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 ަވަނ ައަހުރގެ މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  2013ިމިންސްޓީރ ޮއފް ޓިޫރަޒމްގެ 
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓް 

 

ގެ މާލީ ޓޫރިޒަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

 ތަޢާރަފު 

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ )އޮޑިޓް ޤާނޫނު ( 4/2007 ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ

 މާއި،ބަޔާންކުރުމާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ދެކޭގޮތް އަހަރީ އަހަރުގެ  ގައި ނިމުނު މާލީ 2013 ބަރުންޑިސެ 31

ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ަޚރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ  2013 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ

އެ ިމނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ާޙޞިލްވާ ގޮތަްށ، ބަޖެުޓގައި  ،މިނިސްޓްރީ އަށް ފާސްކޮށްދެްއވި ބަޖެޓާ އެއްގޮަތށް

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ، ބެލުމާއިކަ

ވާއިާދ ގަލަހައްޓާފައިަވނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މާލީ ކަންކަން ހިްނގާ ބަގެ ޓޫރިޒަމް

ކުރަން  އިޞްލާޙު ،އެއަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންުކރުމާއި ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

 2006/3 ކަންކަން ޤާނޫނު ނަްނބަރު އެލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްއޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް 

 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމަތިްނ  ގޮތުގެ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެއްގޮތްވާ ވަނަ  36ގެ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނު(

 ނެފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބު 213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އެކުޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުަށހެޅުމާމާލީ 

ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަްށ  މި ހުށަހެޅުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްއެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތި

 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ވެބްަސއިޓް ފެންނާނެެހން މި

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

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

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ވާއިދަށް ޢަމަލުުކރެވިފައިވާ މިންވަރާއިގަމާލިއްޔަތުގެ 

 ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަަމލުޮކށްފައިވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 

ގައި ނިމުނު  2013 ބަރުން ޑިސެ 31 ގެޓޫރިޒަމްމިނިސްްޓރީ އޮފް މެިނފައިވާ ހި އަށް 25ްނ  12 ސަފުހާމި ރިޕޯޓާއެކު 

އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި މާލީ 

ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ  މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާާނއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާިއ އަދި މި ،ބަޖެޓުން ޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި އެ

 ކޮށްފައެވެ.އޮީފހުން ބަލައި އޮޑިޓް  ނޯުޓތައް ވަނީ މި ލުޞީތަފް
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 ކަކީވަނަ އަހަުރގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަ 2013އިން އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވި  ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އޮފް  ބިއުރޯ ނޭޝަނަލްއާިއ  ހެރިޓޭޖް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްދިޔަ މިނިސްޓްރީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަުމން 

މާލީ ުމޢާމަލާތްތައް އެކުލެވޭ ގޮަތށް ކުތުބުޚާނާގެ  ޤައުމީ އަދި އާރޓްސް ދި ފޮރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް  އާއި ކްލެސިފިކޭޝަން

ނުޑ ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓުގަ .ނޫނެވެކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާްނތަކެއް މިނިސްޓްރީގެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ިއ ނަމަވެސް މައިގަ

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މި ދެންނެވި އިދާރާތަކުން ހިންގާފައިވާ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި  2013ހިމެނޭނީ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ގެ އިސްވެރިންނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މި

 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް  އޮޑިޓްގައި އެހީެތރިވެދެއްވި ފާހަގަކޮށް، މި

 

 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 

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

ހިސާުބތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަްށ މިނިސްޓްރީގެ  ،މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެެހއްޓުމާއި ޓޫިރޒަމްގެިމނިސްޓްރީ އޮފް މަތިން، 

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

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

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

ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 46ށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޓޫރިޒަމަމިނިސްޓްރީ އޮފް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ 

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ފައި ސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ކަ

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

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

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

 ތައްޔާރުކުރުމަކީވެސް މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ލާޒިމްކަމެކެވެ. 

