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 ްނތަަކށް ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބޔާ  1023 ިމިންސްޓީރ ޮއފް ެއްނަވަޔަރްނަމްންޓ ެއްނޑް ެއަނރޖީގެ 
 ޭދ ރިޕޯޓު  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 
 

ުއެންވަޔަރަންމަންޓްުދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްު
 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއެނަރޖީގެުުއެންޑްު

 ތަޢ ރަފުު

ު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުނަންބަރުމި ުޤ ނޫނު)4/2007ުު:ޤ ނޫނު ުުކރެވުނުުގެު(އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުއޮފްުުަދށުން މިނިސްޓްރީ
ު ުއެންޑް 31ުުުގެއެަނރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް ުމ ލ2013ުީޑިސެމްބަރު ުނިމުނު ުުގައި ުއަހަރުގެ ުބަޔ ންތަކ މެުދުއަހަރީ މ ލީ
ު ުދެކޭގޮތް ުު،މ އިބަޔ ންކުރުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް 2013ުުުގެއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް އަހަރުގެުވަނަ

ުޚަރަދުކޮށްފައި ުރައްބަޖެޓުން ުއަހަރަށް ުއެ ުއެއްގޮތަށްވަނީ ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުމިނިސްޓްރީއަށް ުއެ ުމަޖިލީހުން ުއެުު،ޔިތުންގެ
ުގޮތަށް،ުމިނިސްޓްރީގެ ުޙ ޞިލްވ  ުބަޖެޓުުމަޤުޞަދުތައް ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައި ގައި

ުއ އި، ުތެރޭގައިޯތ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުުކަ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުހިންގ ު ގެއެނަރޖީުެއްނވަޔަރަންމަންޓް ުކަންކަން މ ލީ
ު ުނަްނބަރުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުޤ ނޫނު()2006/3ުު:ޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދު ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އ އި
ުަބލައި ުބަޔ ންކުރުމ އިު،އެއްގޮތަށްތޯ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުަޢމަލުކުރެވިފައިވ  ންުކުރައިޞްލ ޙުު،އެއަށް

2006/3ުު:ޤ ނޫނުުަނންބަރުކަންކަންުުއެމަށްޓަކައިުޅުުއެޅުފ ހަގަކުރެުވނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަުއޮޑިޓުގައިުޖެހޭކަމަށްު
(ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(ޤ ޫނނުުދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ވަނ36ުަގެ ުއ އި ު)ހ( ުއޮފްުުމަތިންުގޮތުގެ މ އްދ ގެ މިނިސްޓްރީ

ު ުއެންޑް ުުގެއެަނރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޖުމްު،އެކުޒިންމ ދ ރު ުޤ ނޫނުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުހޫރިއްޔ ގެ
ު ުބ213ުައަސ ސީގެ ުމ އްދ ގައި ުވ ވަނަ ުމަތިޔ ންކޮށްފައި ުގޮތުގެ ުން ުކަންކަން ުރައްޔިތުންގެުއަސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އީރައެ ށ އި
ުމިުމިުހުށަހެޅުމެވެ.ުމަޖިލީހަށް ުފެންނ ނެެހން ުރައްޔިތުންނަށް ުވެބްސައިޓްުރިޕޯޓް ގައwww.audit.gov.mvުުި އޮފީހުގެ

ުވޭނެއެވެ.ޢުކުރެޝ އި

ުބަޔ ންކޮ ުބައިގައި ުފުރަތަމަ ުރިޕޯޓުގެ ުމައްޗަށެވެ. ުބައެއްގެ ުދެ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުރިޕޯޓު ުބަޔ ންތަކުެގުމި ުމ ލީ ށްފައިވ ނީ
ުޞަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ުދެވަަނުބައިގައި ުދެކޭގޮތެވެ. ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުނަންަބރުއްޙަކަމ މެދު )ދައުލަތުެގ2006/3ުުު:ޤ ނޫނު

ުމިންަވރ އި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ ިއދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުއޮފްުު،މ ލިއްޔަތުގެ މިނިސްޓްރީ
ު ުއެންޑް ުޚަރަދުކުރުމު ގެއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް ުއެއްގޮތަށްުބަޖެޓުން ުނިންމުންތަކ އި ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ގައި،

ުރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަ
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ު ުރިޕޯޓ އެކު ުއ11ުުިުހ ފުސަމި ުހިމެުއަށ27ުްން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުނިފައިވ  ުއެންޑް 31ުުގެއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް
ގައިުނިމުުނުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ީލުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެޭނުފައިސ ުލިބުުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުެގ2013ުުުބަރުންޑިސެ

ުބަޔ ނ އި ުހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެ ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ ިއ ުފ ސްކުރެވުނު ުޒިންމ ތަކުެގުު،ބަޔ ނ އި، ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި، މިލްކިއްޔ ތުގެ
ުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޮއފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވެ.ބަޔ ނ އިުއަދިުމިުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފްސީ

ުފ ހަގަކު މި ުރިޕޯޓުގައި ުކަންތައްތައް ުރެވިފައިވ  ުޮއފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެންްޑ އިސްވެރިންނު  ގެއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް
ުެއހީތެިރވެދެއްވި ުއޮޑިޓްގައި ުމި ުފ ހަަގކޮށް، ު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ުބޭފުޅުންނަްށ ުޝުކުރުުުމިހުރިހ  ފުރުޞަތުގައި

 ދަންނަވަމެވެ.

 

ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓްު

ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުނަު ުބަރުންޤ ނޫނު ުޤ ޫނނުދަ)3/2006ު: ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލިު(އުލަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތްވ އ އި ުގަވ އިދ އި ުގޮތުގެުއްޔަތުގެ
ހިސ ބުތަްއުމިނިސްޓްރީގެުު،މ ލީުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިުގެއެނަރޖީއެންަވޔަރަންމަންޓްުއެންޑްުިމނިސްޓްރީުއޮފްުމަތިން،ު

ުސައްޙަކަމ  ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުއެު،ބަލަހަްއޓައިއި ުހިސ ބުތަކ  ުފިޭނންސްު، އްގޮަތށްއެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ އަދި
ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެޭހ ުޓްރެޜަރީގެ ުނަންބަރު) އެންޑް ުމ ލީު، އިނ2012/04ް) : ުމުއައްސަސ ތަކުގެ ުދައުލަުތގެ ދިވެހި

