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c
csIfoa egclwrenej rwTiDoa
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ުގ ޚިޔާލުހުށަ
ފހު ެ
ށ ލަފާކުރާ ދައ ުލަތުގެ ބަޖެޓާގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮ ީ
 2012ވަނައަހަރަ ް
ރިޕޯރޓް
30) 57-F/Bނޮވެމްބަރ  (20011ސިޓީއާގުޅޭ
ަނބަރު BGT/07/2011/51
ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ގެ އިދާރާގެ ނން
 -1ތަޢާރަފް
ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި  2012ވަ
ެޜރީއިން ރައްޔ
ޜ
މިކަރުދާހަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރ ަ
ށ އެދިވަޑައިގެން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ު
އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ އި ބެހޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޚިޔާލު ފުޅަކަ ް
ދައުލަތުގެ

ބަޖެޓް

ދިރާ ސާކުރައްވާ

ކޮމިޓީއިން

ތންގެ
ފޮނުއްވި ،ރައްޔި ު

މަޖިލީހުގެ

އިދާރާގެ

ނަންބަރު

-

ިޓީއަށް ހުށަހަޅު ް
ނ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކޮމޓ
ިޓއާއި ގުޅިގެ ް
 3 0)F/BGT/07/2011/51ނޮވެމްބަރު  (2011ސޓީ
ޖޓް ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ކޮ މެންޓްސްއާއި ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ހުށަހެޅުއްވުން މުހިންމު ރިކޮ މެންޑޭޝަންތައް ހިމަނާފައިވާ ރިޕޯޓެވެ.
ުރވިފައިވާ މުހިންމު ބައިތައް
2012 -2ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފާހަގަކރެ

)(2.1

ދައުލަތުގެ ބަ ޖެޓް ފައިނޭންސް ކުރެއްވުން

 2012ވަނަ އަހަރަށް ދަ ުއލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ  17,067މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު އެކުލެވިފައި އަދި
ުފޔާ އަށްވުރެ ް
ނ ބޮޑު ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެކެވެ .މިޑެފިސިޓް ފަ
ދނީއަކާއި އެކު 3ބިލިއަން ރފި
މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ އާމް ަ
 1961މިލިއަން ރުފިޔާއިންނާއ
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ލިބޭ 1.6
ޭޝންކޮށްގެން ލި
ާއި ،ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒޝަ
ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  20355މިލިއަން ރުފިޔާއިންނއ
ްޓކް މާކެޓްގައި ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑް ވިއްކައިގެން ލިބޭ 727.8
މިލިއަން ރުފިޔާއިންނާއި ،އަދި ޑޮމެސޓި
ރުފިޔާއިންނެވެ.
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
މިގޮތުން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  2,527.4މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަ ް
ށ ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 6
އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  5665.8މިލިއަން ރުފިޔާއިންނާއި މަޝްރޫއުތަކަ ް
ދއުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ލޯނު ޙިދުމަތު
ުފޔާއިންނެވެ .މީގެ އިތުރަށް ފ ާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައި ަ
މިލިއަން ރފި
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފި ާލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން |332 39939 :ފެކްސް |331 6430 :އީ-މެއިލްdit.gov.mv :
ސ

