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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR1/2009 :

 .1ތަޢާރަފު

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (04/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  2008ވަނައަހަރުގެ
އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެންނަ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށް ،އިސްލާޙުކުރަން ފާހަގަ ކުރެވުނު

ކަންކަމާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި

މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

މިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެއޮފީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި

ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

1

 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި އޭގެ މައްޗަށް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި އެރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ދެކަމެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  4ވަނަބައިގައި  4ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެއީ "އޮފީސް ހިންގޭނެ ރަނގަޅު ޢިމާރާތެއް އަވަހަށް
ހަމަޖެއްސެވުން"" ،އެސެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ"" ،ޑިޕްރިސިއޭޝަން )ބަލަށް ކެނޑުން(" އަދި "ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް" ،މިއެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ދެކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

(2.1

އޮފީސް ހިންގޭނެ ރަނގަޅު ޢިމާރާތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން :
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ހ.ސަންލީޓް ބިލްޑިންގ ގެ  3ފަންގިފިލާ )ޖުމުލަ 6390
އަކަފޫޓް(  2008ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މަހަކު  165,765ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް އެ އިމާރާތަށް އޮފީސް ބަދަލު ކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ،ފެށުނީއްސުރެންވެސް

އޮފީސް ހިގަމުން އަންނަނީ ކުއްޔަކާނުލާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ހިންގި
ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެވެ .ހަމައެއާއެކު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތަށް އޮފީސް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

މަރާމާތާއި އެ ބިލްޑިންގގައި އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ކުރެހުންތައް ނިންމަވައި އެއޮފީހަށް

ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް އާ އިމާރާތަށް އޮފީސް

ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތް ދޫކޮށްނުލައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ ޢިމާރާތުގައި ހުރި
އެހެން އޮފީސްތައް އެ ޢިމާރާތުންނެރެ އެ ޢިމާރާތްއެކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން

ދެއްވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވާތީއާއި ،އެ ޢިމާރާތުގައި އޮފީސް ހިންގައިފިނަމަ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އޮފީސް

ހިންގަން ބޭނުންވަނީކޮން ޢިމާރާތެއްގައިކަން އަދި މުޅިން ޔަގީންނުވާތީއެވެ .އެހެންކަމުން  4މަސް ދުވަސް

ފާއިތުވިއިރުވެސް އަލަށް ކުއްޔަށް ހިފި ޢިމާރާތަށް ބަދަލުވުން ނުވަތަ މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ތިބުމާމެދު
ވަކި ގޮތެއް އަދިވެސް ނިންމިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަލަށް ހިފި ޢިމާރާތުގެ ކުލި ދައްކަން ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ

ފައިސާ ވަނީ މިހާރުވެސް ހޭދަކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުން ،މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން ،ތިޔަ
އޮފީހުގެ

މަސައްކަތްތައް

ރައްޔިތުން

މިންވަރަށް

ބަލައިގަންނަ

ފޯރުކޮށްދީ ،ހަލުވި

ދުވެއްޔެއްގައި މަސައްކަތް

ގެންދެވުންވަނީ ދަތިވެފައި ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ވީމާ ،އޮފީހާ ހަވާލުވެފައިއޮތް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު
ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އޮފީސް ހިންގާނޭ ޢިމާރާތެއް އަވަހަށް ޚިޔާރުކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު
ކަމަށްދެކެމެވެ.
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(2.2

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް:

 1ޖެނުއަރީ  2008އިން ފެށިގެން  31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޖުމުލަ 3,352
މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއީ ހަފްތާއަކު  5ދުވަހު
މަސައްކަތްކުރާނަމަ ދުވާލަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  12މައްސަލަ ) (3352 ÷ 260އެވެ .މުޅި އޮފީހުގެ ޖުމުލަ 59
މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި  33ފަންނީ މުވައްޒަފުންކަމުން މިއީ ކޮންމެ ފަންނީ މުވައްޒަފަކަށް އަހަރަކު
ގާތްގަނޑަކަށް  101މައްސަލަ ) (3352 ÷ 33ނުވަތަ މަހަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  8މައްސަލައެވެ .މިއީ މިވަރުގެ
އޮފީހަކުން ރަނގަޅަށް މުޠާލިޔާ ކޮށްގެން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅޭ ވަރަށް ވުރެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަކަމާއި،
މިމައްސަލަތައް އަދިވެސްދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް
ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އިތުރުން ،ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ،ތިޔަ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
މަދު