އްޙަނޫން ސަމަވެސް، މައިަގނޑުގޮތެއްގައި ތެރޭގައި، ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަ އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

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

މާލީ ބަޔާންތައް  ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެެހއްޓުމާއި، މުއައްސަސާއަށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެެހއްޓުމާއި

 މާލީބަޔާންތައް އަހަރީ ،އެކުލަވާލުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، އެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ހިސާުބ ބެެލހެއްުޓމާއި

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

 އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއް ބޭނުްނކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 

 



 

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

3 ގެ  26 ސަފުހާ  

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ބަޔާންތަްއ  ވަނަ އަހަރުގެ، އަހަރީ މާލީ 2013 ގެޓޫިރޒަމްމިނިސްޓްރީ އޮފް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

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

ރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ އާ އެއްގޮތަށެވެ. ނޑާ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްޓޭންޑަ  އޮޑިޓަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަ

ނޑުގޮތެއްގައި  ، ން މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާއްޙަނޫސައެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ މައިގަ
ޑްތައް ރކަތް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަނެގަނެވޭގޮތަށް ޮއޑިޓް މަސައްބަޔާންތަކެއްކަން އެކަށީގެންވާ ޔަޤީންކަމާއެކު ދެ

 ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އްޙަކަސަޢަަދުދތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މާީލ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ

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

ނޑުގޮތެއް އްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ސަގަިއ ބިނާވެގެންވަނީ އޮޑިޓަރުންެގ "ޕްރޮފެޝަނަލް" ޖަޖްމަންޓަށާއި، މައިގަ

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

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

މާލީ ބަޔާންތަްއ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި  ،ރުން ރިއާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދިއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯްލތަކަށް އޮޑިޓަ

ބޭނުންކޮްށފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ެބލުމާއި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްާޔރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން 

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

 ބަޔާންތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުށަާހޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

ދޭ އްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވާގިސައޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

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

އެކުލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންާވ އެންމެހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެތެރޭގައި ހުރެދާނެ 

 އޮިޑޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަްށ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އްންތައްތަމެހާ ހީނަރުކަންއެ

މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިްނވަރަށް އެކަށީެގނވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަްށ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  އަޅުގަ

 އޮޕީނިއަނެއް ދެވުނު ސަބަބު  އެޑްވާރސް 

"އިންޓަރނޭޝަނަްލ  ހުށަހަޅާފައިވަނީމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް  އަހަރުގެ ވަނަ 2013 ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ .1

ރޑް (އި ބޭސިްސ  ކޭޝް އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދިފަ  ؛ޕްސަސް)ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ  1.6.5ގެ " އޮފް އެކައުންޓިންގ

 ދިޔަ ހިނގަމުން ަދށުން މިނިސްޓްރީގެ އެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ކޮންސޮލިޭޑޓް ކޮށްގެން ކަމަށް ނުވުން. އެގޮތުން،

 ދި  ފޮރ ސެންޓަރ ނޭޝަަނލް  ،އާއި ކްެލސިފިކޭޝަން އޮފް ބިއުރޯ ނޭޝަނަލް ،އާއި ހެރިޓޭޖް  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

މުޢާމަލާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ކޮންސޮލިޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވުން.  މާލީ ކުތުބުޚާނާގެ ޤައުމީ އަދި  އާރޓްސް

ނިޔަލަށް ިމ ގެ  2013ނޮވެންބަރު  17ޓޫރިޒަމް އިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚު ކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް މި އިދާރާތައް 

(ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސްތިން ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސްއެކެއް) ރުފިޔާ  553,541އިދާރާތަކުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

(އަށާރަ މިލިއަން ތިން ަސތޭކަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސާޅީސްއެކެއް) ރުފިޔާ ސެޕް  18,300,941އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

 ؛ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ 



 

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

4 ގެ  26 ސަފުހާ  

މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބާޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުަށހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް .2

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސަކީ 2012/04 އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ (ނަންބަރު  ،) އިން ކަ
އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ޓިންގ ސްޓޭންަޑރޑް (އިޕްސަސް): ފަ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައުން

 ،ބޭސިސް އޮފް އެކައުްނޓިންގ" އެވެ. މި އަސާސްގެ ަދށުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ެބލެވެނީ ކޭޝް ދި
ރުމަށްޓަކައި ބޭންކު ގައެވެ. ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ކުކޭޝް ބުކްގައި ރެކޯޑުކުރާ ތާރީޚު އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކު ލިޔެ

ލިބުނު ފައިސާއެއް ކަމުގައި ބެެލވެނީ އޮފީހަްށ ފައިސާ  ،ގައެވެ. އަދި ފައިސާޓްރާންސްފާ ހެދުމަށް ހުއްދަދޭ ތާރީޚު

ލިބުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަުދތައް ހިމަނާފައިވަނީ އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކް ލިޔެ ކޭޝް 

 ،ކުރާ ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދޭ ތާރީޚުގައި ނޫންކަމާއި ބުކްގައި ރެކޯޑު
ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓް ކުރާ ހިސާބުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މާލީ 

ލާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ހުންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް ޕޯސްޓް ކުރެވޭ މުޢާމަ