އ
މލު ލޯނާ ި
ިލއަން ރުފިޔާ( އާއި އެކު ޖު ު
ޔ( ލޯނު އަންބުރާ ދެއްކުމަށް ) 2,343.8މލި
އަދާ ކުރުމަށާއި ) 934.3މިލިއަން ރުފިޔާ
ރފިޔާ ޚަރަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެވެ.
ގުޅިފައިވާ ކަންކަމަށް  3,,278މިލިއަން ު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގާތްގަ ޑަކަށް  1/5ލޯނާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަހަރުން
ތއް ނަގަން
ަނ ފޫބެއްދުމަށް ރާއްޖެއިންނާ އި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނު ަ
އަހަރަށް ޑެފިސިޓްވުމާއި ުގޅިގެން އެދަރނި
ންދާ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ
ޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެވ .އެހެންކަމުން އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުނ
ޚަރަދުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަ ކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާއި ތަރައްޤީއަ ށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.
ނ
ސޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭ ރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނު ނަންގަވަން ޖެހިފައިވުމު ް
ޑފި ި
މީގެ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ެ
ްސންގް މައްސަލަތަކާއި ޑޮލަ ރުގެ މައްސަލައަށް އިތުރު ބާރުބޮޑުވުންތަކެއް އަންނާނެ
ކައިރި މުސްތަޤްބަލުގައި އިތުރު ފައިނޭނސި
ކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އިންޑިއ ާ ސަރުކާރުން ނަންގަވާ ލޯނ
ނކުރެވެނީ
ނުގެ ތެރެއިން  50މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނު ް
ދ ގޮތަކަށް
ލ ނު ނަގައިގެން ލޯނު އަދާކުރަންނުޖެހޭ ފަ ަ
އސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަމަށާއިޯ ،
ޑޮމެސްޓިކް ޓީ-ބިލްސްގެ ފަ ި
ފއިނޭންސް
ަދ ހަމައެހެންމެ ޑެފިސި ް
ދައުލަތުގެ މާލީ ހިންގުން ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަ ެ
ޓ ަ
މވެ .އދި
ނ
ލވެގެންދަ ީ
މން ކެޕިޓަލް ރިސީޓްސްތަކެއް ބަދަ ު
ްސ ވިއްކާލައިގެން ފައިސާ ހޯދު ު
ކުރުމަށް ސަރުކާރު ކުން ުފނިތަކުގެ ޙިއސާ
ލ
ޓ ް
ނރުދަމާއާއި ބަނދަރު ހެދުންފަދަ ކެޕި ަ
ަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށްކަމަށާއި،އިގްތިޞާދީގޮތުން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ
ނ
ޚަރަދުތަކެއް ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްގައި ލޯނަށް ބަރޯސާވެގެން ހިންގުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްވެ ދަރަނި އިތުރުވެގެން ދާ ެ
ކަންކަމެވެ.

)(2.2

ސަރުކާރު މެ ދުވެރިވެގެން ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްޓިއުޝަންތަކުންއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރައްވާ ލޯނުތަކަށް
ޓީ
ދެއްވާ ގެރެ ންޓ

ފރާތްތަކަށް
ރކާރު މެދުވެރިވެގެން ފައިނޭ ންޝަލް އިންސްޓްޓިއުޝަންތަކުންއަމިއްލަ ަ
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ސަ ު
ްސަވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
ދޫކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާ ފައިވާ ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުގެ  100%ގެރެންޓީ ދިނުމަށް ހަމަޖައސ
ނނިމިހުރި ޢިމާރާތްތައް
ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ގެރެންޓީތަކަކީ މާލޭގައި ދިރިއު ޅުމަށް އިމާރާތް ކުރަންފަށާފައި ު
ނިންމުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮ ުތން،ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުންއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްދޭ  500މިލިއަން
ސރުކާރުން
ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ ގެރެންޓީ ާއއި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ަ
ވ
ށ ދޫކުރޭ ޭ
ނިންމާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އިންފް ރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކަ ް
ހރެ މުޅީން ނިންމާލެވިފައިނުވާ ރިޒޯޓްތައް ނިންމުމަށް
 300މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ ގެރެންޓީއާއި ،ފައިސާގެ ދަތިތަކާ ު
ލ" ލޯނުގެ
ލ
ަރޕަސް ވެހިކަ ް
ވރިކޮށް ހަމަޖައްސަވާ  30މިލިއަން ޑޮލަރުގެ "ސްޕެޝަލް ޕރ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދު ެ
ސައްކަތަށް
ދގެ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސ
ގެރެންޓީއާއ ،ި،އަޕަރ ނޯތް ޔޫޓިލިޓީ ލިމިޓެޑުން މަތި އުތުރު ސަރަޙައް ު
ނ
އހެންކަމުން  20112ވަ ަ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެކުންފުންޏަށް ނަގާ  77މިލިއަން ރު ފިޔާގެ ލޯނުގެ ގެރެންޓީއެވެެ .
ާރން ދެއްވާ ގެރެންޓީގެ
އަހަރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަ ުކންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކު ން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ސަރުކ ު
ރ
 1,339.6މިލި އަން ރުފިޔާއެވ.ެ.
ޖުމްލައަކީ 6

