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 ބަޔާންތަކަށް މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2013 އެފެއާޒްގެެހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ރިޕޯޓް ދޭ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

 

ގެ މާލީ ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، 
 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް

 ތަޢާރަފު 

 އޮފް  މިނިސްޓްރީދަށުން އޮޑިްޓ ކުރެވުނު  ގެ  )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( 4/2007 ޤާނޫުނ ނަންބަރު ބޭނުމަކީ މި ރިޕޯޓުގެ 

މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް އަހަރީ އަހަުރގެ  ގައި ނިމުނު މާލީ 2013 ބަރުންޑިސެ 31ގެ ހޯމްއެފެއާޒް

ަވނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަުދ ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަަރށް  2013 ގެހޯމްއެފެއާޒް ޮއފް މިނިސްޓްރީ މާއި،ބަޔާންކުރު

އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް

ނޑައެޅު ނޑައެޅިަފއިވާ ކަންތައްތަކަްށ، ބަޖެޓުގަިއ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ، ެބލުމާއިނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ
މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަަހއްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުެގ ގެ ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ،ބަޔާންކުރުމާއިއެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފަިއވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް  ،ވާއިދާ އެއްގޮތަށްޯތ ބަލައިގަމާލިއްޔަތުގެ 
ކަންކަން ާޤނޫުނ  އެފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަާމމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޮއޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިޞްލާޙު

 ިމނިސްޓްރީމަތިން  ގޮތުގެ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެއްގޮތްވާ  ަވނަ 36ގެ  )ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3 ނަންބަރު

ވަނަ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އެކުޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާމާލީ  ގެހޯމްއެފެއާޒް އޮފް

ރިޕޯޓް  މި ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށާއި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ ަމތި  ނެފައިވާމާއްދާގައި ބު

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

މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުެގ 

އްޙަކަމާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަުތެގ ސަ

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ވާއިދަށް ޢަމަލުުކރެވިފައިވާ މިންވަރާއިގަމާލިއްޔަތުގެ 

 ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަަމލުޮކށްފައިވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 

މާލީ ގައި ނިމުނު  2013 ބަރުންޑިސެ 31 ގެހޯމްއެފެއާޒް އޮފް ނިސްޓްރީމި އަށް 29ން  10ހާ ސަފުމި ރިޕޯޓާއެކު 

 އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުަގއި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާިއ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ

 ޞީލުބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، ާމލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އަދި މި  ،ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަާޔނާއި

 ކޮށްފައެވެ.އޮފީހުން ބަލަިއ އޮޑިޓް  މިނޯޓުތައް ވަނީ 

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


 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv  ފޯން: 3939 332 އީމެއިލް: 
2 ގެ  29ސަފުހާ   

 

ަވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާީލ  2013އިން އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވި  ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

ޑިޕާޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި، ދިޔަ މިނިސްޓްރީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން  ކަކީބަޔާންތަ

މާލީ ގެ ޖިސްޓްރޭޝަންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެ، އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭަޝން ސާރވިސްއާއި

 އެހެންކަމުން .ވެކެކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާންތަކެމިނިސްޓްރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އެކުލެވޭ ގޮތަްށ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

ނޑު ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯ ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މި ދެންނެވި އިދާރާތަކުން ހިންގާފައިވާ މާލީ  2013ޓުގައި ހިމެނޭނީ މައިގަ

 މުޢާމަލާތްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ގެ އިސްވެރިންނާ ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މި

 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް  އޮޑިޓްގައި އެހީެތރިވެދެއްވި ފާހަގަކޮށް، މި

 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 

އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނު)( 3/2006 ބަރުންޤާނޫނު ނަ 

ިހސާބުތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަްށ މިނިސްޓްރީގެ  ،މާލީ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމާއި ގެހޯްމއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީމަތިން، 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ، އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްސަ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް  އިނ2012/04ް)  (ނަންބަރު މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑާއި އެއްގޮތަށްތައްޔާރުކުރުމަށް ކަ މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި  ،އޮނިގަ

ގެ ަދށުން  ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) 46ށް، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުެގ އަހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމަކީ 

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަ ގޮތުގެ ބަޔާނާއި،  ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ތެކެވެ. ފައިސާ ލިބުނުކަ

ބަެޖޓުން ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަާޔން، އިންޓަރނޭޝަނަްލ ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ  ބަޖެޓާއި އެ ފާސްކުރެވުނު

ރޑް (އިޕްސަސް): ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަން ނޑަ އާއި އެއްގޮތަްށ ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ  ކޭޝް ޑަރ ދިސްޓޭ

ނޑު ލާޒިމްކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  ،ތައްޔާރުކުރުމަށް މި އޮނިގަ

 ތައްޔާރުކުރުމަކީވެސް މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ލާޒިމްކަމެކެވެ. 