ުއެއްގޮތަށް ނޑ އި ުއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުއޮޑިްޓުު،ބަޔ ންތައް ުއެކުލަވ ލައި، ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަހަރީ މި
ު ުހުށަހެޅުަމކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުކުރުމަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުނަ، އަށްއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް ުބަރުންުޤ ނޫނު :3/2006ު

ުޤ ނޫނުދަ) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއުލަތުގެ ު)ހ(46ުުގެ( ުމ އްދ ގެ ު ވަނަ ުމ ލީ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުދަށުން ުވެރިޔ ގެުގެ ޒިންމ ދ ރު
ބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުޮގތުގެުުކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެ.ުފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ުފައިނޭން ު)އިޕްސަސް(: ރޑް ނޑަ ުސްޓޭ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަްބލިކް ުއިްނޓަރނޭޝަނަްލ ުރިޕޯޓިންގުބަޔ ން، ޝަްލ
ުދި ުތަުޝްކޭުއަންޑަރ ުއެއްޮގތަށް ުއ އި ުއެކައުންޓިންގ ުއޮފް ުލ ޒިބޭސިސް ުއޮނިަގނޑު ުމި ުމީގެުއްޔ ރުކުރުމަށް މްކުރެއެވެ.

ނޑުގެުދަށުންުލ ޒިމްކަމެކެވެ. ުުއިތުރުންުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ންުތައްޔ ރުކުރުމަކީވެސްުމިުއޮނިގަ

ުމި ުސައްޙަނޫންުުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދި ުގޮތެއްގައި ނޑު ުމައިގަ ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ޚިޔ ނ ތެއް
އިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަްއުުއެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ ުމަޢުލޫމ ތު

ުމުއައްސަސ އަ ުދެމެެހއްޓުމ އި، ުތަންފީޒުކޮށް ުބަޔ ންތައްުފަރުމ ކޮށް ުމ ލީ ުބެލެެހއްޓުމ އި ުހިސ ބު ުމ ލީ ުއެކަށީގެންވ  ށް
ުތައްބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ުއެކުލަވ ލު ުއެކުލަވ ލުމުގައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުރިު،ނަމަރ ުކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްމ އި،  ޔަތްކޮށްުއ ޙ ލަތަށް
ުއެއްުބޭނުްނކުރުންުހިމެނެއެވެ.އަންދ ޒ ުއެކަށީގެންވ 

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުމަސް ުޖެނެރަލްގެ ުއޫއޮޑިޓަރ ުލިއްޔަތަކީ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުމ ލީުގެއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް ބަޔ ންތައްުުއަހަރީ
ުއްބަޔ ންތަުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުމިުމ ލީުބަޔ ްނތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުއެ
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3 ގެ  72 ސަފުހާ  

ުރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް ުނޭަޝނަލް ުއޮން ރޑްސް ނޑ ުުވެ.އެއްގޮތަށެުއ ުއޮޑިޓިންގސްޓޭންޑަ ުމިންގަ ުސްލޫކީ ުއޮޑިޓަރުންގެ
ު ުޢަމަލުކުރުމ އި، ުުމިއެއްގޮތަށް ުބަޔ ންތަކަކީ ުމ ލީ ނޑުއަހަރީ ުމަޢުލޫމ ތުުގޮތެއްގައި މައިގަ ު،ނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫން

ުބަޔ ންތަކެއް ުއެކަށީގެންވ  ުދެނެގަޔަޤީންކަމ ކަން ުސްޓޭންޑަޑްތައްުއެކު ުމި ުހިންގުމަށް ުރ ވައި ުމަސައްކަތް ުޮއޑިޓް ނެވޭގޮތަށް
ުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ުބަޔ ންތަ ުމ ީލ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓެއް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަަދުދތަކ އި ުހިމެނޭ ކުގައި
ުއިޖުރ ތުތައްު ނޑައަޅ  ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ނޑައަޅައި ުކަ ުއިޖުރ ތުތަކެއް ބޭނުންވ 

ުމައިގަ ުޖަޖްމަންޓަށ ިއ، ު"ޕްރޮފެޝަނަލް" ުއޮޑިޓަރުންގެ ުމަޢުލޫމ ތުތައްުބިނ ވެގެންވަނީ ުސައްޙަނޫން ުގޮތެއްގައި ނޑު
)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް(ުމ ލީުބަޔ ްނތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުޞަތުުޮއތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެ.ު

ުގު ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކުރުމ އި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބެލުމުގައި، ުމިންވަރު ުއޮތް ުފުރުޞަތުތައް ުމުއައްސަސ ގެުމިފަދަ ޅޭ،
ުހުށަހެޅުމުގައިު ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުރިއ ޔަތްކުރުން ުއޮޑިޓަރުން ުކޮންޓްރޯލްތަަކށް އިންޓަރނަލް
ުމެނޭޖްމަންޓުންު ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުެބލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ބޭނުންކޮްށފައިވ 

ުމ ލީުއެއްވެ ުއަދި ުބެލުމ އި ުއަންދ ޒ އެއްތޯ ުއެކަށޭނެ ުއަންދ ޒ އަކީ ުބޭުނންކުރި ުެއ ުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ، ުއަންދ ޒައެއް ސް
ުބަޔ ންތައްުޖުމްލަގޮތެއްގައިުހުށަހ ޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުވ ގިދޭުުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ
ުބަޔ ންތަކުގައިު ުމ ލީ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުބަލައި ުއަށް ުބޭސިސް ުޓެސްޓް ހެކިތައް

ުއޮޑިޓްކުރެ ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުހުރެދ ނެުއެކުލެވިފައި ުމުއައްސަސ ގެތެރޭގައި ވުނު
ުއެންމެހ ުހީނަރުުކަންތައްތައްުއޮިޑޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުމިު ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީެގންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ މެދު މ ލީ
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.އޮފީހުންު

ުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުުއެޑްވ ރސްު

ުފިނޭންސްުއޮފްުމިިނސްޓްރީު،ބޭނުންކުރުމަށްުހުަށހެޅުމުގައިުތައްޔ ރުކޮށްުބަޔ ންތައްުމ ލީުއޮފީސްތަކުގެުދައުލަތުގެުދިވެހި .1
ު)ނަންބަރުސަރކިއުލަރުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުޓްރެޜަރީގެުއެންޑް ުއިނ2012/04ް: ނޑައަޅ ފައިވ ު( ު،އަސ ސަކީުުކަ

ރޑްުޓިންގއެކައުންުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް" ުއިޕްސަސް)ުސްސްޓޭންޑަ ުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:
ުދި ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުއަންޑަރ ުއެވެ" ުގޮތުގައިުޚަރަދެއްގެުބަޔ ންތަކުގައިުުމ ލީުގެިމނިސްޓްރީ.
ުބޭންކްުކުރުމަށްޓަކައިުޚަރަދެއްުއެުނުވަތަުކުރ ުރެކޯޑުުބުކްގައިުކޭޝްުލިޔެުޗެކްުގުޅޭުުޚަރަދަކ ުއެުހިމަނ ފައިވަނީ
ުސިސްޓަމަށްުުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުވައުޗަރުުޚަރަދުކުރުމުގެު،ނޫންކަމ އިުތ ރީޚުގައިުދޭުހުއްދަުހެދުމަށްުޓްރ ންސްފަރ

ުތެރެއިންުުމުޢ މަލ ތްތަކުގެުކުރެވޭުޕޯސްޓްުމިގޮތަށްުެތރޭގައިުއަހަރުގެުމ ލީ.ުކުރެވެއެވެުފ ަހގަުހިސ ބުންކަންުކުރ ުޕޯސްޓް
ުބޭންކްުުނުވަތަުނުކުރެވިުރެކޯޑްުބުކްގައިުުކޭޝްުލިޔެުޗެކް)ުމުޢ ަމލ ތްތައްުުހުންނަުުނެދއްކިުފައިސ ުނިޔަލަށްުއަހަރުގެ

ުމުޢ މަލ ތްތައްުހުންނަުނުހެދިުޓްރ ންސްފަރ ުއިޞްލ ޙުތައްުުގެންނަންޖެހޭުބަޔ ންތަކަށްުމ ލީުގުޅިގެންުއެއ ުދެނެގަނެ(
ުނުވެއެވެުގެނެސްފައިުބަޔ ންތަކަށްުމ ލީުމިނިސްޓްރީގެ ުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"ުމިކަމަކީު.

ުއިޕްސަސް)ުސްޑްރސްޓޭންޑަ ުދިުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(: ުގެު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުުކޭޝްުއަންޑަރ
 ؛ގައިވުންކަމެއްކަމުުޚިލ ފުުއުޞޫލުތަކ 
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4 ގެ  72 ސަފުހާ  

2. ު ުނިމޭމ ލީ ުއަހަރެއް ުމ ލީ ުެއ ުބިލް ުފައިސ ގެ ުޖެހޭ ުދައްކަން ުޚިދުމަތަކަްށ ުނުވަތަ ުމުދަލަކަށް ުހޯދ ފައިވ  ުއަހަރުތެރޭގައި
ުަބްނދުނޫން ުސަރުކ ރު ުއަންނަ ުޓްރެޜަރީއަށ30ުުްުފަހުން ުއެންޑް ުފިނޭންްސ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ުއަހަރު ުމ ީލ ުނިމުނު ުފައިސ  ުބިްލތަކުގެ ުއެ ުދައްކައިހުށަހަޅައި ުބަެޖުޓން ުު،ގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުޚަރަދުތައް އެުއެ
އެުޚަރަދަކ ުގުޅޭުޗެކްުު،މ ލީުއަހަރުުނިމުނުުފަހުންު،.ުނަތީޖ އެއްގެުގޮތުންންގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވުުޚަރަދެއްގެުއަހަރުގެު

ުޓްރ  ުބޭންކް ުކުރުމަށްޓަކައި ުޚަރަދެއް ުއެ ުނުވަތަ ުކޮށްފައިވ  ުރެކޯޑު ުބުކްގައި ުކޭޝް ުހުއްަދުލިޔެ ުހެދުމަށް ންްސފަރ
ުމުޢ މަލ  ުގޮތުގައިދެވިފައިވ  ުޚަރަދެއްގެ ުރިކޯޑްވަަނ2013ުުުތްތަްއުވެސް ުބަޔ ްނތަކުގައި ުމ ލީ ު.ކުރެވިފައިވުންުއަހަރުގެ

ު ުސްޓޭންޑައަދި ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްަޓރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ުވެސް )އިޕްސަސް(:ުުސްޑްރމިކަމަކީ
ު؛އްކަމުގައިވުންގެުއުޞޫލުތަކ ުޚިލ ފުުކަމެ ގ"ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންުއަންަޑރުދިފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގު

ވަނ2013ުުަމިިނސްޓްރީގެުުއެުހުށަހަޅ ފައިވ ުއޮިޑޓްކުރުމަށްުއިންުއެނ ރޖީުއެންޑްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ .3
ުުއަހަރުގެ ުބަޔ ންތައް ުުކޮންސޮލިޑޭޓްމ ލީ ުއެކައުންޓިންގުކުރުމުގައި، ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް "އިންޓަރނޭޝަނަލް
ުުސްުޑްރސްޓޭންޑަ ުރިޕޯޓިންގ ުފައިނޭންޝަލް ުދި)އިޕްސަސް(: ުއެކައުންޓިންުއަްނޑަރ ުއޮފް ުބޭސިސް ގެުު"ގކޭޝް
ުސްޓޭންޑ1.6.16ުަ ުއެ ުނުވުމ އި، ުޢަމަލުކޮްށފައި ުއެއްގޮތަށް ުއުޞޫލުތަކ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުރގައި ގައ1.6.20ުުިޑްގެ

ު ުނުވުން. ުހިމަނ ފައި ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުތައް ުޑިސްކްލޯސަރ" ު"ކޮންޮސލިޑޭޝަން އަދިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް
ުވަކިވަކިހިނުދަށުންުމިނިސްޓްރީގެ ުބަޔ ންތަކުގައިުގަމުްނދިޔަ ުމ ލީ ުހިމަނ ފައިވ ުުފައިސ ުލިބުނުު،އިދ ރ ތަކުގެ ކަމަށް
ުުއަދަދަށްވުރެ ރުފިޔ ުު(ދިހައެއްުސަތޭކަުފަސްުހ ސްުސައުވީސްުކަސަތޭުުހަތްުމިލިއަންުުނުވަ)9,724,510ުއިތުރަށް

ު ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮށްފައިވ  ުއަދަދަށްވުރެުކޮންސޮލިޑޭޓް ުހިމަނ ފައިވ  ުކަމަށް ުފައިސ  ުހޭދަކުރެވުނު ހިމަނ ފައިވުމ އި
ު ުފަސްޮދޅަސްހަތަރެއް(39,864ުމަދުން ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުމ ީލުުރުފިޔ ު)ތިރީސްނުވަ ުކޮށްފައިވ  ކޮންސޮލިޑޭޓް