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފި ާލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން |332 39939 :ފެކްސް |331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
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ޓީތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ލޯނު ދޫ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެލޯނު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޙް
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ގެރެންޓ
ތަކުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ އެލޯނުތަކުގެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދައްކަންޖެހުމެވ .ެ.އަދި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ގެރެންޓީގެ
މދާ( ރަހުނުކުރ
ތި ،ރިޒޯޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ު
އެއްބަސްވުމުގައި ލޯނު ދޫ ުކރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް )ގޯ ި
ރެވި ލޯނު
ށވަރުކަމެއް
ަސްވުމަކާއި ކަ ަ
ނުދައްކައިފި ހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް އެމުދާ ނެގޭނެ ފަދަ ޤާނޫނީ ގޮތު ން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އެއްބސ
އޤުގައި އުފުލަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ވާނެއެވެ.
ުނ މަދު ފަރުދުންތަކެއްގެ ހަ ް
ނުވާނަމަ ،އެއީ މުޅި ރައް ޔިތުންގެ ފަރާތން
ކމުގައި ވިއަސް އަދި އިޤްތިސާދަށް އެކަންކަ ް
ދތައް ކިތަންމެ ރަގަޅު ަ
ސަރުކާރުން ލޯނު ގެރެންޓީ ދެއްވުމުގެ މަޤްސަ ް
ނ ކާމިޔާބު
ރސްކެއް ކަމަށާއި ،މިފަދަ ގެރެންޓީއެއް
ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރި ނަމަވެސްް ،މިއީ ދައުލަތުން ނަންގަވާ ވަރަށް ބޮޑު ި
އ
ފ ި
ނ ގޮތަށް ހުރިހާ އިންތިޒާމްތައްވެސް ހަމަޖައްސަވާ ަ
މ އެކަމުގެ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭ ެ
ނުވަތު ބުރެއް ޖަހައިފިނަ ަ
ްނވީ  2012ވަނަ އަހަރު ދެއްވާ ގެރެންޓީތަކުގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް
ސ މުހިއްމެވެ .އެހެން މިމިދެނނެ
ބެހެއްޓެވުން ކޮންމެހެންވެ ް
ސރުކާރުން
ލތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރުންނާއިަ ،
ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ކުރަ އްވާފައިވާ ލޯނުތައް ހުރުމާއި އެކުއާއި ،ދައު ަ
ނ އުފުލަން ޖެހުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުންނެވެ.
ދެއްވާ ލޯނުގެރެންޓީތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ް
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ބޖެޓް
ަރގެ ޙާއްސަ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜރީ

 2012ވަ ަ
ނނީ
އވެއެވ .ެ.މީގެ ތެރޭގައި ހިމެ ެ
ނ އަހަރުގެ ދައު ލަތުގެ ޚާއްސަ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި  3680މި ލިއަން ރުފިޔާހިމަނުއްފަ ި
ޖޓް
އި ބަ ެ
ވަކި ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަ ށް ކަނޑައަޅުއްވާ ބަޖެޓް ކޯޑްތަކުގެ ތެ ރޭގައި ހިމެނޭ  3530މިލިއަން ރުފިޔާއާއ
ދ
ދދުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސީ ާ
މލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއަ ަ
ްސ ގެ ގޮ ުތގައި ި 150
ކޮންޓިންޖެނސީ
ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދަ ާވ އަދި މާބޮޑު ގުޅުމެއްނެތް ޚަރަދުތަކެއް ކަ ު
މގައިވާ

ޔކަން ކޮށްފައި ާ
ރައސު
ށ
ވ މީހަކަ ް
ީސލްޖުމްހޫރިއް ާ

ސ
ަމ ކުރުމުގެ ގޮ ތުން ދައްކަންޖެހޭ  4.45މިލިއަން ރުފިޔާ ،މޯލްޑިވް ް
ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަނޑައަޅު ްއވާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހމަ
ނ ރުފިޔާ ،ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮ ޯ
ކރުމަށް70
މޝަނަށްޚަރަދު ު
މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރި ލޭޝަންސް ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް 50މިލިއަނ ް
ފ
ސޓްރީ އޮ ް
ުފޔާ އަދި ސަ ްބސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި  78.8މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ.މިދެންނެވުނު ފައިސާ މިނި ް
މިލިއަން ރފި
ައި ރެކޯޑު ކުރެވެމުންދަނީ
ބތަކުގއ
ޖޓަރީ އުސޫލުން ހިސާ ު
ިނގް އަދި ބަ ެ
ން ޚަރަދުކުރުމުން އެކައުންޓނ
ފިނޭންސްގެ ޚާއްސާ ބަޖެ ޓުނ
ސަސާއަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑު( ކޯޑަކުން ނޫންކަމަށްވާތީ،
ސޓަމުން މުއައްސ
އެޚަރަދު ރައްދުވާ ބިޒްނަ ސް އޭރިއާ )އސ
ެސް.އޭ.ޕީ ސި ް
އެފަދަ

ޚަރަދުތައް

މކާއިގުޅޭމުއައްސަސާގެ
އެކަ ަ

ބަޖެޓްގައި

ހިމެނު ން

ރަގަޅުކަމަށް

ދަންނަވަމެވެެ.