އްޙަނޫން ސަން ނަމަވެސް، މައިަގނޑުގޮތެއްގައި ތެރޭގައި، ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބު އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަްއ ، މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ

ބެލެެހއްޓުމާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެެހއްޓުމާއި، މުއައްސަސާއަށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު 

 ބަޔާންތައް މާލީ އަހަރީ ،އެކުލަވާލުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، އެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ހިސާބު ެބލެހެއްޓުާމއި

ޔަތްކޮށް އާޙާލަތަށް ރި ،ކުރާނަމަ ބޭނުން އަންދާޒާއެއް އެކުލަވާލުމާއި، އަދި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވެސް

 އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއް ބޭނުްނކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ބަޔާންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ، އަހަރީ މާލީ 2013 ގެހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ. މި އޮފީހުން މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެ މާލީ ބަޔާްނތަކާމެދު އޮޑިޓަރ 

ރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ އާ އެއްގޮތަށެވެ. ނޑާ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްޓޭންޑަ  އޮޑިޓަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަ
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ނޑުގޮތެއްގައި ، އްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާސަ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ މައިގަ
ޑްތައް ރކަތް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަނެގަނެވޭގޮތަށް ޮއޑިޓް މަސައްބަޔާންތަކެއްކަން އެކަށީގެންވާ ޔަޤީންކަމާއެކު ދެ

 ލާޒިމްކުރެއެވެ.

އްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ސަ ޢަަދުދތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މާީލ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ

ނޑައަޅާ އިޖުރާތުތައް  ނޑައަޅައި އެ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަ ބޭނުންވާ އިޖުރާތުތަކެއް ކަ

ނޑުގޮތެއް، ބިނާވެގެންވަނީ އޮޑިޓަރުންެގ "ޕްރޮފެޝަނަލް" ޖަޖްމަންޓަށާއި ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް އްޙަގައި ސަމައިގަ

(އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް) މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

މިންވަރު ބެލުމުގައި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ، މުއައްސަސާގެ  މި ފަދަ ފުރުސަތުތައް އޮތް

މާލީ ބަޔާންތަްއ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި  ،ކަށް އޮޑިޓަރުން ރިއާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދިއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯްލތަ

ބޭނުންކޮްށފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ެބލުމާއި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްާޔރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން 

ބޭުނންކުރި އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންދާާޒއެއްތޯ ބެލުމާއި އަދި ާމލީ  އެއްވެސް އަންދާޒައެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާނަމަ، އެ 

 ޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.ޔާންތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުށަހަ ބަ

ރުމަށް ވާގިދޭ އްޙަކަން ކަށަވަރު ކުސައޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

ހެކިތައް ޓެސްޓް ބޭސިސް އަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓްކުރެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 

ތެރޭގައި ހުރެދާނެ  އެކުލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ އެންމެހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެ

 އޮިޑޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަްށ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އްމެހާ ހީނަރުކަންތައްތަންއެ

ވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަްށ މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިްނވަރަށް އެކަށީެގން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  އަޅުގަ

 ވުނު ސަބަބު އޮޕީނިއަނެއް ދެ  ކޮލިފައިޑް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ،ބޭނުންކުރުމަށްރުމުގައި ޔާންތައް ތައްޔާރުކުެގ މާލީ ބަދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކު .1

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސަކީ 2012/04)  (ނަްނބަރު ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ  ،އިން ކަ
"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންަޑރޑް (އިޕްސަސް): ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ 

ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އެވެ. މި އަސާސްގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެީނ، 

 ރޓްރާންސްފަ ބޭންކް ދަކާ ގުޅޭގޮތުންރެކޯޑުކުރާ ތާރީޚްގައެވެ. ނުވަތަ އެ ޚަރަގައި އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކު ލިޔެ ކޭޝް ބުކް

 އެ ހިމަނާފައިވަނީ ގޮތުގައި ޚަރަދެއްގެ ބަޔާންތަކުގައި މާލީގެ ހޯމް އެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީތާރީޚްގައެވެ. ނަމަވެސް  ހަދާ

އް ކުރުމަށް ބޭންކް ޓްރާންްސފާރ ހެދުމަށް ހުއްދަ ނުވަތަ އެ ޚަރަދެ ރެކޯޑުކުރާ ބުކްގައި ކޭޝް ލިޔެ ޗެކް ގުޅޭ ޚަރަދަކާ

ހިސާބުން  ކުރާ ޕޯސްޓް ސިސްޓަމަށް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ވައުޗަރު ކުރުމުގެ ދޭ ތާރީޚުގައި ނޫންކަމާއި، ޚަރަދު

 2013 ޚަރަދުތައްވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2012މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވުން. 