ުހިމަނ ފައިވުން.ު ުމިުމިުައދިބަޔ ންތަކުގައި ުސަބަބުތައް ުޖެހުނު ުއަންނަން ުނުވުމ ިއުފަރަގުތައް ުބުނެދެވިފައި ނިސްޓްރީއަށް
ހިމަނ ފައިވ ުްޓރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ްނތަކުގައިުމިނިސް، މިުދެންނެވިުފަރަގުތަްއުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިުނުވުމުން

ު؛އްޙަކަންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތުންއަދަދުތަކުގެުޞަ

ުސްޓޭންޑަ .4 ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ުރިޕޯޓިންގުުސްޑްރ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ުފައިނޭންޝަލް )އިޕްސަސް(:
ުއެކައުންޓިންުއަންޑަރުދި ުއޮފް ުބޭސިސް ުު"ގކޭޝް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް،ުގަު 1.4.16ގެ 2013ުުއި އަހަރުގެުވަނަ

ުވަނަުއަހަރުގެުއަދަދުތައްުޑިސްކްލޯސްުކޮށްފައިުނުވުން؛2012ުކ އެކު،ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަ

ުއެއްމިނިސްޓްރީ .5 ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުެގ ުދައުލަތުގެ ުރަޖިސްޓްރީ ުހަރުމުދަލުގެ ުއެގޮތުްނުގެ ުނުވުން. ުބަަލހައްޓ ފައި ގޮތަށް
ުހޯދ ފައިވ ތަނަ ުހަރުމުދަުށް ުތަކެިތ ުހިމަނ ބައެއް ުރަޖިސްޓްރީގައި ުނުވ ކަލުގެ ުފައި ުހަރުމުދަލުގެުމ އި، ުހުރިތަން މުދ 

ވަނަުއަހަރުގ2013ުުެގެުއޮފްުއެންވަަޔރަންމަންޓްުއެންޑްުއެނަރޖީުއަދިުމިނިސްޓްރީުރަޖިސްޓްރީއިންުއެނގެންުނެުތން.
ުއަގު ުަހރުމުދަލުގެ ުހުރި ުއިރު ުފެށުުނ ުއަހަރު ުބަޔ ނުގަިއ ުމ ލީ ުގޮތުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުސަތޭަކ864,703ުުުގައިގެ )އަށް

ުތިނެއް(ުރުފިޔ  ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުނަމަވެސްުފަސްދޮޅަސްހަތަރު ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑ2012ުުްުހިމަނ ަފއިވީ ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު ުހިމަނ ފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުއިރު ުނިމުނު ުއަހަރު ުބަޔ ނުގައި ުމިލިއަނ2,974,513ުުްމ ލީ )ދެ

ވަނަުއަހަރުގެުމ ލ2013ުުީު،މިހެންވުމުގެުސަބަބުންުހަހަތަރުުހ ްސުފަސްުސަތޭކަުތޭރަ(ުރުފިޔ އެވެ.ނުވަުސަތޭކަުހަތްދި
ުުތެރޭގައިުބަޔ ންތަކުގެ ުއަގުގެު"ހިމެނޭ ުހަރުމުދަލުގެ ުހުިރ ުތަނުގައި ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުގައި ުބަޔ ން" މިލްކިއްޔ ތުގެ
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ު ުޖުމްލަ ުހިމަނ ފައިވ  17,585,906ު ގޮތުގައި ުސަތޭކަު)ސަތ ރަ ުނުވަ ުހ ސް ުއަށްޑިހަފަސް ުސަތޭކަ ުފަސް މިލިއަން
 ނެތުން.ުކުރެވެންކަށަވަރުދަދެއްކަންުޢަސައްޙަުުއަކީރުފިޔ ުުހައެއް(

 އޮޕީނިއަންުުއެޑްވ ރސްު

ުއޮޕީނިއަނެއް)ހ(ު ުސަބަބުތަުއެޑްވ ރސް ުަނންބަރުދިން ު)1)ުކުގެ ުސަބަބުންު(4(ުއިން ުކަންކަމުގެ ުޮކށްަފއިވ  ުފ ހަގަ ު،އަށް
ުނިމި ުއެންޑް ުއެންވަޔަރަންަމންޓް ުއޮފް ުއެނަރޖީސްޓްރީ ު"ފައިސ 2013ުުުޑިސެންބަރ31ުުގެ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިުމނު ގައި

ުއަކީު ުބަޔ ން" ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ު"ފ ސްކުރެވުނު ުއ އި ުބަޔ ން" ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުެގ ލިބުނުގޮތ އި
ުނިމި ުއެންޑް ުއެންވަޔަރަންމަންޓް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީއަށ2013ުުްުޑިސެންބަރ31ުުުގެނަރޖީއެސްޓްރީ ުއަހަރު ުމ ލީ ުނިމޭ އަށް

އަދިުފ ސްކުރެވުނުުު،ަފއިސ ުހުރިުބ ކީމ ީލުއަހަރުުނިމުނުއިރުުއެުު،ލިބުނުުފައިސ ުއ އިުއެުފައިސ އިންުކުރެވުނުުހޭދަުއ އި
ުދައްކުވައިދޭ ުއެއްގޮތަށް ުހަީޤޤަތ އި ުތެދުވެރިކަމ އިއެކު ުގޮތް ުހޭދަކުރެުވނު ުބަެޖޓުން ުއެ ުޕަބްލިކްު ،ބަޖެޓ އި ު"އިންޓަރނޭޝަނަްލ

ު ުއެކައުންޓިންގ ރޑްސްސެކްޓަރ ުުސްޓޭންޑަ ުރިޕޯޓިންގ ުފައިނޭންޝަލް ުދި)އިޕްސަސް(: ުއޮފްުުއަންޑަރ ުބޭސިސް ކޭޝް
ުުއޮފީހުންުނުދެކެމެވެ.ުމިުކޮށްފައިވ ުބަޔ ންތަކެއްުކަމުގައިއެއްގޮތަށްުަތއްޔ ރުުއެކައުންޓިންގ"ުއ ު

ސްޓްރީުއޮްފުނިމި ކީއަކޮށްފައިވ ުމައްސަލަފ ހަގަުގައިުު(5)ުއަިދުއެޑްވ ރސްުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަަބބުތަކުގެުަނންބަރުު)ށ(ު
މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ން"ުއ އިުނިޔަލަށްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ު"ުގ2013ުުެޑިސެންބަރ31ުުުުގެއެނަރޖީއެންވަޔަރަންމަންޓްުއެންޑްު

