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c

ޭދ ިރޯޕޓު  ަރލް ރ ޖެނެ ިޑޓަ އޮ ަހުރގެ މާީލ ަބާޔްނަތަކްށ ަވަނ އަ  2016 ެއިޑުއކޭަޝްނގެ  ިމިންސްޓީރ ޮއފް 

 ގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެ މަޖިލީހަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުން 
 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

ތަޢާރަފު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ގެ ަދށުން އޮޑިްޓ ކުރެވުނު  )އޮޑިްޓ ޤާނޫނު( 4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫުނ ނަންބަރު 
ޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ކޮންސޮލިޑޭ 2016ޑިސެންބަރު  31އެޑިއުކޭޝަންގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބަޔާންކުރުމާއި، ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް 
ގެ މަޤުޞަދުތައް އެ މިނިސްޓްރީ ،އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް

ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ަބޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ 
މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ  އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ
 ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްޯތ ބަލައި

އެ ކަންކަން ޤާޫނނު އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޮއޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަާމމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 
މިނިސްޓްީރ ގޮތުގެ މަތިން  މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެއްގޮތްވާ  ަވނަ 36)ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ނަންބަރު 

ވަނަ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކުމާލީ  އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ
ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް  ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން އެ 

 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv ރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

ތަކުގެ ލީ ބަޔާންވާނީ މާމައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިމި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ 
ދައުލަތުެގ  ނާއިތުގެ ޤާނޫލިްއޔަސައްޙަކަމާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މާ

ގެ މަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި،މިނި ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި މާލިއްޔަތުގެ
 ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަަމލުޮކށްފައިވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 

ގައި  2016ޑިސެންބަރު  31ހިމެނިފައިވާ ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  އަށް 37އިން  20ޙާ މި ރިޕޯޓާއެކު ޞަފު
 މާލީ އަހަރުގެ އަހަރީ ާމލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮުތގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ނިމުނު

އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފްޞީލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް  ،ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  ،އަށް ހިމެނިފައިވާ 41އިން  38ޙާ  މި ރިޕޯޓާއެކު ޞަފުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން
އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާނާއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައްވެސް ވާނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ. 

އި "ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދަުއަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބަ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިްނވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް"

ވާކަން ރެވިފައިވަރާކު މަޝްރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާ މި
 ަވމެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ިމ ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓްގައި އެހީެތރިވެދެއްވި

މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

ތު  މަސްއޫލިއްޔަ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 

 ،ތިންގޮތުގެ މަ  އެއްގޮތްވާ)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ށް އެއްގޮތަ ޤީޤަތާޙައެ މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް  ،މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓމާއި އެޑިއުކޭޝަންގެމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އުލަރހޭ ސަރކިޔަތާބެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއް ،މާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްސައްޙަކަ

ވާ ނޑައަޅާފައިކަދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް  ،އިނ4/2012ް) )ނަންބަރ: 
ސްޓްރީ އޮފް މަކީ މިނިށަހެޅުހުއޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް  ،ންތައް އެކުލަވާލައިމި އަހަރީ މާލީ ބަޔާ ،އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށް

ހ( ގެ ދަށުން )ވަނަ މާއްދާގެ  46)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،އެޑިއުކޭޝަނަށް
 ، ބަޔާނާއިގޮތުގެނުގޮތާއި ޭހދަކުރެވުނުކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ފައިސާ ލިބު

ގ އުންޓިންރ އެކަ"އިންޓަރނޭޝަނަްލ ޕަބްލިްކ ސެކްޓަ ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަެޖޓުން ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަޔާން
ްށ އްގޮތައެސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް ެއކައުންޓިންގ" އާ 

 ރު ކުރުމަށް މި އޮނިގަނޑު ލާޒިމް ކުރެއެވެ.ތައްޔާ

ގައި ސައްޙަނޫން ގޮތެއް ތެރޭގައި، ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިގަނޑު އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ްނޓްރޯލްތަްއ ކޮޓަރނަލް ންނާ އިއެކަށީެގންވާ ހަރުދަ، މައުލޫމާތު ނުހިމެނޭ ާމލީ ބަޔާްނތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ

އް  ބަޔާންތައި މާލީފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، މުއައްސަސާއަށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާ
  ބަޔާންތައް މާލީ ހަރީއަ ،އިއެކުލަވާލުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، އެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ހިސާބު ބެލެހެްއޓުމާ 

ށް ޢާޔަތްކޮރިލަތަށް ޙާ ،ކުރާނަމަ ބޭނުން އަންދާޒާއެއް  އެކުލަވާލުމާއި، އަދި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވެސް
 އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއް ބޭނުްނކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަހަރީ މާލީ ބަޔާްނތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެ މާީލ  އުކޭޝަންގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި
ބަޔާންތަކަށް ރައުޔުއެއް ދިނުމެވެ. މި އޮފީހުން މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

ޢަމަލުކުރުމާއި، މި އަހަީރ ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގއާ އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަްށ 
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ބަޔާންތަކެއްކަން އެކަށީގެންވާ ޔަޤީންކަމާއެކު ، މާލީ ބަޔާންތަކަކީ މައިގަނޑުގޮެތއްގައި ސައްޙަނޫން މައުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާ
 ދެނެގަނެވޭގޮތަށް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭްނޑަޑްތައް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

މަށްޓަކައި ވަރު ކުރު ކަށަވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކާއި މައުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަންއޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެން
ތައް  އިޖުރާތުނޑައަޅާބޭނުންވާ އިޖުރާުތތަކެއް ކަނަޑއަޅައި އެ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަްށ ކަ

ތައްއުލޫމާތުމައިގަނޑުގޮތެއްގަިއ ސައްޙަނޫން މަ، މަންޓަށާއިބިނާވެގެންވަނީ އޮޑިޓަރުންެގ "ޕްރޮފެޝަނަލް" ޖަޖް
މައްޗަށެވެ.  ވަރެއްގެތް މިން)އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް( މާލީ ބަޔާްނތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ

ގެ އައްސަސާޅޭ، މުގު ހުށަހެޅުމާއި މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އޮތް މިންވަރު ބެލުމުގައި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
ޅުމުގައި ށް ހުށަހެޔާރުކޮއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރުން ރިއާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ތައް
މަންޓުން ޖްއި މެނޭރުމުގަބޭނުންކޮްށފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކު
 މާލީ މާއި އަދިތޯ ބެލުއެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާނަމަ، އެ ބޭނުންކުރި އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންދާާޒއެއް

 ބަޔާންތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ހުށަާހޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

މަށް ވާގިދޭ ވަރު ކުރުން ކަށަމެޭނ އަދަދުަތކާއި މައުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކައޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، ާމީލ ބަޔާންތަކުގައި ހި
ންތަކުގައި މާލީ ބަޔާ ރެވުނުހެކިތައް ޓެސްޓް ބޭސިސް އަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓްކު 

އި ހުރެދާނެ ގެ ތެރޭގައްސަސާތަކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައެކުލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ އެންމެހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުން
 ކަންތައްތައް އޮިޑޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަްށ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އެންމެހާ ހީނަރު

މަށް ވާކަހޯދިފައި  ހެކިމާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަްށ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީެގންވާ
 އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އޮޕީނިއަނެއް ދެވުނު ސަބަބު  ކޮލިފައިޑް 

