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ގެްްޮއފ ްޓ ރީްިމިނސް  ޯޕޓ ސ  ސ   ް ޑ ެއނ  2015ްްޫޔތް  ުރގެ  ަވަންައަހ

ްޮއިޑަޓރްޖެެނަރލ ް ތަަކށ   ޭދްރިޕޯޓުް މީާލްަބާޔނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް 
 ސްޕޯޓްސްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

 ފު ތަޢާރަ 

 އެންޑް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ )އޮޑިޓް ޤާނޫުނ( 4/2007 ޤާނޫނު ަނންބަރުމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 
ލީ ބަޔާްނތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާ ޮކންސޮލިޑޭޓް ކޮށްފައިވާގެ އަހަރު ގައި ނިމުނު މާލީ  2015 ޑިސެންބަރު 31ގެ ސްޕޯޓްސް
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ  2015 އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޔޫތްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ،މާއިބަޔާންކުރުދެކޭގޮތް 

އެ ިމނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތަްއ  ،އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅުޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަ ދޫދުގެ ތެރޭގައިޯތ ނު ޙުއި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ނާިއ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ، ބެލުމާއި
އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް  ،ވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ

 އެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިޞްލާޙު ،ބަޔާންކުރުމާއި
 ގޮތުގެ  އާއި އެއްގޮތްވާ މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ 36ގެ ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނު) 2006/3 ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،އެކުޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާމާލީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެމަތިން 
މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ އެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތި ޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަ 213ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ެވބްސައިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން މި މި ހުށަހެޅުމެވެ. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްއީރަ
 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ކަމާމެދު ސައްޙައިވާނީ މާލީ ަބޔާންތަކުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފަމި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ 
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫާނއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވނީ 

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާއި  ،މިްނވަރާއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދަށް
  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންަވރާމެދު 
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 2015 ޑިސެންބަރު 31 މިނިްސޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެހިެމނިފައިވާ  އަށް 29އިްނ  16 ޞަފުޙާމި ރިޕޯޓާއެކު 
އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު މާލީ ގައި ނިމުނު 
އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް  ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މިޞީބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފް އެ، ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި ބަޖެޓާއި އެ
 އެ ބަޔާނާއި ޒިންމާތަކުގެ ާމލީ ބަޔާނާއި މިލްކިއްޔާތުގެ ،ހިެމނިަފއިވާ އަށް 33އިން  30 ޞަުފޙާ އިތުރުން މީގެ .ކޮށްފައެވެ
އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ . ކޮށްފައެވެ އޮޑިޓް ބަލައި އޮފީހުން މި ވާނީ ނޯޓްތައްވެސް ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ

ދެވަނަބައި "ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮަތްށ މި ރިޕޯޓްގެ ، މައްސަލަތައް
 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް"

އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން  ގެއެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  މި
 ދަންނަަވމެވެ.  ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި  ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓްގައި އެހީެތރިވެދެއްވި

 

 ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް  މާމެދު ދެކޭގޮތް ކަ ޙަ އްސަ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  މުގައި ށް ހުށަހެޅު ތައްޔާރުކޮ މާލީ ބަޔާންތައް 

 އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، (ޤާނޫނު  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު) 3/2006 :ޤާނޫނު ނަްމބަރ
 ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީގެ ިހސާބުތައް  ، ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިމާލީ ގެއެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ، އެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ސައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް
ންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މާލީ ބަޔާ ،އިނ4/2012ް) )ަނންބަރ:  މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ނޑާއި އެއްގޮތަށް ނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަ މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ  ،ކަ
ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 46އަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު  ކަ
ަނލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: "އިންޓަރނޭޝަ ،ޔާންބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ބަ ބަޖެޓާއި އެ

ނޑު ފައިނޭންޝަލް ރި ޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މި އޮނިގަ
 ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިަގނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން  ތެރޭގައި، ލިއްޔަތުގެއޫމަސް އަދި މި
އެކަށީގެންާވ ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ކޮްނޓްރޯލްތަްއ ، ްނތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަްށ ބޭނުންވާމަޢުލޫމާތު ުނހިމެނޭ މާީލ ބަޔާ

 ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްުޓމާއި، މުއައްސަސާއަށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ާމލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުުމގެ 
މާއި، އެކުލަވާލު ތައްމާލީބަޔާން އަހަރީ ،މާއިހިސާބު ބެލެހެއްޓުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، އެ ސިޔާސަތު
އެއް އަންދާޒާޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ  ،ނަމަރާކު ބޭނުން އަންދާޒާއެއް އެއްވެސް އަދި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމުގައި 

 ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް އޫ ލިއްޔަތު 

 އަހަރީ މާލީބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެްނޑް ސްޕޯޓްސްގެލިއްޔަތަކީ އޫޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޮ
 ކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް އްބަޔާންތަ އޮފީހުން މި އަހަރީ މާލީ މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ނޑާއި އެއްގޮތަށް ނޭޝަނަލް ސްޭޓންޑަޑްރއިންޓަ ސް އޮން އޮޑިޓިންގ އާއި އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސުޫލކީ މިންގަ
ނޑުގޮތެއްގައި އަހަރީ މާީލ ބަޔާންތަކަކީ  މިޢަމަލުކުރުމާއި،  ކަން ބަޔާްނތަކެއް ،ނުވާ ހިމެނިަފއި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު މައިގަ

