮޅުންތަކުެގުމައުނޫންުސައްޙައޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލް"ުަޖޖްމަންޓަށާއި،ުމައިގަ
ުފުރު ުހިމެނުމުގެ ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ ުނަމަވެސް( ުފުރުޞަސަބަބުން ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުމިންވަރެއްގެ ުއޮތް ުއޮތްުޞަުތ ުުތތައް

މުއައްސަސާގެުއިން މާލީުބަޔާންތައްުތައްޔާރުކުރުމާއިުހުށަހެޅުމާއިުގުޅުޭ، ޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްުއޮޑިޓަރުްނުމިންވަރުުބެލުމުގައުި،
ުރަނގަޅުު ުސިޔާސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިާވ ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔާރުކޮށް ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ރިއާޔަތްކުރުން

ުތައްޔާރުކުރުމުގައިު ުބަޔާންތައް ުބެލުމާއި،ުމާލީ ުއަންދާޒާސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ުއެއްވެސް ުބޭނުންމެނޭޖްމަންޓުން ކޮށްފައިވާނަމަ،ުއެއް
ު ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއަދި ުބެލުމާއި ުއަންދާޒާއެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދާޒާއަކީ ުބޭނުންކުރި ުގޮތްުޖުމުލައެ ުހުށަހާޅާފައިވާ ގޮތެއްގައި

ުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ު ުހިމެނޭ ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުދުއަދައޮޑިޓެއް ުމައުތަކާއި ުވާގިދޭުޙަސައްުލޫމާތުތަކުގެ ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ކަން
ުބަޔާންތަކުގައިު ުމާލީ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމާއެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރާސާކުރުމުގެ ުބަލައި ުއަށް ުބޭސިސް ުޓެސްޓް ހެކިތައް

ުމުއައްސަސާގެ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު ުއޮޅުވާލުންތަކާއި ުއޮޅުންތަކާއި، ުއެންމެހާ ުއެކަށީގެންވާ ުހުރުން ުހުރެދާނެުތެރޭުއެކުލެވިފައި ގައި
ުއޮިޑޓުގައިުފާހަގަުކުރެވިގެންދާނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވާނެއެވެ.ުކަންތައްތައްު މެހާުހީނަރުންއެ

ުހޯދިފައިވާކަމަްށު ުހެކި ުއެކަށީެގންވާ ުމިންވަރަށް ުބޭނުންވާ ުބަޔާންކުރުމަްށ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔާންތަކާމެދު މާލީ
ނޑުމެންުޤަބޫލުކުރަމެވެ. ުއަޅުގަ

އޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުކޮލިފައިޑްު

ުފިނޭންސްުުއޮފްުމިނިސްޓްރީު،ބޭނުންކުރުމަށްުހުށަހެޅުމުގައިުތައްޔާރުކޮށްުބަޔާންތައްުމާލީުއޮފީސްތަކުގެުދައުލަތުގެުދިވެހި .1
ުނަްނބަރ)ުސަރކިއުލަރުމާލިއްޔަތާއިބެހޭުޓްރެޜަރީގެުއެންޑް :2012/04ު ނޑަައޅާފައިވާުއިން( ު،އަސާސަކީުކަ

ުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންަޑރޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަްބލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"
ުބަު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަ ުމާލީ ުކޮށްފައިވާ ުކޮންސޮލިޑޭޓް ުވާއިރު،ުމިނިްސޓްރީގެ ުިމުއަށް ޔާންތަކުގައި

ު ުޚަރަދުތައް ުޚިލާފަށް ުހިނގަމުްނާދުުއެގޮތުން،ުރިޕޯޓުކޮށްފައިވުން؛އަސާސާއި ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓްރީއާއި
ވަނަުއަހަރުގ2015ުުެވަނަުއަހަރުުތެރޭުޚަރަދުުކޮށްފައިވާއިރު،ުއަދ2015ުުިވަނަުއަހަުރގެުބަޖެޓުނ2014ުުްއިދާރާތަކުގެު
ުފައިސާުލިބުނުުގޮތާުހޭދަކުރެވުނުުނަުއަހަރުގެވ2015ުަުމިނިސްޓްރީގެވަނަުއަހަރުުޚަރަދުުކޮށްފައިވާއިރުު،2016ުބަޖެޓުންު

ުބަޔާނުގައި ުއަހަރުުގޮތުގެ ުއެ ުހަމައެކަނި ުހިމަނާފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުތެރޭގައި ުކަށަވަރުުުކޮށްފައިވާގެ ުޚަރަދުތައްކަން
ުކަށަވަރުުކޮށްފައިުނުވުން.ުއަދި،ު ުކުރެވޭނެުފަދަުޚަރަދުުހިމަނާފައިވަނީުކޭޝްުއެކައުންިޓންގެުއުޞޫލްތަކާުއެއްގޮތަށްކަން

އާއިުއެއްގޮތަށްުޚަރަދުުު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝް"، ތީސާބުަތއްުބަލަހައްޓާފައިުނުވާހިުމިނިސްޓްރީގެުގޮތަކަށް
ވެންުނެތްަކންވެސްުބަޔާންތަަކށްުއަންނާނެުއުނިުިއތުރުުދެނެަގނެމިނިސްޓްރީގެުމާލީުނުވުމުގެުސަބަުބންުުރިކޯޑުުކޮށްފައި
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހުރިުުމާލީުބަޔާންތައްުކޮންސޮލިޑޭޓްުކުރެވޭުގްރޫޕްގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުއެއްުމުއައްސަސާއާއިުއަނެއްުމުއައްސަސާއާުދެމެދުު .2
ކޮންސޮލިުފައިސާގެުބާކީުތަކާއި ޑޭޓްުކޮށްފައިވާުމާލީުބަޔާންތަުކގެުތެރޭގައިުހިމެނިގެްނުކުރެވިފައިވާުފައިސާގެުމުއާމަލާތްތައުް،

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


ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރު  
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5 ގ45ުުެސަފުހާު  

ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގު ރޑްު)އިޕްސަސް(ު: ނުވާނެކަމަށްު"އިންޓަރނޭަޝނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަ
ގެު މިަފދ1.6.16ުުައަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު" މަލާތްތައްވެސްުއާމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސުް،

ު ުބަޔާންތަކުގައި ުސްކޫލްަތކަށްމާލީ ުތެރޭގެ ުއަތޮޅު ުަބޖެޓުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމިގޮތުން، ުކަންކަމުގައިުުހިމަނާފައިުވން. ުއެކި
ުފައިސާ ުފޮނުވާ ުއެކައުންޓިންގުއެޑްވާންސްކޮށް ުމިނިުޕަބްލިކް ުބުކްގައި ުކޭޝް ުގޮތުގައިުސިސްޓަމުގެ ުޚަރަދެއްގެ ސްޓްރީގެ

ުރި ުފައިސާއަކީު،ކޮށްފައިވީނަމަވެސްކޯޑު ުޚަރަދުވިުުއެ ުފައިސާ ުނޫންކަމުން،ުއެ ުފައިސާއެއް ުދެއްކޭ ުފަރާތަކަށް ުވަނަ ތިން
މިކަމަށްުރިޢާޔަތްުނުކޮށްުމާލީުބަޔާންތަްއު ކަމަށްވާނީުއެުސްކޫލަކުންުތިންުަވނަުފަރާތަކަށްުފައިސާުދެއްކުމުންުކަމަށްވާއިރުު،

ުމާީލު ުކޮށްފައިވުން.ުއަދި ުތައްޔާރު ުިހންގިފައިވާ ުމިގޮތަށް ުތެރޭގައި ުނިޔަލަްށުމުއާއަހަރުގެ ުއަހަރުގެ ުތެރެއިން މަލާތްތަކުގެ
ފައިސާުލިބުނުުގޮތާއިުޭހދަުކުެރވުނުުގޮތުގެުބަޔާނުގައިުޚަރަދުުނުކުރެވިުހުރިުފައިސާގެުތަފްޞީލުުެދނެގަނެުއެއާުގުޅިގެންު

ުނުވުން.ުހިމަނަންޖެހޭުޚަރަދުގެުސައްޙަުއަދަދުުދެނެގަނެފައި

ވަނަުއަހަރުުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައ2015ުުިސަބަބުންުފައިސާުލިބުނުުގޮތާއިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔާނުގައިުމިހެންވުމުގެު
ދެުމިލިއަންުހަތްދިހަުހަުހާސްުއެއްުސަތޭކަުހަތްދިހަު)ދެުބިލިއަންުހަުސަތޭކަުހަތްދިަހ2,672,076,171ުުހިމަނާފައިވާު
ުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތުން.ުޖުމުލަުޚަރަދުކަންއަކީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހިނގާފައިވާު އެކެއް(ުރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީގެުދަށުންުިހނގަމުންދާުބައެއްުސްކޫލްތަކާއިުއިދާރާތަކުންުނަގުދުުފައިސާއިންނާއިުބޭންކްުެއކައުންޓްުމެދުވެރިކޮްށު .3
ސާާއއިުފައިސާގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުަތކެތީގެުގޮތުގައިުއަހަުރުމަލާތްތައްުފޮތްތަކުގައިުރިކޯޑުކޮށް،ުފައިމުއާހިންގާުފައިސާގެު

އެގޮތުން،ުނިމުނުއިރުުހުންނަންޖެހޭުއަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްުހަރުދަނާުކޮންޓްރޯލްތަކެއްުޤާއިމްކޮށްފައިުނުވުންު.
ު ުއިދާރާތަކަށް ުފައިސާުބައެއް ުުގެލިބޭ ުފައިސާގެހިސާބުތަކާއި، ުބަހައްޓާ ުމާލިއްޔަތުގެުސާބުހިުތިޖޫރީގައި ުދައުލަތުގެ ތައް

ު ުއަދި، ުނުވުން. ުބަލަހައްޓާަފއި ުއެއްގޮތަށް ުވަކިވަކިުގަވާއިދާއި ުގޮތުގައި ުތަކެީތގެ ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ފައިސާއާއި
އިސާއާުބެހޭުއިދާރާތަކުގެުމާލީުބަޔާންތަކުގައިުރިޕޯޓުކުރާުއަދަދަކީުސައްޙަުއަދަދެއްކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްުއެުއިދާރާތަކުގެުފަ

ުކޮށްފައިވާުުކޮންސޮލިޑޭޓްުއެޑިއުކޭޝަންގެުއޮފްުިމނިސްޓްރީު،ަސބަބުންުހިސާބުތަކަށްުރިޢާޔަތްކޮްށފައިުުނވުން.ުމިހެންވުމުގެ
)އެއްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތްުމިލިއަނ167,815,096ުުްުހިމަނާފައިވާުއަހަރުުނިމުުނއިރުުހުރިކަމަށްުބަޔާންތަކުގައިުމާލީ

ުހައެއް(ު ުނުވަދިހަ ުހާސް ުފަނަރަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުހުރިުނިމުނުއިރުުއަހަރުުދަށުގައިުބެލުމުގެުމިނިސްޓްރީގެުއެުުއަކީރުފިޔާ
ުކަށަވަރުުކުރެވެންނެތުން.ުއަދަދުކަންުސައްޙަުުފައިސާގެ

 ކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުމަްއސަލަު،މި ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުސަބަބުގައި ުދެވުނު ުއޮޕީނިއަނެއް ުމާީލުުގެތަކުކޮލިފައިޑް ސަބަބުން
ު ުފިޔަވައިބަޔާންތަކަށް ުފަރަގުތަްއ ުު،އަްނނާނެ ުއޮފް ުއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ުމާީލ2015ުުުޑިސެންބަރ31ުުގެ ުނިމުނު ގައި

ު ުބަޔާން"އަހަރުގެ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތާއި ު"ު"ފައިސާ ުހޭދަކުރެވުނުއާއި ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓާއި ުގޮުތެގުފާސްކުރެވުނު
ުގޮތެްއގައި، ނޑު ުމައިގަ ުއަކީ ުުބަޔާން" ުއޮފް ުއެޑިއުޭކޝަންމިނިސްޓްރީ ުއަހަރ2015ުުުުޑިސެންބަރ31ުުގެ ުމާީލ ުނިމޭ އަށް
ުއާއި ުފައިސާ ުލިުބނު ުޚަރަދާއިމިނިސްޓްރީއަށް ުކުރެވުނު ުފައިސާއިން ުއަހަރުގެުނިޔަލަށް، ުއެ ުުމާލީ ުބާކީ ުއެުހުރި ުއަދި ފައިސާ

ުފާސްކުރެ ުއަހަރަށް ުހޭދަ ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓާއި ުދައްކުވައިދޭ،ުު،ކުރެވުނުގޮތްވުނު ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތާ ތެދުވެރިކަމާއެކު
"އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަްބލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގްުސްޓޭންޑަްޑު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގްުއަންޑަުދަުކޭްޝު

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާުމާލީުބަޔާންތަކެކެވެ.ގ"ުއާުއެއްގޮތަށްުުއޮފްުއެކައުންޓިންބޭސިސް

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

ގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ުބަޔާންކުރާުރިޕޯޓްުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައިު
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމާލީު ގެުއެޑިއުކޭޝަންު