ލިއްޔަތުގެ ލަތުގެ މާދައު ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުެގ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް.1
ރޑް ޓޭންޑަކްޓަރ އެކައުްނޓިންގ ސް"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެ ،ގަވާއިދު ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސަކީ

، ސްށް ވީނަމަވެ)އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ިރޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އަ
 ފައިވަނީ މި ދު ހިމަނާަޚރަ ،ވަނަ އަަހރުގެ "ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާ ހޭދަުކރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި 2016މިނިސްޓްރީގެ 

އިސާ ފަ ބަބުްނ،ސަވުުމގެ ކަަށވަރު ކުރެވޭނެގޮތަށް ހިސާުބތައް ބަލަހައްޓާފަިއ ނުވުން. ިމހެން ށްކަންއަސާސް އާ އެއްގޮތަ
ނާފައިވާ ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަ 2016ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 

ތޭކަ އަށް ސަ ތް ސަތޭކަ ތިރީސް އަްށ ހާސް)ތިން ިބލިައން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އެއް މިލިއަން ހަ 3,241,738,899
އަހަރުގެ  ވަނަ 2016ހަމައެކަިނ ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައސާސްއާ އެއްގޮތަށް، އަކީނުވަދިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ

؛ތުންން ނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވެސްފަރ ހެދިފަިއވާ ޚަރަދުތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވަތަ ބޭންކް ޓްރާން

ޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އިދާރާތަކުން ނަގުދު ފައިސާއިންނާއި ބޭންކް އެކައުންޓް މިނިސް.2
މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ފޮތްތަކުގައި ރިޯކޑުކޮށް، ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ 
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ވުން. ނުރެވޭނެގޮތަށް، ހިސާުބތައް ަބލަހައްޓާފައި އްޙަކަން ކަށަވަރުކުއަދަދުގެ ސަ ުހރިގޮތުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  ރެކޯޑުތައްއެގޮތުން، ބައެއް އިދާރާތަަކށް ލިބޭ ފައިސާ އަދި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ކަމަށް ތަކުގައި މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، މާލީ ބަޔާންވުން.  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުގަވާއިދާއި
ވަދިހަ ދެ މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ )ދުއިސައްތަ ނު 292,561,779ހިމަނާފައިވާ 

 ކަން ދު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފަިއސާގެ ސައްޙަ އަދައެއަކީ ހަތްދިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ 
 ށަވަރު ކުރެވެން ނެތުން؛ކަ

 ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން 

ން މާލީ ގެ ސަބަބުލަތަކުކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަނެއް ދެވުނު ސަބަބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްއސަ ،މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި
އި ނިމުނު މާލީ ގަ 2016ޑިސެންބަރު  31މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  ،ބަޔާންތަކަށް އަންާނނެ ފަރަގުތަްއ ފިޔަވައި

ނު ގޮތުގެ ދަކުރެވުހޭޓުން އަހަރުގެ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެ
މޭ މާލީ އަހަރު އަށް ނި 2016ޑިސެންބަރު  31ބަޔާން" އަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 

ދި އެ ފައިސާ އަ ކީ ހުރިމާލީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާ، ށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި އެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއިމިނިސްޓްރީއަ
އިދޭ، ދައްކުވަ ގޮތަށްތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާ އެއް ،އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަ ކުރެވުނުގޮތް

ޝް ންޑަ ދަ ކޭގް އަންޓިންގް ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައު
 ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ.
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 
 ވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް މިން 

 އޮފް ނިސްޓްރީ މި ގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމު 
 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޑިއުކޭޝަންގެ 

މާދާރު ވެރިޔާ މާލީ ޒިން އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ
އްޔިތުންގެ ރަހަރަކަށް އެ އަ ޚަރަދު ކުރުމުގައި  ،އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން

ފައިވާ ކަނޑައެޅި ޓުގައިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެާޓ އެއްގޮތަށް، މިނިސްޓްރީގެ މަުޤޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ަބޖެ
 ން ހިންގާ ންކަކަމާލީ  ،ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއި

މިނިސްޓްރީ ވެސް ލުކުރުމަކީ ޢަމަބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
 ރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މާލީ ޒިންމާދާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނީ އެ ށްފައިވަކޮރަދު ޚަމާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން ބަޖެުޓްނ 
ްއ ޤުޞަދުތަމަރީގެ އަށް ފާސްކޮށްެދއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮަތށް، އެ މިނިސްޓްއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން މިނިސްޓްރީ

ރޭގައިޯތ ދޫދުގެ ތެހުޅުނު ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ަބޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެ 
ޔަތުެގ ގެ މާލިއްއުލަތުދަމާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނާއި  މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަަލހައްޓާފައިވަީނ ދައުލަތުގެ ،އާއި

ނެރަލްގެ ޑިޓަރ ޖެެވސް އޮގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންަވރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަކީ
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ށްދެއްވި ޓް ފާސްކޮ ބަޖެޔިތުންގެ މަޖިލީހުންމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައް
މަކުރުން އް ފުރިހަރާތުތަމަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޯތ ބެލުމަްށ ބޭުނންވާ ހެކި ހޯުދމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންެޖޭހ އިޖު
ލާފަށް ވާއިދާ ޚިގެ ގަހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާތުތަކުެގ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ ާމިލއްޔަތު

 ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ރ ޖެނެރަްލ ދު އޮޑިޓަރާއިމެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނާިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ިމންވަ
 .ކުރަމެވެޤަބޫލު  ގެންވާ ހެކި ހޯިދފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭުނންވާ މިންވަރަށް އެކަށީ
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ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު 
އަސާސް ބިނާކުރެވުނު

މުދަލުގެ ކުގެ ހަރުދާރާތަބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ .1
 ން. ފައި ނުވުށްއަޕްޑޭޓް ކޮ ޓައި،ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހަތް ވަނަ ބާބު އާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައް

މުދާ ޯހދި އެއް ހަރުއި، ބަމާބައެއް ހަރުމުާދ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ވައްދާފައި ނުވާކަަގނެފައިވާ  ބައެއް އިދާރާތަަކށް ،އެގޮތުން
ގައި އެ ރުމުދަލުހަެއއް ބަތާރީޚާއި، މުދާ ހުރި ތަނާއި އަުގ ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ރަޖިސްޓްީރގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަމާއި 

ހުރިތޯ  ހަމައަށް  ތަކެތިތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ،އަދިން. ނުވުމުދަލެއްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު ޖަހާފައި 
ދާގައި ވަނަ މާއް 7.11ސްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ލަ

  ؛ންއިން ހަރުމުދާ ޗެކްކޮށްފައި ނުވުބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިފަދަ 

، ކީ އަދަދަނާފައިވާހިމަ ގައި މާލީ ބަޔާންތަކު ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އަހަރު ނިމުުނއިރު ހުރިމީގެ އިތުރުން، 
ސްޓްރީގެ މިނި ތީ،އެއް އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެން ހިމަނާފައިވާ އަދަދަކަށް ނުވާހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީފުރިހަމަ 

ން ހިނގަމުންާދ ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށު 2016ޑިސެންބަރު  31 ،މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި
 އައްޑިހަބިލިއަން  )އެއް 1,088,761,468ހިމަނާފައިވާ  ރާތަކުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގު ކަމަށްސްކޫލްތަކާއި އިދާ
އިރު ރު ނިމުނު އަހަ( ރުފިޔާ އަކީހަްތ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއްއަށް މިލިއަން 