 ނެވޭގޮތަށް އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތްަތއް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމްކުރެއެވެ.ނެގަޔަޤީންކަމާއެކު ދެއެކަށީގެންވާ 

 އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މާލީ ަބޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަުދތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަަވރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 
ނޑައަޅައި އެ އިޖުރާތު ނޑައަޅާ އިޖުރާތުތައް ބިނާވެގެންވަީނ އިޖުރާތުތަކެއް ކަ ތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް )އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތަކުގެ " ޖަޖްމަންޓަށާއޮޑިޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް އި، މައިގަ
 ުތތައް އޮތް ޞަފަދަ ފުރުތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިުތ އޮޞަސަބަބުން ނަމަވެސް( މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރު

 މިންވަރު ބެލުމުގައި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ، މުއައްސަސާގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރުން 
މުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ރިއާޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅު

ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދާޒައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، 
ށަހަޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑިޓުގައި އެ އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންދާޒާއެއްތޯ ބެލުމާއި އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ހު

 ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވާގިދޭ 
އޮޑިޓްކުރެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގަިއ  ،ހެކިތައް ޓެސްޓް ބޭސިސް އަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު

 އެކުލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ އެންމެހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެތެރޭގައި ހުރެދާނެ އެންމެހާ
 . ހީނަރުކަންތައްތައް އޮޑިޓުގައި ފާަހގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބަލައިެގން ނުވާނެއެވެ

މާލީ ބަޔާންތަކާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަްށ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި 
 ދެކެމެވެ.އޮފީހުން 

 އޮޕީނިއަނެއް ދެވުނު ސަބަބު  ކޮލިފައިޑް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،ންކުރުމަށްދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބާޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނު .1
ނޑަައޅާފައިވާ އަސާސަކީ (2012/04އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަްނބަރ:   ،އިން ކަ

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންަޑރޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ 
ރޑްގެ ދަށުން ޚަރަދެއް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ެއ  ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އެވެ. މި ސްޓޭންޑަ
ރާ ތާރީޚު ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ޗެކު ލިޔެ ކޭޝްބުކްގައި ރެކޯޑު ކު 

ން. މިގޮތުްނ، ހުއްދަދޭ ތާރީޚުގައި ކަމަށްވިޔަސް، އެއާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީގެ ާމލީ ބަޔާންތަކުގައި ޚަރަދުތައް ހިަމނާފައިވު
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ރަ މިލިއަްނ ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް )ތޭ 13,534,070ޖުމްލަ  ޮކށްފައިވާ ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން 2015މިނިސްޓްރީގެ 
މި ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޚަރަދު އެ އަހަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްހަތަރު ހާސް ހަތްދިހަ( ރުފިޔާގެ 

މާލީ އަހަރު ، ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު 2016ފައިސާ ދައްކާފައި ވަނީ  ،ކޭޝްބުކްގައި ރެކޯޑުކޮށްޚަރަދުތައް 
 އިންޓަރނޭޝަނަލް "ނިމޭފަހުން އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިކޮންސިލިއޭޝަންތައް، 

ރޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް  ބޭސިސް  ކޭޝް ދަ ައންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސަސް) ސްޓޭންޑަ
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައި ނެތުން؛ 1.9.41ގެ "އެކައުންޓިންގ އޮފް

 އޮޕީނިއަން  ކޮލިފައިޑް 

ސަބަބުން މާލީ ބަޔާންތަކަްށ  އިގެކޮލިަފއިޑް އޮޕީނިއަނެއް ދެވުނު ސަބަބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ،މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި
 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ 2015ޑިސެންބަރު  31 ގެިމނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޯޕޓްސް ،އަންނާނެ ފަރަުގތައް ފިޔަވައި

 ގޮތުގެ ބަޔާން" އަކީ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭަދކުރެވުނު"ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "
ނޑު ގޮތެއްގައި، އަށް ނިމޭ މާލީ އަހަުރ  2015ޑިސެންބަރު  31މިނިްސޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  މައިގަ

ފައިސާ އަދި އެ ހުރި ބާކީ  ގެ ނިޔަލަށްމާލީ އަހަރުޚަރަދާއި،  އެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި
ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ،  ،ކުރެވުނުގޮތްވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަ އަހަރަށް ފާސްކުރެ

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގް ސްޓޭންޑަްޑ )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގް އަންޑަ ދަ ކޭްޝ 
 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ.ގ" އާ އެއްގޮތަށް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިން

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 
 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މާލީ 

ގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ތައްޔާރުކޮމާލީ ބަޔާންތައް 
ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ  ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްއަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ  މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަެޖާޓ އެއްގޮތަށް، މިނިސްޓްރީގެ މަުޤޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ަބޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާ ހެއްޓުމުގަިއ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެ ،އިކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އެންޑް ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
 ލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މާ ސްޕޯޓްސްގެ
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 އޫލިއްޔަތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ގެ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާްނކުރުމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް ކަމާމެދު ސައްޙަތަކުގެ މާލީ ބަޔާން
އަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަިއ  ބަޖެޓާ އެއްގޮތަްށ، އެ މިނިސްްޓރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި، މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ަބލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުެގ  މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ވާއިދާ އެއްގޮަތްށތޯ ބަލަިއ، އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިަފއިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ގަ ދަުއލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި
 ބަޔާންކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނ ގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރަޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްމިނިސްޓްރީ އޮފް މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
ލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ޭބނުންވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮުތން ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ޙާޞިުދަތއް ޞަބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވި މަޤު

ވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނާއި ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިުޖރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
 ތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޞަޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރު

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
  ދެކެމެވެ. މި އޮފީހުންވާަކމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް 

ކޭގޮތް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

ގެ ބެލުމުެގ މިނިސްޓްރީ، ކުރުމަކާއި ނުލައި އިޢުލާނުޢާއްމުކޮށް އާއި އެއްގޮތަށް  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ  .1
ްތ )ދުއިސައްތަ ތޭވީސް ހާސް ހަ 223,747 ޖުމްލަ، ތަކަށްމަރާމާތު މަސައްކަތްގެ މުނި އުފާ ޔޫތު ސެންޓަރުދަށުގައިވާ 

ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް  ޚަރަދު ށްތަކަމަސައްކަތްމި  ،މީގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވުން. އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ 
ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކުރަންޖެހުނު  މި މަސައްކަތަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި

 ނުވުން؛އެކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަަހއްޓާފައި ، ފައިވީނަމަވެސްމަސައްކަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ނޑު ެއޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ  .2  ދުވަހުގެ  80 ފުންގެމުވައްޒަ 15ހއ. ބާރަށު ުފޓްސެލް ދަ
ރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތެއް މެދުވެ އަށްފިޔާހާސް( ރު ސް)ދުއިސައްތަ ފަްނސާ 250,000ޖުމްލަ  ،ދުމަތްހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚި

ނޑައެޅުމަށް ހޯދާފައިވާ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  8.15ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އިރު، މި ޚިދުމަތް ހޯާދނެ ފަރާތެއް ކަ
އަދި، ދައުލަތުގެ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ، ފައި ނުވުން. ށް ޢާންމުކޮށް އިޢުާލނު ކޮށްގޮތަ
ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ރުމަށް ފަހުގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުބެހޭ މާރުއްކަތެއް ކު މަސަ އެ

ވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި އެއްބަސް ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 8.22ގަވާއިދުގެ 
 ؛ންނުވު
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 ފުޅަނދު އިްނ ތައްޔާރުކުރި )އެން.ބީ.ސީ( ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އި ގުޅުވައިގެންމިނިވަން ފަންސާހާ .3
ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް ހާސް ފަސް ) 295,500ބަޖެުޓން  ށް ދައުލަތުގެޝަން ކްލަބަރިކްރިއޭ  ގެ އެން.ބީ.ސީ ،ށްހެދުމަ
އުސޫލުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ( ގައި 8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދު ދޫކޮށްފައި ވާއިރު،  ( ރުފިޔާސަތޭކަ

 ؛އިއުލާނުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ޯހދާފައި ނުވުން

މި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ، ގައި)ނ(  ގެ 8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ  .4
ަގއިވާ ފަދައިން ެޓންޑަރ  8.25ނުލަިއ އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ބިޑްކުރުމަކާ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށަފއި ވާގޮތަށް 

އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ުހށަހެޅުމަާކނުލައި، ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ިހއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ނުަވތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް 
އެ މަސައްކަތެއް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

މިގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، މަސައްކަތް  އަދި މަށާއިދާނެކަކުރެވި
ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ 

މަސަްއކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ނަމަވެސްވީބަޔާންކޮށްފަިއ  ޔުމަކުން ހޯދުމަްށ ފަހުަކމަށްލި ހުއްދަ
 ން.ގޮތުގެ މަތިން ހޯދާފައި ނުވު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ 

ނޑު ހެދުމުގެ )ހ(  )ހަ ިމލިއަން ސަތާރަ ހާސް  6,017,777 މްލަޖު، މަޝްރޫެއއް 5ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ފުޓްެސލް ދަ
އާއި ޙަވާލު ( ސީ.ޑީ.އާރ.އެމް) ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރޯޑް  މޯލްޑިވްސް ރުފިޔާއަށް،ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް( 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް  ޙަވާލުކުރުމަށް ަތއްޝްރޫއުމަކޮށްފައިވާއިރު، މި 
 ށް ކޮށް ހުއްދައައަގު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޖުމްލަ ތަކުގެވަކިވަކި މަސައްކަތް ،ހުށަހެޅުމުގައި

