
 

ހައިުސްނގ ެއްނޑް އްިނފްރާްސޓްަރކްޗަރިމންިސޓްރީ ޮއފް   

ޮއިޑޓް ިރޕޯޓްޮކމްޕްލަަޔންްސ ވަަނ އަަހުރެގ  2013  

2016 ޖޫން 23  

 

COM-2016-37 (D) :ުރިޕޯޓް ނަންބަރ 



 ފިހުރިސްތު 

 

 ސަފުހާ 

 1 .............................................................................................................................. ޓް ރިޕޯޓްއޮޑި

 
 

 

 

 

    

 
 
 
 



 

 info@audit.gov.mvއީ.މެއިލް:  3316430ފެކްސް:  3939 332ދިވެހިރާއްޖެ. ޓެލެފޯން: ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ( 

1 ގެ  12 ސަފުހާ  

c 
 

 

 

  ަވަނ ައަހުރގެ  2013ިމިންސްޓީރ ޮއފް ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސްޓަރކަްޗރގެ 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް ޮކމްޕަްލަޔްންސ 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،

 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

 ތަޢާރަފު 

ހައުސިންގ ކުރެވުނު ިމނިސްޓްރީ އޮފް  އޮޑިޓް ދަށުން  ގެ )އޮޑިޓް ޤާނޫނު ( 4/2007ާޤނޫނު ަނންބަރު ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ  މި

ތަކާމެދު އޮޑިޓަރ މާލީ ބަޔާން އަހަރީ އަހަރުގެ ގައި ނިމުނު މާލީ 2013ޑިސެންބަރު  31 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ، ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި

ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ެއ  ދެއްވިފާސްކޮށްއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް  ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ އެ 

ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި 

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ން ހިންާގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުިސންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މާލީ ކަންކަ ،ބެލުމާއި ކަ

ވާއިާދ ގައި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) އާދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ާޤނޫނު ަނންބަރު ބަލަހައްޓާފަިއ ވަނީ 

 ޙުލާއިޞް ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެުދ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮްތ ބަޔާންކުރުމާއި ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

ކަންކަން ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ޙީލާޞްފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޓްގައި ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮޑި

މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  އިމާއްދާގެ (ހ) އާ ވަނަ  36ގެ  ނު)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫ( 2006/3

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި ،މާއެކުޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާލީ ގެ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރައްޔިތުންގެ އަށާއި ރައިސުލްޖުމްޫހރިއްޔާއެ ކަންކަން  ންތި ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޮގތުގެ މަ 213އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ގައި  www.audit.gov.mvމި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނާނެެހން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  މެވެ.ހުަށހެޅު ހަށްމަޖިލީ

 ޢުކުރެވޭނެއެވެ.ޝާއި

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް  މަޖިލީހުންވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ  2013ނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރު އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނިގ  2013ގޮތުގެ ހިސާބާއި،  ރެއްވި ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރިފާސްކު

http://www.audit.gov.mv/
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2 ގެ  7 ސަފުހާ  

 2006/3ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ، ށްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮ 12 ޚަރަދުގެ ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު

ތެރޭގައި ގޮތުގެ މަތިން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ވާ 35ގެ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު(

މާލީ  މި ރިޕޯޓްގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށްވެސް  . މާލީ ބަޔާންތައް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުންވެސްހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ

މާލީ  އަހަރުގެ ވަނަ 2013ގެ ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއުސިހަމިނިސްޓްރީ އޮފް ްނ ނުވުމު  ތައް ހުށަހަޅާފައިބަޔާން

ދައުލަތުގެ ( 2006/3ޤާނޫނު ނަންަބރު ގައި ހިމަނާފައިވާނީ މި ރިޕޯޓް އް ނުދެމެވެ.ޔެއުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރަ ބަޔާންތަކަށް

އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ޢަމަުލކޮށްފައިވާ މިންވަރާއިމެދު  ގަވާއިދާއިމާލިއްޔަތުގެ އާއި ދައުލަތުގެ  )މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާއި އިޞްލާޙުކޮށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ.

ގެ އިސްވެރިންނާ ރރަކްޗަހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްނިސްޓްރީ އޮފް މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މި

ހައުސިންގ އެންްޑ ނިސްޓްރީ އޮފް މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި

ރުޞަތުގައި ޝުކުރު ފު މި ރ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އޮފީސްތަކުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

 ދަންނަވަމެވެ.