ގައި ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުުނ ގޮތުގެ ބަޔާނުތެރޭގައި ހިމެނޭ  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންަތކުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ވަނަ އަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު،  2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2013ނުވުމާއި ހިމަނާފައި

އަހަުރ  މާލީއަދި ގައި ހިމެނިފައިުވން. ނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެުވނު ގޮތުގެ ބަޔާނުފައިސާ ލިބުމާލީ ބަޔާންތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ނިމޭފަހުން އެ މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިކޮންސިލިއޭޝަންތައް، 

 އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް): އިޕްސަސް( ސްޓޭންަޑރޑް އެކައުންޓިންގ ެސކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް"

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއ ނެތުން؛ 1.9.41ގެ  "އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް ދަ

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

ގެ އެކައުންޓިންގ ކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ ކޭޝްގައި ފާހަގަދިން ސަަބބު އޮޕީނިއަނެއް މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި، ކޮިލފައިޑް

 31ގެ، ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް ޓްރީ މިނިސް ، މާލީ ބަޔާްނތަކަށް އަންާނނެ ފަރަގުތައް ފިޔަވައި ންއުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބު 

" އާއި "ފާސްކުރެވުނު ފައިސާ ލިބުުނ ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުެގ ަބޔާންގައި ނިމުުނ މާލީ އަހަރުގެ " 2013ބަރު ންޑިސެ

ނޑު  ބަެޖޓުން ހޭދަކުެރވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އަކީ ބަޖެޓާއި އެ  31 އެފެއާޒްގެގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްަމއިގަ

 ،ޚަރަދާއިއަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގައި އެ މިނިސްޓްރީައށް ލިުބނު ފައިސާއާއި އެ ފަިއސާއިން ކުރެވުނު  2013ބަރު ންޑިސެ

ކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުްނ ހޭދަުކރެވުނުގޮތް، ތެދުވެރިކަމާއެކު ބާކީ ުހރި ފައިސާ، އަދި ފާސް ނިޔަލަށްމާލީ އަހަރު 

(އިޕްސާސް):  ސްޑްރޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ، "އިންޓަރނޭޝަަނލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާލީ އެއްގޮތަށް ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާއި  ަޑރ ދިފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަން

  ބަޔާންތަކެކެވެ.

ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާީލ ބަޔާްނތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަ ރ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުްއދަތުގައި، ކަ

ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން، ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިިނސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ، ބަެޖޓުގަިއ  ބަޖެޓާ އެއްގޮަތށް، ިމނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ޮގަތށް، ބަެޖޓުގައި ކަ

ނ ހެއްޓުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަުރ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެ ،ޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއިޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް  3/2006

 ގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

 ގެމިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއްޙަކަމާމަދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮްތ ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން ސަމާލީ ބަޔާންތަކުގެ 

 ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، މިނިސްޓްރީގެ  މަޖިލީހުންރަށް ރައްޔިތުންގެ ވަނީ އެ އަހަބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައި

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓު މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ބަޖެޓުގައި ކަ ގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 3/2006ފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ތެރޭގައިތޯ އާއި،

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 

 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަކީވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

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


 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv  ފޯން: 3939 332 އީމެއިލް: 
5 ގެ  29ސަފުހާ   

 

ގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ބަެޖްޓ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ފާސްކޮށްދިން މަޤުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުްނވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތަްއ 

(ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި  3/2006ވެ. މި އިޖުރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެ

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ުފރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަާރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ

 އޮފީހުން ޤަބޫލުުކރަމެވެ. ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭުނންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯިދފައިވާކަމަށް މި

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ  މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން ދިޔަ ިގނަ އިދާރާތަކުގެ .1

ލުގެ ބައެްއ ތަކެތި ހަރުމުދަ ތަނަށް ހޯާދފައިވާ ޮގތުންއެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން.