ންދިއުމަށް ހުއްދަ ކުރިޔަށް ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މި މަޝްރޫޢުތައް  އަދި ން.އެދިފައިވު
ކާއި ނުލައި ކަނޑައެޅުމަ ދާނެ ޚަރަދުއަކަށް މަޝްރޫޢުކޮންެމ މި މަޝްރޫޢު ތައް ހިންގާނެ ރަށްތަކާއި،  ފައިވަނީވެސް،ދީ

 ؛މަށްވުންކަ ގޮތެއްގައި ޖުމްލަ

( ގދ. ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭިޑއަމްގެ ދުވާ ޓްރެކަށް ފެންޖަހައި ރޯލަރުއަޅައި، އަދި މުޅި ސްޓޭޑިއަމްގެ ގޯތިތެރެ ވިނަ ށ)
)އެއް ސަތޭކަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސައުވީސް( ރުފިޔާ އަށް  104,424ނޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ގައި )ނ(  ގެ 8.15ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ ދައުލަތުގެ މާ ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލު
އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  ދާފައި ނުވުން.ދަ ލިޔުމުން  ހޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއް ،ވާގޮތަށް

އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ  ގައި، ދައުލަުތގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ، 8.22ގަވާއިދުގެ 
ގެ ށްފައި ވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތުކަމަށް ބަޔާންކޮ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން

 ބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން؛އެއް

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ އިދާރާަތކުގެ އާމިނިސްޓްރީ  .5
 މުދާ ،ތާރީޚާއި ހޯދި ހަރުމުދާ ބައެއް ،މިގޮތުން އުން.)ހ( އާއި އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުގެންދި 7.01ގަވާއިދުގެ 

ެގ މިނިސްޓްރީ ،ސަަބބުން ން. މިެހންވުމުގެހިމަނާފައިނުވު ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ މައުލޫާމތުަތއް ފަދަ އަގު ތަނާއި ހުރި
އި އެކު ހިމަނާފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން" ބަޔާންތަކާމާލީ  ކޮންސޮލިޑޭޓް ކޮށްފައިވާ

)ދުއިސައްތަ  213,518,404 ހިމަނާފައިވާ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރިކަމަށްގައި މިނިސްޓްރީގެ  2015 ޑިސެންބަރު 31، ގައި
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ކީ ތަނުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ސައްޙަ ތޭރަ މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ އަ
 ؛ން ނެުތންކަށަވަރު ކުރެވެ ކަންޢަދަދު

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި،
 ( އަށް 4( އިން )1) ގެ ނަންބަރުމިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސް ވާޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވިފައި)ހ( 

ނޑު ގޮތެއްގައި މައްސަލަތައް ިފޔަވައި،  ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި އެ މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް މައިގަ
ެގ ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަީނ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުން 2015 ންދަށުން ިހނގަމުން އައި އެެހނިެހން އިދާރާތަކު

ނޑައެޅިފައިވާ ާފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުަޞދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި  އިދާރާތަކަށްމަޖިލީހުން އެ  ކަ
  ވެ.މާލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެދަުއލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ  ކަންތައްތަކަށް،

 
( ގައި ފާހަަގ 5ގެ ނަންބަރު )މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސް ވާޤާޫނނާއި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވިފައި)ށ( އަދި 

ނޑުގޮތެއްގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ އެހެނިހެން މާލީ ކަންކަން، ހިންާގ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފިޔަވައި މައިގަ
  ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ.ބަލަހައްޓާފައި ވަނީ ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާ 

 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ޚަރަދުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ކޭޝްއެކައުންޓިންގ ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުން  .1

މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ،ުހށަެހޅުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ވެހި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ާމލީ ބަދި
ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސަކީ (2012/04ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަންބަރ:  "އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،އިން ކަ

ރޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ  ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ
"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  މާލީ އަހަރުގެ، އެކައުންޓިންގ" އެވެ. މި އަސާސްގެ ދަށުން

ހެދިފައި ރ ޓްރާންސްފަ ބޭންކް ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވަތަ އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ  ،ބަޔާން" ގައި ދެއްކޭނީ އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި
 ށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.ގައި ރެކޯޑުކޮކޭޝް ބުކް އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދީ  ނުވަތަ

މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލް އެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭފަހުން 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީައށް ހުށަހަޅައި އެ ބިލްތަކުެގ ރ މިނިސްޓަ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 30އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުޫނން 

 8ގެ ޤާނޫނު( ެގ )ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތު 2006/3ާޤނޫނު ނަންބަރު ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ މާލީ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން  ފައިސާ ނިމުނު
)ތޭރަ  13,534,070ޖުްމލަ  ކޮްށފައިވާ ޖެޓުންވަަނ އަހަރުގެ ބަ 2015ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދީފައިާވތީ، މިނިސްޓްރީގެ 

ޚަރަދު އެ އަހަރުގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރއަށް ޕޯސްޓް ކޮށްފައި މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ހަތްިދހަ( ރުފިޔާެގ 
 2015ޚަރަދުތައް،  މިނަމަވެސް،  އެވެ.ވަނަ އަހަރު 2016ވަނީ  ފައިވީނަމަވެސް، ކޭޝްބުކްގައި ރެކޯޑުކޮށް ފައިސާ ދައްކާ

ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައި "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން"  ވަނަ އަހަރުގެ
 އެކަށީގެންވާ ރިކޮންސިލިއޭޝަންެއއް ހެދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަރު ދައްކާފައިވާ ފައިސާ، ވަނަ އަ 2016ޓުން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ 2015މީގެ އިތުރުން، 
 ފާސްކުރެވުނު"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭަދ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ެރކޯޑުކުރަން ނުޖެހުނު ކަމުގައި ީވނަމަވެސް، "

ތައްޔާުރ " ގައި އެ ޚަރަދު ރެކޯޑު ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މި ދެ ބަޔާން ބަޔާން ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު  ބަެޖޓުން އެ ބަޖެޓާއި
"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިކް ، ކުރަންޖެހޭ ރިކޮންސިލިއޭޝަންއެކަމާގުޅިގެން ތައްޔާރު  ،ނަމަވެސްވީ ދެ "ބޭސިސް" އަކަށް ކުރެވެނީ 

ރޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން ގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުޮކށް 1.9.41ގެ  އެކައުންޓިންގ"

 ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙްކުރަން 

ވަކިން އެނގޭނެެހްނ މާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް 
ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުަމށާއި، އެއާއި އެއްގޮތަށް "ފައިސާ ލިބުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އިސްލާޙް ކުރުމަށް 

ވުނު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެ
އެކަމާގުޅިގެން  ،ނަމަ އަކަށްސްރުކޮށްފައިވަނީ ތަފާދު ދެ ބޭސިބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުެރވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" ތައްޔާ

ރޑް )އިޕްސަސް(: "އިންޓަރނޭ ،ތައްޔާތުކުރަންޖެހޭ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ޝަަނލް ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ
ތައްޔާރުކޮށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 1.9.41އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ 

 މާލީ ބަޔާންތަކާއެކު ޑިސްކްލޯޒް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވުން  .2

ގެ ބެލުމުގެ މިނިސްޓްރީ، ކުރުމަކާއި ނުަލއި ޢާްއމުކޮށް އިޢުލާނުއާއި އެއްގޮތަށް  8.15އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ ދަ
ތް ސަތޭކަ )ދުއިސައްތަ ތޭވީސް ހާސް ހަ 223,747 ޖުމްލަ، ކަށްތަކަމަރާމާތު މަސައްކަތްގެ މުނިއުފާ ޔޫތު ސެންަޓރުދަށުގައިވާ 

ިމ ، ރަން ޖެހުނީކު ތައްއިޢުލާން ނުކޮށް މި މަސައްކަތް .ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ ޚަރަދު  ސާޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔާ
ިމ ލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، ވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢު އް ކަމަށްކެތަތްމަސައްކަ ކުރަންޖެހުނުކީ ކުއްލިގޮތަކަށް ތަކަމަސައްކަތް
ކަން މުމަށްފަހުހުއްދަ ހޯދާފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިގެ ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީޚަރަދު ކުރުމަށް މި ށްތަކަމަސައްކަތް
ގައި ރެޜަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ތަކަށްމަސައްކަތް މިގޮތުން، މި. މެވެފާހަގަކުރަ

މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ިމ ގައި  2015ސެޕްޓެމްބަރ  17ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ގައި  2015އޮކްޯޓބަރ  27 އެދިފައިވަނީ
 . ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވާ

 ގޮތް ދިން  އިޞްލާޙްކުރަން ލަފާ 

އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް  ކޮށްދިނުމަށް އެންމެ އެމަސައްކަތް  އެ، ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ 25,000ލަ އަގު ޖުމް މަސައްކަތުގެ
 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ލިބޭ އަންދާސީ ،ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް 8.15ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ހޯދާނީ

ދައުލަތަށް އެންމެ ފަިއދާހުރި ގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި އަދި މިފަދަ މަަސއްކަތްތައް  ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ހިސާބުތައް ބަލައިގެން
  ދަންަނވަމެވެ.ދުރާލާ ރޭވިގެން ކުރުމަށް
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އެފްގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ހުރުމާއި .ޑީ .އެން .ބާރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް  .3
 ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވުން 

ނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ   ދުވަހުގެ 80 ފުންގެމުވައްޒަ 15ހއ. ބާރަށު ފުޓްސެލް ދަ
 ސް )ދުއިސައްތަ ފަންސާ 250,000ޖުމްލަ  ޖެޓުންބަ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މިނިސްޓްރީށް  ޚަރަދަހުރުމާއި ކެއުމުގެ

މި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ، ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު
އިރު، މި ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ރިކޮށް މި ޚިދުމަތް ހޯދާފަިއވާއެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަެމވެ. މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތެއް މެދުވެ