ކުރެއްވުމާމެދު

ސަމާލުކަން

ދެއްވުން

ވަރަށް

މުހިއްމު

ކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޖަދުވަލު

4

އިން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން  2008ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  1,417މައްސަލަކަމާއި ،މީގެ
ތެރެއިން  406މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައި ކުޅައެއްބަޔާ ގާތްކުރާ ޢަދަދަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި
ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނ
 .3ނިންމު ް

މިހާރު އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން އޮފީހުން ހަވާލުވެފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއިއެކު
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އޮފީސް ހިންގާނޭ އިމާރާތެއް އަވަހަށް ޚިޔާރުކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓް

އަހަރީ ހިސާބުތައް )އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ،އަދި މިލްކިއްޔާތާއި ޒިންމާތައް(
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008

ޞަފްޙާ  34ގެ 1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  2008ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
 -1ފެށުން
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 09/2008ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( ގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި
ބުނެފައިވާ 2008 ،ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ރިޕޯޓެވެ.

 -2އޮފީސް ހިނގި ގޮތް
ހ .ތަޢާރަފް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނީ  07އޯގަސްޓް  2008ދުވަހު ތަޞްދީޤް ކުރެވުނު
ޤާނޫނޫއަސާސީގެ  220ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް
ހުންނާންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢްވާ ކުރުމާއި ،ދަޢްވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ،އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި
މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކަ އެއްއޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ޢައްޔަން ކުރެވުނީ  04ސެޕްޓެމްބަރ  2008ދުވަހުއެވެ.

ށ .އޮފީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

ވާޖިބުތަކާއި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރަންވާނީ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ދގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  220ވަނަ މާއް ާ

ބުނެފައިވެއެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  223ވަނަ މާއްދާގައި
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ.

)ހ( ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ އެންމެހައި ދަޢްވާތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން؛
)ށ(

ތަޙްޤީޤްކުރާ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ވަޒަންކޮށް ،ދަޢްވާއެއް އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަތަ

ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން؛

)ނ( ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް
ހއްދަކުރާ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިމެ ދަޢްވާ އުފުލުން؛
ު
)ރ( ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ،ހިންގާ ތަޙްޤީޤްތައް ބަލައި އެ ކަންކަން
ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން؛
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)ބ(

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ،ނުވަތަ ބަންދުކޮށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން
މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭނޭ ޙާލަތްތަކާއި ޝަރުޠުތައް މުޠާލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ،އެ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން؛

)ޅ( ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ
ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން މިފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަމެއް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް،
ކރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށް އަންގާ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުން؛
ތަޙްޤީޤް ު

)ކ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުން ،ޖިނާއީ ދަޢްވާއެއް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން

މ ޙަވާލުވުމާއި ،މިފަދަ ދަޢްވާތައް މުރާޖަޢާކޮށް ،އަނބުރާ
ހިންގަން ފަށާފައިވާ ޖިނާއީ ދަޢްވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއު ާ
ޖނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ދަޢްވާއެއް ކޯޓުން ޙުކުމެއް އިއްވުމުގެ ކުރީގައި އަނބުރާ
ގެންނަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެ
ގެނައުން؛

)އ( ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކާމެދު ދަޢްވާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ ދަޢްވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކޮށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމާއި ،ކޮށްފައިވާ ދަޢްވާއެއް އަނބުރާ ގެނައުން؛

ސތިއުނާފުކުރަން
)ވ( ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަކުން އިއްވާފައިވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އި ް
ހުށަހެޅުން؛

)މ( ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢްވާކުރުމުގެ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
)ފ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެހައި ހަމަތަކާއި ،ޤާނޫނާއި ،އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުން.

ނ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުމުގެކުރިން ކަންހިގަމުން ދިޔަގޮތް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ވަކި މުސްތަޤިއްލު އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރުމާ ހަމައަށް ޖިނާއީ
ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައް ަ
ޗށް ދަޢްވާ އުފުލުމާއި ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ
އެންމެހައި ދަޢްވާތަކާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ .މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގައި

ހިންގުނު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދިޔައީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި މާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ .އަތޮޅުތަކުގެ
ތެރެއިން ށ ،ބ ،ގއ ،ގދ އަދި އައްޑުއަތޮޅުގެ ކޯޓުތަކަށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޙާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވީ

އެއަތޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި އެޓޮލް އެޓަރނީންނެވެ .އައްޑުއަތޮޅު ފިޔަވައި ،އަނެއް  5އަތޮޅުގައި ތިއްބެވި އެޓޮލް އެޓަރނީން

މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޖަގަހަ ހަމަޖެހިފައިހުރީ އަތޮޅު އޮފީހުގައެވެ .އައްޑުއަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ
އައްޑުއަތޮޅު ބިއުރޯގެ ނަމުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އޮފީހުގައެވެ .މިދެންނެވުނު  5އަތޮޅު ފިޔަވައި ،އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ

ރތުން ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އަތޮޅު އޮފީހުން
ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަ ާ
ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅުންނެވެ .އެގޮތުން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ގ އެހީތެރިން،
އޮފީސް އުފެދުމާ ހަމައަށް އަތޮޅުވެރިން ެ

ރަށްރަށުގެ ކަތީބުން އަދި މުދިމުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢްވާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.
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 -3ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤާއިމް ކުރެވުނީ  04ސެޕްޓެމްބަރ  2008ކަމަށްވިއަސް،

ހއެވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ފުރަތަމަވެސް ހަމަޖެހުނީ  07ސެޕްޓެމްބަރ  2008ދުވަ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރެއްވި ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިދާރީ ދާއިރާގައި
މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންނެވެ .އެ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި މަޤާމު ޖަދުވަލު  1ގައި އެވަނީއެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ގ އޮފީސް އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން  07ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގެ ފަހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަޒީފާ
ޖެނެރަލް ެ
ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި މަޤާމު ޖަދުވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.

އޮނިގަނޑަށްވަނީ

 01ނޮވެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ

ބަދަލުގެނެވިފައެވެ.

މިގޮތުން

މުވައްޒަފުންގެ

ވަޒީފާގެ

އޮނިގަނޑަށް

ގެނެވުނު

ބަދަލާއިގުޅިގެން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކަށް އައިބަދަލާއި އަދި ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެހުނު ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި މަޤާމު ޖަދުވަލު
 3ގައި އެވަނީއެވެ.

 01ނޮވެމްބަރ  2008ން ފެށިގެން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ވަނީދެވިފައެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން  01ޖެނުއަރީ 2009އިން ފެށިގެން ،މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގަޑިއަށްވަނީ ބަދަލު

ގެނެވި ަ
ފއެވެ .މިގެނެވުނު ބަދަލުގެ ތެރޭގައި ،ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  07:30އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު
 16:00އަށް މަސައްކަތުގެ ގަޑި )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެއުމަށާއި ނަމާދުކުރުމަށް ދެވޭ ވަގުތު ހިމެނޭ

ގޮތުގެ މަތިން ،މަސައްކަތްކުރާ ގަޑީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 1 ،ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

ދޭގޮތަށް( ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

 2008ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު

ވަކިކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވީ ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް

ސައިންސަސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައްޔަން ކުރުމަށްފަހު  07ސެޕްޓެމްބަރ
 2008ދުވަހު ސަރުކާރު ހުޅުވުނުއިރު ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮޓަރީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މޭޒާއި ގޮނޑި
އާއި ސޯފާސެޓެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރުނީޗަރެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުނީޗަރ ހޯއްދަވައި ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ޓްރެޜަރީ އިންނެވެ .އޮފީސް ހިންގަން ލިބުނު ތަނުގެ ޖާގަ ދަތިކަމުން ،މި އޮފީހުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތް ކުރައްވާ

ޤާނޫނީ ވަކީލުންކުރެ ކޮންމެ ވަކީލަކަށް މޭޒެއް ބަހައްޓާނެ ޖާގަނެތުމާއެކު  2009ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ މެދަކާހަމައަށް
ހުރިހާ ވަކީލުން ތިއްބެވީ ކޮންފަރެންސް މޭޒެއްގެ ވަށައިގެންނެވެ .ކޮމްޕިއުޓަރާއި ،މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްވެސް ކޮންފަރެންސް

އވަންޖެހުމުން ދަޢްވާ ކުރުމަށް މިއޮފީހަށް
މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށުގައި މަސައްކަތް ކުރަ ް

ލިބިފައިހުރި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނެއްގައި ގެންދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތކެއް ދިމާވަމުން
މީގެއިތުރުން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރަން ލިބުނު ޢިމާރާތުގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ަ

ދިޔައެވެ .މިގޮތުން ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް ހައެއް ނުވަތަ ހަތް ފަހަރު ކަރަންޓު ކަނޑައިގެންގޮސް ،ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެއެވެ.
ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކޮށްދެއްވުން އެދި ،ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްފަހު،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008

ޞަފްޙާ  34ގެ 4

އެންމެ ފަހުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގައި ދަންނަވައިގެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ މުޅިން ޙައްލު ކުރެވުނީ  2008ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މެދެއްހައި ހިސާބުގައެވެ.