 ން؛ތުއަގުކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެ ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ސައްޙަ

 

 މެދު ދެކޭގޮތް މިންވަރާ  އިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފަ 

 ،މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި

ގޮތެއްގައި އެ  ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަީނ މައިގަނޑު 2016)ހ( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަންގެ 
ޖެޓުގައި ށް، އެ ބަލްވާ ގޮތަފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިމިނިސްޓްރީއަށް ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ އަހަރަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 7/2010 :ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، 
 މާލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ. އި ދައުލަތުގެ( އާޤާނޫނު

 އިވާ މައްސަލަންކޮށްފައި ބަޔާ)ށ( އަިދ، ޤާޫނނާއި ގަވާއިދަްށ އަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ެދކޭގޮތް ބިނާކުރެވުުނ އަސާސްގަ
އިވަނީ، ހައްާޓފަގާ ބަލަފިޔަވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެހެނިހެން މާލީ ަކންކަން، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިން

 .އެއްގޮތަށެވެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ( އާއިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 7/2010 :ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައި ނުވުން ށް ޚިލާފަ  އަސާސްއާ  ޚަރަދުތައް ބަޔާން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  .1

ޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ މާލިއްއުަލތުދަ ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޮއފީސްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުަށހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
(: ސްއިޕްސަ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބިލކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް ) ،ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސަކީ

ހަރުގެ ލީ އަމާ ،ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އެވެ. މި އަސާސްގެ ދަށުން
އެ  ،އިގެ ތެރޭގަހަރެއްއެ އަ ހިމަނަން ވާނީ،ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުެގ ބަޔާން" ގައި 

 ބުކްގައި ދަދީ ކޭޝްށް ހުއްނުވަތަ ޭބންކް ޓްރާންސްފަރ ހެިދފައި ނުވަތަ ެއ ޚަރަދެއް ކުރުމަ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ދެއްކިފައި
ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާ 2016ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީގެ  .ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ

ނުވަތަ  އްކިފައި އި ފައިސާ ދެއިވަނީ ހަމައެކަނި އެ އަހަރުގެ ތެރޭގަޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަ އެ އަހަރު ހިނގި ،ބަޔާން" ގައި
 ގަ ކުރެވެއެވެ.ކަން ފާހައި ނުވާކަށަވަރު ކުރެވޭނެގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްާޓފަބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެދިފައިވާ ޚަރަދުތައްކަން 

ދުގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޚަރަ 2016ސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ަބޔާނުގައި ފައި އެހެންކަމުން،
ށް އަށް ހާސް އަ )ތިން ބިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އެއް މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ތިރީސް 3,241,738,899ހިމަނާފައިވާ 

ޚަރަދު  ރޭއަހަރު ތެ އެ ނިހަމައެކަ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސް އާ އެއްގޮތަށް، އަކީސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ
  ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާަހގަކުރަމެވެ.ކަން އަދަދު ގެފައިސާ ކުރެވިފައިވާ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ކުގެ ތަޚަރަދުވާ ށްފައިކޮމާލީ އަހަރު ތެރޭ  ،ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ، ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުންމާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު

، އްޓައި ބަލަހަޖެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭނެހެން ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައްކުރީ އަހަރުގެ ބަތެރެއިން، 

ޑަރ ދަ ގ އަންއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންަޑރޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން"
މާލީ ، ވެ. އަދިކުރުމަށް ދަންނަވަމެ ޔާރުތައްއާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" 

 ބަެޖޓުްނ ޖެޓާއި އެބަވުނު ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ަފއިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުުނ ގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެ
ހޭ ކުރަންޖެރުއްޔާތަހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ތަފާދު ދެ ބޭސިސް އަކަށްނަމަ، އެކަމާގުޅިގެން 

ލް އިނޭންޝަ"އިންޓަރޭނޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެއކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް )ިއޕްސަސް(: ފަ، ރިކޮންސިލިއޭޝަން
އްޔާރުކޮށް މާލީ ތަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 1.9.41ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ގެ 

 ންަނވަމެވެ.އެކު ހާމަކުރުމަށް ދަބަޔާންތަކާ

ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި މާލީބަޔާންތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި  .2
 ސައްޙަ ނުވުން  އަދަދު 

ވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަުމްނދާ ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އިދާރާަތކުން ނަގުދު ފައިސާއިންނާއި ޭބންކް އެކައުންޓް މެދު
ހިންގާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ފޮތްތަކުގައި ރިކޯޑުކޮށް، ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އަހަރު 

ނުވާަކްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ރެވޭނެގޮތަށް، ިހސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި އަދަދުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކު ހުރިނިމުނުއިރު 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް  ރެކޯޑުތައްދާރާތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އަދި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ބައެއް އި

އަހަުރ ނިމުނުއިރު ހުރި ކަމަްށ މިހެންވުމުގެ ސަބަުބން، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި  ރެވުނެވެ.ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކު 

http://www.audit.gov.mv/
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އިސައްތަ ނުވަދިހަ ދެ މިލިައން ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ )ދު 292,561,779ހިމަނާފައިވާ 
 ދުއެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާގެ ސައްޙަ އަދައަކީ ހަތްދިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ނޫންކަން 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ބޭސިސް   ކޭޝް  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދިއިންޓަރނޭޝަނަލް

ޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސް ،ގައި 2016ޑިސެންބަރު  31އާއި އެއްގޮތަށް،   1.6.10އޮފް އެކައުންޓިންގ" ގެ
ބުތަްއ ހިސާތީެގ ވޭ ތަކެނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެއޮންނަ ސްކޫލްތަކާއި އިދާރާތަުކގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި 

 ހޯދައި، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިެމނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލާއި ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން .3

ދަލުގެ ގެ ހަރުމުރާތަކުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުްނ ިހނގަމުންދާ ބައެްއ ސްކޫލްތަކާއި އިދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންާއއި އެ
ނުވާކަން  ކޮށްފައިދާ ހަމައަ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހަތް ވަނަ ބާބު އާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި، 

ހަރުމުދާ ހޯދި  ، ބައެއްަކމާއިދާ ަރޖިސްޓަރީ އަށް ވައްދާފައި ނުވާތަަނށް ގަނެފައިވާ ބައެއް ހަރުމު ،ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން
އި އެ މުދަލުގައް ހަރުބައެތާރީޚާއި، މުދާ ހުރި ތަނާއި ައގު ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ރަޖިްސޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަމާއި 

ރިހާ ތަކެިތ ންޖެހޭ ހުުހންނަ ތަނުގައި ،އަދިނުވާކަންވެސް ާފހަގަކުރެވުނެވެ. މުދަލެއްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ަނންބަރު ޖަހާފައި 
ަނ ވަ 7.11ގެ ވާއިދުގަލަސްވެގެން ައހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހަމައަށް ހުރިތޯ 

 .ވުނެވެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް މިފަދައިން ހަރުމުދާ ޗެކްކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެ

ރިހަމަ ފުކީ، ދަދަފައިވާ އަހިަމނާ މާލީ ބަޔާްނތަކުގައި ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ޮގތުގައި އަހަރު ނިމުނުިއރު ހުރިމީގެ އިތުރުން، 
ގެ ލްކިއްޔާތުގެ މިިމނިސްޓްރީ އެއް އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެން ހިމަާނފައިވާ އަދަދަކަށް ނުވާީތ،ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ލްތަކާއި ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްްޓރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ސްކޫ 2016ޑިސެންބަރު  31ބަޔާނުގައި 
ހަތް އަށް މިލިއަން  ހައައްޑި)އެއް ބިލިއަން  1,088,761,468ހިމަނާފައިވާ  އިދާރާތަކުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގު ކަމަށް 