ު ުެގ ުބަޔ ން" ުޒިންމ ތަކުގެ ުސަ"މ ލީ ުއަސަރުކުރުވ  ުރިޕޯޓ  ވ ތީ،ުކަމަކަށްއްޙަކަމަށް ުމި ގައ13ުުި ނަްނބަރުުހ ފުޞައެކު،
ުހިމަނ  ުއެންޑް ުއެންވަޔަރަންމަންޓް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފައިވ  ުބަޔ ނ އި ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުބަޔ ނަކީއެަނރޖީގެ ުޒިންމ ތަކުގެ ު،މ ލީ

ުކޮށްފައިވ  ުތައްޔ ރު ުއެއްގޮތަށް ނޑ  ުއޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުޓްރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ބަޔ ންތަކެއްުުމިނިސްޓްރީ
ުއޮފީހުންުނުދެކެމެވެ.ުމިުކަމަށް

 

ޢަމަލުކުރެވިފައިވު ޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ރިޕޯޓްު ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ު ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ މ ލީުުމިނިސްޓްރީގެުދައުލަތުގެ
 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ުމި ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުމުްއދަތުގައި، ުބަޔ ންޮކށްފައިވ  ުއޮޑިޓަރުޤ ނޫނުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުމ ީލުބަޔ ްނތައް ުއެއްގޮތަށް ންަގނޑުތަކ 
ުފ ސްކޮށްދެއްވިު ުމިިނސްޓްރީއަށް ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުކުރުމުގައި ުއިތުރުން،ުޚަރަދު ުހުށަހެޅުމުގެ ޖެނެރަލަށް

ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުޮގަތށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުިމނިސްޓްރީގެ ުއެއްގޮަތށް، ުބަެޖޓުގަިއުބަޖެޓ  ުކަންތައްތަކަްށ، ނޑައެޅިފައިވ 
ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުނަންބަުރުު،ޚަރަދުކުރުމަށް ުޤ ނޫނު ުބަލަހެއްޓުމުގައި ުހިންގ  ުކަންކަން މ ލީ

ކީވެސްުމިނިސްޓްރީު)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ3/2006ުަ
ުުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުއެންވަޔަރަންމަންޓްުއެންޑްުއެނަރޖީގެއޮފްު
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 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުސައްޙަކަމ މަދު ުބަޔ ންތަކުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓްުމ ލީ
ުކޮށްފައި ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއެނަރޖީގެ ުއަހައެންޑް ުއެ ުމަޖިލީހުންވަނީ ުރައްޔިތުންގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވިުުރަށް ުމިނިސްޓްރީއަށް އެ

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުމިނިސްްޓރީގެުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަްށ،ުއެ ގަިއުބަެޖޓުގައިުކަ
ުއ އި،ޚަރަ ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުމިނިސްޓްރީުދުކުރުމަށް ުދައުލަތުެގުގެ ުަބލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުކަންކަން މ ލީ

ުދެކޭގޮތްު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިަފއިވ  ުބަލަިއ،ުއެއަށް ުއެއްގޮަތްށތޯ ުގަވ އިދ  ުދަުއލަތުެގުމ ލިއްޔަތުގެ ުޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ބަޔ ންކުރުމަކީު

ުފ ސްކޮށްދެއްވިު ުބަޖެޓް ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެޓުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި
ު ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުުމގެ ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ުހ ސިލުކުރުމަށްތޯ ފުރިހަމަކުރުންުމަޤުސަދުތައް

ުޚިލ ފަށްު ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުތެރޭގައި ުއިޖުރ ތުތަކުގެ ުމި ހިމެނެއެވެ.
ުޢަމަލުކޮށްފައިުވުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެެނއެވެ.

ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދުތަކަށް ުޖެނެރަލްއޮުޤ ނޫނ އި ުމިންވަރަްށުުޑިޓަރ ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ދެކޭގޮތް
 އެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަްށުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ުވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު

ު ުއެންވަ)ހ( ުއޮފް ުއ އިމިނިސްޓްރީ ުއެނަރޖީ ުއެންޑް ުއެހެނިހެންުުޔަރަންމަންޓް ުއައި ުހިނގަމުން ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ އެ
އަހަރަށްުރައްޔިތުންެގުުޚަރަދުތައްުޮކށްފައިވަނީ،ުއެބަޖެޓުންުއަށްުނިުމނުުމ ލީުއަހަރުެގ2013ުުުޑިސެންބަރ31ުު އިދ ރ ތަކުގެ

ު ުމަްޤޞަދުތައް ުބަޖެޓުގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުމިނިސްޓްރީއަްށ ުއެ ނޑައެޅިފައިވ ުޞިޙ މަޖިލީހުން ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުެއ ލްވ ގޮތަްށ،
ުނަންބަރު:ުު،ކަންތައްތަކަށް ުމިންވަރަށް،ުޤ ނޫނު ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުމ ލިއްޔަތ2006/3ުުބަޖެޓުގައި ޤ ނޫނު(ުއ އިުުގެ)ދައުލަތުގެ

ުހުންުެދކެމެވެ.އޮފީުތަށްކަމަށްުމިތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮދައުލަ

ު ުއެންވަ)ށ( ުއޮފް ުއެނަމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުއ އިޔަރަންމަންޓް ުއެހެނިހެްނުުރޖީ ުއައި ުހިނގަމުން ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ އެ
)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގ2006/3ުުެބަރު:ުޤ ނޫނުުނަންއިދ ރ ތަކުގެުއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީވެސްު

ުޤ ނޫނު(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްަޔތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

 

ދިންގޮތްު  އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޚިލ ފުވެފައިވުންުޚަރަދުތައްުރިޕޯޓްކުރުމުގައިުކޭޝްުއެކައުންޓިންގގެުއުޞޫލު  .1

ުބޭނުންކުރުމަށް ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއޮފީސްތަކުެގ ުދައުލަތުގެ ުއެންޑްުު،ދިވެހި ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްްޓރީ
ު ު)ނަންބަރު ުސަރކިއުލަރ ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭ ުއަސ ސަކ2012/04ީޓްރެޜަރީގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ުކަ ުއިން "އިންޓަރނޭޝަނަލްުު،(
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ުއެކައު ުއޮފް ު)އައިފެޑެރޭޝަން ުސެކްޓަރު އޭ އެފްު ންޓަންްޓސް ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ުޝ އިޢުކުރ  ުނެރެ ސީ("ުއިން
ރޑްސްު)އިޕްސަ ުއެކައުންޓިންގ"ުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަ ުއޮފް ުކޭޝްުބޭސިސް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދި ސް(:ުފައިނޭންޝަލް