ލ
މިސާލަކަށްރައީސު ް

އދި
އޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓްގައި ަ
މނަންވާ ނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރި ް
ޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހި ަ
މނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައެވެ.
ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ޚަރަދު ތައް ޓޫރިޒަމް ި
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ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ސީދާ ޚަރަދު ނުކުރައްވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގަވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
މަޝްރޫޢުތައް )ސީ.އެސް.އާރު ކޮމްޕޯނަންޓ(ް(

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ޚަރަދު ނުކުރައްވާ ހިންގަވާ ފެނާއި ނަރުދަ ާ
މގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި
ނ އުސޫލް" ގެ ދަށުން ހިންގެވުމަށް ރާއްވަވާފައިކަމުގައި
ހޅުންތަކަށް އަމަލުކުރާ ެ
ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހުށަހަޅާ ހުށަ ެ
ދއުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ރާއްވަވާފައިވަނީ ކޯޕަރޭޓް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ަ
އމްރާނީ މަޝްރޫޢެއް ތަންފީޒު ކޮށް ނިންމަން އެއްބަސްވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއިއެކު،
ސޕޮންސިބިލި ޓީގެ ދަށުން ު
ރ ް
ސޯޝަލް ެ
ަރ އުސޫލުން ،ރިސޯޓް ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުން ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން ޖޮއިންޓް ވެންޗރ
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފި ާލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން |332 39939 :ފެކްސް |331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
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އ
ޢ ް
މޝްރޫ ެ
ހުޅުވާލައްވައިގެންނެވެ .އެ ގޮތުގެ މަތިން ޖުމްލަ  119.8މިލިއަން ރުފިޔާ ) 7.7މިލިއަން ޑޮލަރުު( ގެ ަ 5
މިއުސޫލުން މިހާރު ހިންގަ ން ފަށައިފައިވާ ކަމަށާއި ،ޖުމްލަ  22,782.5މިލިއަން ރުފިޔާ ) 180.4މިލިއަން ޑޮލަރުގެ( ގެ
އ
ގ ި
ކރުދާހު ަ
އިތުރު  105މަޝްރޫޢެ ްއ ހިންގުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަ ރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ބަޖެޓް ަ
ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ނކުރެވުނު
ު
ހދަ
ައސާ ޭ
އ
އލަތުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ފ ި
މިދެންނެވުނު އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދަ ު
ަސ އެމަޝްރޫ ުޢތަކަށް އަގު އަދާކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ މިލް ކިއްޔާތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދީގެން
ކަމުގައިވިޔސް
ރއްޔިތުންގެ
ހޅުއްވައި ގެން ފާސް ކުރެއްވުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ަ
ކަމަށްވާތީ ،އެމަޝްރޫޢުތައް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ ަ
ެނ ކަމެއްކަމު ގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން މިއިންތިޒާމުގެ
ސކުރެއްވުމު ގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި ހިމނޭ
މަޖިލީހުން ފާ ް
ދަށުން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢު ތަކުގެ އަގު ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުގައި ހިމެނުއްވުމަށާއި ،މިމަޝްރޫޢުތަކަށް ދޫކުރެވޭ ބިމާއި،
ރަށާއި ،ފަޅުފަޅުފަދަ ތަން ތަން ދޫކުރުމުގެކުރިން އެތަންތަނަށްއަގެއް ަ
ކަނޑައަޅާ އެއީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ބަޖެޓުގައި ހިމެނުއްވުމަށް

ށ
ަޝރޫޢުތަކާއި އެކަންކަން ހިންގެވުމަ ް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިއީ ސަރުކާރުން ހިންގަވާ މޝް

އ
މ ް
ރާއްވަވާފައިވާ އިންތިޒާމް ަތއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހިސާބު އަކުރުން ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަ ެ
ކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެވ.
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ސްކުރައްވާއިރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާނެ ފައި ނޭންސް ބިލްވެސް ފާސްކުރެއްވުން
ޤާނޫނުތައް ފާސ