މުދާ ހުރިތަން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއިން އެނގެން ނެތުމާއި، ބައެއް މުާދ  މާއި،ފައި ނުވާކަރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާ

ނިމުނުއިރު ތަނުގައި  އަހަރު ފެނިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން މުދަލުގައި ނަންބަރު ޖަހާފައި ނެތުްނ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން

(އެއް ބިލިއަން  1,432,416,136މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައިހަރު ހުރި

ރުފިޔާގެ ޞައްޙަކަން ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސްދެ މިލިައން ހަތަރު ސަތޭކަ ސޯޅަ ހާްސ އެއް ސަތޭކަ ތިރީސްހައެއް) 

 ފައި ނުވުން؛ކަށަވަރު ކުރެވި

 ދުމަތަށް ނެގޭ ފީ ޚިދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ވެރިކޮށް ަހދާފައިވާ ކައުންސިލްތައް މެދު .2

ގައި  1.05މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ ކައުންސިލްތަކުން ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެކައުންޓަށް ޖަމާޮކށްފައި ނުާވއިރު، 

 އައްޑޫ ސިޓީ ސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވުން. މިގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އެ ފައިސާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަ 

ސަތޭކަ)  އެއްހާސް  ތަރު(ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސްހަ 344,100ވަނަ އަަހރު ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  2013ން ކައުންސިލު

 ؛ވުންނު ކޮށްފައިޖަމާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށްރުފިޔާ 

(ފަންސަވީސް  25,000ގައި އެއްފަހަރާ ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .3

ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާަނމަ އެ ތަކެތި ގަްނނަންވާީނ ާއންމުކޮށް އިޢުލާނުޮކށްގެން ިލބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް 

ޑް ރިެހިބލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ބަލައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޕެނިޓެންޝަރީ އެން

 (ހަ 640,000މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމު ފޮތި ގަތުމާގުޅޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް 

ސަތޭކަ ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފަރާތަކީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނުވުމާއި، އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަކާއި ނުލައި ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް  ފަރާތަކަށް

ގު އެންމެ ހެޔޮ އަތެެރއިން  މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ، މި އަގަކީ . އަދިއެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވުން

(އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހައަށް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއް  188,520ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ އަގަށްވުެރ 

 ؛ ވުންމުގައިކަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގައި ތަކެތި ގަތުމާ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް، މަސައްކަތާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް  8.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .4

ނޑައަޅަން ވާނީ އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމިޓީން ބަލާއިރު އެ ްނމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާްތކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ކަ

ގޮދަޑި ހޯދައިފައިވަީނ  50ނަމަވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިެހބިލިޭޓޝަން ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް 

ށް މަސައްކަތް ވީއިރު މި ފަރާތަކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން ދެވަނައަްށ އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން

ނެތުން. އަދި މިއީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާުތްނ ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ  އިނެގން ހަވާލުކުރެވުނު ސަބަބު 

 ؛ ބޮޑު އަގެއް ކަމުގައިވުން(ދިހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ބާރަ) ރުފިޔާ  10,812

 ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ކުރެވިފައި މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުުނ ޢަމަލުގަވާއިދަށް  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެޤާޫނނާއި  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ(ހ) 

ނޑު ގޮތެއްގައި  ވަނަ  2013 ގެފް ހޯމްއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮއަސާސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މައިގަ

އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުެގ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތު ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

 ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

އެހެނިހެން މާލީ ކަންކަން، ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިަވނީ،  އެފެއާޒްގެއޮފް ހޯމްމިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރު  2013(ށ) އަދި 

ނޑު ގޮތެއްގައި  އާއި ދަުއަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ދައުލަތުެގ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ( 2006/3 ޤާނޫނު ަނންބަރުމައިގަ

 އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

.1 އެކައުންޓިންގ ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުން  ޚަރަދުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ކޭޝް  

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސް އަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބަ ދިވެހި ޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ުހށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަ

 އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންަޑރޑް (އިޕްސަސް): ފަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  2012/04)  (ނަންބަރު މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިްނގ" ކަމަށް

މި އަސާސްގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ، އެ ޚަރަދަކާގުޅޭ ޗެކް ލިޔެ ކޭޝްބުކްގައި ރެކޯޑްކުރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދާ ތާރީޚުގައެވެ. ނަމަވެސް، ތާރީޚުގައެވެ. ނުވަތަ އެ ޚަރަދަކާގުޅޭގޮތުން ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހަ

ގުޅޭ ވައުޗަރު ޕަބްލިކް  ޚަރަދަކާ  މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދެއް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެ ގެހޯމްއެފެއާޒް

ަވނަ އަހަރުެގ  2012މިހެންވުމުގެ ސަަބބުން އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޯޕސްޓްކުރާ ތާރީޚުގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ފައިސާ ލިބުނު ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ 2013 ޚަރަދުތައްވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  2013ބަޖެޓުން 

ވަނަ އަހަރުގައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުްނ  2013ނުވާކަމާއި، އަިދ ހިމަނާފައިގައި ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަާޔނު

ގޮތުެގ  ހޭދަކުރެވުނު އިތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ިލބުުނގޮތާ ވަަނ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާްނތަކުގެ 2013، ރަދުކޮށްފައިވާ ޚަ

ގޮތުގެ  ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ވާކަން ފާަހގަ ކުރެވުނެވެ. 

ތުމަށް ަހަދންޖެހޭ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ދެނެގަ އް މުޢާމަލާތްތަކުރެވިފައި ހުްނނަ ތަށް މިގޮބަޔާން ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހެީނ 

ެގންނަންޖެޭހ  ބަޔާންތަކަށްއެއާ ގުޅިގެން މާލީ  ހެދުމަށް ފަހު ކަަމށްވާއިރު، ިމދެންނެވި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ަތއްޔާރުކޮށް

 ގެނެސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އިޞްލާޙުތައް 
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

ވަކިން ައހަރު ކޮްށފައިވާ ޚަރަދުތައް  މާލީ ކާއި ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިމާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ކުާރ ޚަރަދުތަ

ގޮތާއި ޭހދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ުނ "ފައިސާ ލިބުބެލެހެއްޓުަމށާއި، އެއާއި އެއްޮގތަށް އެނގޭނެހެން ޚަރަދުގެ ހިސާބުތަްއ 

އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ 

ގޮތުގެ ބަޔާން" ތައްޔާރުކޮށްފަިއވަނީ ތަފާދު ދެ ބޭސިސް  ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ޭހދަކުރެވުނު 

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ، ްއޔާތުކުރަންޖެހޭ ރިކޮންސިލިއޭޝަންއަކަށްނަމަ، އެކަމާގުޅިގެން ތަ

ރޑް (އިޕްސަސް): ފަ ގައި  1.9.41ގެ  ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދިސްޓޭންޑަ

 ތައްޔާރުކޮށް މާލީ ބަޔާންތަކާއެކު ޑިސްކްލޯސް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

.2 ފައި ނުވުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާ  

ގައި ލިބޭ ހުރިހާ (ހ) ގައި ދައުަލތުެގ ތަންތަަނށް ގަންނަ ނުވަތަ ަހދިޔާގެ ގޮތު 7.01ގެ ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

މުދަލުގެ ދަފްތަރެއް، ހަރުމުދަލުެގ ކޯޑު، މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ނަމާިއ ތަފްސީލް، މުދާ ހުރިތަްނ، މުާދ ލިބުނު ތާރީޚް އަދި އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު (ފަހުން އަްނނަ ބަދަުލ) އެނގޭނެ ގޮތަށް، މިނިސްޓަުރ ލިޔެ ބަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި 

ނަމަވެސް، ގައި ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަންވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ހިމެނެއެވެ.  22ގަވާއިދުގެ އެނެކްސް 

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން ދިޔަ ގިނަ އިދާރާތަކުގެ 

ތަނަށް  ނުވާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. މިގޮތުން އަށް އެކުލަވާލާފައިފުރިހަމައަދި  ަފއި ނުވާކަމާއިބަލަހައްޓާވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގަ

މުދާ ހުރިތަން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއިން  މާއި،ފައި ނުވާކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާބައެއް ތަކެތި ހަރުމުދަ ހޯދާފައިވާ

ސާއިން ފެނިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން މުދަލުގައި ނަންބަރު ޖަހާފައި ނެތްަކްނ އެނގެން ނެތުމާއި، ބައެއް މުދާ މުއައްސަ

މާލީ  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައިއަހަރު ނިމުނު އިރު ތަނުގައި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން

(އެއް ިބލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސްެދ މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭަކ  1,432,416,136 ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖުްމލަ

 ފައި ނުވެއެވެ.ރުފިޔާގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވިސޯޅަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ތިރީސްހައެއް) 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ގެ ގަވާއިދުެގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޓްރީމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުެގ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސް

ގޮތަްށ) ލިޔެ (މުާދ ހުރިތަން، ިލބުނު ތާރީޚް، އަގު އަދި ފަހުން ގެނެވޭ ބަަދލުތައް އެނގޭ އާއި އެއްގޮތަށް 7.01

ބަޔާންތަކުގައި ހިެމނުމަށް ގެ ސައްޙަ އަގު މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގަިއ ުހރި ހަރުމުދަލުއެއާއި އެއްގޮަތްށ  ،ބެލެހެއްޓުމަށާއި

ގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަތނުގައި  7.11އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދަންނަވަމެވެ.