މުޢާމަލާތްތައް (ޗެކް ލިޔެ ކޭޝް ބުކްގައި ރެކޯޑް ނުކުރެވި ނުަވތަ ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ނުހެިދ ހުންނަ މުޢާަމލާތްތަްއ) 

ބަޔާންތަކަށް ގެނެސްފައި  ދެނެގަނެ އެއާ ގުޅިގެން މާލީ ބަޔާންތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ އިްޞލާޙުތައް މިނިސްޓްރީގެ މާލީ

އިނޭންޝަްލ ނުވެއެވެ. މިކަމަކީ "އިންޓަރޭނޝަނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް (އިްޕސަސް): ފަ

 ؛ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައިވުން ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި

 މުދަލަކަށް ނުވަަތ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ިބލް އެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭ މާލީ އަހަރުތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ  .3

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި  30ފަހުން އަންަނ ސަރުކާރު ބަންުދނޫން 

ޚަރަދުތައް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެ އަހަރުގެ ޚަރަދެއްގެ އެ  ،އެ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދައްކައި

އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކް ލިޔެ ކޭޝް ބުކްގައި  ،މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން ،ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވުން. ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން

ވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަްއ ރެކޯޑު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކް ްޓރާންސްފަރ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދެ 

ވެސް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވުން. އަދި މިކަމަކީ ވެސް 

 އިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް (އިޕްސަސް): ފަ

 ؛ލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައިވުންގެ އުޞޫ ންގ"ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑުކޮށް، ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައި  .4

އަހަރު ވަނަ  2013ނުވުމުންނާއި، އާމްދަނީގެ ހިާސބުތަކާއި، ރިޕޯޓުތަކުގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، 

ން ހަ އަ(އަށް މިލި 8,632,096ކަމަްށ، މާލީ ބަޔާންތަުކގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ  ދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިބުނުމްދައުލަތުގެ އާ

 އްޙަ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތުން؛ސަހައެއް) ރުފިޔާ އަކީ ސަތޭކަ ބައްތިރީސް ހާސް ނުވަދިހަ

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  .5

ަވނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  2013ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ެފންނަން ނެތުުމން، 

(ތިން  3,089,040ގެ ގޮތުގައި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިާވ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގު

    ނެތުްނ؛އްޙަ އަދަދެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ސަ މިލިއަން އަށްޑިހަނުވަ ހާސް ސާޅީސް) ރުފިޔާ އަކީ 

 އޮޕީނިއަން  އެޑްވާރސް 

، އަށް ފާހަގަ ޮކށްަފއިވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން )4) އިން (1( ކުގެ ަނންބަރުދިން ސަބަބުތަ (ހ) އެޑްވާރސް އޮޕީނިއަނެއް
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ " 2013ބަރު ންޑިސެ 31ގެ، ޓޫރިޒަމްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަށް ނިމޭ  2013ބަރު ންޑިސެ 31ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުުނ ގޮތުގެ ބަޔާން" އަކީ 
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މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ ހުރި  ،މާލީ އަހަރުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި އެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ހޭދައާއި

ފައިސާ، އަދި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުުނގޮތް، ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ، 

 ޑަރ ދި ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންަޑޑް (އިޕްސާސް): "އިންޓަރނޭ

 ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެއްކަމަށް ިމ އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ.

ކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އަކޮށްފައިވާ މައްސަލަފާހަގަ ގައި )5( ތަކުގެ ނަންބަރު(ށ) އަދި އެޑްވާރސް އޮޕީނިއަނެއް ދެވުނު ސަބަބު

މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" އާއި "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން" ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ " ގެ 2013 ޑިސެންބަރު 31ގެ ޓޫރިޒަމް

އި ިހމަނާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ގ14ަ( ނަންބަރު ހާފުސަވާތީ، މި ރިޕޯޓާއެކު،  ކަމަކަށްއްޙަކަމަށް އަސަރުކުރުވާ ސަގެ 

މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  ގެޓޫރިޒަމް

ނޑާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޔާންަތކެއް ކަމަށް މި ނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަ  އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ. ކަ

 

ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދަ

 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާީލ ބަޔާްނތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުްއދަތުގައި، ކަ

ޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން، ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިިނސް

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއި މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހެއްޓުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

 އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ބަޖެޓުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އްޙަކަމާމަދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން ސަމާލީ ބަޔާންތަކުގެ 

މަޤުޞަދުތަްއ  ފާްސކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮަތށް، ިމނިސްޓްރީގެ ރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވަނީ އެ އަހަޚަރަދު ކޮށްފައި