މާލީުޒިންާމދާރުުވެރިޔާުއަދާކުރަންޖެހޭު ގެއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީުއޮފްުށްުުހަށހެޅުމާއިުގުޅޭގޮތުންުތައްޔާރުކޮމާލީުބަޔާންތައްު
ު ުބަޔާންޮކށްފައިާވ ުމަތީގައި ުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްކަމަށް ުމަޖިލީހުންުު،ގެ ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުކުރުމުގައި ޚަރަދު

ނޑައެޅިފައިވާ ުކަންތައްތަކަށް،ުފާސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓާުއެއްޮގތަށް،ުމިނިސްޓްރީގެުމަޤުޞަދުތަްއުޙާޞިލްވާުގޮތަްށ،ުބަެޖޓުގައިުކަ
ުޚަރަދުކުރުމާއި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބެލެު،ބަޖެޓުގައި ުހިންގާ ުކަންކަން ުދައުލަތުގެުމާލީ ހެއްޓުމުގައި

ލީުމާ ގެއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީުއޮފްުވާއިދާުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫ
ުރުުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ޒިންމާދާ

 އޫލިއްޔަތުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔާންކުރުމުގެުއިތުރުންުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުކަމާމެދުުސައްޙަުތަކުގެުމާލީުބަޔާން
ބަޖެާޓުެއއްގޮތަށް،ުއެުިމނިސްޓްރީގެުމަުޤޞަދުތައްުޙާޞިލްވާުގޮަތށް،ުުއަށްުފާސްކޮށްދެއްވިިމނިސްްޓރީރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންު

ުއާއި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުބަޖެޓުގަިއުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަްނތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުމިނިސްޓްރީގެުުބަޖެޓުގައި
ވާއިދާުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައި،ުގައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުމާލީުކަންކަންުހިންގާުބަލަހައްާޓަފއިވަނީުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާ

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުވެސްއެއަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔާންކުރުމަކީ

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމަޖިލީހުންމިނިސްޓްރީގެމި ުރައްޔިތުންގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުފާސްކޮށްދެއްވިުުުބަޖެޓުން ބަޖެޓް
ުޞަމަޤު ުފުރިހަމަކުރުންުޙާޞިދުތައް ުއިޖުރާތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭނުންވާ ުބެލުމަށް ލުކުރުމަށްތޯ

މިުއިޖުރާތުތަކުގެުތެޭރގައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫު ލުކޮށްަފިއުާވއިދާުޚިލާފަށްުޢަމަނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަހިމެނެއެވެު.
ުތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޞަވުމުގެުފުރު

ގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާއިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާޫނނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ނޑުމެންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ހޯދިފައިވާަކމަށްބަޔާންކުރުމަށްުބޭނުންވާުިމންވަރަށްުއެކަށީގެންވާުހެކިު  ުއަޅުގަ
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ުދެކޭގޮތްުުމިންވަރާމެދުުުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުުގަވާއިދަށްުުމާލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުުޤާނޫނާއިުުމާލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެު
އަސާސްތައްުުބިނާކުރެވުނުު

ސްކޫލްތަކާއިުިއދާރާތަކުގެުހަރުމުދަލުެގުއެޑިއުކޭޝަންއާއިުއެުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދާުބައެއްުުއޮފްުމިނިސްޓްރީ .1
ޓައި،ުއަޕްޑޭޓްުކޮށްފައިުަބލަހައްުުތަށްގަިއުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮބާބުުވަނަުހަތްުގަވާއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެުރަޖިސްޓްރީުދައުލަތުގެ

ުހަރުމުދާުނުވާކަމާއި،ުބައެއްުވައްދާފައިުއަށްުރަޖިސްޓަރީުގަނެފައިވާުބައެއްުހަރުމުދާުބައެއްުއިދާރާަތކަށްު،އެގޮތުންުނުވުން.
ެއުަބއެއްުހަރުމުދަލުގައިުނުވާކަމާއިުުހިމަނާފައިުރަޖިސްޓްރީގައިުލޫމާތުތައްމައުުފަދަުއަގުުތަނާއިުހުރިުމުދާުތާރީޚާއި،ުހޯދި

ުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުުމުދަލެއްގެ ުޖަހާފައި ުތަކެތިުހުންނަންޖެހޭުތަނުގައިު،އަދިުނުވުން.ނަމްބަރު ުހުރިތޯުުހަމައަށްުހުރިހާ
ުމާއްދާގައިުވަނ7.11ުަުގަވާއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޗެކުކުރަންވާނެކަމަށްުއެއްފަހަރުުުއަހަރަކުުލަސްވެގެން

ނުވުން.ުޗެކްކޮށްފައިުހަރުމުދާުމިފަަދއިންުވީނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައި

ުއިތުރުން،ު ުބަޔާނުގައިުއަހަރުގެުވަނ2015ުަމީގެ ުގޮތުގައިުުހުރިުފެށުނުއިރުުއަހަރުު،މިލްކިއްޔާތުގެ ުއަގުގެ ހަރުމުދަލުގެ
ު ުތިްނ464,571,332ުުހިމަނާފައިވާ ުހާސް ުއެއް ުަހްތދިހަ ުސަތޭކަ ުފަސް ުމިލިއަން ުހަަތރު ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ )ހަތަރު

ު ުދޭއް(ުރުފިޔާުއަކީ ުތިރީސް ުހުރ2014ުިސަތޭކަ ުއަހަރުުނިމުނުއިރު ުުބާކީުވަނަ )ފަސްދޮޅަސ69,941,418ުުްއަށްވުރެ
ފިޔާުމަދުުއަދަދެއްކަމުގައިުވާއިރުުއޭގެުސަބަުބުލިއަންުނުވަުސަތޭކަުސާޅީސްުއެއްުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުއަށާރަ(ުރުނުވަުމި

ުބަޔާންކޮށްފައިުނުވުން.

ުރިކޮންސައިލްު ުއަދަދުތައް ުހިމަނާފައިވާ ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ ުރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދަލުގެ
2015ުުޑިސެންބަރ31ުުުނުވުމުގެުސަބަބުން،ުިމނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓްުކޮށްފައިވާުމިލްކިއްޔާތުގެުބަޔާނުގައިކޮށްފައިު

ުގެުނިޔަލަށްުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދާުސްކޫލްތަކާއިުއިދާރާތަކުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުއަގުުކަމަށްު
)ހަތްުސަތޭކަުހަތްުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުނުވަުހާސްުއެއްުސަތޭކަުތޭރަ(ުރުފިޔާއަކީުއަހަރ707,909,113ުުުުހިމަނާފައިވާ
ުންުނެތުން.ކަށަވަރުުކުރެވެުއަގުކަންހުރިުހަރުމުދަލުގެުސައްޙަުނިމުނުއިރުު

ުބަލަހައްޓާު .2 ުއެޑިއުކޭޝަނުން ުއޮފް ުފަންޑުންމިނިސްޓްރީ ުދެމެދ2010ުުއާއ1987ުުިުަތޢުލީމީ އިުއެކިއެކިުސްކޫލްތަކާުއާ
)ފަސްުމިލިއަންުހަުސަތޭކަުހަތްދިހަުހަތްުހާސްުތިނ5,677,333ުުްުޖުމްލަުލޯނުގެުގޮތުގައިުކޮލެޖްތަކާއިުޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

ރުފިޔާުދޫކޮށްފައިވާއިރުތިނެއްސަތޭކަުތިރީސްު ފަރާތްތަކުންުފައިސާުދައްކަމުންުނުދިއުމުގެުބައެއްުއެއްގޮތަށްުުއްބަސްވުމާއެ، ު(
 )ދެުމިލިއަންުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތްުހާސްުދުއިސައްތަުސާދަ(2,437,214ުުމިނިސްޓްރީއަށްުލިބިަފއިނުވާބަބުނުް،ސަ

 ފިޔަވަޅުުއަޅާފައިުނުވުން.ު،ވަނަުމާއްދާއާއިުއެއްގޮތަށ1.07ުްދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުމަށްުހޯދުރުފިޔާު
ު 

ުއިތުރުން ުކުު،މީގެ ުޓީޗަރުންގެ ުކުރުމަށާއި ުހާސިލް ުތަޢުލީމް ުމަތީ ުަފންޑުން ުތަުކެގުުރިއެރުމަށްތަޢުލީމީ ުލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ
ުފަރާތްތަކަ ުގިނަ ުގަކަތެރެއިން ުލޯނުތަކަށް ުޫދކޮށްފައިވާ ުށް ުފައިސާ ުނުވުންުވާއިުދން ުލިބިފައި އެގޮތުން،ުއަމިއްަލުު.އަނބުރާ

ުދޫކޮށްފައިވާއިރު،ުއެު)އަށްުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުިތރީސްުހަތްުހާސްުއަށްޑިހަ(ުރުިފޔ8,137,080ުާޖުމްލަުުފަރާތްތަކަށް
ގ2015ުުެުޑިސެންބަރ31ުުު،މުގެުސަބަބުންދައްކަމުންުގެންގޮސްފައިުނުވުފައިސާުުފަރާތްތަކުންުއެއްބަސްވެފައިވާުގޮތަށް

އޭގެުއަދިުހުރިއިރު،ު(ުރުފިޔާުނުލިބިުފަހެއްުސާޅީސްސަތޭކަުުނުވަހާސްުުއަށާވީސް)ހަުމިިލއަނ6,028,945ުުްުނިޔަލަށް

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


ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރު  
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8 ގ45ުުެސަފުހާު  

ފަިއސާުދެއްކުމާުގުޅޭުގޮތުންުުހިމެނޭއިރު،ުފަރާތެއ131ުްުލާސްކުރަންޖެހޭުމުއްދަތުުފާއިތުެވފައިވާޚަފައިސާުދައްކާުތެރޭގައިު
ުކުރެވިފައިނު ުމުއާމަލާތެއް ުިތބިއެއްވެސް ުފަާރތްތަކެއް ުގިނަ ުު،ާމއިކަވާ ުގަާވއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ވަަނ1.07ުުދައުލަތުގެ

ުހެޅުމަށްުކަމާބެހޭުއިާދރާތަކަށްުހުށަހަޅާފައިފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުޝަރީއަތަށްުހުށައެުފަރާތްތަކާމެދުުު،މާއްދާއާއިުއެއްގޮތަށް
 ން.ނުވު

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވާުމިންވަރާމެދުުދެކޭގޮތްުގަވާއިދަށްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު

،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި

ނޑުުގޮތެއްގައިުުނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުވ2015ުަގެުއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީުއޮފްު)ހ(ު އެުއަހަރަށްުކޮށްފައިވަނީުމައިގަ
ު ުއެ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުމިނިސްޓްރީއަށް ުބަޖެޓުގެ ުބަޖެޓުގަިއުފާސްކޮށްދެއްވި ުއެ ުގޮތަށް، ުޙާޞިލްވާ މަޤުޞަދުތައް

ބަޖެޓުގަ ނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް، ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާޫނނާއިކަ ނޑައެޅިފައިވާުމިންަވރަށުް، މާލިއްޔަތުެގުދައުލަތުގެުުއިުކަ
ުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށެވެ.

އަދުި، ުތައްުބަޔާންކޮށްފައިވާުމައްސަލަދެކޭގޮތްުބިނާކުރެވުނުުއަސާސްގައިުުމިންވަރާމެދުުވާޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުއަމަލުކުރެވިފައި)ށު(
ު ުފިޔަވައި، ުއޮފް ުުގެއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ުަކންކަން، ުާމލީ ުއެހެނިހެން ުގޮތެއްގައި ނޑު ުބަލަހަްއޓާފައިވަީނ،ުމައިގަ ހިންގާ

ުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށެވެ.ުދައުލަތުގެުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި

ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަުކުރެވުނުުމައްސަލަތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ހިމަނާފައިުނުވުންުޚަރަދުތައްުުއެއްގޮތަށްުުކާުއެކައުންޓިންގުގެުއުޞޫލުތަުުކޭޝްު .1

ުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުނިްސޓްރީމިު،ބޭނުންކުރުމަށްުުހށަެހޅުމުގައިުތައްޔާރުކޮށްުބަޔާންތައްުާމލީުއޮފީސްތަކުގެުދައުލަތުގެުދިވެހި
ނޑައަޅާފައިވާުު(2012/04:ުނަންބަރ)ުސަރކިއުލަރުމާލިއްޔަތާއިބެހޭުޓްރެޜަރީގެ ުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"ު،އަސާސަކީުކަ
ރޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރ ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަ ުއޮފްުުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:

ުގޮތުގެުކުރެވުނުުހޭދަުގޮތާއިުލިބުނުުފައިސާ"ުގޮތުގައިުޚަރަދުގެުއަހަރުގެުމާލީު،ދަށުންުއަސާސްގެުމި.ުއެވެު"އެކައުންޓިންގ
ުހެދިފައިުޓްރާންސްފަރުބޭންކްުނުވަތަުދެއްކިފައިުފައިސާުގުޅޭުުޚަރަދަކާުއެު،ތެރޭގައިުއަހަރެއްގެުއެުދެއްކޭނީުގައި"ުބަޔާން
ުު.ޚަރަދުތަކެވެުރެކޯޑުކޮށްފައިވާުބުކްގައިުކޭޝްުހުއްދަދީުކުރުމަށްުޚަރަދެއްުއެުނުވަތަ