 ރުމުދަލުގެ ރި ހަޔާ އަކީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހު( ރުފިސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް
  ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަގުކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ސައްޙަ

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މިނިސްޓްރީއާއި  ،( އާއި ެއއްގޮތަށްވަނަ މާއްދާގެ )ބ 11.03ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދ 
 އުނި ށް އަންނަކެއްޗަތަމުދަލުގެ ހިސާބު އެކިބައިބައި ވަކިވަކިން އެ  ހިނގަމުްނދާ އިދާރާތަކުގެ ހަރުމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން

ގު އަމުދަލުގެ ރި ހަރުއެއާއި އެއްގޮަތށް އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގަިއ ހުއިތުރު އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާިއ، 
ްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަތނުގައި ގެ )ބ( ގައި ބަޔާ 11.04ވެ. އަދި، އެގަވާއިދުގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނުަމށް ދަންނަވަމެ

 ވެ.ނަވަމެހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެތި ހަމަައށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކު ކުރުމަށް ދަން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ޗެކްތަކުގައި ސޮއި  ނުޖަހާ  ނަން  ފަރާތުގެ  ލިބެންވާ  ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި  ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ .4
ކޮށްފައިވުން 

ޮކްނމެ ހަފްތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫރީަގއި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު  ،ގައި 6.16ގެ  (2009) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
އަދި ، ކޮށް، ފައިސާ ގުނައިއިސް މުވައްޒަފަކު އެހިސާބު ޗެކު  އިތުރަށް އޮފީހުގެބަލައި، ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ

މިަފދައިން ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓުގައި އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު އުމަށާިއ، ޔަކު އެހިސާބު ބަލަމުން ގެންދިއޮފީހުގެ ވެރި
ކަމަށް  ރީ ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރަންވާނޭސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން، ތިޖޫރީއާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފާއި، ތިޖޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އިދާރާތަކުން  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް
 ގަކުރަމެވެ. އަދި،ފައި ނުވާކަން ފާހަރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްގަވާއިުދން  ގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ިހސާބުތައް ބަލަހައްޓަިއ،ތިޖޫރީ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްަޓން ޭބނުންވާ ފަިއސާ ބަހައްޓަންވާނީ ތިޖޫރީގައި ަކމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުެގ  ،ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 6.15ގެ  (2009) ގަވާއިދު

  ވަތްގަނޑުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މޭޒު

 ،އްޗެކެ 9ފައިވާ ށްސޮއިކޮ ޗެކު ކުރިއިރު، ގެ ތިޖޫރީވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލު 2017އޭޕްރީލް  15 މީގެ އިތުރުން،
ލިޔެ، ން ނު ވާ ފަރާތުގެ ނަ ލިެބން ކުޗެނުޖަާހ ބަހަްއޓާފައި ހުރިަކން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  ތައް ލިބެންާވ ފަރާތުގެ ނަންއެ ޗެކް

ކަން ނޭ ކަމެއްފަހިވާތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުމަކީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވުމަށް މަގު ހުއްދަ ދީފައިވާ ޗެކު
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ސާއާއި ގުޅޭ ފައިމާއި، އްޓުހެ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ނުބެލެ
ހިވެ، ށް މަގުފަކުރުމަ ކޮންޓްރޯލްސްތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްވެފައި ނުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން

 ފައިސާއަށް ވާނުވާ ނޭނގި، ގެްއލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 އްގޮަތށް ތިޫޖރީގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާއާއި ވަނަ މާއްދާއާއި އެ 6.21( ގެ R-20/2017( ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދު ))ހ
 6.22އިދުގެ އި އެގަވާުޓމަށާނެގޭ ފައިސާގެ ރެކޯޑު ތިޖޫރީ ބާކީކުރާ ފޮތެއްގައި ނުވަތަ ޝީޓެއްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއް 

ގެ ހިސާބު ރި ފައިސާފައިހުށް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ނިޔަލަށް ތިޖޫީރގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ބަހައްޓާ ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަ
ދަދު( އަން ހުރި އް ވަކީ)ނަގުދުފައިސާއިން ހުރި އަދަދާއި، ޗެކުން ހުރިވަރާއި، ބޭރުފައިސާ ހުރިނަމަ އޭގެ ކޮންމެ ވައްތަރެ

އި، އަދި އިސާ ގުނަފަކޮށް، ރަށް އޮފީހުގެ އިސްމުވައްޒަފަކު އެ ހިސާބު ޗެކު ބަލައި، ތިޖޫރީއާ ހަވާލުވެހުރި ުމވައްޒަފުގެ އިތު
 ވެ. އޮފީހުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެ ހިސާބު ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެ

ލަށް ލިޭބ ފައިާސ ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަްށ ސްކޫ 5.15( ގެ R-20/2017)ށ( ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދު )
ޖަމާކުރެވޭހާ ވަގުތު އޮއްވައި ިލބިއްޖެނަމަ، ެއ ފައިސާއެއް ިލބޭ ދުވަހު ެއ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަްށ 

ވަނަ މާއްާދއާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލަށް ލިޭބ ފައިސާއާއި، ޚަރަދަށް ނަގާ  6.21ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެގަވާއިދުގެ 
ތެރެއިން ހަވާލުނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާއާއި، އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް ގެންގޮސް ގެނެްސ ހަދާ ފައިސާއާއި، އަދި  ފައިސާގެ
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މިނޫންވެސް ދައުލަތުގެ ހަވާލުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ތިޫޖރީއެއްގައި ނުވަތަ ފައިސާ ރަްއކާކުރާ ފޮށްޓެއްގައި ނުަވތަ 
، މިފަދައިން ބެހެއްޓޭ ފަިއސާއާއި ނެގޭ ފައިސާގެ ރެކޯޑު ތިޖޫރީ ބާކީކުރާ ފޮތެއްގައި ސްޓްރޯންގ ރޫމެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި

 ލެހެއްޓުަމށްވެސް ދަންނަަވމެވެ.ނުވަތަ ޝީޓެއްގައި ދުވަހުން ދުަވހަށް ބެ

މުގަިއ ރާތުގެ ނަވާ ފަ)ނ( ޗެކު ތައްޔާރު ކުރާނީ ޚަރަދު ވައުޗަރުގައި އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ށް ބެހެްއޓުމަނުގައި ޗެކް ލިބެންވާ ފަާރތުގެ ނަްނ ނުލިޔެ، ހުއްދަ ީދފައިވާ ޗެކް ތިޖޫރީކަމާއި، އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި 

 ދަންނަވަމެވެ.

ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާއަށް ވީނުވީއެއް އެނގެން ނެތުން .5

 ންނަ ފައިސާން ބަލައިގަ ދަުއލަތުގެ އިދާާރތަކު ،ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި 1.01ގެ  (2009) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
ވަނަ އަހަރު،  2016ން ންކަށް ޖަމާކުރަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުދުވަހުން ދުވަހަށް ބެ
ން ޔުންތަކުލިޔެކި ވާކަން އެއިދާރާގެންކަްށ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިރަސީދުތަުކން ދައްކާ އަދަދަށް ބެ ބަލައިގަތް ކަމަށް

 ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. 