ުބެލެވެނީ ުގޮތުގައި ުޚަރަދެއްގެ ުޚަރަދެއް ުދަށުން ުއަސ ސްގެ ުރެކޯޑުކުރު ު،އެވެ.ުމި ުބުކްގައި ުކޭޝް ުލިޔެ ުޗެކް ުގުޅޭ ުޚަރަދަކ  އެ
މިނިސްޓްީރުު،ޓްރ ންްސފ ރުހެދުމަށްުހުއްދަޭދުތ ރީޚުގައެވެ.ުނަމަވެސްުޚަރަދެއްުކުރުމަށްޓަކައިުޭބންކްުތ ރީޚުގައެވެ.ުނުވަތަުއެ

ޚަރަދެއްގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވަނީުއެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުު،ޚަރަދުކުރ ުފައިސ ުުއެންވަޔަރަންމަންޓްުއެންޑްުއެނަރޖީުއިންއޮފްު
ޚަރަދަކ ުގުޅޭުޗެކްުލިޔެުކޭޝްުބުކްގައިުރެކޯޑުކުރ ުނުވަތަުއެުޚަރަދެއްުކުރުމަށްޓަކައިުބޭންކުުޓްރ ންސްފ ރުހެދުމަށްުހުއްދަދޭު

ހަގަކުރެވެއެވެ.ުމ ލީުޚަރަދުުވައުޗަރުުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމަށްުޕޯސްޓްކުރ ުހިސ ބުންކަންުފ ު،ތ ރީޚުގައިުނޫންކަމ އި
އަހަރުގެުތެރޭގައިުމިގޮތަށްުޕޯސްޓްކުރެވޭުމުޢ މަލ ތްތަކުގެުތެރެިއްނުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުފައިސ ުނުެދއްކިުހުންނަުމުޢ މަލ ްތތައްު

ގެްނުރުނުހެދިުހުންނަުުމޢ މަލ ތްަތއް(ުދެނެގަނެުއެއ ގުޅި)ޗެކްުލިޔެުކޭޝްުބުކްގައިުރެކޯޑުނުކުރެވިުނުވަތަުބޭންކްުޓްރ ންސްފ 
ުމިކަމަކީު ުއަދި ުފ ހަަގކުރެވެއެވެ. ުނުވ ކަން ުގެނެސްފައި ުޢިސްލ ޙުތައް ުގެންނަންޖެހޭ ުބަޔ ންތަަކށް ުމ ލީ މިނިސްޓްރީގެ

ސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދިު"އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަްބލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންަޑރޑްސްު)އިޕްސަ
ުއުޞޫލުތަކ ުޚިލ ފުކަމެކެވެ.ުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުގެ

ުއެންޑްު ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރެވެނީ، ުޕްރޮސެސް ުމުޢ މަލ ްތތައް ުމ ލީ ުިމިނސްޓްރީގެ ުދިމ ަވނީ، ުމިހެން މިކަން
ޓްރެޜަރީންުބަލަހައްޓ ުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިުކަމަށްވެފައި،ުއެުސިސްޓަމުގައިުމ ލީުމުޢ މަލ ތްތައްުރެކޯޑްކޮށްު
ބެހެއްޓުމަށްުބޭނުންކުރ ުސޮފްޓްެވއަރު)ސެޕް(ުގައިުމުޢ މަލ ތްތައްުރެކޯޑުކުރެވެމުންުއަންނަނީު"އެކްރޫއަލްުއެކައުންޓިންގ"ުގެު

ުއުޞޫލުންުކަމަށްވ ތީުއ އި،ުކޭްޝުއެކައުންޓިންގގެުހަމަތަކ ުއެއްގޮތަށްުރިޕޯޓުތައްުފަސޭހައިންުނެެގންުނުހުންނ ތީއެވެ.

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙްކުރަންު

ުބޭނުންކުރ ުުކުރުމުގައިުތައްޔ ރުުބަޔ ންތައްުމ ލީު،މަޝްވަރ ކޮށްުއ އިުޓްރެޜަރީުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ
ުސީުއޭުއެފްުުއައި)ުއެކައުްނޓަންޓްސްުއޮފްުފެޑެރޭޝަންުއިންޓަރނޭޝަަނލް"ު،އަސ ސްތައް ުޝ އިޢުކުރ ުނެރެުއިން("

ުދިުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުސްއިޕްސަ)ުސްޓޭންަޑރޑްސްުއެކައުންޓިންގުސެކްޓަރުޕަްބލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް"
ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝް ުބަޔ ންތައްުމ ލީުއެއްގޮތަށްުއަސ ސްތަކ ުއެު،އިޞްލ ޙުކޮށްުއެއްގޮތަށްުއ އި"

 .ދަންނަވަމެވެުތައްޔ ރުކުރުމަށް

ުއެުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިވުންުމ ލީުއަހަރުުނިމޭފަހުންުކުރެވޭުބައެއްުޚަރަދުތައްު .2

ު ުނޯޓުގެ ުސިޔ ސަތުތަކުގެ ުބޭނުންކޮށްަފއިވ  ުކުރުމުގައި ުތައްޔ ރު ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 2.1ުުމިނިސްޓްރީގެ ގައި
ސަރުކ ރުުބަންދުުނޫންުުފަދައިން،ުމ ލީުއަހަރުުނިމުނުުިއރުުފައިސ ުނުދައްކ ހުރިުބިލްތައްުމ ލީުއަހަރުުނިމުނުުފަހުންުއަންނަ

ުބިލްތަކުގެުފައިސ ުނިމުުނ30ުުފުރަތަމަު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެްނޑްުޓްރެޜަރީއަށްުހުށަހަޅައި،ުއެ ދުވަހުގެުތެރޭގައި
ުނަ ުޤ ނޫނު ުދެއްކުމަށް ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ު)2006/3ުންބަރު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދު 8ުދައުލަތުގެ ވަނަ

ުއ ިއު ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވނު ުލިބުނުގޮތ އި ު"ފައިސ  ުައހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުގޮތުން ުނަތީޖ އެއްގެ ހުއްދަކުރެއެވެ.
ުއެު ުދެއްކިފައިވ  ުފައިސ  ުނިމުނުފަހުން ުއަހަރު ުބަޔ ން"ުގައި،ުމ ލީ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި "ފ ސްކުރެވުނު

ުއިވެއެވެ.އަހަރުގެުޚަރަދުތައްުހިމެނިފަ
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8 ގެ  72 ސަފުހާ  