ުުނަމަވެސް، ުއިދާރާތަކުގެ ުހިނގަމުންދާ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ 2014ުުމިނިސްޓްރީއާއި ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނ2015ުުަވަނަ
ު ުއަދި ުކޮށްފައިވާއިރު، ުޚަރަދު ުތެރޭ 2015ުުއަހަރު ުބަޖެޓުން ުއަހަުރގެ ުކޮށްފައިވާއިރު،2016ުުވަނަ ުޚަރަދު ުއަަހރު ވަނަ

އިވާުމާލީުބަޔާންތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުފައިސާުލިބުނުުގޮތާުހޭދަކުރެވުނުުވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓްުކޮށްފ2015ުަމިނިސްޓްރީގެު
ު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުއެ ުހަމައެކަނި ުހިމަނާފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުބަޔާނުގައި ުބޭންކްުުނުވަތަުދެއްކިފައިުފައިސާުގޮތުގެ

ުގަކުރަމެވެ.ުކަްނުފާހަކޮށްފައިުނުވާުޚަރަދުތައްކަންުކަށަވަރުވާުހެދިފައިުޓްރާންސްފަރ

ުމިނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓްުކޮށްފައިވާުމާލީުބަޔާންތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުފައިސާުލިބުނުުގޮތާއިުހޭދަުކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔާނުގައިު
ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންަޑރޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަްބލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް" ުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:

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


ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރު  
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9 ގ45ުުެސަފުހާު  

ުު"އެކައުންިޓންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝް ުއާއި ުކޮށްފައިުއެއްގޮތަށްއަސާސް ުރިކޯޑު ުވުމުނުުޚަރަދު ނިސްޓްރީެގުމިުސަބަބުންގެ
ރަދުގެުގޮތުގައިުހިނގިުޚަުވަނަުއަހަރ2015ުުކޮންސޮލިޑޭޓްުކޮށްފައިވާުފައިސާުލިބުނުުގޮތާއިުހޭދަކުރެވުުނުގޮތުެގުބަޔާނުގައިު

ުބިލ2,672,076,171ުިުހިމަނާފައިވާ ު)ދެ ުހަްތދިހަ ުސަތޭކަ ުހަ ުއަން ުހަތްދިހަުދެ ުސަތޭކަ ުއެއް ުހާސް ުހަ ުހަތްދިހަ މިލިއަން
ުކުރެވެންުނެތްކަންުންރުފިޔާގެުސައްޙަކަުއެކެއް( ުއެކައުންޓިންެގުުާފހަަގކުރަމެވެ.ުކަށަވަރު ުކޭޝް ުހިމަނާފައިވަނީ އަދި،ުޚަރަދު

ުބޭސިސްުކޭޝް"ު،ތީލަހަްއޓާަފއިުނުވާމިިނސްޓްރީގެުހިސާބުތައްުބައުޞޫލްތަކާުއެއްގޮތަށްކަންުަކށަަވރުުކުރެވޭނެުފަދަުގޮތަކަށްު
ުކޮށްފައިު"އެކައުންޓިންގުއޮފް ުރިކޯޑު ުޚަރަދު ުއެއްގޮތަށް ުުއާއި ުސަބަބުން ުއަންާނެނުނުވުމުގެ ުބަޔާންތަކަށް ުމާލީ މިނިސްޓްރީގެ

ުވެންުނެތްަކންވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއުނިުއިތުރުުދެނެގަނެ

ުދިންގޮތްުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާު
ުޚަރަދު ުކުރާ ުނިމުމަށްފަހު ުއަހަރު ުމާމާލީ ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުކުރީ ުއެނގޭނެހެްނުުލީތަކާއި ުވަކިން ުޚަރަދުތައް ުކޮށްފައިވާ އަހަރު

ުބަޚަރަ ުހިސާބުތައް ު)އިޕްސަސް(:ު"، ލަހައްަޓއިދުގެ ރޑް ުސްޓޭންޑަ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުަޕބްލިްކ އިންޓަރނޭޝަނަލް
އިސްލާޙްުކުރުމަށްުުމާލީުބަޔާންތައްއާއިުއެއްގޮތަށްުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ު

އަދި ގޮތާއިުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުގެުބަޔާން"ުއާއިު"ފާސްކުރެވުނުުމާލީުބަޔާންަތކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭު"ފައިސާުލިބުނުު، ދަންނަވަމެވެު.
ުއެކަމާގުޅިގެްނު ުއަކަށްނަމަ، ުބޭސިސް ުދެ ުތަފާދު ުތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ުބަޔާން" ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެޓުން ުއެ ބަޖެޓާއި

ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުސްޓޭ، ތައްޔާތުކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަްބލިކް ު)އިޕްސަސް(:ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ރޑް ންޑަ
ގެު ދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު" އަންޑަުރ ތައްޔާރުކޮށްުުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށ1.9.41ުްފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންުގ

ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުހާމަމާލީުބަޔާންތަކާއެކުު

ު

ުހުރިުުދެމެދުުުމުއައްސަސާއާުުއަނެއްުުމުއައްސަސާއާއިުުއެއްުުހިމެނޭުުތެރޭގައިުުގްރޫޕްގެުުކުރެވޭުުކޮންސޮލިޑޭޓްުުބަޔާންތައްުމާލީު .2
ުމުއާމަލާތްތައްުމާލީުބަޔާންތަކުންުއުނިކޮށްފައިުނުވުންުުފައިސާގެުުކުރެވިފައިވާުުތަކާއިުުބާކީުުފައިސާގެު

ުމުއައްސަ ުއެއް ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ުގްރޫޕްގެ ުކުރެވޭ ުކޮންސޮލިޑޭޓް ުބަޔާންތައް ުހުރިުުދެމެދުުމުއައްސަސާއާުއަނެއްުސާއާއިމާލީ
ުހިމެނިގެންުުތެރޭގައިުބަޔާންތަކުގެުމާލީުކޮށްފައިވާުކޮންސޮލިޑޭޓްުމުއާމަލާތްތައް،ުފައިސާގެުކުރެވިފައިވާުތަކާއިުބާކީުފައިސާގެ

ރޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަަނލްު"ުނުވާނެކަމަށް ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަ ުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:
ުމަލާތްތައްވެސްުމުއާުމިފަދަުވީނަމަވެސް،ުބަޔާންކޮށްފައިުގައ1.6.16ުިުގެ"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރ

ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ހިމަނާފައިވާުުބަޔާންތަކުގައިުމާލީ ުއެކިުސްކޫލްތަކަށްުތެރޭގެުއަތޮޅުުުބަޖެޓުންުމިނިސްޓްރީގެުގޮތުްނ،އެުކަން
ުޚަރަދެއްގެުުމިނިސްޓްރީގެުބުކްގައިުކޭޝްުސިސްޓަމުގެުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުފައިސާުފޮނުވާުއެޑްވާންސްކޮށްުކަންކަމުގައި

ުޚަރަދުވިުުފައިސާުއެުނޫންކަމުން،ުފައިސާއެއްުދެއްކޭުފަރާތަކަށްުވަނަުތިންުފައިސާއަކީުއެު،ކޮށްފައިވީނަމަވެސްުރިކޯޑުުގޮތުގައި
ޔާންތައްުބަުމާލީުނުކޮށްުރިޢާޔަތްުމިކަމަށްުކަމަށްވާއިރު،ުދެއްކުމުންުފައިސާުފަރާތަކަށްުވަނަުތިންުސްކޫލަކުންުއެުކަމަށްވާނީ

ުއަހަރުގެުތެރެއިންުމަލާތްތަކުގެމުއާުހިންގިފައިވާުމިގޮތަށްުތެރޭގައިުއަހަރުގެުމާލީު،އަދިުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ތައްޔާރުުކޮށްފައިވާ
ުގޮތުގެުުކުރެވުނުުހޭދަުގޮާތއިުލިބުނުުފައިސާުގުޅިގެންުެއއާުދެނެގަނެުތަފްޞީލުުފައިސާގެުހުރިުނުކުރެވިުޚަރަދުުނިޔަލަށް
ުކަންވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.ުނުވާުދެނެގަނެފައިުއަދަދުުސައްޙަުޚަރަދުގެުހިމަނަންޖެހޭުބަޔާނުގައި
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ުގޮތުގައިުުޚަރަދުގެުުހިނގިުއަހަރުުވަނ2015ުަުބަޔާނުގައިުގޮުތގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތާއިުލިބުނުުފައިސާ، ސަބަބުންމިހެންވުމުގެު
ުހަތްދިހަުުސަތޭކަުއެއްުހާސްުހަުހަތްދިހަުމިލިއަންުދެުހަްތދިހަުސަތޭކަުހަުބިލިއަންުދެ)2,672,076,171ުުހިމަނާފައިވާ

ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުކަށަވަރުުކުރެވެންުނެތްުޚަރަދުކަންުޖުމުލަުހިނގާފައިވާުނިޔަލަށްުއަހަރުގެުއަކީ ރުފިޔާ(ުއެކެއް

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންަޑރޑްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަްބލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް" ުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:

ުތެރޭގައިުުގްރޫޕްގެުކުރުމުގައިުކޮންސޮލިޑޭޓްުބަޔާންތައްުމާލީއާއިުއެއްގޮތަށ1.6.16ުުްުގެ"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝް
ުފައިވާުފައިސާގެުމުއާމަލާތްތައްކުރެވިުހުރިުފައިސާގެުބާކީުތަކާއިުމުއައްސަސާއާުދެމެދުުސާއާއިުއަނެއްުމުއައްސަުއެއްުހިމެނޭ

ުމާލީުބަޔާންތަކުންުއުނިކުރުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ު

ުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސާއާއިުފައިސާގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުއަދަދުުސައްޙަކަމާއެކުުހިމަނާފައިުނުވުންު .3

ުދަށުން ުއިދާރާަތކުންހިުުމިނިސްޓްރީގެ ުބައެއްުސްކޫލްތަކާއި ުމެދުވެރިކޮްށުުނގަމުްނދާ ުއެކައުންޓް ުޭބންކް ުފައިސާއިންނާއި ނަގުދު
ު ުފައިސާގެ ުމުއާހިންގާ ުފޮތްތަކުގައި ުމަލާތްތައް ުރިކޯޑުކޮށް، ުގޮތުގައި ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ އަހަުރުފައިސާއާއި

ފާހަގަކުރަމެވެ.ުހަރުދަނާުކޮންޓްރޯލްތަކެއްުޤާއިމްކޮށްފައިުނުވާކަންުުކަށަވަރުކުރުމަށްންުނިމުނުއިރުުހުންނަންޖެހޭުއަދަދުގެުސައްޙަކަ
ތައްުދައުަލތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާިއުސާބުހިުިލބޭުފައިސާުއަދިުތިޖޫރީގައިުބަަހއްޓާުފައިސާގެބައެއްުއިދާރާތަކަށްުއެގޮތުން،ު

ުނުވާކަު ުބަލަހައްޓާފައި ުއެއްގޮތަށް ުވަކިވަކިުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދި،ން ުގޮތުގައި ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ފައިސާއާއި
ުބަޔާ ުމާލީ ުރިޕޯޓުކުރާއިދާރާތަކުގެ ުުންތަކުގަިއ ުކަށަވަރުކުރުމަށް ުއަދަދެއްކަން ުސައްޙަ ުބެޭހުއަދަދަކީ ުފައިސާއާ ުއިދާރާތަކުގެ އެ

ުުކުރެވުނެވެ.ފާހަގަުވެސްުނވާކަންސާބުތަކަށްުރިޢާޔަތްކޮށްފައިުހި

ު ުސަބަބުން، ުހިމަނާފައިވާުމިމިހެންވުމުގެ ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ ުކޮށްފައިވާ ުކޮންސޮލިޑޭޓް ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް ިނސްޓްރީ
167,815,096ުު ުސަތޭކަ ު)އެއް ުހައެއް( ުނުވަދިހަ ުހާސް ުފަނަރަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުމިލިއަން ުހަތް ުފަސްދޮޅަސް ުރުފިޔާ އެުއަކީ

ނޑައެޅެންުނެތުމުގެުއިތުރުންމިނިސްޓްރީގެުބެލުމުގެުދަށުގައިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސާގެު ފައިސާުު،ސައްޙަުއަދަދުކަންުކަ
އާއިުފައިސާގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮތުގައިުމާލީުބަޔާންތަކުަގއިުހިމަނަންޖެހޭުސައްޙަުއަދަދުުއޮޑިޓަރުންނަށްުދެނެގަނެިވފަިއު

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ސްުކަންވެނުވާ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
"ފައިނޭންޝަލްުުޑްރނޭޝަނަލްުޕަްބލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަރންޓައިމާލީުބަޔާްނތައްުތައްޔާރުކުރުމުގައިު)ހ(ު

ުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ދިުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރު ގަިއ2015ުުުޑިސެންބަރ31ުުއާއިުއެއްގޮތަްށ،ުު 1.6.10ގެުުކޭޝް
ިއދާރާތަކުގައިުބެހެއްޓިފައިުހުރިުަނގުދުުފައިސާއާއިުފައިސާގެުސްކޫލްތަކާއިުންުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީ

ުދަންނަވަމެވެ.ުމާލީުބަޔާންތަކުގައިުިހމެނުމަށްހިސާުބަތއްުހޯދައި،ުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީ

ިމނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްީރގެުދަށުންުހިނގަމުންދާުއެކިއެކިުސްކޫލްތަކާއިުއިދާރާތަކުގެުފައިސާގެުހިސާބުތައްުސައްޙަކަމާއެކުު)ށު(
ުޮކްނޓްރޯލްތަކެއްުޤާއިމްކޮށް،ުއެު ރިކޯޑުކޮށް،ުމާލީުބަޔާންތަކުގަިއުރިޕޯޓުކުރެވޭުއަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްުހަރުދަނާ

ުންފީޒުކުރުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ުކޮންޓްރޯލްތައްުތަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އަދަދުގެުުހިމަނާފައިވާުުބަޔާންތަކުގައިުުގޮތުގައިުމާލީުުއަހަރުުދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާގެުުވަނ2015ުުަ .4
 ކަންުކަނޑައެޅެންުނެތުންުސައްޙަު

ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުުބަޔާންތަކުގައިުމާލީުއިދާރާތަކުގެުސްކޫލްަތކާއިުއެކިއެކިުގާހިނުދަށުންުމިނިސްޓްރީގެުއާއިުމިނިސްޓްރީ
ކްުއެކައުންޓިންގުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުޕަބްލިުއަދަދުތަކާއިުހިމަނާފައިވާުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާކަމަށް

މިނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓްުު،ންއެގޮތު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެުޖެނެރަލްުލެޖަރުއިންުދައްކާުއަދަދުތަކާއިުދިމާނުވާކަންުސިސްޓަމުގެ
ު ުހިމަނާފައިވާ ުގޮތުގައި ުފައިސާގެ ުބަލައިގަތް ުގޮތުގައި ުއާމްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔާންތަކުގައި ުމާލީ 26,536,246ުކޮށްފައިވާ

)ސައްބީސްުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުތިރީސްުހަުހާސްުދުއިސައްތަުސާޅީސްުހައެއް(ުރުފިޔާުއަކީުޖެނެރަލްުލެޖަރއިންުދައްކާު
ުއަ ުމަދ12,987,289ުުުދަދަށްވުރެ ުނުވައެއް(ުރުފިޔާ ުއަށްޑިހަ ުދުއިސައްތަ ުހާސް ުހަތް ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުމިލިއަން )ބާރަ

މިހެންދިމާވެފައިވަނީ،ުއަތޮޅުުތެރޭެގުބައެއްުސްކޫލްތަކުންުދައުލަތުގެުއާމްދަނީުފައިސާގެުގޮތުގައިުު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުއަދަދެއްކަން
ުއުންޓަށްުޖަާމކޮށްފައިވާުފައިސާުއެުސްކޫލްތަކުގެުމާލީުބަޔާންތަކުގައިުހިމަނާފަިއުނުވާތީކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކަ

ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުމިހެންވުމުގެުސަބަބުން،ުމިނިސްްޓރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓްުކޮށްފައިވާުމާލީުބަޔާންތަކުގައިު
ުހިމަނާފައިވާު ުގޮތުގައި ުދުއިސ26,536,246ުަފައިސާގެ ުތިރީސްުހަުހާސް ުފަސްުސަތޭކަ ުމިލިއަން އްތަުސާޅީސްު)ސައްބީސް

ުބަލައިގަނެ،ުޖަ ުއަހަރުތެރޭ ުގޮތުގައި ުއާމްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުއެޑިއުކޭޝަންއިން ުމިނިސްޓްރީުއޮފް މާކޮށްފައިާވުހައެއް(ުރުފިޔާއަކީ
ނޑައެޅެންުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު  ފައިސާގެުސައްޙަުއަދަދުކަންުކަ

ު
ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުމާީލު ުމަޝްވަރާކޮށް، ުއާއިކު ުޓްރެޜަރީ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮްފ ުމިނިސްޓްީރ ުމަރުހަލާގައި، ުތައްޔާރުކުރުމުގެ ުބަޔާންތައް މާލީ
މާލީުބަޔާންަތއްުތައްޔާރުކުރުމުގެުކުރިންުއި،ުތައްުފާހަގަކޮށް،ުއެކަންކަންުރަނގަޅުކުރުމަށާްޞލާޙުހިސާބުތަކަށްުގެންަނންޖެހޭުއި

ުދަންނަވަމެވެ.ުސިސްޓަމްގެުރެކޯޑުތަކާުރިކޮންސައިލްކުރުމަށްުންގގެުހިސާބުތައްުޕަބްލިްކުއެކައުންޓިމިނިސްޓްރީ

 ބަލަހައްޓާފައިުނުވުންުުހިސާބުތައްުގެުދަލުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލާއިުހަރުމުު .5

ުމިނިސްޓްރީގެުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފްުމިނިސްޓްރީ ުއެ ުުއާއި ުހިނގަމުންދާ ުދަށުން ުސްކޫލްތަކާއި ުހަރުމުދަލުގެުބައެއް އިދާރާތަކުގެ
ު ުުއެއްގޮތަށްުއާއިުބާބުުވަނަުހަތްުގަވާއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެރަޖިސްޓްރީ ުބަލަހަްއޓައި، ުނުވާކަންުައޕްޑޭޓް ުކޮށްފައި

ުހޯދިުހަރުމުދާުބައެއްުނުވާކަމާއި،ުވައްދާފައިުުއަށްުރަޖިސްޓަރީުތަނަށްުގަނެފައިވާުބައެއްުހަރުމުދާު،އެގޮތުން.ުފާހަގަކުރެވުނެވެ
ުމުދަލެއްގެއެުބައެއްުހަރުމުދަލުގައިުުމާއިނުވާކަުހިމަނާފައިުރަޖިސްޓްރީަގއިުލޫމާތުތައްމައުުފަދަުއަގުުތަނާއިުހުރިުމުދާުތާރީޚާއި،

ުުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ުަޖހާފައި ުފާހަގަކުރެުވނެވެނުވާނަްމބަރު ުހަމައަށްުތަކެތިުހުރިހާުުހންނަންެޖހޭުތަނުގައިު،އަދި.ުކަންވެސް
ުމާއްދާގައިުވަނ7.11ުުަުގަވާއިދުގެުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޗެކުކުރަންވާނެކަމަށްުއެއްފަހަރުުއަހަރަކުުލަސްވެގެންުހުރިތޯ

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެުނުވާކަންވެސްުޗެކްކޮށްފައިުހަރުމުދާުމިފަަދއިންުވީނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައި

ު ުއިތުރުން، ުބަޔާނުގައިުއަހަރުގެުވަނ2015ުަމީގެ ުގޮތުގައިުުހުރިުފެށުނުއިރުުއަހަރުު،މިލްކިއްޔާތުގެ ުއަގުގެ ހަރުމުދަލުގެ
)ހަތަރުުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރުުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުހަތްދިހަުއެއްުހާސްުތިންުސަތޭކ464,571,332ުުަހިމަނާފައިވާު

)ފަސްދޮޅަސްުނުވަުމިލިއަނ69,941,418ުުްއަށްވުރެުުބާކީުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރ2014ުިތިރީސްުދޭއް(ުރުފިޔާުއަކީު
ުއަދަދެއްކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުނުވަުސަތޭކަުސާޅީސްުއެއްުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުއަށާރަ(ުރުފިޔާުމަދު

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


ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރު  
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12 ގ45ުުެސަފުހާު  

ލްުކޮށްފައިުދުަތއްުރިކޮންސައިއަދަމާލީުބަޔާންތަކުގައިުހަރުމުދަލުގެުއަުގގެުގޮތުގައިުހިމަނާފައިވާުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއާއިު
ުިމނިސްޓްނުވުމުގެުސަބަބުން،ު ުރީގެ ުކޮށްފައިވާ ުބަޔާނުކޮންސޮލިޑޭޓް ުނިޔަލަްށ2015ުުުޑިސެންބަރ31ުުުގައިމިލްކިއްޔާތުގެ ގެ

ުއިދާރާތަކުގައި ުސްކޫލްތަކާއި ުހިނގަމުންދާ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުުހުރިުމިނިސްޓްރީއާއި ުއަގު ުހިމަނާފައިވާުކަމަށްހަރުމުދަލުގެ
ހުރިުއަހަރުުނިމުނުއިރުު)ހަތްުސަތޭކަުހަތްުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުނުވަުހާސްުއެއްުސަތޭކަުތޭރަ(ުރުފިޔާައކ707,909,113ުުީ

ުފާހަގަުކރަމެވެ.ުކަންންުނެތްކަށަވަރުުކުރެވެުކަންއަގުހަރުމުދަލުގެުސައްޙަު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުތަންތަނުގައިުދައުލަތުގެުއެއްގޮތަށްުއާއި(ުބ)ުވަނަުމާއްދާގ11.03ުުެުގެު(R-20/2017)ގަވާއިދުުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)ހ(ު
ުލިޔެުގޮތަށްުއެނގޭނޭުިއތުރުުއުނިުއަންނަުތަކެއްޗަށްުއެުވަކިވަކިންުއެކިބައިބައިުިހސާބުުމުަދލުގެުދައުލަތުގެުހުންނަ

ުބަޔާނުގައިުބެލެހެއްޓުމަށާިއ، ުމިލްކިއްޔާތުގެ ުއަގު ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުތަނުގައި ުއަހަރުުނިމުނުއިރު ުއެއްގޮަތށް ުހިމެނުމަްށުއެއާއި
ުހަމައަށްުުތަކެތިުުހުރިހާުހުްނނަްނޖެހޭުަތނުގައިުގޮތަށްުކޮްށފައިވާބަޔާންުގައި(ުބ)ުގ11.04ުެއެގަވާއިދުގެުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި،ު

ުޗެކުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއެއްފަހަރުުއަހަރަކުުލަސްވެގެންުހުރިތޯ
 

ުބާކީަތއ2014ުުް)ށ(ު ވަނަުއަހަރުެގ2015ުުަވނަުއަހަރުގެުމިްލކިއްޔާތުގެުބަޔާނުގައިުހިމަނާފައިާވުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރި
ުއެއާ ުދެނެގަނެ، ުމައްސަލަތައް ުހުރި ުގެނައުމުގައި ުބަޔާނަށް ުބަޔާނަށްުގުޅިގެންުމިލްކިއްޔާތުގެ ުގެންނަންޖެހޭުމިލްކިއްޔާތުގެ

ުހިމަނާފައިވާުު.ދަންަނވަމެވެުގެނައުމަށްުއިޞްލާޙުތައް ުބަޔާނުގައި ުމިލްކިއްޔާތުގެ ުއަހަރުގެ ުކުރީ ުސަބަބަކާހުރެ އަދ،ުއެއްވެސް
ުގެ ުބަދަލެއް ުޖެހިއަދަދަކަށް ުނޯޓުތަކުގައިުުރީސްޓޭޓް""، ންަނން ުގުޅޭ ުބަޔާންތަކާއި ުޒިންމާތަކުގެ ުމާލީ ކުރާނަމަ،ުމިލްކިއްޔާތާއި

ުއެކަމުގެުތަފްޞީލްުހިމެނުމަށްުަދންނަވަމެވެ.

ުއަު .6 ުގިނަ ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުލިބެންޖެހޭ ުލޯނުތަކަށް ުދޫކޮށްފައިވާ ުފަންޑުން ުތަޢުލީމީ ުފައިސާ ުދަދެއްގެ ުލިބިފައިުދައުލަތަށް
 ނުވުންު

ު ުބަލަހައްޓާ ުއެޑިއުކޭޝަނުން ުއޮފް ުފަންޑުމިނިސްޓްރީ 1987ުުުންުތަޢުލީމީ ުދެމެދ2010ުުއާއި އިުސްކޫލްތަކާުއެކިއެކިުއާ
ުޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ުގޮތުގައިުކޮލެޖްތަކާއި ުހ5,677,333ުަުޖުމްލަުލޯުނގެ ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުހަ ުމިލިއަން ުތިްނު)ފަސް ުހާސް ްތ

ު ުތިރީސް ުު(ތިނެއްސަތޭކަ ުހިމަނަންޓަ)އިރުފިޔާ ުރެސްޓް ުޖުމްލަ ުދޫކޮށްފައިވާއިރ7,284,794ުުއިގެން އެއްބަސްވުމާު، ރުފިޔާ(
ުމިލިއަންު)ދ2,437,214ުެުއެއްގޮތަށްުއެފަރާތްތަކުންުފައިާސުދައްކަމުންުނުދިއުމުގެުސަބަބުްނ،ުމިނިސްޓްރީއަށްުލިބިފައިނުވާ

ވަނަުމާއްދާއާިއ1.07ުުދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުގަވާިއދުގެުދުަމށްުރުފިޔާުހޯު(ހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތްުހާސްުދުއިސައްތަުސާދަ
ުުފިޔަވަޅުުއަޅާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު،އެއްގޮތަށް

ފަރާތްތަކަށްުދޫކޮށްފައިވާުލޯނުުުތަޢުލީމީުފަންޑުންުމަތީުތަޢުލީމްުހާސިލްުކުރުމަށާއިުޓީޗަރުންގެުކުރިއެރުމަށްުއެކިުު،މީގެުއިތުރުން
ު ުގަވާިއދުންތަކުގެ ުލޯނުތަކަށް ުދޫކޮށްފައިވާ ުފަރާތްތަަކށް ުގިނަ ުތެރެއިން ުނުވާކަންުފައިސާ ުލިބިފައި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަނބުރާ

ުއެ ުޖުމްލަ ުފަރާތްތަކަށް ުއަމިއްލަ ުރުފިޔ8,137,080ުުާގޮތުން، ުއަށްޑިހަ( ުހާސް ުހަތް ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުއެއް ުމިލިއަން )އަށް
ސާޅީސްުސަތޭކަުުނުވަހާސްުުއަށާވީސްު)ހަުމިލިއަނ6,028,945ުުްގެުނިޔަލަށ2015ުުްުޑިސެންބަރ31ުުުދޫކޮށްފައިވާއިރު،

ރުފިޔާުނުލިބިުހުރިފަހެއް ފަރާތެއ131ުުްުރަންޖެހޭުމުއްދަތުުފާއިތުވެފައިވާލާސްކުޚަފައިސާުދައްކާު، ގޮތުންމިކަންުާފހަގަކުރަމެވެު.ު(
ތްތަކެއްުތިބިކަމާއި،ުލޯނުުދޫކޮށްފައިާވުނުވާުގިނަުފަރާމުއާމަލާތެއްުކުރެވިފައިހިމެނޭއިރު،ުފައިސާުދެއްކުމާުގުޅޭުގޮތުންުއެއްވެސްު

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


ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރު  
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13 ގ45ުުެސަފުހާު  

ުގޮތަށް ުއެއްބަސްވެފައިވާ ުދައްުފަރާތްތަކުން ުނުވާއިރުފައިސާ ުގެންގޮސްފައި ުގަު،ކަމުން ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 1.07ުވާއިދުގެ
ުއެއްގޮތަށްު ުމާއްދާއާއި ުފިޔަވަޅުވަނަ ުހުށަހަޅާފައިހުށަުއެޅުމަށްޓަކައިުޝަރީއަތަށް ުއިދާރާތަކަށް ުކަމާބެހޭ ުވެސްުނުވާކަންުހެޅުމަށް

ުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ުލިބެންޖެހޭުފައިސާުގެުނިޔަލަށ2015ުުްުޑިސެންބަރ31ުުުތަޢުލީމީުފަންޑުންުދޫކޮށްފައިވާުލޯނުތަކަށްު:1ުތާވަލުު

ގ2015ުުެުޑިސެންބަރ31ުުު
ހުރިުލިބިުނުުުނިޔަލަށްު

ފައިސާގެުތެރެއިންުހޯދުމަށްު
ފިޔަވަޅުުއެޅިފައިނުވާު

 ދަދުުއަފައިސާގެު

މިހާތަނަށްުދެއްކިު
އަދިުފައިސާު

ހޯދުމަށްުފިޔަވަޅުު
 އެޅިފައިވާު

ުއިންޓަރެސްޓްު
 އަދިުޖޫރިމަނާު

ދޫކުރެވުނުު
ުފަރާތްުުދޫކުރެވުނުުލޯނުު ދަދުުއަ

2,437,214 4,847,581 1,607,461 5,677,334 
ދޫކޮށްފަިއވާުުއިުޖަްމިއއްޔާތަަކށްސްކޫލްުއަދިުކޮލެޖްތަކާު

 ޖުމްލަުުލޯންތަކުގެ

6,028,945 2,108,135 - 8,137,080 
އަިމއްލަށްުފަރާތްތަކަށްުއެިކއެކިުގޮްތގޮުތންުދޫކޮށްފަިއވާު

 ލޯންތައްު
 ލަުމުޅިުޖުމްު 13,814,414 1,607,461 6,955,716 8,466,159

ު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ުފަންޑުން ުުތަޢުލީމީ ުހޯދުމަށް ުފައިސާ ުހުރި ުނުލިބި ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުގޮތުަގއި ުމާލިއްޔަތުގެުލޯނުގެ ދައުލަތުގެ

ުދަންނަވަމެވެ.ުުވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށ5.21ުްުގެު(R-20/2017)ގަވާއިދުު
ު

ުކަންތައްތައްުުއެހެނިހެންުުފާހަގަކުރެވުނުުުއޮޑިޓުގައިު

 މަސައްކަތެއްގެުގޮތުގައިުކުރެވިދާނެުމަސައްކަތްތައްުބައިބައިުކޮށްގެންުވަކިުމަސައްކަތްތަކެއްގެުގޮތުގައިުކޮށްފައިވުންުއެއްު .7

ުވާދަވެރިކަންުޕްރޮކިއުުވަކިގޮތަކަށް ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުގޮތުން ުގެންދިއުމުެގ ުކުރިއަށް ުކަންތައްތައް މަންޓްގެ
ގެުގޮތުގައިުބެލޭުކަންތައްތައްުވަކިވަކިުނުކުރުމަށާއި،ުޕްރޮކިއުމަންޓްގެުމަސައްކަތަށްުހިނގާނޭުޚަރަދާިއުގެއްލޭގޮތަށްުއެއްކަމެއް

ޚިދުމަތްުނުވަތަުމަސައްކަތްތައްުު،އޭގެުމަންފާުއެންމެުފުރިހަމަުގޮތުގައިުހޯދުމަށްޓަކައިުވީވަރަކުންުޕްރޮކިއޮރުކުރަންޖެހޭުތަކެތި
ގެު)36ުވަނަުބާބުގ15ުުެތުގެުގަވާއިދުގެުއެއްކޮށްލުމަށްުދައުލަތުގެުާމލިއްޔަ އަދިު)1ވަނަުމާއްދާގެު)ހު( ގައިުބަޔާންކޮށްފަިއުު(2ު(

ުއިދާާރތަކުންުވީނަމަވެސް، ުސްކޫލްތަކާއި ުބައެއް ުހިނގަުމންދާ ުދަށުން ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް ުއަހަުރ2015ުުުމިނިސްޓްރީ ވަނަ
ުުހޯދުމުގައިުޚިދުމަތްތައްުތަކެއްޗާއި ުބަހާލައިގެން ުބަޔަށް ުގޮތުގައިުވަކިވަކިބައި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުކަންކަމުގެ ކޮށްފައިވާކަން

އެގޮތުން،ުމިުއޮޑިޓުގައިުބަލައިލެވުނުުސްކޫލްތަކާއިުއިދާރާތަކުންުއެއްުމަސައްކަތްތަކެއްގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުކަންތައްތައްުވަކިވަކިު
)އަްށ894,414ުުމްލަުއިުޚިލާފަށްުޖުުސަބަބުންުދައުލަުތގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާކޮށް،ުބައިުބަޔަށްުަބހާލައިގެންުކޮށްފައިވުމުގެ

ރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު. މިކަންުމިގޮތަށްުކޮށްފައިވަީނ،ުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަތަރުުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުސާދަު(
ު ުގަވާއިދުެގ ުމާލިއްޔަތުގެ 8.15ުުދައުލަތުގެ ުހާސްުްނސަވީސް)ފ25,000ުަގައި، ުމަސައްކަތެްއު( ުބޮޑު ުއަގު ުވުރެ ރުފިޔާއަށް

ުއިޢުލާން ުބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ުކަމަށް ުކުރަންޖެހޭނެ ުއިއުލާން ުއާއްމުކޮށް ުވެއްޖެނަމަ ުބޭނުން ުމަސައްކަތްތައްު ކުރަން ުމި ނުކޮށް
ުބޭނުމުގައިު ުގެންދިއުމުގެ ުކުރިއަށް ުސަބަބުން ުވުމުގެ ުމިހެން ުމާއި، ުމަސައްކަތްތައް ުފައިދާުމި ުއެންމެ ުދައުލަތަށް ކޮށްފައިވަނީ

ުކުރެވެންުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުުހުރިގޮތަށްކަންުކަށަވަރު
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ު
އެއްުމަސައްކަތުގެުގޮތުގައިުކުރެވިދާނެުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިންުބައިބައިުކޮށްގެންުވަކިުމަސައްކަތްތަކެއްގެުގޮތުގައ2ުިތާވަލުު :ު
ުއިވާުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުކޮށްފ2015ުުަ
ު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ުބަދަލުގައިު ުކުރުވުމުގެ ުބަހާލައިގެން ުބައިބަޔަށް ުކުރުވުމުގައި ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުނުވަތަ ުމުދާ ުގަނެވެންހުރި އެއްފަހަރާ

ގާއިއެކު(ުއަގުު)ތަކެތީގެުއެއްފަހަރާުގަނެވެންހުރިުމުދާުުނވަތަުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުއެއްކޮށްލައިގެން،ުމަސައްކަތްތަކުެގުއަ
މަސައްކަތެއްުުކރުމަށްުއެންމެުއެކަށީގެންާވުުމުދަލެއްުނުވަތަުހާސް(ުރުފިޔާއަށްވުރެުބޮޑުވާނަމަ،ުއެުތިރީސްުފަސް)35,000ު

ުވާގޮތަށްުއާއްމުކޮށްުމާއްދާގައިުވަނ10.31ުަުގެ (R-20/2017) ގަވާއިދުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެރަނގަޅުުފަރާތެއްުހޯދުމުގައިު
ުއިއުލާންުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު  

މަސައްކަތްތަކުގެު
ުބަހާލެވުނުުބައިގެުއަދަދުު ލަުއަގުުޖުމުު ުމަސައްކަތުގެުތަފްސީލްު ުއިދާރާު

39,300 
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް ސެންުކުލާސްުޮދރުުޖެހުާމއިުކުލަުލުމާިއުމޭޒާއިު

ުޕާޓިޝަންުޖެހުންު
ުއަމީިނއްޔާުސްކޫލްު

ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 39,983 ުފަރުނީޗަރުތަެކއްުގަުތންު ުރެހެްނދިުސްކޫލްު
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ3ުުް 58,775 ުފަރުނީޗަރުތަެކއްުގަުތންު
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 48,405  ންުރިފަރެްނސްުފޮތްުގަތު

ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ9ުުް 105,200 ުސްކޫލްގެުަމރާމާތުުަމަސއްކަތްު ުއިާމދުްއދީންުސްކޫލްު
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 27,750 ުުފާހާނާުމަާރމާތުުކުރުން
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ5ުުް 68,793 ުސްޓޮކަށްުބޭނުްނވާުތަކެތިުހޯުދމަށްު
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 27,700

ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 105,688 ުސްކޫލްގެުސްޓޮކަށްުތަކެތިުހޯުދންު ުތައުީލމީުމަރުަކޒުުހއ.ުއަޮތޅުު

27,500 
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް އަހަރީުއިނާމުުދިނުުމގެުޖަްލސާގެުރީްފެރޝްމަންޓްު

ުތައްޔާރުުކރުމަށްު
ުސ.ުފޭދޫުސްކޫލްު

ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ3ުުް 62,885 ުސައިކޮޓަީރގެުަމސައްކަތްަތއްު ުދިވެހިުބަުހގެުއެކެޑަމީު
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 47,488 ުއެްގޒެކެޓިވްުހަިއބެކްުޗެައރުގަުތމަށްު

71,000 
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ3ުުް ހުންނަުިއމާރާުތގައިު މޯލްޑިްވސްުޕޮލިޓެކްނިކް

ުމަަސއްކަތްުުކުލަލުމުގެ
ުމޯލްޑިްވސްުޕޮލިޓެކްނިކް

ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 33,920 ުންުކުރުުަތއްއޮފީހުގެުއެކިުމަާރމާތު ނޭޝަނަލްުއިްނސްޓިޓިއުޓްު
ުއޮފްުއެިޑއުކޭޝަންު

40,006 
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ3ުުް އެްމބަސެަޑރުވޯްކޝޮޕްގެުސިަލބަސްުްޕރިންޓްު

ުުންކުރު
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ3ުުް 33,992 ުކޭޓަރިންގ
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 26,818
ުބަޔަކަށްުބަހާލަިއގެނ2ުުް 29,210

އަގުުބައިުބަޔަށްުބަހާލައިގެންުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތަކުގެުޖުމްލަު 894,413  
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ުއަމަލުކޮށްފައިު .8 ުއެއްގޮތަށް ުގަވާއިދާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިސާބު ުފައިސާގެ ުފައިސާއާއި ުދައުލަތުގެ
ނުވުންު

ކޮންމެުހަފްތާއެއްގެުނިޔަލަށްުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސާގެުހިސާބުުބަލައި،ުުގައި)ހ(6.16ުުވާއިދުގެުގަުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުގުނައި ުޗެކްކޮށް،ުފަިއސާ ުއެހިސާބު ުމުވައްޒަފަކު ުއޮފީހުެގުއިސް ުއިތުރަށް ުމުވައްޒަުފގެ ުހަވާލުވެހުރި ުއޮފީހުެގު، ތިޖޫރީއާއި އަދި

އެުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިުމިފަދައިންުތައްޔާރުކުރެވޭުު،އެވެ.ުއަދިކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެުޖެހޭނޭުވެރިޔަކުުއެހިސާބުުބަލަމުންުގެންދަން
ރިޕޯޓުގައިުއޮފީހުގެުއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކުރުމުގެުއިތުރުން،ުތިޖޫރީއާއިުހަވާލުވެުހުންނަުމުވައްޒަފާއި،ުތިޖޫރީުޗެކުކުރިުމުވައްޒަފުު

އިުގެުދަށުންުހިނގަމުންދާުބައެއްުސްކޫލްތަކާއެޑިއުކޭޝަންނިސްޓްރީުއޮފްުމިު،ނަމަވެސްސޮއިކުރަންވާނޭކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިުވީ
ުުއިދާރާތަކުން ުރިޕޯޓް ުނުވާކަންތިޖޫރީ ުސޮއިކޮށްފައި ުމިފަދައިން ުުތައްޔާރުކޮށް، ުއިތުރުން،ފާހަގަކުރަމެވެ. ުދައުލަތުގެ މީގެ
ުގަވާއިދުގެުުމާލިއްޔަތުގެުދައުަލތުގެުކަމަށްުތިޖޫރީގައިުބަހައްަޓންވާނީުފައިސާުބޭުނންވާުބަަހއްޓަންުގޮތުންުވަގުތީުއޮފީސްތަކުން