ނޑައެޅުމަށް ފަރާތެއް  ފައި ށް ާޢންމުކޮށް އިޢުލާނު ޮކށްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަ  8.15ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ކަ
މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ  ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަިދ، ަދއުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ެއއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ، އެނުވާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  8.22ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ރުމަށް ފަހުވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުބެހޭގޮތުން އެއްބަސް
  އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ތާއި ގުޅޭގޮތުންމި މަސައްކަ ،ވީނަމަވެސް

 ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙްކުރަން 

ދެމެދުގެ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނެ ފަރާތެއް  ރުފިޔާއާ  1,500,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000)ހ( 
 )ރ( ގައިވާގޮަތށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 8.15ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގެ 

މަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގެ )ށ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދު
  ގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައިވާ ގޮތަށް އެ ފަރާ 8.22

ރިކްރިއޭޝަން  ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރުމަކާއި ނުލައި  ގެ ފުޅަނދު .4
 ކުލަބާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވުން 

 )ފަންސަވީސް ހާސް( 25,000މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގާއެކު(  ،)ށ( ގައި 8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދު 
 މަސައްކަތެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ އެ )އެއް މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ 1,500,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ފަރާތެއް ހޯދާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްެގން ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަްއ 
 ްކެލސިފިކޭޝަން )އެން.ބީ.ސީ( އޮފް ބިއުރޯ ނޭޝަަނލް އި ގުޅުވައިގެން މިނިވަން ަފންސާހާ ބަލައިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާިއރު،

 އުލާން ޢިޢާންމުކޮށް  ،ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީގެ  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެން.ބީ.ސީ ފުޅަނދު އިން ތައްޔާރުކުރި 
ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާިއ ގެ  އެން.ބީ.ސީ މި މަސައްކަތް ، ިމގޮތުން. ވުނެވެފާހަގަކުރެނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށްކަން 

ޙަވާލު ކުރުމަށްފަހު އެ ކުަލުބން އެކިއެކި އަމިއްލަ ފަރާްތަތކާއި މަސައްކަތުގެ އެކި ބައިަބއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް 
 250,000ފައިވާ ދީއޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ހަމަޖައްސަ މި މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

)ސާޅީސް  45,500މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓުން ށް، ންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ގެ އިތުރަ ފަ)ދުއިސައްތަ
 ( ރުފިޔާ ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް ާހސް ފަސް ސަތޭކަ) 295,500އެކު ޖުމްލަ އާއި ފަސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ

 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ފުޅަނދުގެ  .ބީ.ސީއެންއެހެންކަމުން،  ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުން
 ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެއްގޮތަށް، އަދި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަްށކަން ގަވާއިދާއި
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 ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙްކުރަން 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  1,500,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންާވ  8.15ގަވާއިދުގެ 

 ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޙި ރުކާރުގެ ސަ  .5
 ޢަމަލު ކޮށްފައިވުން 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިުތންނަށް ދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތެއް  ،)ނ( ގައި  ގެ 8.15ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ )ހ( 
ކާނުލައި، ސަރުކާރުގެ ގައިވާ ފަދައިން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަ 8.25ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި އަދި އެ ގަވާއިދުގެ 

ސްޓް ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ އްސާ އޮންނަ ކުންފުްނޏަކާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ލިޙިމެޖޯރިޓީ 
 ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ 

 އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި، މަސައްަކތުގެ އަގާއި، މަސައްކަތް ހަާވލުުކރާ ފަރާތް ހިމެނޭޮގތަށް ިމނިސްްޓރީ
 ޓްރެޜަރީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުކަމަށްވެސް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި

 ހުއްދަ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ މަސައްކަތްތަކަށް ވާއެބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި، ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް
 ޖުމްލަކޮށް  ކަށްއަމަޝްރޫޢު ހުރިހާ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އަގު މަސައްކަތުގެ ތަކުގެމަޝްރޫޢު ވަކިވަކި ހުށަހެޅުމުގައި ހޯދުމަށް

 ކުރިޔަށް މަޝްރޫޢުތައް މި އިން  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އަދި،. ފާހަަގކުރަމެވެ އެދިފައިވާކަން ހުއްދައަކަށް
ނޑައެޅުމަކާއި  ޚަރަދު ދާނެކޮންމެ ަމޝްރޫޢަކަށް  ރަށްތަކާއި، ހިންާގނެ މަޝްރޫޢުތައް މި ީދފައިވަނީެވސް ހުއްދަ ގެންދިއުމަށް  ކަ

  .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ތަފްީޞލު ތަކުގެމަޝްރޫޢު ބައެއް ފާހަގަކުރެވުނު މިގޮތުން. ފާހަަގކުރަމެވެ ޖުމްލަގޮތެއްގައިކަން ނުލައި

 ޢަދަދު  ފައިސާގެ
 )ރުފިޔާ(

 # ތަފްޞީލް  ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ޙަވާލްކޮށްފައިވާ ފަރާތް  މަސައްކަތް

މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން  1,171,467
 )އެމް.ާއރ.ޑީ.ސީ( 

ނޑުެގ  ސ.ހިތަދޫ ސްޕޯރްޓސް ެއރީނާ ުފޓްސެލް ދަ
 މަަސއްކަތް 

1 

މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން  1,171,467
 )އެމް.ާއރ.ޑީ.ސީ( 