ސައްތަ )ދުއި 280,647 ވަނަ އަހަރު، ސްކޫލްގެ ފަންޑް ހަރަކާތްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި، 2016 ،އެގޮތުން
ތެރެއިން  ސް، އޭގެނަމަވެ ތަކުން ދެއްކިގެ ރެކޯޑު ސްކޫލްހާސް ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައްޑިހަ
ށް ންކަބެއަދި ކަމާއި، ޑިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާއް)ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ތިން ސަތޭކަ އަ  94,384މާކޮށްފައިވަނީޖަ ބޭންކަށް

ސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް )ފަ 64,223 ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި ކާ، ޕީ.ޓީ.އޭ ގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެކި ފަރާތްތަޖަމާނުކޮށް
 122,040ރެއިންސާގެ ތެއިގެންފައިވާ ފައި ބަލަ ލަށްއެހެންކަމުން، ސްކޫ ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ކަންދުއިސައްތަ ތޭވީސް( ރުފިޔާ 

ން ކުރެވެ ކަށަވަރުންތަކުންޖަމާކޮށްަފއިވާކަން ސްކޫލްގައި ހުރި ލިޔެކިޔު ންކަށްބެ)އެއް ސަތޭކަ ބާވީސް ހާސް ސާޅީސް( ރުފިޔާ 
 ޒަފުންނަށްމުވައްޅޭ ކަމާއި ގު އެ ފައިސާއަށް ވީގޮތެއްއަދި ފައިސާ ސްކޫލްގެ ތިޖޫރީގައިވެސް ނެތްކަމާއި،  އެއިރު، ނެތް
ކަމާގުޅޭ  ސްކޫލްގެ  ކަމަށްފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓައިގެން ޚަރަދުކުރަމުންދާ ،އަދިވެ. ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުަރމެބުނެ

 ވެ.ގަުކރަމެފާހައެކަން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ވީަނމަވެސް، ފައިދީ ތުމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ

ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެ ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ޔަގީން ނުވާ ފައިސާ  2016: 1ތާވަލް 

އަދަދު ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 

 264,780މަށް ަރީސދުތަކުްނ ދައްކާ ައދަދު ފަންޑު އެކަުއންޓް ހަރަކާތްތަކުން ސްކޫަލށް ބަލައިެގންފަިއވާ ކަ

 15,867ދައުލަުތގެ ާއމްދަީނގެ ޮގތުަގއި ބަލަިއެގންފަިއވާ ކަމަށް ރަީސދުތަކުން ދައްކާ ައދަދު 

 280,647ޖުމްލަ 

 (94,384) އަަދދު  ން ދައްކާރާ ފޮތުބަލަިއގެންަފއިވާ ފަިއާސގެ ތެެރއިން ފަްނޑް އެކައުންޓަށް ަޖމާކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ޭބންކަށް ޖަމާކު

މަށް ފަިއސާ ވިަފއިވާ ކަ ލުކުރެ ބަލަިއގެންަފއިވާ ފަިއާސގެ ތެެރއިން ޕީޓީއޭގެ ަހރަކާތްތަކަށް ަޚރަދު ކުުރމަށް އެަފރާތްކަށް ހަވާ
 ހަވާލުކުރާ ފޮތުން ަދއްކާ ައދަދު 

(64,223) 

 122,040ގެ އަދަދުފައިސާނެތް  އެނގެން  ނުވީއެއް ވީ
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، ނުވަތަ  ނުދާނަމަރަމުންންކް އެކައުްނޓަށް ޖަާމކުއްގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާ ަޕބްލިކް ބެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިާދއި އެދައުލަތުގެ
އި، ންާނނޭކަމާތެއް ނޯފައިސާ މަދުވިޔަސް އެކަން ދެނެގަނެވޭެނ ގޮ، ލް ަބލަހައްޓަމުން ނުާދނަމަޞީޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ތަފް

 މެެވ. ތުގައި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭކަން ފާހަގަކުރަފައިސާ ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ނަހަމަ ގޮ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
އާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލްގެ ފަންޑް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 5.15( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ))ހ( 

އްދާގެ )ކ( އެ މާ، ދިއަމެވެ. ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަ އެކައުޓަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާގެ ހިސާބު
ސްލިޕެއް  ޑިޕޮސިޓް ފައިވާންކުްނ ބަލައިގަތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ަޖހާއިސާއެއް ބެންކަށް ޖަމާުކރާ ހުރިހާ ފަބެ، އާއި އެއްގޮތަށް

 ވަެމވެ.ގެންދިއުމަށް ދަންނަނުވަތަ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށާއި، ޖަާމކުރާ ތަރުތީބުން މި ލިޔުން ފައިުލކުރަމުން 

ލިއްޔަތުެގ ލަތުގެ މާކީ ދައުމިކަމަ، )ށ( ދައުަލތުގެ ފައިސާ އަށާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެެލހެއްޓުުމގައި އިޙުމާލުވެފައި ވާތީ
ވާ ވެފައި އިޙުމާލުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިކަމުގައި 47ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 48ފަރާތްތަކާމެދު އެ ޤާނޫނުގެ 

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ގަނޑުކޮށް މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވުން  .6

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ،އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 6.07ގެ  (2009) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
ންކުރަން  ޗެކެއް ބޭނުހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކްރޮސްކޮށްފައިވާ )އެއް 1,000ދިނުމުގައި 

ެގ ރިކޯޑު ނގި ގޮތުހިދެއް ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަާމއި، މިގޮތަްށ އަމަލުކުރުމުގެ ެއންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ެއ ޚަރަ
. އަތޮޅު ގއއިރު، ގައި ވާފަސޭހައިން ފެންނަން އޮތުމާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން ކަމު 

 ކުއްލަ ބެންގެ އަމިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްޚަރަދު ކުރުމަށް ސްކޫލްގެ ޑެޕިޤައުމީ ުދވަހުގެ ހަރަކާތަށް  ންތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 2016ބަރު ޑިސެން 15 ތިން ހާސް ނުވަދިހަ ދޭއް( ރުފިޔާ ޑިހަށްއަ) 83,092ށް ސްކޫލުގެ ފަންޑު އެކައުންޓުން އެކައުންޓަ

ފައިވަނީ ހުށަހަޅާ ކޫލަށްސްމި ފައިސާ އިން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް އަދި،  ގައި ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 ޖެހޭ ބައެއްލިެބންބިލް  ހެޅުން ލަސްވެފައިަވނީލްތައް ހުށަބި ގައިކަމާއި،  2017އި މޭ 7އޮޑިޓަރުން އެކަން ފާހަގަކުރުމުން، 

ންޓަށް ގަނޑުކޮށް ގެ އެކައުޒަފެއްއެވެ. މުވައްންސިޕަލް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެފަރާތްތަކުން ބިލް ިލބިފައި ނުވާީތކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ޕްރި
މިއީ ، ބަބުންސަ ވުމުގެސާ ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހޯދާފަިއ ނުވާލުކޮށްފައި ވުމާއި، ފައިފައިސާ ޙަ، ފައިސާ ޖަމާކޮށް

ހަގަކުރަމެވެ. އްކަން ފާވާ ކަމެށްފައިށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮޔާނާތްތެރިވުމަޚިއެ ފައިސާއަށް  ،ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންޮކށް

ޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރިން  ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ގައި ބާބުވަނަ 8ގެ  (2009) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުމީގެ އިތުރުން، 
މަށާިއ، ނުން ކުރުބޭ ޒާމްއުޗަރ ނިފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންަތކާއި އަދި އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަ

ދަ ދި ބިލްފަމް އަފޯ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމާ، އަގުބަލާ ފޯމާއި، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އޯޑަރު ކުރާމިގޮތުން 
ވެސް ލިޔުމެއް ފަދަ އެއްމި ،ސްނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ

މާނުވެ ތައް ދިހިސާބުދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ބޭރުން ަފއިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނެތި 
 ންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. ހުރިކަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
)ނ( އާއި އެއްގޮތަށް، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  ވަނަ މާއްދާގެ 6.01ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދު )ހ( 

ލިޔުންތަކެއް  ހޭ ހުރިހާަރންޖެކުފައިސާ ދައްކާ ވައުޗަރާއެކު ހުންނަންޖެޭހ އަދި ފުރިހަމަ، ކާނަމައެކައުންޓަކުން ފައިސާއެއް ދައް
 ފުރިހަމަކުރެވި ހަމައަށް ހުރިތޯ ެބލުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

އި އަދާކުރުމުގަ ފައިސާ ޚިދުމަތަށް ހޯދާ ،މުދަލަށާއި ގަންނަ ،މަސައްކަތްތަކަށާއި ކުރާ އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުގެ)ށ( 
 ގެ )ބ( ގައި ވާފަދައިން  6.01 ގެ (R-20/2017)ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދު ދޭންާވނީ ދައު ފައިސާ ނަގުދުފައިސާއިން

 ވެ. އަދި،ގައި ދަންނަވަމެކަންކަމަށް ކަމު  ހުއްދަދޭ އަދި އަދަދަކަށް ހުއްދަދޭ ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
ތުގެ ދައުލަ  ،ންވާނީ ފޮނުވަ ފޮނުވާނަމަ  ފައިސާ ށްބޭރަ އޮފީުހން ހަާވލުކުރުމަށް ނުވަތަ ،އަދާކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށް އެކި

 އެ ށްމުވައްޒަފަކަ ހަވާުލވެގެންދާ ފައިސާއާ ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް އެ 6.16ގެ  (R-20/2017)މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
 ،ސާފައި ކުރިހަވާލު އިނާމުވައްޒަފުން  ޮފނުވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައިކަމާއި، މިގޮތުން ލިޔެ ޮފތެއްގައި ލިބުނުކަމަށް ފައިސާ
 ދަންނަވަމެވެ.  ށްޗެކުކުރުމަ ،ބަލައި  ަހވާލުކޮށްފައިވޭތޯ ހަމައަށް ފަރާތްތަަކށް ލިބެންވާ

ލިއްޔަތުެގ ލަތުގެ މާކީ ދައުމިކަމަ، )ނ( ދައުަލތުގެ ފައިސާ އަށާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެެލހެއްޓުުމގައި އިޙުމާލުވެފައި ވާތީ
ވެފައިވާ  އިޙުމާލުބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިކަމުގައި ވަނަ މާއްދާގައި 47ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 48ފަރާތްތަކާމެދު އެ ޤާނޫނުގެ 

ންސް އިތުރަށް ދީފައިވުން ޓެނުއާރޝިޕް އެލަވަ .7

މަށާއި،  އެކަނިކަތަކަށްޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމްޑެ ،ޓެނުއާރޝިޕް އެލަވަންސް ދެވޭީނ ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން )ދެ ހާސް( ރުފިޔާކަމަށް 2,000މި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މަހަކު 

 2016އިން  2014އި ވަންސްގެ ގޮތުގައެޑިއުކޭޝަނަށް އަންގާފައި ވީނަމަވެސް، މި އެންގުމާއި ޚިލާފަށް ޓެނުއާރޝިޕް އެލަ
ގެ ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހާސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  އައްޑިހަ) 80,500ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ޤާމް ފުރުއްވި ޕަލްގެ މަރިންސިޕްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް ދީފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުްނ، މި މުވައްޒަފު ކުރިން ޑެޕިއުޓީ 
ވި ޤާމަށް ބަަދލުމަސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ  ،)ހަތަރު ހާސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  4,500 މަހަކު ދެމުންދިޔައިރު

ކަމަކީ މިރަމެވެ. ހަގަކުފަހުންވެސް ދެމުންގޮސްފައިވާ އިރު މި މަޤާމަކީ ޓެނުއާރޝިޕް އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނޫންކަން ފާ
 2016އް ނަމަވެސް، ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓުަގއިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެ 2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންެގ 

ނބުރާ ހޯދާފައި ( ގެ ނިޔަލަށްވެސް މި ފައިސާ ސްކޫލަށް އ2017ައޭޕްރިލް  08ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް )
 ހަގަކުރަމެވެ. ނުވާކަންވެސް ފާ

ރާތުން އެ ފަމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުއިން ވަކިކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ގައި ވަޒީފާ 2018އޭޕްރިލް  12މި މުވައްޒަފު 
  .ކަން ފާހަގަކުރަމެވެދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާ ދައުލަތަށް
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 ތަފުޞީލް ޓެނުއާރޝިޕް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދީފައިވާ ގޮތުގެ : 2ތާވަލް 

ދީފައިވާ ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މުއްދަތު މަގާމް 
އިތުރަށް ދީފައިވާ 

ފައިސާ 
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

72,00040,000 201532,000އިން ޖުލައި  2014އޭޕްރިލް 

އިން އޭޕްރިލް  2015އޯގަސްޓް  ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
2016

-40,50040,500

80,500ޖުމްލަ

  ލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތްއިޞް 
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް މުސާރައާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 7.14ގެ (R-20/2017) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 

މުގައި އެއް ދިނު ފައިސާމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެވސް އެކިއެކި އެލަވަންސާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި، މިނޫންވެސް
ޔާއަްށ ގެ މާލިއްއުލަތުފަިއސާ ދެވިއްޖެނަމަ، އިތުރަށް ެދވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯަދއި ދަ ންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށްދޭ

 ސްތައް،ރައާއި އެލަވަންައދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ުމސާޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 މަށް ދަްނނަވަމެވެ.ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިނު

ދީގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާއިރު، ހަވާލު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ދާނެ  އަގު  ތަކެތީގެ  ބޭނުންވާނެ  މަސައްކަތަށް .8
ނެތުން  ލިޔެކިއުމެއް  އެނގޭނެފަދަ  ވަކިން  ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތީގެ އަގު 

ކޫލްގައި އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްވަނަ އަހަރު ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލް  2016ވަނަ އަހަރާއި  2015
ގޮތަށް ތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްމަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ 5މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން، ހިންގާފައިވާ 

ސް ހާސް( )ފަންސަވީ 25,000އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގާއެކު( 
ނަމަ އެ  ކުރަންވެއްޖެ)އެއް މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް 1,500,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

  އަންދާސީން ލިބޭންމުކޮށް އިޢުލާްނކޮށްގެއާމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެންެމ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފަރާތެއް ހޯދާނީ 
މަވެސް، މި މަޝްރޫޢުތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަ  8.15އް ބަލައިގެން ކަމަށް ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހިސާބުތަ

 ހާއްސަ ޜަރީގެހިންގާނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް، އިއުލާން ކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެ
 މި ގޮތުން،އެނެވެ. ކޮށްފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވުކާއި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުހުއްދައެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަ

 އަގަށް ބިްލ  ތަކެތީގެނުންވާހަމައެކަނި މަސައްކަތަށް ބޭ ،މަސައްކަތްތަކީ އެ ކުންފުނީގެ ސީ.އެސް.އާރު ކޮމްޕޯނެންޓެއްގެ ދަށުން
ން، ނުވަތަ ބަސްވުމުވާ އެއްސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެފައި ކުރާ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މަ