ުމޭޒުުމުވައްޒަފުގެުބަލައިގަންނަުފައިސާު،އިދާރާތަކުގައިުސްކޫލްތަކާއިުބައެއްު،ީވނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައިުގައ6.15ުި
ނޑުގައި ުނީއެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުުކަންތަްއތައްުތިރީގައިުއެވައެގޮުތން،ު.ުފާހަގަކުރެވުނެވެުބަހައްޓާަފއިވާކަންުފައިސާުވަތްގަ

ނޭޝަނަލްުއިންސްޓިޓިުއޓްހ) ގޮތުން،ުއެރިޕޯޓްުތައްޔާރުުކުރަމުންުނުދާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.ުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންުއިންުތިޖޫރީުު(
ު ުކޮށްފައިވަނީ ުތައްޔާރު ުފަހުން ުއެންމެ ުރިޕޯޓު 02ުުތިޖޫރީ ުއޮޑިޓަރުނ2015ުުްއެޕްރީލް ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުއެ ުކަމާއި، ގައި

ނުވާކަންުއާއިުހަމައަށްުތިޖޫރީުރިޕޯޓުުތައްޔާރުުކޮށްފައ2016ުުިމާރިޗ30ުުުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސާުގުނިުތާރީޚްުކަމުގައިވާު
ގައިުތިޖޫރީގައިުހުރިު،ުއެުތާރީޚުސަބަބުންުށްފައިުނުވުމުގެކޮދުވަހުންުދުވަހަށްުއަޕްޑޭޓްުުތިޖޫރީުބާކީުދި،އަފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ދަދުކަންުނަންޖެހޭުއަރުފިޔާއަކީުތިޖޫރީގައިުހުންު(ހަތަރެއްސަތޭކަުނުވަދިހަުުހާސްުހަުުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުދެު)ތިނ362,694ުް
ުފާހަގަކުރަމެވެ.ރެވެންުނެތްކަންުކަށަވަރުުކަށަވަރުކު

ު)ށ ުތިޖޫރީުުހަމައަށްުދުވަހާއިުވަނ2016ުަުއޮގަސްޓ14ުްުފެށިގެންުދުވަހުންުވަނ2014ުަުމެއ26ުި( ުސްކޫލުގެ، ުހިރިޔާ
ުނުވާކަންުނުވާކަުތައްޔާރުކޮށްފައިުރިޕޯޓްުހަފްތާގެ ުބަލަހައްޓާފައި ުފުރިހަމައަށް ުހިސާބު ުފައިސާގެ ުބަހައްޓާ ުތިޖޫރީގައި ުމާއި،
ުސަބަބުންު.ވުނެވެކުރެފާހަގަ ުު،މިހެންވުމުގެ ުދައްކާ ުލިޔެިކޔުންތަކުން ުސްކޫލްގެ ުކަމަށް ުޖެހޭ ުުހންނަްނ ދާއި،ުދައަތިޖޫރީގައި

މާއި،ުތަުނގައިުހުރިުލިޔެކިޔުންތަކުންުދައްކާގޮތުންުއެތާރީޚުގެުނިޔަލަށްުފާތެއްުހުރިކަދަދުގައިުބޮޑުުތައަތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސާގެު
ުކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮށްފައިވާުޚަރަދުުއިތުރަށްުރުފިޔާު(ަފހެއްުއަށްޑިހަުސަތޭކަުތިންުހާސްުއަށްުސްސާޅީ)48,385ުތިޖޫރީންު

ުފައިސާގެުުއެުުއާއިުުފައިސާުުލިބިފައިވާުުސްކޫލަށްުުހިރިޔާުުނިޔަލަށްުުގ2016ުުެުއޯގަސްޓ14ުުްުއިނ2014ުުްުމެއ3ު:26ުުިުތާވަލުު
ުތަފްޞީލްުުފައިސާގެު(ުކޮށްފައިވާުުޚަރަދުުުނުވަތަު)ުޖަމާކޮށްފައިވާުުތެރެއިންު

އިން(ުދަދުު)ރުފިޔާުއަު ުތަފްޞީލުު

23,948 ުބާކީުުހުރިުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުގ2014ުެުމެއ26ުި

ުލިބުނުުފައިސާު

277,151 ދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުހިރިޔާުސްކޫލަށްުބަލައިގަތްުފައިސާު

79,815 ުފައިސާުޓްރަސްޓްުފަންޑްގެުގޮތުގައިުހިރިޔާުސްކޫލަށްުބަލައިގަތްު

17,065 ޕެޓީުކޭޝްގެުގޮތުގައިުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސާު

375,342 ުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުހިރިޔާުސްކޫލަށްުބަލައިގަތްުފައިސާު

275,530 ުއިމްތިހާންުފީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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1,024,904 ު

ުޖަމާކުރެވުނުުނުވަތަުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސާު

(80,289)  އާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާގެުތެރެއިންުއެމް.އެމް.އޭުއަށްުޖަމާކުރިުފައިސާދައުލަތުގެު

(330,205) ުޓްރަސްޓްުފަންޑްގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާުއިންުކުރެވުނުުޚަރަދުު

(18,223) ުޕެޓީުކޭޝްުއިންުކުރެވުނުުޚަރަދުު

(390,746) ުއިންުކުރެވުނުުޚަރަދުުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުބަލައިގަތްުފައިސާު

(277,775) ުއިމްތިހާންުފީގެުގޮތުގައިުޑީ.ޕީ.އީުއަށްުދެއްކިުފައިސާު

(1,097,237) ު

(48,385) ކަމަށްުހިސާބުތަކުންުދައްކާުއަދަދުުންުއިތުރަށްުޚަރަދުުކޮށްފައިވާުތިޖޫރީ
51,029 ގެުއަދަދުުވަނަުދުވަހުުތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ2016ުުާއޮގަސްޓ14ުުް

ު
ު ުއިތުރުން ުމުވައްޒަފުގެުބަލައިގަންނަުފައިސާު،ވާގޮތަށްުގައ6.16ުިުއަދ6.01ުިުގަވާއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެމީގެ
ުރެވުނެވެފާހަގަކުުނުވާކަންުދީފައިުސަމާލުކަންުދޭންޖެހޭުއިސްވެރިންުތަނުގެުކުރުމުގައިުމޮނީޓަރުމަސައްކަތްތައް ު،މިގޮތުން.
ުއެއްގޮތަށްުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުހިސާބުަތއްުފައިސާގެުބަލައިގަންނަ ުނުވާއިރުުގަވާއިދާއި ުމެނޭޖްމަންުޓންުު،ބަލަހައްާޓފައި

ު.ފާހަގަކުރެވުނެވެުނުވާކަންވެސްުއަޅާފައިުފިޔަވަޅެއްުއެއްވެސްުގުޅިގެންުމިކަމާއި

ުފުރިހަމައަށްުލިޔެކިޔުންތައްުފައިސާގެުުނަގާުއަދިުބަހައްޓާުތިޖޫރީގައިު،ނުވުމާއިުބަލަހައްޓާފައިުރަނގަޅަށްުހިސާބުތައްުތިޖޫރީގެ
51,029ުުޖުމްލަުހުރިުގުނިއިރުުފައިސާުހުރިުތިޖޫރީގައިުގައ2016ުިުގަސްޓްއ14ުޮު،ސަބަުބންުުނުވުމުގެުބަލަހައްޓާފައި

ުކުރެވެންކަށަވަރުުއޮޑިޓަރުންނަށްުއަދަދުކަންުފައިސާގެުޖެހޭންުހުންނަުތިޖޫރީގައިުުރުފިޔާއަކީ(ުނަވާވީސްުުހާސްުުއެއްުފަންސާސް)
ު.ފާހަގަކުރަމެވެުނެތްކަން

ުނ) ުދައުލަުތގެުުޖަމާކުރުމަށްުއެކައުންަޓށްުޭބނުކްުޕަބްލިކްުދުަވހަށްުދުވަހުންުފައިސާުލިބޭުގޮުތގައިުއާމްދަނީގެުދައުަލތުގެ(
ުސްކޫލުން ،ވީނަމަވެސްުބަޔާންކޮށްފައިުމާއްދާގައިުވަނ1.01ުަުގަވާއިދުގެުމާލިއްޔަތުގެ ުއާމްދަނީއަށްުދައުލަތުގެ ހިރިޔާ

ުއެު،ބަހައްޓައިުތިޖޫރީގައިުޖަމާނުކޮށްުފައިސާުޖަމާކުރަންޖެހޭ .ުފާހަގަކުރަމެވެުކޮށްފައިވާކަންވެސްުޚަރަދުުފައިސާއިންުއަދި
ުލިބިފައިވާުުސްކޫލަށްުހިރިޔާުއިގޮތުގަުއާމްދަނީގެުދައުލަތުގެުއަށ2016ުްުއޮގަސްޓ14ުްުއިނ2014ުްުމެއ26ުިުއެގޮތުން،
ުއާމްދަނީުުދައުލަތުގެުެތރެއިންުރުފިޔާގެ(ުއެކެއްުފަންސާސްުތޭކަުއެއްުސަުހާސްުަހތްުހަތްދިހަުދުއިސައްތަ)277,151ުުޖުމްލަ

ުއެއްނުވަުއަށްޑިހަުދުއިސައްތަުހާސްުއަށްޑިހަު)80,289ުުުޖމްލަުޖަމާކޮށްފައިަވނީުއެކައުންޓަށް ުމެވެ.ފާހަގަކުރަުރުފިޔާކަން(
ުފައި ުލިބުނު ުގޮތުގަިއ ުއާމްދަނީގެ ުއެހެންކަމުން ުތެރެއިން، ުސަތޭަކުު)އެއ196,862ުްސާގެ ުއަށް ުހާސް ުހަ ުނުވަދިހަ ސަތޭކަ

ދޭއް(ުރުފިޔާ،ުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުޖަމާކޮށްފައިުނުވާއިރު،ުމިފައިސާުޚަރަދުުކުރީުކޮންކަމަށްކަންުލިޔެކިޔުންތަކުންުފަސްދޮޅަސްު

ުއިނގެންުނެތްކަންވެސްުފާހަގަުުކރެވެއެވެ.

ު ުތިޖޫރީގައި ުއަދި ުފައިސާ ުފައިސާގެލިބޭ ުުނބެލެހެއްޓުމާއި،ުުސާބުހިުަބހައްޓާ ުެއއްގޮތަށް ުގަވާއިދާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ތައް
ު ުކޮންޓްރޯލްސްތައް ުގުޅޭ ުކުރުމަްށުފައިސާއާއި ުބޭނުން ުގޮތުގައި ުނަހަމަ ުފައިސާ ުދައުލަތުގެ ުނުވުމަކީ ުޤާއިމްވެފައި ފުރިހަމައަށް

ުުފާހަގަކުރަމެވެ.ުގެުފުރުސަތުުއޮްނނާނޭުކަމެއްކަންމަގުފަހިވެ،ުފައިސާއަށްުވާނުވާުޭނނގި،ުގެއްލުމު

ު

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


ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރު  
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ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
ބެހެއްޓޭުފައިސާއާއިުުވަނަުމާއްދާއާއިުއެއްގޮތަށްުތިޖޫރީގައ6.21ުިުގެ(R-20ު/2017)ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދު)ހ(ު

6.22ުދުވަހަށްުބެެލހެއްުޓމަށާއިުއެގަވާއިދުގެުުނެގޭުފައިސާގެުރެކޯޑުުތިޖޫރީުބާކީކުރާުފޮތެއްގައިުނުވަތަުޝީޓެްއގައިުދުވަހުން
ު ުއެއްގޮތަށް ުމާއްދާއާއި ުހިސާބުުުފައިސާގެުބަހަްއާޓފައިހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫީރގައިުނިޔަލަށްުހަފުތާއެއްގެުކޮްނމެވަނަ

ުބަލައި،ު(އަދަދުުހުރިުވަކީންުވައްތަރެއްުުކޮންމެުއޭގެުހުރިނަމަުބޭރުފައިސާުހުރިވަރާއި،ުޗެކުންުއަދަދާއި،ުހުރިުނަގުދުފައިސާއިން)
ުހިސާބުުއިސްމުވައްޒަފަކުުއޮފީހުގެުުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުުހަވާލުވެހުރިުތިޖޫރީއާ ުއޮފީހުގެުުއަދިުގުނައި،ުފަިއސާުޗެކުކޮށް،ުއެ
 ގެންދިޔުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުޗެކުކުރަމުންުބަލައިުރަނގަޅުތޯުއެުހިސާބުުމާދާރުވެރިޔާމާލީޒިން

ގR-20ުެ/2017)ުއުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަާވއިދުދަު(ށ) ުލިބޭުފައިސާުޖަމާކުރެވޭހާުުވަނަުމާއްދާއާއިުއެއްގޮތަށްުސްކޫލަށ5.15ުްު(
މަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއެކައުންޓަކަށްުޖަމާކުރުއެުފައިސާއެއްުލިބޭުދުވަހުުއެުފައިސާއެއްުޖަމާކުރަންޖެހޭުުވަގުތުުއޮއްވައިުލިބިއްޖެނަމަ،

ުހަވާުލނުކުރެވިުުތެރެއިންުފައިސާގެުނަގާުޚަރަދަށްުފައިސާއާއި،ުިލބޭުވަނަުމާްއދާއާއިުއެއްގޮތަށްުސްކޫލަށ6.21ުްއަދިުއެގަވާއިދުގެު
ުހަވާލުގައިުުދައުލަތުގެުމިނޫންވެސްުއަދިުފައިސާއާއި،ުހަދާުގެނެސްުގެންގޮސްުތަނަށްއަނެއްުއެއްތަނުންުފައިސާއާއި،ުހުންނަ

ުބެހެއްޓުމަށާއި،ުުސްޓްރޯންގުނުވަތަުފޮށްޓެއްގައިުރައްކާކުރާުފައިސާުނުވަތަުތިޖޫރީއެއްގައިުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭ ރޫމެއްގައި
ު ުދުވަހަށްުުދުވަހުންުީޝޓެއްގައިުނުވަތަުފޮތެއްގައިުބާކީކުރާުތިޖޫރީުރެކޯޑުުފައިސާގެުނެގޭުފައިސާއާއިުބެހެއްޓޭމިފަދައިން

ުބެލެހެއްޓުމަށްވެސްުދަްނނަވަމެވެ.