ނޑު ެގ  ސ.ހުުޅދޫ ސްޕޯރޓްސް ެއރީނާ ފުޓްސެލް ދަ
 މަަސއްކަތް 

2 

މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން  1,171,467
 )އެމް.ާއރ.ޑީ.ސީ( 

ނޑު ެގ  ސ.މަަރދޫ ސްޯޕރޓްސް ެއރީނާ ފުޓްސެލް ދަ
 މަަސއްކަތް 

3 

މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން  1,331,909
 )އެމް.ާއރ.ޑީ.ސީ( 

ނޑު ގެ  ގއ.ވިލިނގިލީ ސްޯޕރޓްސް ެއރީނާ ފުޓްސެލް ދަ
 މަަސއްކަތް 

4 

މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން  1,171,467
 )އެމް.ާއރ.ޑީ.ސީ( 

ނޑު ެގ  ސ.މީދޫ ސްޕޯރްޓސް ެއރީނާ ފުްޓސެލް ދަ
 މަަސއްކަތް 

5 

 
( ގދ. ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ދުވާ ޓްރެކަށް ފެންޖަހައި ރޯލަރުއަޅައި، އަދި މުޅި ސްޓޭޑިއަމްގެ ގޯތިތެރެ ވިނަ ނޮޅައި ށ)

)އެއް ސަތޭކަ ހަތަުރ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސައުވީސް( ުރފިޔާ އަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  104,424ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި )ނ(ގެ  8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ، ކޮށްފައިވަނީޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލު

ހޯދުމަކާއި ނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި  ންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ އި ޚިލާފަށްގޮތާ
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 އެ  ތުެގ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ،ގައި، ދައުލަ 8.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި  ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން

މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި ނުވާކަން ވެސް 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޑައަޅާފައި ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާޢިދުގައި މި  ،ބޭރުން ޢަމަލުކޮްށފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ތް އުޞޫލުގެއޮ  ކަ

 ހުރިގޮތަށްކަން  އަދި ދައުލަތަށް ެއންމެ ފައިދާ ޔަތުގެ ގަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްމަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއް
 ކަން ފާހަަގކުރަމެވެ.ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތް

 ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙްކުރަން 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެްއ ވާ ގޮތަށް، ގެ )ހ( ގައި 8.15 ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އުދަ
ފަދައިން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަކާނުލައި، ސަރުކާރުގެ ގައިވާ  8.25ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި އަދި އެ ގަވާއިދުގެ 

 ޙިއްސާ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުްނޏަކާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތުގެ  ގެ )ނ( ގައި  8.15 ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެދައު ،ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރާނަމަ

ބާވަތާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 
 އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި، އެ މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ހަރުމުދަލާއި ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް   .6

ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ އިދާރާތަކުެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
، މިގޮތުން .ޕްޑޭޓް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ)ހ( އާއި އެއްގޮތަށް އަ 7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ކުރިން ހޯދާފައިާވ ހަރުމުދަލުގެ ތަފްީޞލުތައް  ވަނަ އަހަރުގެ 2015ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓަރީ ތަކުގައި 
ފަދަ  ލަތު މުދާހުރި ޙާ މުދާ ހުރި ތަނާއި ،ބައެްއ ހަުރ މުދާ ހޯދި ތާރީޚާއި ހިމަނާފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރެުވނެވެ. އަދި މިގޮުތން

އެ މުދަލެއްގެ ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ކަމާއި، މައުލޫމާތުތައް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިނުވާމުހިއްމު 
 ކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.ނަމްބަރު ޖަާހފައި ނުވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގައި  2015ކޮށްފައިވާ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި،  މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓްގެ އިތުރުން، މީ
)ދުއިސައްތަ ތޭރަ މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް ހަތަރު  213,518,404ހުރި ހަރު މުދަލުގެ އަގުކަމަށް ހިމަނާފައިވާ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ  2015ޔާންތަކުގައި، ސަތޭކަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ އަކީ، ވަކިވަކި އިދާރާތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަ
)ދެ މިލިއަން އެއް ސަތޭަކ  2,165,307އިދާރާތަކުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގުކަމަށް ހިމަނާފައިވާ ޢަދަދުތަުކގެ ޖުމްލައަށްވުރެ 

ނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މިފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔާ މަދު ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި، 
ތަނުގައި  އަހަރު ފެށުނުއިރު ވަނަ 2015 ގައި ނޯޓް"  ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޒިންމާތަކުގެ މާލީ ލައިބްރަރީގެ "މިލްކިއްޔާތާއިނޭޝަނަލް 

  ނުވައެއް()ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ  645,509ވާ ހިމަނާފައި ގެ ގޮތުގައިހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގު
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ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގައި ހުރި ހަރު މުދާކަމަށް އެ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޢަދަދަށްވުރެ  2014ރުފިޔާއަކީ، 
 )ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ތިނެއް( އިތުރު ޢަދަދެއްކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. 341,293