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ ވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައި ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

(ދައުލަތުގެ  3/2006މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ަބލަހައްޓާފައިވަނީ ާޤނޫނު ނަްނަބރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ  އާއި،

ބަލައި، އެއަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު  މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ

 ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަކީވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަެޖޓް  މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ

ހާސިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުްނވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތަްއ  ފާސްކޮށްދިން މަޤުސަދުތައް
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(ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި  3/2006ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފައި ވުމުގެ ުފރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަާރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

 އޮފީހުން ޤަބޫލުުކރަމެވެ. މި ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭުނންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯިދފައިވާކަމަށް

ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

ދުވަހަށް ބޭންކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ބަލައިގަްނނަ ފައިސާ ދުވަހުންގައި  1.01އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަ .1

(ހަތަރު މިލިއަން  4,535,851ރަސީދުން ބަލައިގަނެފައިވާ  60ދުވަސް މަތިން  އެކި، ތުންމިގޮޖަމާކޮށްފައި ނުވުން. 

ދުވަސް  6.6ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސްފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސްއެކެއް) ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އެވްރެޖްކޮށް 

 ހޭދަވެފައިވުން؛

ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ)  ހާސް  ކަސަތޭ(ހަތަރު  400,580 ،އަހަރުވަނަ  2013ދާރުލް އާސާރުގެ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން  .2

ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރެކޯުޑތަކުން ދެއްކި ނަމަވެސް، އާމްަދނީގެ ހިސާބުތަކުގައި އެ އަދަުދ ހިމަނާފައި ނުވުމާއި، ރުފިޔާ 

ރުފިޔާ  އަށެއް) ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް އެއް(ާސޅީސް 43,178އިން ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ިލބުނު ފަިއސާގެ ތެރެ

 ވުން؛ވެފައިމަދު

ނަ މާއްދާގަިއ ވަ 1.10ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ އާމްދަނީ ރަޖިސްޓްރީގައި،  .3

ކަމެއް ހިމަނާފައި ނެތުން. އެގޮތުން، ދާރުލް އާސާރުގެ  މަންޓަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް، އެ ޑިޕާޓް

 ހަތް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ދޭއް)ކަ ފަންސާސްސަތޭ(ިތން  357,402ވަަނ އަހަރު ލިބުނު،  2013ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން 

މްދަނީ ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިއީ އާމްދަނީ ލިބޭކަމެއްގެ ގޮތުގައި އާ

 ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވުން؛ 

 ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ކުރެވިފައި މިންވަރާެމދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުުނ ޢަމަލުގަވާިއދަށް  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެޤާނޫނާިއ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ނޑު ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަނަ  2013 ޓޫރިޒަމްގެއަސާސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މައިގަ

ބަޖެޓުެގ  އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި

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

 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.
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7 ގެ  26 ސަފުހާ  

 ދިންގޮތް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

.1 މާލީ ބަޔާންތައް ކޮންސޮލިޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވުން   

 ގައި " ސްޓޭންޑަޑް ބޭނުންކުރާނެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ" – 12 ބާބު ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 އޮފް ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރޭނޝަނަލް ،ފުރިހަމައަށް ،ތައްޔާރުކުރަންާވނީ ހިސާބުތައް ދައުަލތުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

 އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝާއިޢުކުރާ ނެރެ އިން) ސީ އެފް އޭ އައި( އެކައުންޓެންޓްސް

ރޑް ރޑްގެ މި. ކަމަށެވެ އާއެއްގޮތަށް ސްޓޭންޑަ  ދާއިރާއެއް އެ ،ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ ޕެރެގްރާފުގައި ވަނަ 1.6.5 ސްޓޭންޑަ

 ބަޔާންތައް މާލީ އިާދރާތަކެއްގެ ހުރިހާ ދާހިނގަމުން ދަށުން އިދާރާގެ އެ ވާނީ ހުށަހަޅަން އިދާރާއިން މައި ރަމްޒުކޮށްދޭ

 އިން ޓޫރިޒަމް އޮފް މިިނސްޓްރީ ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ބަޔާްނަތކެއް މާލީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ހިމަނައިގެން

 ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ އެ ކަާމއި ތައްބަޔާން މާލީ މިިނސްޓްރީގެ އެ އެކަނި ހަމަ ފައިވަނީހުަށހަޅާ އަހަރަށް ވަނަ 2013

 ދި  ފޮރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް ،ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް ،ހެރިޓޭޖް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ދިޔަ ހިނގަމުން