ުނ) ުފައިސާގެ ުއަށާއި ުފައިސާ ުއިޙު(ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުުމގައި ުވާތީހިސާބުތައް ުމާލިއްޔަތުގެު، މާލުވެފައި ުދައުލަތުގެ މިކަމަކީ
މާލުވެފައިވާުފަރާތްތަކާމެދުުކަމަށްުބެލެވޭތީ،ުމިކަމުގައިުއިޙުވަނަުމާއްދާގައިުަބޔާންކޮށްފައިވާުހުއްދަުނޫންުޢަމަެލއ47ުުްޤާނޫނުގެު

 ވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.48ުއެުޤާނޫނުގެު

9. ު ުސްކޫލުން ުއިމާދުއްދީން ުތަކެތި ުގަތުމުގައާއި ުމަރާމާތު ުމާލިއްޔަތުގެުބައެއް ުދައުލަތުގެ ުހަވާލުކުރުމުގައި މަސައްކަތްތައް
ުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުންު

)އެއްުހާސް(ުރުފިޔާއިނ1,000ުުްގެު)ނ(ުގައި،ުއެއްފަހަރާުގަންނަުތަކެތީގެުއަގ8.09ުުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
)ފަންސަވީސްުހާސް(ުރުފިޔާއަށްުވުރެުބޮޑުނުވާނަމަ،ުއެފަދަުތަކެތިުވިއްކާުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިންުމަދުވެގެނ25,000ުުްފެށިގެންު

މިުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުއުސޫލާުއެއްގޮތަށްުއަމަލުު،ުދުމަށްުބަޔާންކޮށްފައިުީވނަމަވެސްތިންުފަރާތަކުންުލިޔުމުންުއަގުުހޯު
)އެއްުސަތޭކ178,750ުުަފަހަރެއްގެުމަތިންުޖުމްަލ21ުުވަނަުއަަހރ2015ުުުު،ގޮތުން.ުއެކުރެވެެއވެކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަގަު

ފަރާތުންުއަގ3ުުުހަތްދިހަުއަށްުހާސްުހަތްުސަތޭަކުފަންސާސް(ުރުފިޔާގެުމަސައްކަތްުއެއްުފަރާތަކާއިުހަވާލުކޮށްފަިއުވާއިރު،ު
ުކަންުފާހަގަުކރެވުނެވެ.ުހޯދުމުގައިުގުޅުންުހުރިުފަރާތްތަކަކުންުއަގުުހޯދާފައިވާ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުތަެކތީގެުގަންނަންޖެހޭުވާގޮތަށްުއެއްފަހަރާުމާއްދާގައިުވަނ10.31ުަުގެ (R-20/2017) ގަާވއިދުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)ހ(ު
35,000ުުުއަގުުޖުމްލަ ުހާސް( ުފަސް ުުއެތަކެތިުބޮޑުވާނަމަުރުފިޔާއަށްވުރެ)ތިރީސް ުހޯދުމަށްގަންނާނެ ުއާއްމުކޮށްުަފރާތެއް

ހިސާބުުޯހދައިުއެއިގެުތެރެއިންުއެންމެުރަނގަޅުުފަރާތުންުތަކެތިުގަތުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ުއަންދާސީުއިއުލާންކޮށް
ު
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ުށ) ުނުވަަތު( ުނަމުގައި ުކުންފުނިތަކުގެ ުނުވަތަ ުނަމުގައި ުމީސްމީހުންގެ ުތަފާތު ުދެއްކުމުގެގޮތުން ުބީލަމެއްކަން ވާދަވެރި
ޅާކަމަށްުެފނިއްޖެުޕާޓްނަރޝިޕެއްގެުނަމުގައިުނުވަަތުއެނޫންވެސްުވިޔަފާރިކުރާުތަނެްއގެުނަމުގައި،ުއެއްފަރާތަކުންުބީަލންުހުށަހަ

ު ުގަވާއިދު ުމާލިއްޔަުތގެ ުދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017)ހާލަތެއްގައި ުބީލަމުގައ17.17ުިގެ ުއެއްގޮތަށް ު)ހ(ުއާއި ުބައިވެރިވާުގެ
ުސަސްޕެންޑްކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުންސަޕްލަޔަރުުފަރާތްތަކާއި

ހިސާބުތަކަށްުވެއްދުމުގައިުއިހުމާލުވުމާއިުު(ނ) ދައުލަތުގެުފައިސާއަށްުޒިންމާވާންޖެހޭުފަރާތަކަށްވެުހުރެުއެުފައިސާއިންުޚަރަދުކޮށުް،
އުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުގެުޫނންުގޮތަކަށްުޚަރަދުކުރުމަކީުދަުއަދިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތް

ތަކާމެދުުތްމިކަމުގައިުޒިންމާވާުފަރާު،ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(ުގައިުކުށެއްުކަމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަމަކަށްުވާތ47ުީ
 ވަނަުމައްދާގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުފިޔަވަޅުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.48ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުގެު

ުއްުތައްޔާރުކޮށްުފައިސާުނަގާފައިވުންުލިޔެކިޔުންތަކެުސައްޙަުނޫންުު .10

ުުވަނ2015ުަ ުއަހަރު ުއަޮތޅު ުމަރުކަޒުންގއ. ުފަރާތްތަކުެގުުތަޢުލީމީ ުހުށަހެޅި ުއަގު ުމަސައްކަތަކަށް ުދެ ުމަރާމާތުގެ ކޮށްފަިއވާ
ޙަވާލުުކުރިކަމަށްުލިޔެކިޔުންތައްު)ޚަރަދުުވައުޗަރު،ުއިންވޮއިސްުުތައްތެރެއިންުއެންމެުދަށްުއަގުުހުށަެހޅިުފަރާތާުއެުމަސައްކަތް

ދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުއެުު،ކުރުވައިުތައްލައްވައިުއެުމަސައްކަތްުއެހެންުފަރާތެއް، އަދިުމަސައްކަތުގެުއެއްބަސްވުން(ުތައްޔާރުކޮށް
ުއެގޮތުނ47,000ުްުޖުމުލަުށްފަރާތްތަކަ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުދައްކާފައިވާކަން ުރުފިޔާ ުހާސް( ުހަތް ފާހަގަކުރެވުުނުު،)ސާޅީސް

ުކަންތައްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

އެއިގެުތެރެއިންުު،ފަރާތަކުންުއަގުުހޯދުމަށްފަހ3ުު)ހ(ުމަދަރުސާގެުދެބުރިުއިމާރާތުގެުފުރާޅުގެުޓިނުުއަދިުތިނބިުބަދަލުކުރުމަށްު
)ތޭވީސްުހާސްުފަސްުސަތޭކަ(ުރުފިޔާުއަށްުހަވާލުކޮށް،ުއެުފަރާތުނ23,500ުުްގުުހުށަހެޅިުފަރާތާުއެުމަސައްކަތްުއެންމެުކުޑަުއަ

ުލިޔެކިޔުންތަކުންު ުލިބިފައިވާ ުއޮޑިޓަރުންނަްށ ުަދއްކާފައިވާކަމަށް ުފައިސާ ުފަރާތަްށ ުއެ ުހުަށެހޅުމުން ުިބލް ުމަސައްކަތްކޮށް، އެ
ބިލްުއަދިުފަ އެއްބަސްވުްނު، ނަމަވެސް)ކޯޓޭޝަނުް، ދައްކައެވެު. މިުމަސައްކަތާއިުބެހޭގޮތުންުއެފަރާތުްނުު،އިސާުހަވާލުކުރިުލިޔުންު(

ު ުލިޔުމުން ުއޮފީހަށް ުގޮތުގައިމައުމި ުދިން ުމަސައްކަތުގެުު،ލޫމާތު ުގުޅިގެން ުއިޢުލާނާ ުކުރި ުގުޅިގެން ުމަސައްކަތާއި ުމި ސްކޫލުން
އެުމަސައްކަތްުު،ގެުކޯޓޭޝަނެއްުސްކޫލަށްުހުށަހެޅިުނަމަވެސްރުފިޔާު)ތޭވީސްުހާސްުފަސްުސަތޭކަ(23,500ުުއަގުގެުގޮތުގައިު

އެުމަސައްކަތްުކޮށްފައިނުވާނެުކަމާއިުއަދިުއެކަމާުގުޅިގެންުއެފަރާތަށްުއެއްވެސްުފައިސާއެއްު، އެފަރާތާުހަވާލުކޮށްފައިުނުވާކަމާއިު
ުބިލަ ުއެްއަބސްވުމާއި ުހަދާފައިވާ ުނަމުގައި ުއެފަާރތުގެ ުއަިދ، ުނުވެއެވެ. ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުލިބިފައި ުެއނގިގެން ުއެފަރާތަށް ކީ

ުސޮޔާއި ުކޮށްފައިވާ ުލިޔުންތަކުގައި ުއެ ުނޫންކަމާއި ުުލިޔެކިޔުންތަކެއް ުހަވާލުވިކަމަށް ުސޮއިތަކަކީުފައިސާއާ ުކޮށްފައިވާ ބިލުަގއި
ުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.މައުށްވެސްުއެފަރާތުގެުސޮޔެއްުނޫންކަމަ

ު ުާވރޭ ުފުރާޅުން ުހޯލްގެ ު)ށ(ުސްކޫލް ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުކުރުމުގެ ުމަރާމާތު ުހޯދުމަށްފަުހ،ުއޭގ3ުުެވެހޭތަން ުއަގު ުފަރާތަކުން
)ތޭވީސްުހާސްުފަސްުސަތޭކަ(ުރުފިޔާުއަށްުހަވާލުކޮށް،23,500ުުތެރެއިންުއެންމެުކުޑަުއަގުުހުށަެހޅިުފަރާތާުއެުމަސައްކަތްު

ުފަާރތަށް ުއެ ުހުށަހެޅުމުން ުބިލް ުމަސައްކަތްކޮށް، ުއެ ުފަރާތުން ުލިބިފައިާވުއެ ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުދައްކާފައިވާކަމަށް ުފައިސާ
ނަމަވެސް ދައްކައެވެު. ބިލްުއަދިުފައިސާުހަވާލުކުރިުލިޔުންު( މިުމަސައްކަތާުބެހޭގޮތުންުއެފަރާުތްނުު،ލިޔެކިޔުންތަކުންު)ކޯޓޭޝަނުް،

ުލިޔުމުްނު ުއޮފީހަށް ުގުޅިގެްނުމަމައުމި ުކުިރުއިޢުލާނާ ުގޮތުގަިއުސްކޫލުން ުލޫމާުތުދިން ުގޮތުގައި ުއަގުގެ 23,500ުސައްކަތުގެ
އެފަރާތާުއެުމަސައްކަތްުހަވާލުކޮށްފައިުނުާވުު،)ތޭވީސްުހާސްުފަސްުސަތޭކަ(ުރުފިޔާގެުކޯޓޭޝަނެއްުސްކޫލަށްުހުަށހެޅިުނަމަވެސް

އަދިކަމާއިުއެުމަސައްކަތްުކޮށްފައިނުވާނެުކަމާއިުއަދިުއެކަމާުގުޅިގެންުއެއްވެސްުފައިސާއެއްުލިބިފައިުނުވާކަމަށެވެ އެފަރާތުގެުު،ު.
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،ނަމުގައިުހަދާފައިވާުބިލަކީުއެފަރާތަށްުއެނގިގެންުތައްޔާރުކޮށްފައިާވުއެއްޗެއްުނޫންކަމާއިުއެުލިޔުންތަކުގައިުކޮށްފައިވާުސޮޔާއިު

ުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.މައުބިލުގައިުކޮށްފައިވާުސޮއިތަކަކީުއެފަރާތުގެުސޮޔެއްުނޫންކަމަށްވެސްުުފައިސާއާުހަވާލުވިކަމަށް