 ހުންނަންޖެހޭ ތަެކތި ހަމައަށް ހުިރތޯ ލަސްވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

  ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

.3 ފައިސާ ލިބިފައި ނުވުން ގޮތުގައި އަތޮޅުތަކުން ލިބެންޖެހޭ  ކާޑުގެ ފީގެ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަންަތނުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދެޭވ  1.05މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ 

މަސް ދުވަސް  1ޚިދުތަމަކަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން 

އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިމެދުވެރިކޮށް ހަދާފައިވާ  ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ ތެރޭގައި ހޯދަންވާނެ ކަމަށެވެ. ަނމަވެސް

http://www.audit.gov.mv/
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(ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސްހަތަރު ހާސް  344,100ގެ ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފީ ގެދުމަތުޚިކާޑު ހެދުމުގެ 

ޕަބްލިކް ބޭންްކ  މީގެ ިއތުރުންވެސް. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ްށފައިުނވާކަންކޮޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ

ފައިސާ ޖަމާކުރާ ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް އެކައުންޓަށް 

(ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސްދެ  932,020ން ކައުންސިލަކު 13މިގޮތުން  ށް ފޮނުވާފައި ނުވާަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓަ

(ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސްފަސް  555,070ހާސް ވިހި) ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު މީގެތެރެއިން 

  ތަފްސީލް ލިބިފައިނުވެއެވެ.ހާސް ހަތްދިހަ) ރުފިޔާގެ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

(ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ތަްނތަނުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް  1.05އިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާދައުލަތުގެ 

މަސް  1ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުތަމަކަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން 

 1ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ނުިލބި ދުވަސް ތެރޭގައި ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މާއްދާ

މަސް ދުވަސް ހަމަވެއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި 

ކައުންސިލްތަުކން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

 ތެރެއިން ތަފްސީލް ލިބިފައިނުވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ރވިސް ސަ  ލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބި 

.4 ކަންތައްތައް ގެންގޮސްފައިވުން  ލަމުގެ ލާފަށް ބީ ޚި ގަވާއިދާ  

ޕެނިޓެންަޝރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަްނ ސަރވިސް އިން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުެގ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

  ؛މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެެވ. މިގޮތުން ފާހަގަވި ކަންކަން ިތރީގައި އެވަނީއެވެ

 25,000ގައި ވާގޮތުން އެއްފަހަރާ ގަންނަންޖެޭހ ތަކެތީެގ ޖުމްލަ އަގު  8.15(ހ) ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ 

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެ ތަކެތި ގަންނަންވާނީ ާއންމުކޮށް އިޢުާލނުކޮށްގެން ިލބޭ އަންދާީސ 

ލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބި ހިސާބުތައް ބަލައިގެންނެވެ. ނަަމވެސް

ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް  (ހަ  640,000ޔުނީފޯމު ފޮތި ގަތުަމށް 

ނޫން  ތެއްހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާ

އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަކާއި ނުަލއި ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް އެޑްވާންސް  ،ކަމާއި

މި ދެންނެުވނު އިޢުާލަނށް ހުށަހެޅުުނ އަންދާސީ ހިސާބުަތކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ފައިސާ ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަުކރެވުނެވެ. 

(ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް  680,520ހަވާލުކުރަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަްނ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

(ހަތަރު ސަތޭކަ  492,000ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ކަމަށް ވީއިރު އެންމެ ހެޔޮ އަގުގެ ގޮތުގައި ފަސް ސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ 

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް ނުވަދިހެދެ ހާސް) ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ޑީ.ޕީ.އާރ.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް 

ފިޔާ (ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވިހި) ރު 680,520އިވެލުއޭޝަނުން ހޮވުނު ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ  

އަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ވިޔަސް މި އަގަކީ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހަާޅފައިވާ ފަރާތުގެ އަގަށްވުރެ 

 (އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހައަށް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  188,520
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