ޕޓެމްބަރ  2008ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދި 7 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2008
 4ސެ ް

ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ދަންނަ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އިދާރީ ކަންކަން

ދަންނަ މުވައްޒަފަކު ނެތުމުން ،އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވައި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ

ރމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަތީ ކަމުގެ ފަންނު އެއްވެސް ވަރަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ،
ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކު ު

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ .މިކަން މިގޮތަށް މެދުވެރިވުމުން ،އެބޭފުޅުންގެ އަޞްލު
މަސައްކަތް

ކަމަށްވާ،

މައްސަލަތަކުގައި

އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދަޢްވާ

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތަށްވެސް

ނުހަނު

ބޮޑު

ހީނަރުކަމެއް

ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރުމާއެކު ،އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ،އެއިރު
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތައް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި ފަރާތް ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

ޕަބްލިކްވާރކްސްގައި މި އޮފިހުންދިއައީ ދަންނަވަމުންނެވެ .އަދި އެކަމަށް އެއްވެސް ހައްލެއް އެ މިނިސްޓްރީން ހޯއްދަވައި

ށ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ދެއްވާފައިނުވާތީ ،އޮފީސް ހިންގުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަ ް

ޓްރެޜަރީގައި ދެންނެވުމުން ހ .ސަންލީޓް އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތުގެ  3ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުއްދަ  2008ވަނަ

އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެ މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން 01 ،ނޮވެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެން  5އަހަރު

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހ .ސަންލީޓްގެ  3ފަންގިފިލާ ވަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައެވެ .އަދި ކުއްޔަށް ި
ހފި އިމާރާތައް އޮފީސް
ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތްކޮށް އޮފީހަށް ހޯދަންޖެހޭ ވާރކް ސްޓޭޝަންތަކާއި ،ގޮނޑި

މޭޒުފަދަ

ތަކެތި

އަދި

ޖަހަންޖެހޭ

ޕާރޓިޝަންތަކާއި

ގންނަންޖެހޭ
ެ

ކަރަންޓަށް

ބައެއް

ބަދަލު

އަދި

ނެޓްވޯކިންގެ

ކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ
މަސައްކަތްތަކުގެ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދާ އެމަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަނި ޮ

ފަރާތުން ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ،އެ އޮފީހުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މެދެއްހާތަނުގައި މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މިހާރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ކުލި

މާބޮޑުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މި އޮފީސް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް އެކުގައި މިއޮފީހަށް ދެއްވިދާނެކަމަށްވަނީ

ވިދާޅުވެފައެވެ .އަދި މިޢިމާރާތުގެ  4ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކ ސަރވިސް ޑިވިޜަން ހިނގަމުންދިޔަ ޢިމާރާތަށް
ކައުންސިލް  03ޖެނުއަރީ  2009ގައި ވަނީ ކުރީގެ ޕަބްލި ް

ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ހިނގަމުންދާ  2ފަންގިފިލާވެސް ޖަނަވަރީމަހު ހުސްކޮށް
މިއޮފީހާ ޙަވާލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދިޔައީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.
 08ޖެނުއަރީ  2009ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް

އޔާގެ އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މައުޞޫމާއި އެއޮފީހުގެ
އަޙްމަދު އަސްޢަދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރި ް
ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަފީޤުއާއި އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މިއޮފީސް މިހާރު

ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތުގައި ދާއިމީ ގޮތުގައި ތިބުމަށް މިއޮފީހުގެ ޢިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާއި އޮފީހަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ
ތން  2009ވަނަ އަހަރުގެ މިއޮފީހުގެ ބަޖެޓަށް
ތަކެތީގެ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ އުޞޫލެއްގެ މަ ި

އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްޢަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
ދންނެވުނު ގޮތަށް ސްޓޭޓް
މި ެ

މިނިސްޓަރ

އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ،

މިއޮފީސް

ހިންގުމަށްޓަކައި

ހ .ސަންލީޓްއެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތުގެ  3ފަންގިފިލާ މަހަކަށް 165,765/-ރ) .ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008

ޞަފްޙާ  34ގެ 5

ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ(ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ހިފާފައި ވަނިކޮށް ،އެޢިމާރާތަށް ބަދަލުނުވެ މިހާރުތިބި ޢިމާރާތުގައި މިއޮފީސް

ވހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  7,856,263/45ރ) .ހަތްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ
ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ  5އަހަރު ދު ަ
ފަންސާސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސްލާރި( ކުޑަވެގެންދާތީއާއި ،މިއޮފީސް މަރާމާތަށާއި