 ނެތްކަން  އެނގެން އެތަކެތީގެ އަގު ވަކިން ތަެކތީެގ އަދަދާއި އެހެންވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވނެ 
އިވާ ތަކެތީެގ ނުންކޮށްފައި ބޭގައެ ކުންފުނިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކުގައިވެސް، މަސައްކަތު، ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި

ދެއްކަން " އަދަތަފްޞީލާއި އަދަދު ހިމަނާފަިއ ނެތްކަމާއި، ބިލުގައި ހިަމާނފައިވަނީ "ސިންގަލް ލައިން ލަމްޕްސަމް
ތަކަށް ސައްކަތްމަކަކީ، އެ ދު ތަފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން، މަސައްކަތުގެ އަގު ކަމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަ

 ބޭނުންކޮްށފައިވާ ތަކެއްޗަށް ޖެހޭ އަގުކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ވާތީ،  ކަމުގައިތަކެތި މީގެ އިތުރުން، މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރު ބޭރުން އިމްޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީފައިވާކަންވެސް

 5 ތި ހިންގާފައިވާ ެނ ލިޔެކިއުމެއް  އެނގޭނެފަދަ  ވަކިން  އަގު  ތަކެތީގެ  އެ  ތަކެއްޗާއި  ދާނެ  : މަސައްކަތްތަކަށް 3ތާވަލް 
 މަޝްރޫޢުގެ ތަފްޞީލް 

 ޖުމްލަ އަގު  އިދާރާ  މަސައްކަތް 
1,035,557 ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ން ކުލާސްރޫމާއި ފާހާނާ ބަިރއެއް އިާމާރތްކުރު 6

4,225,194 ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ކުލާސްރޫމް އިާމރާތްކުރުން  18
4,200,000 ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ން އް އިާމރާތްކުރުޕާރޕަސް ހޯލެ-ސްކޫލުަގއި މަލްޓި

1,800,000 ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ސްކޫލުގެ ވަށާާފރު ރޭުނން 
4,452,000 އަފީފުްއދީން ސްކޫލް  ކުލާސްރޫމް އިާމރާތްކުރުން  12

ލަފާދިންގޮތް އިޞްލާޙުކުރަން 

ރުމަށް ކުއްކަތެއް  މަސަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް، އެ
އަށް ތައްޔާރު  ފުރިހަމަންތައްދެވުނު ހާއްސަ ހުއްދައިގެ މަޤްސަދު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަށާއި، ކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔު

 ށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރުމަ

އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް ބައިބައި ކޮށްގެން ވަކި މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވުން .9

ދަވެރިކަން ތަކުގެ ވާއްކަތްވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސަ 
ނގާނޭ ޚަރަދާއި ކަތަށް ހިމަސައް ގެއްލޭގޮތަށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ކަންތައްތައް ވަކިވަކި ނުކުރުމަށާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ
މަސައްކަތްތައް  ތް ނުވަތަ ުދމަޚި ،އޭގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުްނ ޕްރޮކިއޮރ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި

( 2( އަިދ )1( ެގ )ަވނަ މާއްދާެގ )ހ 36ވަނަ ާބބުގެ  15ގެ  (2009) ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުމަށް އެއްކޮށްލު
ތަކުްނ އި އިދާރާލްތަކާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫ

މުގައި ތްތައް ހޯދުތަކެއްޗާއި ޚިދުމަދޮޅަސް އަށް ހާސް އަށާރަ( ރުފިޔާގެ )ނުވަ ސަތޭކަ ފަސް 968,018ވަނަ އަހަރު  2016
އިވަނީ، ށް ކޮށްފަމިގޮތަ މިކަން ބައި ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ވަކިަވކި ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރެ އަގު ބޮުޑ ސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވު)ފަންސަވީ 25,000ގައި،  8.15ެގ ( 2009) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
ކޮްށ މި ނު ޢުާލންއިވާތީ، މަސައްކަތެއް ކުރަން ބޭނުްނ ެވއްޖެނަމަ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ުކރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 
 ދައުލަަތށް ވަނީށްފައިއް ކޮމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިުއމުގެ ބޭނުމުގައިކަމާއި، މިެހން ުވމުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތްތަ 

ވާ އިން ކޮށްފައިނީ މިފަދަ އެވައެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި
 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.
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އްގެ އްކަތްތަކެ ކި މަސަ ކޮށްގެން ވަ  : އެއް މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައިބައި 4ތާވަލު 
 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  2016ގޮތުގައި 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
އެއްފަހަރާ ގަނެވެންހުރި މުދާ ގޮތަށް، ވަނަ މާއްދާގައިވާ  10.29ގެ  (R-20/2017) ވާއިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ

ދަލުގައި އެއްފަހަރާ ގަނެވެން ހުރި މުދާ ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރުވުމުގެ ބަ
 35,000މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގާއިއެކު( ، ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ކުރުމަށާއި

މަސައްކަތްތަކުގެ 
ޖުމުލަ އަގު  ބަހާލެވުނު ބައިގެ އަދަދު  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  އިދާރާ 

27,560
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2  ެތރެއެލުމިިނއަމް ޕާޓިޝަން އިން ކޮޓަރި ެހދުާމއި އެ

 ނުފެންނަ ސްޓިކަރ ެޖހުން 
މިނިސްްޓރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން 

65,750
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  3 އޮފީސް ިއމާާރތުަގއި ކުލަ ލުމާއި ސީިލންގ 

 މަރާާމތުކުރުން 
ސީ.އެޗް.ެއސް.ސީ 

47,400  ސީލިންގ ަމރާާމތު ކުރުާމއި ކުލަ ލުން ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2

57,500
އެލް.ޓީ ރޫމް ތަށިމުށި ެޖހުާމއި، ކުލަ ލުމާއި  ިއގެން ބަޔަކަށް ބަހާލަ 3

މަރާާމތުކުރުން 

26,250
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2 ސްކޫލުގެ ަހވަނަ ފްލޯގެ ކޮރިޑޯ އަދި ްޕރިންސިޕަލް 

 ރޫުމގެ ކުލަ ލުން
އަލް މަަދރުސަތުލް ޢަަރިބއްޔަތުލް 

 އިސްލާިމއްޔާ 
39,310 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  4 ރުން އޭސީ ާސރވިސް ކު ޖަމާލުްއދީން ސްކޫލް 

27,348 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  3 މަރާާމތު މަަސއްކަތް 

37,365 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  3 މަރާާމތު މަަސއްކަތް 

27,500 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2 މަރާާމތު މަަސއްކަތް  ކަލާފާނު ސްކޫލް

47,270  ފާޚާނާ  ،އި މާރާތާ އި -މަރާާމތު ކުރުން ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2

47,950 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2 މަރާާމތު ކުރުާމއި ކުލަލުން

47,900
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2 ރ ޒަވައިޓް ޯބޑު މަާރމާތު ކުރުާމއި ޮދރުތަުކެގ ޑޯރ ކްލޯ

 ހަރުކުރުން 

27,750 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2 މަރާާމތު މަަސއްކަތް 

30,030
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2 ރާާމތު މަަސއްކަާތއި އެއް ކްލާްސރޫުމން އެހެން މަ

 ކްލާސްތަކަށް ތަކެތި ބަދަލު ކުރުން 

41,976
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  3  ސީޓިންގ ،އިނާމު ދިނުުމގެ ޙަފްާލގެ ޓްރާްނސްޕޯރޓް