 

ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަ 

 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު  ،މިންގަ

އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ގައި(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)  3/2006ނަންބަރު 

އިތުރުން، ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، 

ށް މިނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއި  3/2006ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ހެްއޓުމުގައިބެލެމާލީ ކަންކަން ހިންގާ  ،ކަ

އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)

 ގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ރަކްޗަރހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމަދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން 

ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް،  ރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވަނީ އެ އަހަބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

ގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓު މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، މިނިސްޓްރީގެ



 

 info@audit.gov.mvއީ.މެއިލް:  3316430ފެކްސް:  3939 332ދިވެހިރާއްޖެ. ޓެލެފޯން: ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ( 
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ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި، މާލީ ކަންކަން ހިންގާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ކަ

(ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިާދ  3/2006ބަލަހައްޓާފައިަވނީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނެރަލްގެ އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައި، އެއަްށ ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަާރމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަީކވެސް އޮޑިޓަރ ޖެ

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަީނ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ތައް ހާސިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭުނންވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ މަޤުޞަދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެްޓ ފާސްކޮށްދިން 

(ދައުލަތުގެ  3/2006ރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ުފރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ަންނބަރު ފު

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު 

 ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

 ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭުނންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯިދފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުުކރަމެވެ.

 

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ 

 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

ށް ފާސްކުރި އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުން  2013 .1

ވަނަ ައހަރު އެ ިމނިސްޓްރީއަށް ލިުބނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުެގ  2013ާބއި، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ހިސާ

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ތައްޔާރުކޮށް، ޤާޫނނު ަނންބަުރ  12ހިސާބު، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުގެ 

މަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފަިއ އޮޑިޓްކުރު ، ވަނަ މާްއދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން 35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނު) ެގ  3/2006

 ނުވުން؛

ގައި ދައުލަތުގެ ަތންތަނުން ހަވާލުކުރާ ކަންތަްއަތއް ބަލައިގަންަނންވާނީ  8.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ  .2

 އިން  މިނިސްޓްރީ އެ ކަންތައްކޮށް ނިންމުމުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 މަސައްކަތް  އެ ހުށަހެޅުމުން ބިލު ފަރާތްތަކުން އެ ނިންމުމަށްފަހު  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ބޮޑެތި ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ނޑުަތކަށް ނިންމާފައިވާ ޔަގީްނކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީގައި  ކަންކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ މިންގަ

 އެގްރީމެންޓްގައިވާ މުއްދަތުގައިގައި ބެލިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތު

 ސަތޭކަ  ހަތަރު މިިލއަން ތޭރަ ސަތޭކަ އެއް( 113,447,813 ނުކޮށް ކަށަވަރު ިންނމިކަން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި

 ؛ދޫކޮށްފައިވުން ރުފިޔާ) ތޭރަ ސަތޭކަ އަށް ހާސް ސާޅީސްހަތް



 

 info@audit.gov.mvއީ.މެއިލް:  3316430ފެކްސް:  3939 332ދިވެހިރާއްޖެ. ޓެލެފޯން: ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ) 1ޢާޒީ ބިލްޑިންގ ( 
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(ފަންސަވީސް  25,000(ށ) ގައި މަސައްކަތުެގ އަގު (ތަކެތީެގ އަގާއެކު)  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ  .3

(އެއް މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް  1,500,000ހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

ދަން އެންެމ ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހައް މަސައްކަތް ކުރަންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްޗެއް ހައްދަންވެއްޖެނަމަ، އެ 

މިނިސްޓްރީ އިން ވީނަމަވެްސ، ެގން ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ދާނީފަރާތެއް ހޯ އެކަށީގެންވާ

ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާގެ  (ދުއިސައްތަ ސާޅީސްދެ ހާސް ހަ  242,660މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުވާފައިވާ 

 ުނކޮށް ހަވާލުކުރުވާފައިވުން؛ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން މަސައްކަތް

ވާލުކުރަންވާީނ، ހަދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާަތކާ ގައި  8.22ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު .4

ރާތުން ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައި ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ ފަ  މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭޮގތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ އެ

(އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ތިން  160,399 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެިއންމިނިސްޓްރީ އިން ކުރުވާފައިވާ  ،ނަމަވެސް

 ފައިވުން؛އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުނުކޮށް ހަވާލުކުރުވާ ސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވައެއް) ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް

ަތންތަނުން ހަވާލުކުރާ ކަންތަްއަތއް ބަލައިގަންަނންވާނީ ގައި ދައުލަތުގެ  8.28ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ ދައުލަތު .5

ްނ އި މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެ ކަންތައްކޮށް ނިންމުމުން

ސާސްއަށެއް) ރުފިޔާގެ ފަން (ދުއިސައްތަ ތޭރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ  213,558 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުވާފައިވާ

 ؛ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވުން މިކަން ކަށަވަރު ނުޮކށް އެ މަސައްކަތްތަކަށްމަސައްކަތް، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނިން

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު 

 ދެކޭގޮތް 

 ވާމަލުކުރެވިފައިޢަވާއިދަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަނޫުނ) އާއި ދައުލަތުގެ ޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3 ޤާނޫނު ނަްނބަރު(ހ) 

ނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ގައި މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ިބނާކުރެވުނު އަސާސް މިނިސްޓްީރ ގޮތެއްގައި މައިގަ

ވަނީ އެ އަހަރަށް އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނަ  2013 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް،  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ( 2006/3 ޤާނޫނު ަނންބަރުކަ

 ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. ލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްއި ދައުލަތުގެ މާ) އާޤާނޫނު

އެހެނިހެން މާލީ ކަންަކްނ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެވަނަ އަހަުރ  2013(ށ) އަދި 

ނޑު ގޮތެއްގައި  ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާިއ ( 2006/3 ޤާނޫނު ަނންބަރުހިންގާ ބަަލހައްޓާފައިވަީނ، މަިއގަ

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.
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5 ގެ  7 ސަފުހާ  

 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މާލީ ބަޔާންތައް  .1

ނިސްޓްރީއަށާއި އެ ިމނިސްޓްރީގެ ދަށުން ިހނގާ ން އެ މިރ އިޗައިންފްރާސްޓްރަކްހައުސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަަނ  2013ގޮތުގެ ހިސާބާއި،  ރިބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުކުރި ހުން ފާސްނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީވަ  2013އޮފީސްތަކަށް

ވަނަ  12އަހަރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  35(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3/2006ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮްށ  އޮޑިޓަރ، މަތިން މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ

 ބަރު ންޑިސެ 31 ން،މުހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން ވެސް، މި ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށްވެސް މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވު

 ނެރަލްގެ ޖެ މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ، ކޮށްޔާންތައް އޮޑިޓްލީ ބަގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ މާ 2013

 ނުވެއެވެ.ރައުޔެއް ދެވިފައި

 ގޮތް އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިން 

މަތިން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫުނ  ކަޑައަޅާ ގޮތެއްގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

މާލީ ބަޔާންތަްއ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ވަނަ  35ގެ ) ނުނޫދައުަލތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާ( 2006/3ނަންބަރު 

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރއޮޑިޓަ

 އިޢުލާންނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވުން  .2

 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ހާސް ސަތޭކަ ފަސް މިލިއަން އެއް( 1,500,000 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަންސަވީސް( 25,000

 ހައްަދން  އެއްޗެއް ނުވަތަ ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް އެ ،ހައްދަންވެއްޖެަނމަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުރަންވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތެއް

ކަމަްށ  ބަލައިގެން ހިސާބުތައް އަންދާސީ ލިބޭ އިޢުލާންކޮށްގެން އާންމުކޮށް ހޯދާނީ ފަރާތެއް ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ އެންމެ

މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ  ބަޔާންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް، އެ ގައި 8.15 ގަވާިއދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

އެގޮތުްނ  ކުރެވެއެވެ.ކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަްނ ފާހަގަފަރާތްތަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެކި ންމިނިސްޓްރީނުކޮށް ޢުލާންއި

 ރުފިޔާގެ ) ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ ހަ ހާސް  ސާޅީސްދެ ދުއިސައްތަ( 242,660ތެރެއިން  ޕަލްތަކުގެމްނު ސާއޮޑިޓްގައި ބެލު

އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތްތައް  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެކި އިޢުލާންނުކޮށް ،މަސައްކަތް

ގޮތުގައިކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަްނ  ކުރުވާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައިކަމާއި، ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

  ގޮތް އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިން 

 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަންސަވީސް( 25,000 ،ބުނެފައިވާގޮަތށް  ގައި 8.15 ގެގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުރަންވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތެއް ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ ) ހާސް ސަތޭކަ ފަސް މިލިއަން އެއް( 1,500,000

 ހޯދުމަށް  ތެއްފަރާ ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ އެންމެ ހައްދަން އެއްޗެއް ނުވަތަ ށްކޮށްދިނުމަ މަސައްކަތް އެ ،ހައްދަންވެއްޖެނަމަ
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6 ގެ  7 ސަފުހާ  

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާަތކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް، ބުތައް ބެލުމަްށފަހުހިސާ އަންދާސީ ލިބޭ  އިޢުލާންކޮށްގެން އާންމުކޮށް

 ދަންނަވަމެވެ.

 މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވުން  ތައްޔާރުނުކޮށް އެއްބަސްވުމެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  .3

 ބެހޭގޮތުން ކުރުވުމާ މަސައްކަތެއް އެ ،ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ  އެއްވެސް ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ

 ުބނެފައި  ގައި 8.22 ގަވާިއދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ކަމަށް  ކުރުވުމަށްފަހުގައި ސޮއި ފަރާތުން  ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

އް ބައެއް މަސައްކަތްތަ ފަރާުތްނ އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއް ެނތި މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތަްށ، ދެ ނަމަވެސް މިވީ

ފަރާތުން  ދެ ،އޮޑިޓްގައި ބެލުނު މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މިހަވާލުކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަ

 ކަތަށް ޖުުމލަ މަސައް ފަރާތަކާ ހަވާލުޮކށް، ެއ ތިން ކަތެްއ، ތިން މަސައް ތަފާތު ތިންސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި، 

 ކުރަމެވެ.ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ )ނުވަދިހަނުވައެއް ސަތޭކަ ތިން ހާސް ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ އެއް( 160,399

 ގޮތް ދިން އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ 

 ގައި  8.22 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ހަވާލުކުރާނަމަ ފަރާތަކާއި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެއްވެސް މިނިސްޓްރީން

 ނުގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މަސައްކަތް މެނުވީ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފަރާތުން ދެ  ތައްޔާރުކޮށް އެއްބަސްވުމެއް ،ވާގޮތަށް ބުނެފައި

އަދި ދިމާވާ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އަވަސްގޮތެއްގައި ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، އެ މަސައްކަތެއްގެ  .ދަންނަވަމެވެ

ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މެނުވީ މަސައްކަތް ހަވާލު ނުކުރުމަްށ  ފެންވަރާ އަގާބެހޭގޮތުން ދެ

 ދަންނަވަމެވެ.

 ނުކޮށް ފައިސާދޫކުރުން  އް މަސައްކަތް ނިންމިކަން ކަށަވަރު އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަ  .4

 ،ގައި ވާގޮތަށް 8.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ކުރުވާ  މިނިސްޓްރީން

ށީގެންވާ ެފންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަްނ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދތުގައި، އެކަ

ބެލުނު ތަާފުތ އޮޑިޓްގައި ިމ މިގޮތުން  ކަށަވަރުނުކޮށް، މަސައްކަތުގެ ިބލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޚަރަދުކޮށްފައި ރުފިޔާ  )ފަންސާސްއަށެއް ސަތޭކެ ފަސް ާހސް ތޭރަ ދުއިސައްތަ( 213,558ފަސް މަސައްކަތަކަށް ޖުމުލަ 

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ށަވަރުކޮށްފައި ނުވާަކން ފާހަގަވާއިރު، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަްށ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިާވކަން ކަ

ކަށަވަރު  ނިމިފައި ވާކަން އެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް، ހަވާލުކުރުމަށްފަހު

ނުކުރާނަމަ، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުވަީނސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމާއި އެފަަދ 

 ހާލަތެއްގައި ދައުލަތަށް ިލބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ދަތިވެާދެނކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ގޮތް އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިން 

ނޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް ނިމިފައިވާަކްނ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް، އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި، ކަ

 8.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަށަވަރުނުކޮށް އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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