ސް ބިލް"
އރު އެޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދައު ލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކުރާނެ އަސަރުގެ "ފައިނޭންސ
ޤާނޫނުތައް ފާސް ކުރައްވާ ި
ޤނޫނީ ބިލްތައް ދިރާސާ ކުރެއްވުމުގައާއި ފާސް
ހުށަހަޅުއްވަމުން ނުދާކަމަށާ އި އެހެން ކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު ށަހެޅޭ ާ
ކުރެއްވުމުގައި ބަޖެޓް އިމް ެޕކްޓް ބެލެމުން ނުދާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުއެވެ
ފއިވާ ގިނަ
ވ .އެހެން ކަމާއެކީ ރާއްޖޭގައި ފާސް ކުރެވި ަ
ނ
ެވގެން އެކަމުގެ މާލީ އިމްޕެކްޓް ވަޒަ ް
ޤާނޫނުތަކަކީ މިރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިންގުމަ ށް ދިރާސާކުރވި
ތއް ާ
ވ .އަދި އެފަދަ ބަދަލު ަ
އި ދަންނަވަމެވެ
ނުތަކެއްތޯ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމުގައ
ކުރެވިގެން ހެދިފައިވާ ޤާ ނޫނ
ޤނޫނުތަކަށް
ައވާ ދަތިތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހައްލު ކުރަ ް
ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ދަ އުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ދިމާވެފއި
ވ
ނޖެހިފައި ާ
ކއިރީގައިވާ
މ
އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިގެން ދިއ ަ
ކަމަށާއި ،އެކަން ނުކުރެވި އްޖެނަމަ ރާއްޖެ ވަރަށް ފުން އިޤްތިސާދީ ަ
ުމކީ ވަރަށް ަ
ކަމެކެވެ.
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ދައުލަތުގެ ބަ ޖެޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެ ޓާއި އެތަންތަނުން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތައް ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުގައި ހި މަނުއްވާފައިނުވޭ

ނފުނިތަކާއި
ސރުކާރުން އުފެއްދެވި ޔުޓިލިޓީޒް ކު ް
ދގައި ަ
ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ސަރުކާ ރުން ބައެއް ޚިދްމަތްތައް ދެއްވުމުގެ މަޤްސަ ު
ލން އުފެއްދެވި ގިނަ ކުންފިނިތަކަކީ އެތަންތަނުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ހިންގުމާއި
ޝންތަކާއި އަދި ވެސް މިއުސޫ ު
ހެލްތް ކޯޕަރޭ ަ
ނފުނިތަކެއް
"ގޮއިންގ ކޮންސާރން" އެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް ދައުލަތުގެ ބަ ޖެޓުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން ހިންގާ ކު ް
ކަމުގައިވާތީ،އެފަދަ

ހާލަ ެތއްގައިވާ

ކުންފުނިތަކުގެ

ބަޖެޓް،

ލތުގެ
ދައު ަ

ބަޖެޓާއިއެކުފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

މިއޮފީހުން

ކީ ޤާނޫނީ
ނވީ "ސަބްސްޓަންސް އޯވަރ ފޯރމްް" ގެ އެކައު ންޓިނގް އުސޫލުން ބަލާނަމަ އެކުންފުނިތަކަކ
ެނމިދެން ެ
ދެކެމެވެ.މިހން
ައވާ ޝަހުސެ އް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ހަޤީޤަތުގައި އެތަންތަނުގެ
ގޮތުން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮ ތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފއި
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ބަ އެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާއިން ފޫބެއްދުމަށް
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފި ާލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން |332 39939 :ފެކްސް |331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
ސަފުހާ7ގެ 4

ފދަކުންފުނިތައް ދެމިނުއޮންނާނެތީއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ
ދާތީއާ ،ދެއްކުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނުދީފިނަމަ އެ ަ
ނމަށް ނުވަތަ ކެޕިޓަލް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފައިސާ ދިނުމުން އެފެން ަ
ބަޖެޓުގައި ެ
ނނީ ރަގަޅު
ިޑ ދި ު
އފަދަ ކުންފުނި ތަކަށް ސަބްސޑީ
ނފުނިތަކުގެ
ނިތަކަށް ދައުލަތުން ދެވޭ ފައިސާއަކީ އެކު ް
ނގ މަންޒަރެއް ނޫންކަމަށާއި އެފަދަ ކުންފުނ
ަދ އެކައުންޓިން
ބަޖެޓަރީ އދި
ނއެވެ.
ހމަނުއްވަންވާ ެ
ކޮންބޭނުމަކަށް ދޫކުރެވޭ ފަ އިސާ އެއްކަމުގައި ބަޖެޓުގައި ި
ގ ބަޖެޓަށް
އެހެންކަމުން އެފަދަ ކުން ުފނިތައް ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ހިންގަންފެށޭނީ ކޮން އިރަކުންތޯއާއި ކުންފުނިތައް ދައުލަތު ެ
ނ އިރަކުންތޯ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން
ބަރޯސާނުވެ ހިންގޭނީ ކޮ ް