(ު ރޑްސް ުސްޓޭންޑަ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ުމިއީ ުފައިނޭންޝަްލުއިޕްސަސްނަމަވެސް :)
ުސްޓޭންޑަޑްގައިު ުއެ ުއަދި ުޚިލ ފުކަމެކެވެ. ުއުޞޫލުތަކ  ުގެ ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުދި ުއަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ

ުބަޔ ންތަ ުމ ލީ ުބަޔ ންކުރ ގޮތުން ުމުއްދަތުގެއިތުރަށް ުތައްޔ ރުކުރެވޭ ުތ ރީޚުުއް ުފަހު 31ުު)ުއެންމެ ގެުު(2013ޑިސެންބަރު
ުިލބޭ ުއެުފަހުން ުގައިުުފައިސ އ އި ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުެރވުނު ުލިބުނުގޮތ ިއ ު"ފައިސ  ުޚަރަދުތަްއ ުހިނގ  ުފަހުން ތ ރީޚުގެ

ުޓްރެޜަ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުނަމަެވސް ުނުވ ނެއެވެ. ުއުޞޫހިމަނައިގެން ުބަޖެޓަރީ ުހަމަޖައްސ ފައިވ  ލުގެުރީން
.ުމ ލީުައހަރުުނިމޭފަުހންުވެސްުނިމިދިޔަުމ ލީުއަހަރ ގުޅޭުޚަރަދުތަކުގެުބިލްތައް،ުއެުމ ލީުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުދައްކައެވެ، ދަށުން

ުމުޢ މަލ ތް ުމި ުވައަދި ުބަޔ ން"ުގައި، ުގޮތުގެ ުޭހަދކުރެވުނު ުެއބަޖެޓުން ުބަޖެޓ އި ު"ފ ސްުކރެވުނު ުދައްކަންޖެހޭނެކަމަްށުތައް ކިން
ޑްުބަޔ ންކުރެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުމިުމުޢ މަލ ތްތައްުވަކިންުދައްކ ފައިުނެތުމުގެުސަބަބުންުރއިޕްސަސްުކޭޝްުބޭސިސްުސްޓޭންޑަ

ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމުގައި،ުއިޕްސަސްގެުބުނެވިދިޔަުއަސ ސްތަކ ުޚިލ ފްުވެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.

ދިންގޮތްުކުުއިޞްލ ޙުު  ރަންުލަފު 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުއ އިުމަޝްވަރ ކޮށްގެން،ުމ ލީުއަހަރުުނިމުމަށްފަހުުިހނގ ުސަރުކ ރުުބަންދުނޫންު
ު ުހިސ ބުތައ30ުުްފުރަތަމަ ުޚަރަދުގެ ުއިނގޭނެހެން ުވަކިން ުޚަރަދުތައް ުކުރ  ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ުތެރޭގައި ދުވަހުގެ
ުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުެގުބަޔ ން"ުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުސެޕްުސި ުލިބުނުގޮތ އި ސްޓަމުންުނެގޭނެުއިންތިޒ މުތައްުޤ އިމުކޮށް،ު"ފައިސ 

ު"ފ ސްކުރެވުނުު ުަތއްޔ ރުކުރެވޭ ުގޮތުން ުއަޅ ކިއުމުގެ ުަޚރަދުތައް ުކުރެވޭ ުބަޖެޓުން ުބަޖެޓ އި ުނުހިެމނުމަށ ިއ، ުމުޢ މަލ ތްތައް އެ
ުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުއެުޚަރަދުތައްުވަކިންުދެއްކުމަށްުދަންނަވަމެެވ.ބަޖެޓ ުއެުބަޖެޓުންުޭހދަކު

ުނެތުންުުކުރެވެންުުކަށަވަރުުުޞައްޙަކަންުުއަދަދުތަކުގެުުހިމަނ ފައިވ ުުބަޔ ންތަކުގައިުުމ ލީުުކޮށްފައިވ ުުކޮންސޮލިޑޭޓްު .3

ުއިންުއެންޑްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުއޮފްުމިނިސްޓްރީ ުުއެުހުށަހަޅ ފައިވ ުޮއޑިޓްކުރުމަށްުއެނަރޖީ ވަަނ2013ުުމިނިސްޓްރީގެ
ުބަޔ ންތަކަކީުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުމިނިސްޓްރީުުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުމިނިސްޓްރީގެުުއ އިުއެ ުއެންމެހ ުުދަށުންުއެ ުހިނގަމުންދިޔަ

ުވަކިވަކި ުބަޔ ންތަކެކެވެުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުޖުމްލަކޮށްގެންުބަޔ ންތައްުމ ލީުުއިދ ރ ތަކުގެ ުދަށުންުމިނިސްޓްރީގެުުނަމަވެސް.
ުވަކިވަކި ުބަޔ ންތަކުގައިުހިނގަމުންދިޔަ ުމ ލީ ުލިބުނުުއިދ ރ ަތކުގެ ޢަދަދުތައްުުފައިސ ގެުހޭދަުކރެވުނުުފައިސ އ އިުހިމަނ ފައިވ 

ުމިނިސްޓްރީގެ ުއަންަނުޢަދަދުަތކ އި، ުކުރުމުން ުބަޔ ްނތަކުގައިުޖުމްލަ ުމ ލީ ުހޭދަކުރެވުނުުއ އިުފައިސ ުލިުބނުުުކޮންސޮލިޭޑޓެޑް
ުަގއި؛1ުތަފްޞީލުުތ ވަލުުު.ދިމ ނުވ ކަންުފ ހަގަުކރެވުނެވެުޢަދަދުތަކ އިުހިމަނ ފައިވ ުތުގައިގޮުފައިސ ގެ

ު 1ުތ ވަލު ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަދަދުތަކ އިު: ުއަންނަ ުކުރުމުން ުޖުމްލަ ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއިދ ރ ތަކުގެ ވަކިވަކި
ުދެމެދުގައިވ ުތަފ ތުު

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުުތަފްޞީލުު
ުބަޔ ންުމ ލީު

ވަކިވަކިުއިދ ރ ތަކުގެު
ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުޖުމްލަު

ުތަފ ތުު

386,474,307ު9,724,510ު 396,198,817ުފައިސު ުލިބުނު

ު(39,864)80,392,970ު80,432,834ުުފައިސ ުހޭދަކުރެވުނު

ނޑ ުވަރުުހޭދަކުރެވުނުުފައިސ އިންުލިބުނު 315,805,847ު306,041,473ު9,764,374ުުބ ކީުކަ
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9 ގެ  72 ސަފުހާ  