 ތައްބަޔާން މާލީ  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ދާއިރާގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާހިމަނައިގެން  ބަޔާންތައް މާލީ ކުތުބުޚާނާގެ ޤައުމީ އަދި  އާރޓްސް

 17ޓޫރިޒަމް އިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚު ކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް މި އިދާރާތައް  .ފާހަގަކުރެުވނެވެ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން

ކަ ފަންސާސްތިން ހާސް ފަސް (ފަސް ސަތޭ 553,541ގެ ނިޔަލަށް މި އިދާރާތަކުން އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި  2013ނޮވެންބަރު 

(އަށާރަ މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ހާސް ނުވަ ސަތޭަކ  18,300,941ސަތޭކަ ސާޅީސްއެކެއް) ރުފިޔާ އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

 ނުވުމުން  ހުށަހަޅާފައި ބަޔާންތައް މާލީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ސާޅީސްއެކެއް) ރުފިޔާ ސެޕް ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

 އެވެ.އޮޑިޓްކޮށް ރައުޔެއް ދެވިފައިނުވާނެބަޔާންތައް  މާލީ ދާއިރާގެ

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާދިންގޮތް 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޝާއިޢުކުރާ ނެރެ  އިން) ސީ އެފް އޭ  އައި( އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

ރޑްގެ އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  ދާއިރާއެއް  އެ ،ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފުގައި ވަނަ 1.6.5 ސްޓޭންޑަ

 ކޮށްފައިވާކޮންސޮލިޑޭޓް ހިމަނައިގެން ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާތަކެއްގެ ހުރިހާ ދާހިނގަމުން ދަށުން އިދާރާގެ  މައި ރަމްޒުކޮށްދޭ

 .ދަންނަވަމެވެ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޔާންތައް މާލީ

.2 ކައުންޓިންގގެ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެފައިވުން ޚަރަދުތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ކޭޝް އެ  

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސަކީ، "އިންޓަރނޭޝަނަްލ 2012/04އްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ (ނަންބަރު ޓްރެޜަރީގެ މާލި ) އިން ކަ

ސީ)" އިން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ  އޭ އެފް  ފް އެކައުންޓަންްޓސް (އައިފެޑެރޭޝަން އޮ

ރޑްސް (އިޕްސާސް): ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ"  އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ގޮތުގައި ބެލެވެީނ، އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކް ލިޔެ ކޭޝް ބުކްގައި ރެކޯޑުކުރާ  އެވެ. މި އަސާސްގެ ދަށުން ޚަރަދެއް ޚަރަދެއްގެ

ގައެވެ. ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ ންްސފާރ ހެދުމަށް ހުއްދަދޭ ތާރީޚުތާރީޚުގައެވެ. ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކު ޓްރާ

ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ެއ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކް ލިޔެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދެއް ،ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ޓޫރިޒަމުންއޮފް 

ގައި ނޫންކަމާއި، ންސްފާރ ހެދުމަށް ހުއްަދދޭ ތާރީޚުކޭޝް ބުކްގައި ރެކޯޑުކުރާ ނުވަަތ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭްނކު ޓްރާ

ވެެއވެ. މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ޚަރަދު ވައުޗަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްުކރާ ހިސާބުންކަން ފާހަގަކުރެ

(ޗެކް ލިޔެ ކޭޝް  ހުންނަ މުޢާމަލާތްތައްމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ޢާމިގޮތަށް ޕޯސްޓްކުރެވޭ މު

ނިސްޓްރީގެ މާލީ ދެނެަގނެ އެާއގުޅިގެން މި )މަލާްތތައްޢާހުްނނަ މު ބުކްގައި ރެކޯޑުނުކުރެވި ނުވަތަ ޭބންކް ޓްރާންސްފަރ ނުހެދި 

ޖެހޭ ޢިސްލާޙުތައް ގެނެސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިްކ ންބަޔާންތަކަށް ގެންނަ 
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ރޑްސް (އިޕްސާސް): ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް  ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

 ތަކާ ޚިލާފުކަމެކެވެ.އެކައުންޓިންގ" ގެ އުޞޫލު

މިކަން މިހެން ދިމާަވނީ، ިމިނސްޓްރީގެ މާލީ މުޢާމަލާްތތައް ޕްރޮސެސް ކުރެވެނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީން ބަލަހައްޓާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގައި ކަމަށްވެފައި، އެ ސިސްޓަމުގައި މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް 

މަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްެވއަރ (ސެޕް) ގައި މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑުކުރެވެމުން އަންނަނީ "އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގ" ގެ ބެހެއްޓު

 އުޞޫލުން ކަމަށްވާތީ އާއި، ކޭްޝ އެކައުންޓިންގ ގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓުތައް ފަސޭހައިން ެނގެން ނުހުންާނތީއެވެ.