ދ
ބެއްލެވުން މުހިއްމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަ ި

ސް މިފަދަ
ކންފުނިތަކުން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށާއި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަ ން ނުޖެހޭކަމަށް ކޯޓުންއަމުރުކޮށްފައިވީނަމަވެސ
ދައުލަތުގެ ު
ނފުނިތަކަށް
ަމަށްވާތީ އެކު ް
ކުންފިނިތަކުގެ ހިންގުމާއި ދެމިއޮތުން ބަރޯސާވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބަ ޖެޓުން ދެއްވާ ފައިސާއަށް ކމ
ގ
އ ެ
ނތަކުން އަމަލު ކުރުމަށް ބަޖެޓް ރިކަމެންޑޭޝަނެ ް
ައސާ ދެއްވާނަ މަމާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށާއި ޤަވާއިދަށް އެކުން ފުނ ި
އ
ބަޖެޓުން ފ ި
ާސކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ސ
ގޮތުގައި ފ ް

ނޓަބިލިޓީ ބިލް މަޖިލީހަށް
މިއޮފީހަށް ފެނެއެވެ .އަދި ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައސް
ިސސް އެކައު ް

ރއްވުން އަވަ ް
ނއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރައްވާ ތަންފީޒު ކު ެ
ންފުނިތައް
ސ ކުރެއްވުމަކީ ދައުލަތުގެ ކުނ
ހުށަހަޅުއްވާ އެބިލް ޤާނޫ ެ
ނ
ހެޔޮގޮތުގައި ޖަވާބުދާރީވަ ނިވި އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ކޮންމެހެންވެސް މުޙިންމު ކަމެއް ކަމުގައި މިއޮފީހު ް
ދެކެމެވެ.
ޢތަކެއް ދައުލަ ު
މީގެ އިތުންވެސް ފާހަގަކު ރަންޖެހޭ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޚިއްސާވާ ކުން ު
ތގެ ބަޖެޓް
ފނިތަކުންވެސް ގިނަ މަޝްރޫ ު
މކީ "އޯފް
ނު ގެރެންޓީ ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާތީ ،އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނު ަ
ސރުކާރުން ލޯނ
ަ
އެހީގައާއި
ޝޓް" ފައިނޭ ންސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމެއް ކަމުން ،އެއީ އެކައުންޓިންގް އުސޫލުތަކާއި ބަޖެޓަރީ
ީ
ބެލެންސް
ގ މާލީ ހިސާބުތަކުން "ޓްރޫ އެންޑް ފެއަރ ވިއު" އެއް
އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ދައުލަތު ެ
ދ
ނ އެފަ ަ
ދ ގޮތުގެ ހަޤީޤީ ރަގަޅު މަންޒަރެއް ފެންނާ ީ
ާއ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވެމުން ާ
އ
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަސީލަ ތްތަކާއި މުދަލ ި
ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓްވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
)(2.7

ސަލަ
ޑޮލަރުގެ މައްސ

ރ
ސް ބޮޑުވެގެން ދާދިޔުމަކީ އިޤްތިސާދުގައި ދައުރުކު ާ
އަހަރުން އަހަރަށް ދައުލަ ުތގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްވެ ،ދައުލަތުގެ ދަރަނި ވެސ
އ
ރއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑޮލަރުގެ މައްސަ ލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެ ް
ދިވެހި ރުފިޔާ އިތުރުވެ ާ
ވ .ދައުލަތުގެ ފިޒިކަލް އިމްބެލެންސް ތަކުގެ އިތުރަށް މަ ނިޓަރީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން2012
ވ
މައްސަލައެ ެ
ވަނަ