ިއ ަހރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމައަށް ބެލެހެްއޓިފައި ނުވުމާ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ
މާީލ  ގެމިނިސްޓްރީ ،މުގެ ސަބަބުންކުށް ހުރު ހިސާބު ކުރުމުގައި ހަރުމުދަލުގެ އަގު އިވާއަދި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފަ

، ގައި 2015ބަރު ންޑިސެ 31، ގައި ހިެމޭނ މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައިއި އެކު ހިމަނާފައިވާ ިއތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭބަޔާންތަކާ

)ދުއިސައްތަ ތޭރަ މިލިއަން ފަސް  213,518,404ހިމަނާފައިވާ  މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގުކަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ
 ކަށަވަރު ކުރެވިފައި  ކަންހަރުމުދަލުގެ ސައްޙަ ޢަދަދުއަކީ ތަނުގައި ހުރި ސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތަރެއް( ރުފިޔާ

 .ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

 ދިންގޮތް  ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙް 

ގައިވާ ގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް )މުދާ ހުރިތަން، ލިބުނު ތާރީޚް، އަގު  7.01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގޭގޮތަށް( ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށާއި އެއާއި އެއްގޮތަށް އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަދި ފަހުން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް އެނ

ގެ )ރ( އަދި )ބ(  7.11އަގު މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ންޖެހޭ ތަކެތި ހަަމއަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެްނ އަހަރަުކ އެއްފަހަރު ޗެކު ކުރުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ަތނުގައި ހުންނަ 

 ދަންނަވަމެވެ.

 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން  ދިއްލުމުގެ  ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު  ހޯދަނޑު ފުވައްމުލަކު  .7

 ނުވުމާއި ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވުން  ހޯދާފައި ލިޔުމުން  ހުއްދަ  ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް )ހ( މިނިސްޓްރީ

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ފަާރތުްނ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެޭހ  ގެ 8.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ 
ޚިދުމަތެއް ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި އަދި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަކާނުލަިއ، ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންަނ 

ށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ލިސްޓް ކޮ
ހޯދައިގެްނ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވަންވާނީ  މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން 

ނޑު ފުފުވައްމުލަކު  ،ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓސްއިންކަމުގައިއެވެ. އެހެން ނޑު ދިއްލުމުގެ ހޯދަ ޓުބޯޅަ ދަ
އި ބިޑް ( ރުފިޔާއަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ)ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް 49,335މަސައްކަތް ޖުމްލަ 

 މަކާއި ނުލާކަންން ހޯދުގެ ހުއްދަ ލިޔެކިޔުމުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީނީ އި ނުލައި ހަވާލުކޮށްފައިވަކުރުމަކާ
ފޮނުވާފައިާވ  މިނިސްޓްރީއަށް ކުރަމެވެ. މީގެއިތުރުން މި މަސައްކަތަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ލަފާކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިންފާހަގަ

 ކޯޓޭޝަން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަެމވެ.

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން )ށ( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި 

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ހަވާުލ ކުރަންވާނީ އެ މަސައްކަތެްއ ކުރުވުމާއި ބެހޭ ގޮުތން 
ޔާންކޮށްފައި ގައި ބަ 8.22އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލު ކުރުމުގައި އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި ނުވާކަން 
މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަީނ ކޮން މަސައްކަތެއްކަމާއި މަސައްކަތުގެ އަގަށް ލިޔެކިޔުމުން  ރެވުނެވެ.ފާހަގަކު

 މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތް ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތްކަމާއި، މަސައްކަތް ، އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. އަދި
 .ފިޔަވަޅު އަޅަން އުނދަގޫވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެއި ގުޅިގެން މާނުކުރިނަމަވެސް އެކަ

 )ނ( އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވުން 

މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން ކަމަްށ ދައުލަތުގެ ތަންަތނުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަންާވނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީވަ 8.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކިހާމި ، ސަަބބުން ނުވުމުގެ ފުރިހަަމކޮށްފައި ޔެކިޔުންތައްލި ކަށަވަރުކޮށްފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަުކރެވުނެވެ.
 މުއްދަތެއް ނެގިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

  ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙްކުރަން 

އްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ޙި)ހ( ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ 
 ނުލައި އަދި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަކާނުލައި މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރާނަމަ، ކުންފުންޏަކަށް ބިޑްކުރުމަކާ

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  03/2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ: 
ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ވަނަ އިސްލާޙް( އާއި އެއްގޮތަށް، މި 9ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 

 ދަންނަވަމެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.22)ށ( އެއްވެސް ފަރާތަކާއި މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތަށް އެ ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ލިޔެކިޔުމުން  8.28)ނ( ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދުގެ 
 ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކަށަވަރުކޮށްފައި  ނިމުނުކަން  ށް ވެފައިވާ މުއްދަތައެގްރީމަންޓް ކުރެވިގެން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް، އެއްބަސް  .8
 ނުވުން 

 ކުރާ  ތަންތަނުން ޙަވާލުދައުލަތުގެ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 8.28ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަންާވީނ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުންނެވެ. ނަމަެވސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް 
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