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި މަޝްވަާރކޮށް، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުާރ 

ސީ)" އިން ނެރެ ޝާއިޢުކުރާ  އޭ އެފްން އޮފް އެކައުންޓަންޓްސް (އައި އަސާސްތައް، "އިންޓަރނޭޝަަނލް ފެޑެރޭޝަ

ސްޓޭންަޑރޑްސް (އިޕްސާސް): ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި  "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ

ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށް، އެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާްނތަްއ 

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

.3 ލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވުން މާލީ އަހަރު ނިމޭފަހުން ކުރެވޭ ބައެއް ޚަރަދުތައް އެ އަހަރުގެ މާ  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.1މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްަފއިވާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ނޯޓުގެ 

ދު ނޫން ފަދައިން، މާލީ އަހަރު ނިމުނު ިއރު ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައް މާލީ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ނިމުުނ  30ފުރަތަމަ 

ވަނަ މާއްދާ  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ( 2006/3ންބަރު މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދެއްކުމަށް ޤާނޫނު ނަ

ގެ ގޮތުން ނިމުނު މާލީ ައހަރުގެ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެުވނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އާިއ ހުއްދަކުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއް

"ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި، މާލީ އަހަރު ނިމުނުފަހުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ އެ 

 އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ރޑްސް (އިޕްސާސް): ފައިނޭންޝަްލ ނަމަވެސް މިއީ " އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމެކެވެ. އަދި އެ ސްޓޭންޑަޑްގައި 

ގެ  )2013ޑިސެންބަރު  31( އެންމެ ފަހު ތާރީޚު ގެއިތުރަށް ބަޔާންކުރާގޮތުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތު

ާތރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ ޚަރަދުތަްއ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާިއ ހޭދަކުެރވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި  ފައިސާއާއި އެ ފަހުން ިލބޭ

ޖެޓަރީ އުޞޫލުގެ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަ

ން ދައްކައެވެ. ދަށުން، މާީލ އަހަރު ނިމޭފަުހން ވެސް ނިމިދިޔަ މާލީ އަހަރާގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް، އެ ާމލީ ައހަރުގެ ބަޖެޓު

 ތައް "ފާސްުކރެވުނު ބަޖެޓާއި ެއބަޖެޓުން ޭހަދކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި، ވަކިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އަދި މި މުޢާމަލާތް

އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް ސްޓޭންޑަޑް ބަޔާންކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، މި މުޢާމަލާތްތައް ވަކިން ދަްއކާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ 

 މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އިޕްސަސްގެ ބުނެވިދިޔަ އަސާސްތަކާ ޚިލާފް ވެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް އިޞްލާޙު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން، މާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ިހނގާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އިނގޭނެހެން ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް  30ފުރަތަމަ 

ތިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް، "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުެގ ބަޔާން" ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސެޕް ސިސްޓަމުން ނެގޭނެ އިން
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އެ މުޢާމަލާތްތައް ނުހިެމނުމަށާިއ، ބަޖެޓާއި ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ަޚރަދުތައް އަޅާކިއުމުގެ ގޮތުން ަތއްޔާރުކުރެވޭ "ފާސްކުރެވުނު 

 " ގައި އެ ޚަރަދުތައް ވަކިން ދެއްކުމަށް ދަންނަވަމެެވ.ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ޭހދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން

.4 ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައި ނެތުން  ލިބޭ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑުކޮށް، ރިކޮންސައިލް ކުރަމުން ނުދާކަން 

ކަމާއި، އޭގެ ސަބަބުން، އަހަރުތެރޭގައި ހުރިހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އާމްދަނީ ރެކޯޑުތަކުގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް ފާ

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންޖެެހނީ ިކހާ ފައިސާއެއް ކަމާއި، އެ އަހަރު ލިބިފައިވާކަމަށް މާލީ ބަޔާްނތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ، 

އްޙަ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރު ސަ ހައެއް) ރުފިޔާ އަކީ ރީސް ހާސް ނުވަދިހަކަ ބައްތިސަތޭން ހަ އަ(އަށް މިލި 8,632,096

ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެގޮތުން އެކި ކަންކަމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދުކަމަށް، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ 

ޑުކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، ކޮންމެ މަހަކު އާމްދަނީ ކަމަށް ރިކޯ  ރަޖިސްޓްރީން ދައްކާ އަދަދާއި، ދުވަހުފޮތުގައި އެކަންކަމަށް ލިބުނު 