ުވަކިވަކިުހިނގަމުންދިޔަުދަށުންުމިނިސްޓްރީގެުއ އިުމިނިސްޓްރީ ުއަންނަުުމ ލީުއިދ ރ ތަކުގެ ުކުރުމުން ުޖުމްލަ ބަޔ ންތައް
ުޢަދަދުތަކ އިުމ ލީުކޮްނސޮލިޑޭޓެޑްުމިނިސްޓްރީގެުޢަދަދުތަކ އި ުމިުުބަޔ ންތަކުގަިއވ  ުހުރިއިރު، ުފަރަގުތަކެއް ުބޮޑެތި ުދެމެދު

ުމި ުސަބަބުތައް ުޖެހުނު ުއަންނަްނ ުމ ީލުފަރަގުތައް ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުމިނިސްޓްީރގެ ުނުވ ީތ، ުުބނެދެވިފައި ނިސްޓްރީއަްށ
ުކަށަވަރުކުރެވިފައިު ުސައްޙަކަން ުއަދަުދތަކުގެ ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގަިއ ުފައިސ ގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުފައިސ އ ިއ ުިލބުނު ބަޔ ންތަކުގައި

ުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުބަޔ ންުއޮފްމިނިސްޓްރީ ުމ ލީ ުކޮންޮސލިޑޭޓެޑް ުއެނަރޖީގެ ުއެންޑް ުދަށުންުު،އެންވަޔަރަންމަންޓް ުމިނިސްޓްރީގެ މިނިސްްޓރީއ އި
ުއިދ ރ ތަކުގެު ުވަކިވަކި ުތައްޔ ރުކުރުމަށ އި، ުބިނ ކޮށް ުމައްޗަށް ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުވަކިވަކި ުއިދ ރ ތަުކގެ ުއެންމެހ  ހިނގަމުންދ 

ުޖު ުޢަދަުދަތއް ުބަޔ ންތަކުގައިވ  ުޢަދަދުތަކ އިުމ ލީ ުަބޔ ންތަކުގައިވ  ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުމިނިސްްޓރީގެ ުކުރުމުން މްލަ
ުބަޔ ންކުރުމަްށު ުަތފްސީލުކޮށް ުނޯޓުތަކުގައި ުގުޅޭ ުަބޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުސަބަުބ، ުއަންނަންޖެހުުނ ުފަރަގެއް ުއެ ފަރަގެއްވ ނަމަ

ުދަންނަވަމެވެ.

 މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިުނުވުންުު(ކޮމްޕެރެޓިވްސްު)ުފ އިތުވިުއަހަރުގެުމަޢުލޫމ ތުު .4

ރޑުންުމ ލީުބަޔ ންަތކުގައިުހުށަހަޅަންުލ ޒިމުކުރ ު، ވަނަުޕެރެގްރ ފުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު 1.4.16އިޕްސަސްގެު މިުސްޓޭންޑަ
ުބަޔ ންތަ ުމ ލީ ު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް(ުވެސް ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުއަހަރުގެ ުފ އިތުވި ުގުޅުންހުރި ުމަޢުލޫމ ތ އި ުހުށަހަޅަންވ ނެުހުރިހ  ކުގައި

ު ުމިނިސްޓްރީ ުނަމަވެސް ުއެނަރޖީކަމަށެވެ. ުއެްނޑް ުއެންވަޔަރަންމަންޓް ުުއޮފް ުހުށަހަޅ ފަިއވ 2013ުުއިން ުއަހަރަށް ވަނަ
ުހިމަނ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުކޮމްޕެރެޓިވްސްުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިު

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުމިނިސްޓްރީ ުގެ ުއިޕްސަސް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއެނަރޖީގެ ުއެންޑް ުއެންވަޔަރަންމަންޓް ވަނ1.4.16ުުައޮފް
ުބަޔ ންކޮށްފަ ުބަޔ ންތަކުގައިޕެރެގްރ ފުގައި ުމ ލީ ުގޮތަށް ުހުށަހެޅުމަށްުުކޮމްޕެރެޓިވްސްުއިވ  ުތައްޔ ރުކޮށް ހިމަނައިގެން

ުދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީު .5 ުފައިުނުވުންުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ު ުގަމިނިސްޓްރީގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުރަޖިސްޓްރީ ުބަލަަހއްޓ ހަރުމުދަލުގެ ުއެއްގޮތަށް ުނުވ ކަމ އިވ އިދ  އަދިުުފައި
ުއެކުލަވ ލ ފައިފުރިހަމަ ުމިގޮތުންުއަށް ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުުނުވ ކަން ުހަރުމުދަުހޯދ ފައިވ ތަނަށް ުތަކެތި ުރަޖިސްޓްރީގައިުބައެއް ލުގެ
ުހިމަނ  ުނުވ ކ މ އި، ުފ ހަގަުކރެވުނެވެ.ފައި ުނެތްކަން ުއެނގެން ުރަޖިސްޓްީރއިން ުހަރުމުދަލުގެ ުުހރިތަން ުުމުދ  ުމިނިސްޓްރީއަދި

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުއަހަރުުފެށުނުުއިރުުހުރިުވަނަުއަހަރުގ2013ުުެގެުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުއެންޑްުއެނަރޖީ
ު ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުތިނެއް(ުރުފިޔ 864,703ުހަރުމުދަލުގެ ުސަތޭކަ ުހަތް ުހ ސް ުފަސްދޮޅަސްހަތަރު ުސަތޭކަ ހިމަނ ފައިވީުު)އަށް

ުަހރުމ2012ުުުނަމަވެސް ުހުރި ުއިރު ުނިމުނު ުއަހަރު ުބަޔ ނުަގއި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުެގ ުގޮތުގައިުވަނަ ުއަގުގެ ދަލުގެ
މިހެންވުމުެގުު)ދެުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުހަތްދިަހހަތަރުުހ ސްުފަސްުސަތޭކަުތޭރަ(ުރުފިޔ އެވެ.2,974,513ުހިމަނ ފައިވަނީު

ުބަޔ ންތަކުގެވ2013ުަު،ސަބަބުން ުމ ލީ ުއަހަރުގެ ުުތެރޭގައިުނަ ުނިމުނުއިރުު"ހިމެނޭ ުއަހަރު ުގައި ުބަޔ ން" މިލްކިއްޔ ތުގެ





 

 

 

 

 
 
 

 އެދްވަޔަރަދްމަދްޓްމިދިސްޓްރީ އޮފް 

 އެދްޑް އެދަރޖީ

 
 
 
 
 

 

ތައްްމާލީ ބަޔާދް  
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