ުއިުއަދިުފައިސާުދައްކާފައިވާުކަމަށްުޅަހަބިލްުުހށައްުކޮށް،ުއެުމަސައްަކތްތަުކަތްތައްުކޮށްފައިވަނީމަސައްުށްފައިވާުގައިުބަޔާންކޮމަތީ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާުުރުތައްޕޭމަންޓްުވައުޗައެުދެުމަސައްކަތުގެުުފަރާްތތަކެއްުކަމަށްނޫންުއެހެންުުތައްުދައްކާުފަރާތްލިޔެކިޔުންތަކުންު

ފަރާތްތަކާިއުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރެވުނުުުމަސައްކަތްތައްުކޮށްފައިވާުއެު،އަދިުމައުޫލމާތުުދީފައިވެއެވެ.ުއޮޑިޓަރުންނަށްމުވައްޒަފުު
އިުރުންނާުއޮޑިޓަސްކޫލުންުއެފަރާތުންުހުށަހަޅާފައިވާުއެއްވެސްުބިލެއްުއި،ކަމުގެުއެއްވެސްުލިޔެކިޔުމެއްުއަދިުމަސައްކަތްުނިންމަ

ުނު ުފާހަގަުކރަމެވެ.ހިއްސާކޮށްފައި ުކޮށްފައިވަުވާކަން ުޙަވާލު ުމަސައްކަތްތައް ުމި ުއެހެންކަމުން، ުހުށަހެޅިުންއެނީ ުއަގު ުދަށް މެ
ުތައްޔާރުކޮށް،ުސައްޙަ ،ދެއްކުމަށްޓަކައިުތްތަކާކަންފަރާ ުލިޔެކިޔުންތަކެއް ުއެއްބަސްވުމާއި،ުބިްލު ނޫން ުނަުމގައި ުފަރާތްތަކުގެ އެ

ު ުޚަރަދު ުފައަދި ުއެ ުއަދި ުތައްޔާރުކޮށް ުކޮށްފައިވާކަންުވައުޗަރު ުމަސައްކަތް ުދައްކަން ުޙަވާލުވިކަމަށް ުފަިއސާއާއި ރާތްތަކުން
ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ުއިތުރުން، ުުމީގެ ުގަވާއިދުގެ ުމާލިްއޔަތުގެ ުދޭންޖެޭހުފައިސ6.07ުުާދައުަލތުގެ ުަފރާތްތަކަށް ުއަމިއްލަ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ ވަނަ
ު ުބޭނުންކުރަްނު )އެއ1,000ުްދިނުމުގައި ުޗެކެއް ުކްރޮސްކޮށްފައިވާ ުދިނުމަށް ުފައިސާ ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ުވުރެ ުހާސް(ުރުފިޔާއަށް

ުބަޔާންކޮށްފައިވާކަާމއި، ުއެުޖެހޭނޭކަމަށް ުބޭނުމަކީ ުމުހިންމު ުއެންމެ ުއަމަލުކުރުމުގެ ުރިކޯޑުުުމިގޮތަށް ުގޮތުގެ ުހިނގި ޚަރަދެއް
މިުމަސައްކަތަްށުގައިުބޭނުންުކުރުމުގެުފުރުޞަތުމަުގޮތުސޭހައިންުފެންަނންުއޮތުމާއިުަފއިސާުނަހަފަ ުކުޑަކުރުންުކަމުަގއިުވާއިރުު،

ު ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުފޮނުވައިގެން ުމުވައްޒަފުން ުބޭު)ސާޅީސ47,000ުްސްކޫލްގެ ުރުފިޔާ ުހާސް( ުއެކައުންޓުހަތް ންުންކު
މިުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭުގޮތުންުސައްޙަުނޫންުލިޔެކިޔުންތަކެއްުތައްޔާރުުކޮށްފައިުނަމަވެސް،ުނަގާފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ުތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުނެުަކންުކަށަވަރުުކުރެވެންތަކަކާކޮންުފަރާތްމިުފައިސާުހަވާލުކޮށްފައިވަނީުވުމުގެުސަބަބުންު

މިުދެުމަސައްކަތަކީުހަޤީގަތުގައިވެސްުކޮށްފައިވާުމަސައްކަ މިއީުދައުލަތުެގުުއި،ންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަމާކަތަކެއްތްއެހެންކަމުނުް،
ުބޭނުންކޮށް ުގޮތުގައި ުނަހަމަ ުު،ފައިސާ ުފައިސާއަށް ުޚިއެ ުކޮށްަފއިވާ ުމަގުފަހިވާގޮތަށް ުމަސައްކަތްތަކެއްކަންުޔާނާތްތެރިވުމަށް

ުކުރަމެވެ.ފާހަގަ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ހިސާބުތަކަށްުވެއްދުމުގައިުއިހުމާލުވުމާއިުދައުލަތުގެުފައިސާއަށްު)ހު( ޒިންާމވާންޖެހޭުފަރާތަކަށްވެުހުރެުއެުފައިސާއިންުޚަރަދުކޮށުް،
ޫނންުގޮތަކަށްުޚަރަދުކުރުމަކީުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނުގެުުއަދިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތް

ތަކާމެދުުތްމިކަމުގައިުޒިންމާވާުފަރާު،ގައިުކުށެއްުކަމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަމަކަށްުވާތީވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(47ުު
ުޤާނޫނުެގު ުމާލިއްޔަތުގެ ުދަންނަވަމެވެ.48ުދައުލަތުގެ ުފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމައްދާގައިވާ ޔާނާތަށްުޚިމިއީު، އަދިުވަނަ

ުޤީޤުތަހުުކޮރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅައިގެން-އެންޓިމައްސަލަުުބެލެވޭތީ،ުމިުރަދުތަކެއްުކަމަށްޚަމަގުފަހިވާގޮތަށްުކޮށްފައިވާު
ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ުގަވާއިދު ުާމލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017)ު)ށ( ުއެއްގޮތަށް،6.09ުގެ ުއާއި ު)ޅ( ުމާއްދާގެ ފައިޭނންަޝްލުުވަނަ
އްޔާރުކުރެވޭުހުރިހާުޗެކުތަކެއްވެސްުތައްޔާރުކުރަންވާނީުުތަހުއްދައެއްގެުދަުށންުމެނުވީުފައިސާުދެއްކުމަށްޓަަކއިުލަރުދޭކޮންޓްރޯ

ުއޮންލީ" ުޕޭއީ ުއެއްވެސްު"ުނުވަތަު"އެކައުންޓް ުއެހެން ުފިޔަވައި ުފަރާތް ުލިބެންވާ ުފައިސާ ުނެގޯޝިއަބަލް"ުޖެހުމަްށފަހު، ުނޮޓް
 ދަންނަވަމެވެ.ުގައިގޭގޮތަށްުކަމުފަރާތަކަށްުފައިސާުނުނެ
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 ކޮންުބޭނުމަކަށްކަންުނޭނގިުސްކޫލުގެުމުވައްޒަފަކަށްުދައުލަތުގެުފައިސާުދީފައިވުންުު .11

ުރަ)އަށ18,000ުާުކައުންޓުންއެުުފަންޑުގއ.ުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުގަތުމަށްުކަމަށްުބަޔާންކޮށްުސްކޫލުގެު
ުރުފިޔާ ުުހާސް( ުއެޑްމިނިނަގައި 23ުުުއިރާސްޓްރޭޓަސްކޫލްގެ ުޙަވާލުުފައިުށްހަވާލުކޮުގައ2015ުިމާރޗް ުފައިސާ ުއެ ވާއިރު
ުހަވާލުކުރިތާުއެއްުއަހަރުގެުމުއްދަތުުފާއިތުވީުއިރުވެސްުފައިސާުފައިސާުުމި، އެނގެންުނެތްކަމާއިުކޮންކަމަކަށްކަންކޮށްފައިވަނީު

ުގެުވަނަުއަހަރ2015ުުސްކޫލްގެުު،ނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއަދިުށްުލިބިފައިލެއްުސްކޫލަމުދަނުވަތަުުބިލެއްުކުރިުކަމުގެުޚަރަދު
ު ުދަނިކޮށް،އޮޑިޓް 18ުުުކުރިއަށް 2016ުުއޭޕްރިލް ުއެ ުސްކޫލާފަގައި ުއަނބުރާ ުއިސާ ުކަމާއިފައިށްކޮުހަވާލުއި ުއެު، ވާ ުއަދި
.ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެސުވާލުުއުފެދޭުމެދުގުމުގެުމަޤްޞަދާއިށްފައިުވުމުންުފައިސާުނެރަދެއްުނުކޮށްުޖަމާކޮއެއްވެސްުޚައިންުފައިސާ

ކަމަށްުއެފަރާތުންުއޮޑިޓަރުންނަށްުއެޑްވާންސްކޮށްުދީފައިވާުއެއްުމަހުގެުމުސާރަމިުފައިސާއަކީުސްކޫލުގެުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށްު
ރުޑްމިނިސްޓްރޭޓައެުގެތަކެތިުގަތުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާކަމަށްުސްކޫލްުފައިސާއަކީުސްކޫލަށްުމިުު،ނަމަވެސްލޫމާތުުދީފައިުވީމައު

ުުވިދާޅުވުމުން ުފައިސާދީފައިވާ ުކަމަށް ުދީއެއް ުމައުލޫމާތު ުމުވައްޒަފު ުކުރި ުގޮތުންުުފައިވެއެވެ.ވައުޗަރުތައްޔާރު ުގުޅޭ ުކަމާއި މި
ންުހުރުމުގެުސަބަބުން،ުމިުފައިސާުނަގާފަިއވަނީުސްކޫލުގެުބޭނުމަށްކަުސްކޫލްގެުމުވައްޒަފުންުދީފައިވާުމައުލޫމާތުގައިުތަފާތުތަކެއް

ނޭުމަުގޮތުގައިުބޭުނންކުރުމަށާއިުޚިޔާނާތަށްުމަގުފައިވާމިގޮތަށްުަފއިސާުނަގަމުންުގެންދިއުމަކީުފަިއސާުނަހަބެލެވެންުެނތްކަމާއި،ު
 ކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
މިކަމަކީުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނެގު، ިއޙުމާލުވެފައިުވާތީދައުލަތުގެުފައިސާުއަށާއިުފައިސާގެުހިސާބުތައްުބެެލހެއްޓުމުގައިު

ުއ47ުުެ ުފަރާތްތަކާމެދު ުއިޙުމާލުވެފައިވާ ުމިކަމުގައި ުބެލެވޭތީ، ުކަމަށް ުޢަމަލެއް ުނޫން ުހުއްދަ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ވަނަ
 ވަނަުމާއްދާގެުދަުށންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.48ުޤާނޫނުގެު

ުުންގުމުގެުއެލަވަންސްުއާއިުޓެނުއާރޝިޕްުއެލަވަންސްުއިތުރަށްުދީފައިވުންުވަގުތީުހިު .12

އެކަނިކަމަށާއި،ުުގެުމަޤާމްތަކަށްޑެޕިއުޓީުޕްރިންސިޕަލްުއަދިުޕްރިންސިޕަލްު،ރޓީޗަުގޕްުއެލަވަންސްުދެވޭނީުލީޑިންޓެނުއާރޝި)ހު(
ސިވިލްުސާރވިސްުކޮމިޝަނުންުމިނިސްޓްރީުއޮްފުު)ދެުހާސް(ުރުފިޔާކަމަށ2,000ުްމިުއެލަވަންސްގެުގޮތުގައިުދެވޭނީުމަހަކުު

ުއެންގުމާއިުޚިލާފަށްު ުވީނަމަވެސް،ުމި ުއަންގާފައި ުއެލަވަންސްގެުގޮތުގައިއެޑިއުކޭޝަނަށް 2015ުއަދ2014ުުިުޓެނުއާރޝިޕް
ުއަހަރު ު)76,000 ުވަނަ ުމަރުކަޒުގެ ުތަޢުލީމީ ުއަތޮޅު ުގއ. ުރުފިޔާ ުހާސް( ުހަ ުދީފައިވާކަންުޓައެޑްމިނިސްޓްރޭހަތްދިހަ ރަށް

ުމުވައްޒަފު ުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން،ުމި ުމަކުރިން ުޕްރިންސިޕަލްގެ ުމަހަކުޤާޑެޕިއުޓީ ުއިރު ުފުރުއްވި ު 4,500ދެމުންދިޔަުމް
ދެމުންގޮސްފައިވާުއިރުުވިުފަހުންެވސްުމަށްުބަދަލުގެުމަޤާރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަުގެސްކޫލްު،ރުފިޔާު)ހަތަރުުހާސްުފަސްުސަތޭކަ(

ުސިވިލްުގޮތުގައިުއެލަވަންސްގެުޓެނުއާރޝިޕްދެވޭުމަޤާމެއްުނޫންކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.ުުޓެނުއާރޝިޕްުއެލަވަންސްމަކީުމިުމަޤާ

 ތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުުތަފުޞީލްުގޮތުގެުދީފައިވާުފައިސާުޚިލާފަށްުއެންގުމާއިުކޮމިޝަންގެުސާރވިސް

ުމުއްދަތުުުމަގާމްު
ދޭންޖެހޭު
ުފައިސާު

ދީފައިވާު
ުފައިސާު

އިތުރަށްު
ުދީފައިވާުފައިސާު

ޑެޕިއުޓީުޕްރިންސިޕަލްު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު

2015ުއިންުޖުލައ2014ުުިއޭޕްރިލްު
32,000 72,00040,000

36,000 36,000ުދޭންނުޖެހ2016ުުޭއިންުމާރިޗ2015ުުްއޯގަސްޓްުުސްކޫލްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

76,000ުޖުމްލަ

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