އެކި ކަންކަމަށް ިލބިަފއިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކުގަިއ ، ތަކުގައިތައްޔާރުކުރާ އާމްދަނީ ރިޕޯޓު

 ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 ކުރެވުނު ފަރަގުތައް ތަކުން ފާހަގަ އާމްދަނީ ރެކޯޑު : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ 1ތާވަލު 

 އާމްދަނީ  ރަޖިސްޓްރީ  ތަފްޞީލު 

 ދުވަހު ފޮތް 

 އާމްދަނީ ރިޕޯޓް 

 317,500  300,000 330,000 ގެސްޓް ހައުސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 

 842,450 771,000 1,002,300 ލީސް ޓްރާންސްފަރ އަދި ސަބްލީސް ޓްރާސްފަރގެ ފީ 

 140,000 140,000 200,000 މޯގޭޖް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 

 350,000 355,000 295,000 ކްރޫޒިންގ ޕަރމިޓް 

 2,800 2,800 2,500 ޓުއަރ ގައިޑް ފާސް ރަޖިސްޓްރީ ފީ 

ނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ   56,000 61,000 15,000 އެއްގަމާއި ކަ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  2.03ވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަދައުލަތުގެ 

ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެެލހެއްޓުމަށާއި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް ާއމްދަނީ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮްތ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވގޮތަށް އާމްދަނީ ފައިސާެގ  2.04ވާއިދުގެ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމަާށއި، އެ ގަ

މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި، އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، ގަާވއިދުން ހިސާބުތައް ރިކޮންސައިްލ ކުރުމަށާއި، އެ ހިސާުބތަާކ 

 އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްާޔރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

.5 ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  

މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ހަރުމުދަލުގެ އަގު އެނގެން ނެތުމުންނާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި 

ނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ވަ 2013ފެނިފައި ނުވުމުން، މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ 

"މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" އާއި "މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން" ގައި، މިނިސްޓްރީގެ ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ޖުމްލަ ކަމަށް 

ތުގައި (ތިން މިލިއަން އަށްޑިހަނުވަ ހާސް ސާޅީސް) ރުފިޔާ އަކީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ މިލްކިއްޔާ 3,089,040ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ 

އްޙަ އަދަދުކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ސަހުރި ހަރުމުދަލުގެ 



 

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

10 ގެ  26 ސަފުހާ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަްނ  7.11

 ވެއެވެ.ފާހަގަ ކުރެ

 އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7.01ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ެއންމެހައި ތަކެތި ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  7.11ގަވާއިދުގެ  ގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދައި ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބު، އެކި ބައިބައި ވަކިވަކިން އެ ތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭެނ 

 ގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުަމށް ދަންަނވަމެވެ.

 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީ 

.6 ޖަމާކޮށްފައިނުވުން އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން  

 ވަގުތު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ލިބޭ ަފއިސާ ޖަމާކުރެވޭހާ 1.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދި އަ. ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ އެ ފައިސާއެއް  ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސާއެއް ،ލިބިއްޖެނަމަ އޮއްވާ

ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ކަންވެސް  ދުވަހު ހުޅުވޭ  ޖެހިގެން ،ފައިސާއެއްނަމަ ލިބޭ ނެތި ވަގުތު ޖަމާކުރެވޭހާ

 ށް ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮ  ެނފައިވާގައިބަލަ މިނިސްޓްރީއަށްއެހެންނަމަެވސް،  .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

(އަްށ މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭަކ  8,445,115ވަނަ އަހަރު  2013 މިގޮތުން އިވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ.އިފަތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަ

 60އެކި ދުވަސް މަތިން  ސާޅީސްފަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައި ވާއިރު،

(ހަތަރު މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސްފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސްއެކެއް)  4,535,851ރަސީދުން ބަލައިގަނެފައިވާ 

މިގޮތަށް ގިނަ ދުވަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  6.6ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އެވްރެޖްކޮށް 

މަ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމާއި ފައިސާ ގެއްލުން ވަންދެން ބަލައިގަްނނަ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ހުންނަ ކަމުގައި ވަނީނަ 

 ވެ.ނެގުމުގެ ފުރުޞަުތ ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ދެކެމެ ނުވަތަ ވަގަށް

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް 

ފައިސާ  ފައިސާ އެވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ތަންތަނަްށ ލިބޭ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި 1.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