 އެރޭްނޖްަމންޓް އަދި ރިްފރެްޝމަންޓް 
މުޙްިޔއްީދން ސްކޫލް 

90,100
ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  4 މަަސއްކަތް މަރާާމތު  ނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

 އެޑިއުޭކޝަން 
26,394 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް  އިްނވިޖިލޭޓަރުްނގެ ކެުއމާއި ސައި  ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2

45,792 އެްގޒަމިޭނޝަން   އެސް.އެސް.ސީ ވާރްކޝޮޕްގެ ަސއި  ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  2

59,879 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  4 ގަތުަމށް  ށި ތަކާއި މެޑަލްތައްތަ ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް 

51,354 ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  4 ސްޓޭޝަނަީރޒް ހޯުދމަށް  މަަދރުސަތުލް ަޝއިޚް ުމަޙއްަމދު 
95,640 ޖަމާލުްއދީން  ބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން  8 މަރާާމތު މަަސއްކަތް 

އިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު ބައި ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކޮށްފަ  968,018  
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ވާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެން )ތިރީސް ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އެ މުދަލެއް ުނވަތަ މަސައްކަތެއް
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް އާއްމުކޮށް  10.31ގެ  (R-20/2017) ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު

 އިއުލާން ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިއުލާނު ނުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވުން .10

ނަމަ އެތަކެތި ންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާ)ފަ 25,000އެއްފަހަރާ ގަންނަން ޖެހޭ ތަެކތީގެ ޖުމުލަ އަގު 
 ގަވާއިދު އްޔަތުގެގެ މާލިގަންނަންވާނީ އާންމުޮކށް އިޢުާލންކޮށްގެން ލިބޭ ައންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގެން ކަމަށް ަދއުލަތު

ރިޓީ  ސެކިއުއްޔާގެއަްލ މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،  8.15ގެ  (2009)
 1ށް ވާލު ކުރުމަހަ ލަ ކުންފުންޏަކާއްބީސް ހާސް ހަތްދިހަ ހައެއް( ރުފިޔާއަށް އަމިއް)ސަ 26,076 މަހަކު މަށްބެލެހެއްޓު
ގައި  2015ބަރ ންޑިސެ 31މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ގައި އެފަރާތާއި ސްކޫލާއި ދެމެދު ވެފައިވާ  2015ޖެނުއަރީ 

 އުވުން އައެއްބަސް ކަތުގެ ކުާރނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ އަލުން ިއޢުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމާިއ، މަސައްހަމަވުމުން، އެ މަސައްކަތް
ވާކަން ގޮސްފައިޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންފަރާތާއި ކުރުމަކާއި ނުލައި ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުރި 

 ،ތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި  2016ޖުލައި  31މަސް ފަހުން  7ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި، އޭގެ 
  އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރުމެއް ނެތިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް

ބަބުން، މުގެ ސަފައި ނުވުލު ކޮށްތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާ
 މެވެ. ހަގަކުރަކަން ފާމި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަްށކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް

އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވުރެ ރުފިޔާ އަށް )ތިރީސް ފަސް ހާސް( 35,000ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ އަގު 
ދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް، ާއންމުކޮްށ ވަނަ މާއް 10.31( ެގ R-20/2017ބޮޑުވާނަމަ، ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދު )

 އިއުލާންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ބައެއް ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ތިން ފަރާތަކުން އަގު ބަލާފައި ނުވުން .11

 ނުންވާ ތަކެތީގެ އަގުބޭވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި، އެއްފަހަރާ ގަްނަނން  8.09ގެ  (2009) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
އެފަދަ ތަކެތި  ،)ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ 25,000)އެއް ހާސް( ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން  1,000

ެއންމެ  ތެރެއިން ތަކުގެއަގު ހޯދުމަށްަފހު، އެފަާރތް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ަމދުވެގެން ތިްނ ފަރާތަކުން ލިޔުމުން
ްނ ންގެ ދަށުއުކޭޝައެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން ތަކެިތ ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

ަބބުން ވުމުގެ ސަނު އިހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަަކށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެިތ ހޯދުމުގައި މިފަދައިްނ އަމަުލކޮށްފަ
( ކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއްއެއް ހާސް ހަތް ސަތޭ)ަހތަރު ސަތޭކަ  401,763ޖުމްލަ  ދާިއ ޚިލާފަށްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި

ތަށް ެއންމެ ނީ ދައުލަފައިވަމިހެންވުމުގެ ސަަބބުން، މި މުޢާަމލާތްތައް ހިންގާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
ފުީޞލު ތާވަްލ ތަތްތަކުގެ ޢާަމލާފާހަގަ ކުރެވުނު މުއިދާހުރި ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ުކރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ފަ
 ގައި އެވަނީއެވެ. 5
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ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް  2016: ތިން ފަރާތުން އަގު ނުހޯދާ 5ތާވަލު 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 
ދައުލަތުގެ ، މަސް( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަ)ތިރީސް ފަސް ހާ 35,000ފަހަރާ ގަންނަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު  އެއް

 ތިން ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން، ގޮތަށްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  10.24ގެ  (R-20/2017)މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 
  ހަވާލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މަސައްކަތް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ނުވަތަ

 އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް .12

ބިއްޖެ ނަމަ އިސާ ނުލިގައި ފަދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބެން ޖެޭހ ފައިސާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދުމަށާއި، އެ މުއްދަތު
ރީ އަށް ރެޜަޓްންޑް ފިޔަވަޅު އަޅައި، އޭގެ ތަފްޞީލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެ

ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވީ 1.05ގެ  (2009) ފޮނުވުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދު
ވެ. ގަކުރެވުނެ ފާހައޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަުކން މިފަދައިން އަމަލުކުރަމުން ނުދާކަން

ލަތަށް ގެން ދައުއްޔަށް ދީކުވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްކުރެވުނު ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ހޯލާއި ކެންޓީން ފަދަ ތަންތަން  2016އެގޮތުން، 
ފައިސާ  ވާއިރު، މިނު( ރުފިޔާ ލިބިފައި ތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް)އަށް ސަ 847,685ލިބެންޖެހޭ 

ރީގައި އްތައް ތި ކަންތަފާހަގަކުރެވުނު، އެގޮތުން ށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮ
 އެވަނީއެވެ.

 : ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އަދި އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފުޞީލް 6ތާވަލް 

ޖުމްލަ އިދާރާ 
94,750ކަލާފާނު ސްކޫލް

432,025ދަުރމަަވންތަ ސްކޫލް 
320,910އްޑޫ ަހއި ސްކޫލް އަ

847,685ޖުމްލަ 

މަސައްކަތްތަކުގެ 
އަގު ޖުމުލަ 

ތިން ފަރާތުން އަގު ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ 
އިދާރާ  މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު 

60,164 4 ސ. އައްޑޫ ަހއި ސްކޫލް 

16,960 2 ސ. އިރުާޝިދއްޔާ ސްކޫލް 

21,090 3 ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް 

46,330 4 ދަުރމަަވންތަ ސްކޫލް 

40,806 4 ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް 

26,250 2 ިބއްޔަތުލް އިްސލާމިއްޔާ އަލް މަްދރަސަތުލް ޢަރަ 

152,091 9 ކަލާފާނު ސްކޫލް

38,072 4 އދ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު 

 ތިން ފަރާތުން އަގު ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު  401,763
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