އަހަރުގެ

ދައުލަތު ގެ

ބަޖެޓް

ބަޔާނުގައިމިނިސްޓަރ

އޮފް

ފިނޭންސް

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ޑޮލަރުގެ

ލ
މައްސަ ަ

ޯސް ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ
އި ،ލީގަލް ޓެންޑަރ އެންފސ
ހައްލުކުރުމުގައި މަނީ ޗޭ ންޖަރުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ި
ކންތަކާއެކު
ވޅެއް އެޅި ފައި ނުވާކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިކަމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ ަ
އެއްވެސް ފިޔަ ަ
ނމު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .އެހެންކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ
ތކެއް އެޅުއްވުން މުހި ް
ކަމާއިގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަ ކުންއަވަސް ފިޔަވަޅު ަ
ނ
ިނ ސަރުކާރުގެ ފިޒިކަލް ޕޮލިސީއާއި މ ި
ނ
އިޤްތިސާދަށް ފައިދާވާނެ ގޮތެއްގެ މަތ ް
ކރެއްވުމަށް
ަނޓަރީ ޕޮލިސީ ތަންފީޒު ު
މކަމުގައި ޤާނޫ ނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް
ހަރުދަނާކޮށް އަވަސް ފިޔަ ަވޅުތަކެއް އެޅުއްވ ުމަށާއި އަދި ި
ނމު ކަމެއް
ސޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަކީ މުޙި ް
ި
ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ވާނެ ގޮތަކަށް މިދެންނެވުނު
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފި ާލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން |332 39939 :ފެކްސް |331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
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އ
ޓރެކްޓްތަ ް
ުނވެސް ކޮން ް
ނ
ރކާރު ހިއްސާވާ ކުންފިނިތަކ ް
މވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުންވެސް އަދި ސަ ު
ކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެ ެ
ޖހޭ ގޮތަށް
އން ފައިސާ ދައްކަން ެ
މށާއި ދިވެހި ރުފިޔާ ި
ހައްދަވާއިރު ޑޮލަރުން އަ ުގ ދައްކާގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ނުހެއްދެވު ަ
ކޮންޓްރަކްޓް ހައްދަވަމުން ގެންދެވުން މުޙިއ ްމެވެ.
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ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ

ދގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދައުލަ ތުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ  0.11%ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
ސިޔާސީޕާޓީތަކުގެ ޤަވާއި ު
ަނޑައަޅާފައިވެއެވެވ .ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދު ބިނާކުރެވިފައި ވަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކނ
ދިނުމަށް ކ ނ
ުން ދެކޮޅު ޖެހޭ ގޮތަކަށް
ނޫންކަމުން ،މިފަދަ ސިޔާ ސަތެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަކީ ރަގަޅު އުޞޫލެއް ކަމުގައި މިއޮފީހުން ނުދެކެމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ
ށ
ޔމުގެ ސަބަބުންނާއި އެކަމުން މިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަ ް
ލތުގެ ޑެފިސިޓް އިތުރަށް ބޮޑު ވެގެން ދާދި ު
ސބަބުން ދައު ަ
މިއުސޫލުގެ ަ
ލތުގެ ދޭ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ )ލޯނު
ަސރު ބޮޑުވާތީ އެވެ .އެހެންކަމުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައު ަ
ކުރާނޭދެވޭ އސަ
ޅ ކަމުގައި މިއޮ ފީހުން ދެކެމެވެ.
ފައިސާ ނުހިމަނާ(  0.1%ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން ރަގަ ު
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ޝރޫޢުތަކާއި ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ދިއުން
އެއަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވާ މަ ް

އ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ކުރެވިފަ އިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަ ް
ބަދަލުކޮށްަ ،
ލ ކަމެކެވެ.
އހަރީ ބަޖެޓް ަތންފީޒު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަ ޖެޓް ފާސް ކުރުމުގެ މަޤްސަދު މުޅިން ގެއް ޭ
ނ
މއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީވެސް މިހެންކަމަށާއި އެނޫންގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
އަދި ޤާނޫނު އަސަސީގެ ާ 96
ަޝރޫޢުތަކާއި ޚަރަދުތަކަށް ބަ ދަލުތަކެއް ގެންނަވާނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މޝް
ނދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިއޮތް ކަމުގައިވިޔަސް
އަލުން ހިނގާ އަހަރުގެ ތެ ރޭގައި ހުށަހަޅާ ،އެކަން ފާސްކޮށްގެން ގެ ް
ކންތަކަކަށް
ލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކުރިން ރޭވިފައިނުވާ ަ
ސރުކާރުން ކުއްލ
ަ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދައިގެ ދަށުން
ދގެން
ތ ވި ި
ިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ނުވަ ަ
އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައި ސާ ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެފައިސާ ހނ
ސ
ނވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންޓިންޖެން ީ
ނ ފާސްކުރުވަ ް
ުނގެ މަޖިލީހު ް
ރގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އެކަން ރައްޔިތން
އަންނަ އަހަ ު
ވ.
މށް ދަންނަވަމެވެ
ަނޖެހޭ ޚަރަދު ަތއްވެސް މިއުސޫލުގެ މަތިން ޚަރަދު ކުރެއްވު ަ
ބަޖެޓުން ކުރން
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ބޭރުގެ ފަރާތް ތަކުގެ ހިލޭ އެހީ