ފައިސާއެއްނަމަ، ސަރުކާރު  ބޭވަގުތު ނެތި ލި  ނެހާވޭށާިއ، އަދި ަޖމާކުރެރުމައެަކއުންޓަށް ޖަމާކު ން ޖެހޭލިބޭ ދުވަުހ ޖަމާކުރަ

 ދަންނަވަމެވެ. ން ގެންދިއުމަށްމުރަކުފައިސާ ޖަމާ ހުޅުވޭ ދުވަހެއްގައި އެ ޖެހިގެން ދެން

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް 

.7 އަދަދަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވުން  ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 

) އަށްޑިހަ ސަތޭކަ ފަސް ހާސް ސަތޭކަ ހަތަރު( 400,580 ،އަހަރު ވަނަ 2013 ވިއްކައިގެން ޓިކެޓް އާސާރުގެ ދާރުލް

 ޓިކެޓް  ،އިނުވާކަމާ ިހމަނާފައި އަދަދު އެ ހިސާބުތަކުގައި އާމްދަީނގެ ،ނަމަވެސް ދެއްކި ރެކޯޑުަތކުން ކަމަށް ލިބެންޖެހޭރުފިޔާ 

 މަދުވެފައި  ރުފިޔާ) އަށެއް ހަތްދިހަ  ސަތޭކަ އެއް ހާސް ތިން ސާޅީސް( 43,178 ެތރެއިން ފައިސާގެ ލިބުނު ވިއްކައިގެން



 

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

11 ގެ  26 ސަފުހާ  

ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން އެ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޕަްބލިކް ބެންކް އެކައުންޓަްށ 

. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކަ ފަންސާސް ހަތް ާހސް ހަތަރު ސަތޭކަ ދޭއް) ރުިފޔާއެވެސަތޭ(ިތން  357,402ޖަމާކޮށްފައިވަނީ 

 އި ވެސް މިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގަ 2012ހެރިޓޭޖްގެ 

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  47ގެ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު މިކަމަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ  48އެ ޤާނޫނުގެ  ދުޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެކަމުގައި ޒިންމާވާން  ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭތީވެ، މި

މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމަްށ  ތަހުީގގު ކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅޭދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަަވމެވެ. އަދި މިކަން އިތުރަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.

.8 ވުން ޚިލާފަށް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައި ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ދައު  

ންާވ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަްނނަްނ ހޯަދން ޭބނު، ނީވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވަ 8.05ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުެގ 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވާނީ ތަެކއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ 

ނަމަވެސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަްތ ހޯދުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ވެިރއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާކަްނ  ކަމަށެވެ.ދިނުމުން 

ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްަކން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުުރން މުދާ ހަމައަށް ލިުބނުކަން ެއނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތަްއ 

ޑިޕާޓްމަންޓުން ލ. އިސްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރވޭގެ  ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުންން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަ

 21,600ބޭފުޅުންގެ އެއަރ ޓިކެޓްގެ ޚަރަދަށްވާ  އަށްމަސައްކަތް ކުރުމުމަށްޓަކައި، ލ. އިސްދޫއަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރި 

ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމާއި، ނީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ (އެކާވީސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަ

ހޯދުަމްށ  ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ތަކެތި )(ބާވީސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ 22,900ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކެމެރާއެއް ގަތުމަށް 

 ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނެތިކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ.

 ނުވަތަ ކީ އޮފީހަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން ގަނެފައިވާ ތަކެތިއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތަގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާމިހެންވުމުން 

  ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަން ކަށަވަރު ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ

 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ބޭނުންވާ ތަކެިތ  ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަަތ ގަންނަން، ވަނަ މާއްދަގައިވާ ގޮތަށް 8.05މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ 

ހޯދަންވާނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމަްށ 

 .ދަންނަވަމެވެ

.9 ވުން އަގު ނުބަލައި ތަކެތި ހޯދާފައި  ތިން ފަރާތުން  

 25,000(އެއް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި  1,000 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ 8.09ތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގެ ތަކެތި ގަންނަން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ ތަކެިތ ގަތުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން 

ފަރާތުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކާ ތަކެތި ގަތުމަށް ހަވާލުކުރެވިދާެނ  ތިން

ޓްމަންޓަށް ބޭުނންވާ ބައެއް ތަކެިތ ހޯދުމުގައި މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލަ ކޮށްފައިވާކަްނ ޑިޕާ ،ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް

(ތިރީސްހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަފަހެއް) ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަތުމުގެ  36,395ޖުމްލަ ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތު

 ކުރިން ތިން ފަރާތުން ލިޔުމުން އަގު ހޯދާފައިވާކަން އެނގެން ނެްތކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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