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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR24/2008 :

 . 1ތ ަ ޢ ާ ރަ ފ ު
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް
އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓްއަށާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ހުށަހަޅައި،

އަދި

މިކަންކަން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ސަމާލުކަމަށް

ގެނައުމެވެ.

މިރިޕޯޓް

އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ ކަންތައްތަކަށް ނަމަވެސް 2007 ،ވަނަ އަހަރަށްވުރެން ކުރީގެ

މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައްވެސް ބަލާލެވިފައި ވާނެކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިއޮޑިޓްގައި
އެހީތެރިކަން ދެއްވި ހައިކޯޓުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި
ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

އޯގަސްޓް  2008ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އައު ޤާނޫނު އަސާސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން
އެޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ހައިކޯޓުން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ -:

 .1ހައިކޯޓަށްވުރެ ދަށުގެ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމަވާ ނިންމުންތަކާއި ކުރައްވާ ހުކުމްތަކާއި ،ނެރުއްވާ ކޯޓު އަމުރުތައް
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅުން،
 .2އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅުން،
 .3ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅުން،
 .4އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅުން ،އަދި
 .5ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  2005ގައި ހައިކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައްބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅުން ،މިއެވެ.
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 . 2އ ޮޑ ި ޓ ް ކ ު ރ ު މ ު ގ ަ އ ި ފ ާ ހ ަ ގ ަ ކ ު ރ ެ ވ ު ނ ު ކ ަ ނ ް ތ ަ އ ް ތ ަ އ ް

ހައިކޯޓުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ހައިކޯޓުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  :ހައިކޯޓުގައި ޑިޕޮސިޓްކުރެވޭ ފައިސާއަކީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި
ފަރާތްތަކުން

ރާއްޖޭގެ

އަތޮޅުތަކުގައި

ދިރިއުޅޭ

މިގޮތުން  17ނޮވެމްބަރ  1998ން ފެށިގެން 16

މީހުން

ކޯޓަށް

ހާޒިރު

ކުރުމަށް

ކޯޓުގައި

ޑިޕޮސިޓްކުރާ

ފައިސާއެވެ.

ޖުލައި  2008ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާދިޔަ  9އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް

ނިންމުމަށްފަހު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ފައިސާއާއި ހަވާލުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ހަވާލުނުކުރެވި ޖުމުލަ

 74,920ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނުވެ.
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމަށްފަހު ފައިސާ ގެންދެވުމަށް  6މަސް
ދުވަސް ފަދަ މުއްދަތެއް ދެއްވައި ،މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންދަވާ ހުރި ފައިސާ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި
މުށްދަތަށްވުރެން ފަހުންވެސް އެފައިސާ ހޯއްދަވަން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެންފިނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އަށް ލިޔުއްވައިގެން އެފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެފައިސާގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތަށް ދޫކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައިވެސް

ދަންނަވަމެވެ .މިހެންމިދެންނެވީ މިފައިސާއަކީ އޭގެ މިލްކްވެރިންގެ ހައްޤެއްކަމުންނާއި ،ނަމަވެސް މިގޮތަށް ހައިކޯޓްގައި
މިފައިސާ ކިތަންމެގިނަ ދުވަހަކު ބެހެއްޓިޔަސް އެގޮތަށް ހަމަބަހައްޓަވައިގެން އެ ހައްޤު އަދާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި،

މިގޮތަށް ގިނަދުވަހު ހައިކޯޓުގައި މިފަދަ ފައިސާ ބެހެއްޓެވުމަކީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަކަށްވާނެތީއާއެކު
އިދާރީގޮތުން ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ.

ށ .މުސްތަޤުބަލުގައި މިގޮތަށް ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭ ފައިސާ މައްސަލަ ނިމުމުން މަތީގައިވާ އުސޫލުން އޭގެ ޙައްޤު ފަރާތަށް
ރައްދުކުރެވޭނެ ކަމުގައި އަންގަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުގައި ހިމަނައިގެންވެސް

މިދެފަރާތްތަކަށް އަންގަވައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވި ދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
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ނ
 .3ނިންމު ް
 .1މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  74,920ރުފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެފައިސާގެ ޙައްޤު
ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 .2ތަކެތި ބައްލަވާ ގަންނަވާއިރު އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ބައްލަވާ ގަތުމަށާއި ،ބައެއްފަހަރު އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ބަޖެޓުގައި ބާކީ
ހުންނަ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ޖެހިގެންއަންނަ އަހަރަށް ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބައްލަވައި
ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ

އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވައިގެން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން އެފަދަ ކަންކަމަށް ފައިސާ

ބޭނުންކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 .3ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ވަސީލަތްތައް ހޯއްދަވައިގެން ،އަދި މިފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް

އޮންނަންވީ ސަލާމަތީ މާހައުލު އުފައްދަވައިގެން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ގޮތެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު

ގެންދެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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