ސރުކާރުން
ަ
ވއިރު އޭގެތެރެއިން ޗައިނާ
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  565.8މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި ާ
ރފިޔާއާއި ވާރ ލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް
ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮ ށްފައިވާ  56.2މިލިއަން ު
ތކެއް އަދި
ަކި މަޝްރޫޢު ަ
މލިއަން ރުފިޔާއަކީ އަދި ވކ
އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  61.6މިލިއަން ރުފިޔާއާއިއެކު ޖުމުލު ި 117.9
ކރާ
ނދާޒާ ު
ސރުކާރުން ލިބޭނެކަމަށް އަ ް
ަ
ައނުވާ ހިލޭއެ ހީގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރު ން ޗައިނާގެ
ކަނޑައެޅިފއި
ެނ ނެތް ވަރަށް ގިނަ
ނ
ޔއަކީވެސް ކޮންކޮން މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަން ބަޖެޓް ކަރުދާހުން އެނގ ް
 106.3މިލިއަން ރުފި ާ
މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އެހީގެ އަދަދުތަކެވެ.
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ނ
އާބާދީއާއި ތަ ރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މުޙިއްމުކަ ް

ދތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ރާއް ޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅުވާލުމާ މިދެގޮތުން ކުރެ ރާއްޖެއަށް
ސްކުރުމާއިަ ،
އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސ

އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާ ބޮޑީ ކޮންގޮތެއްކަން ނުނިމިދައުލަތުގެ ރިކަރަ ންޓް ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެފައިވާ މައިގަޑު ސަބަބަކީ ދިވެހި
ރާއްޖޭގައި އާބާދީ  200ވަރަކަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭއިރު ،މިއިން ކޮ ންމެ ރަށަކީ ވަކި ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް،
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފި ާލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން |332 39939 :ފެކްސް |331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@auddit.gov.mv :
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ލމީ ،އިދާރީ ،އިޖްތިމާއި ،ޤާނޫނީ އަދިވެސް އެހެން
ދ ރައްޔިތުންނަށް އެރަށަކުން ސިއްޙީ ،ތަޢު ީ
އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ާ

ރށްރަށުގައި
ޙިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ކަން ަތއްތައް ރާއްވަވާ ހިންގަވަމުން ދާތީކަން ފާހަ ގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޙާއްސަކޮށް އާބާދީ މަދު ަ
ބލުންތަކަށް
ހ ކަމަށާއި މިއޮފީހުން ބަލާ ެ
ދައުލަތުން ދެއްވާ ކޮންމެ ޙިދްމަތްތަކަށް ނިސްބަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރައްވަންޖެ ޭ
މއްކަމަށާއި
ރންޖެހިފައިވާކަ ެ
ުނ ކޮންމެ ކު ަ
ބަލާއިރު އާބާދީ ތަރައްޤީ ެއއްފަސްކުރުމަކީ މިހާރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހުރި މިންވަރން

ސް ކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް މި ދެންނެވުނު ކުދިކުދި ރަށްތައް އެއްކޮލުމުން ދައުލަތުގެ
އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސ

އ ތަންފީޒު
ބަޖެޓަށް ސަލާމަތްކުރެވޭ ޚަ ރަދުންވެސް އެއިންވެސްޓްމަންޓުގެ ރިޓާންސް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .މިފަދަ ސިޔާސަތެ ް
ްސންސަސަކަށް ދެވިދާނެ
ސ
ކުރުމުގައި ބައެއް ދަތިތަކެ އް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިކަމުގައި ނޭޝަނަލް ކޮނ ެ

ކަމަށާއި މިނޫން ގޮތަކަށް ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށް ޤައުމު ހިންގުމަށް ދިމާކޮށްފިނަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތާއަބަދު ޑެސިސިޓް

ސަތުތަކެއް
ނނަމުން ދާކަމުގައި ދެކޭތީ އެކަމަށް ސިޔާސ
ވުމަކީ ނުވެނުދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުތަކުން ފެ ް

މެ ފަސްއަހަރަކުން ސަރުކާރުބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު
ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.އަދި މީގެއިތުރުން ކޮ ންމ

ކރުން އެކި
ަމަ ،އެކިސަރު ާ
ެތ އެކަންކުރާނމ
ތގެ ގާނޫނެއްނތި
ަނ ބޭނުންވާގޮ ު
ހުޅުވިފައުވާއިރު ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެރަށްތައް ތަރައްގީކުރން
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