ނހެން ކަންތައްތަކަށް  2008ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅުނު ފައިސާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  7.5މިލިޔަން ރުފިޔާ
އެހެ ި

 2008ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީވެފައިވާތީއާވެސް އެކުގައެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ،މިހާރު މިއޮފީސް ހިނގަމުންދާ މުޅި ޢިމާރާތް
ލިބޭނޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވަމުންގެންދެވި ނަމަވެސް ،މުޅި ޢިމާރާތް ލިބުން ލަސްވަމުންދާތީއާއި،

ފސް ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ތިބުމަށް ޢިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާއި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ
މިއޮ ީ
ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހި ލަސްވަމުންދާތީ ،އެކަމާ އަޅުގަނޑު ނުހަނު ކަންބޮޑުވެއެވެ .މިކަން

ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ،މިވަގުތު މިއޮފީސް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ޖާގަ އަދިވެސް ކުޑަކަމުން ،މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
ނިންމަންޖެހޭ ހަލުވިމިނުގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ކަންތައް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވެފައިވާތީއެވެ .އަދި

އެކަމުގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ނުބައި އަސަރުތަކެއް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.

 -4އަތޮޅުތަކުގައި ދަޢްވާ އުފުލުމުގެ ކަންތައް
ހދ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި

ހުންނަ

ސަރަޙައްދީ

ތަރައްޤީގެ

މަޝްރޫޢުތައް

ބަލަހައްޓާ

އޮފީހުގައި

 09ނޮވެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހު މިއޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮފިން ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދަނީ ހއ.
އަދި ހދ .ގެ ރަށްތަކަށެވެ .އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އައްޑު އަތޮޅު ބިއުރޯގެ

ނަމުގައި ހިނގަމުންއައި އޮފީސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އައްޑުއަތޮޅު ގޮފީގެ ގޮތުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ .މީގެ

އިތުރުން ށ .ބ .ގއ .އަދި ގދ .އަތޮޅުގައި މިއޮފީހުގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ،އެއިން ކޮންމެ

ޅއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުގައިވާ ޖަގަހައެއްގައި ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ .މިދެންނެވުނު  5އަތޮޅު ފިޔަވައި
އަތޮ ެ
އެހެން އަތޮޅުގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ ހިންގުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކާ ވާހަކަދެކެވި މައްސަލަ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި ކޯޓުން

ކަނޑައެޅުއްވުމުން ،މައްސަލަ ހިންގުމަށްޓަކައި މިއޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންދަނީ ފޮނުވެމުންނެވެ .އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މިއޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓާއި
މިއޮފީހާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެން ،މައްސަލަ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވުމުން ،މިއޮފީހުގެ ވަކީލުން ނުވަތަ

އެހެން އަތޮޅެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަކީލަކު ،މައްސަލަ ހިންގުމަށް ކޯޓަށް ފޮނުވުމީ ،ޚަރަދު ކުޑަގޮތެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.
ނަމަވެސް ،މިދެންނެވުނު ގޮތަށް ވަކީލުން ފޮނުވުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި ރަށު ކޯޓުތަކަށް ޖިނާއީ މައްސަލަ ހިންގުމަށް

ލކުން ހަމަޖައްސަން ޖެހުމަކީ ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވަކީލުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް އެހެން އުޞޫ ަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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-5

ޖެނެރަލްގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފީހަށް

މައްސަލަތަކުގެ

ހުށަހެޅުނު

ޢަދަދާއި،

އެމައްސަލަތައް

ހުށަހެޅިފަރާތްތަކާއި ،މައްސަލަތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުމުން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ކުރެވެމުން ދިޔަ ޖިނާއީ

މައްސަލަތަކުގެ މަސައްކަތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަދަލުވިއެވެ .އެގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ހުށަހެޅުނު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޯޓަށް ހުށަނޭޅިއޮތް ،ޖުމްލަ  1059މައްސަލަ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ވާރުތަވިއެވެ .މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމިނެނީ

 2007ވަނަ އަހަރުގެ  19މައްސަލައާއި  2008ވަނަ

އަހަރުގެ  1040މައްސަލައެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 1211 ،މައްސަލަ

ހުށަހެޅި ަ
ފއިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވާރުތަވި  1059މައްސަލަ އާއެކު ޖުމްލަ 2270
މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2008ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ގއި ޕްރޮސިކިއުޓް
އޮފީސް އުފެދުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއެކު 2008 ،ވަނަ އަހަރު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތު ަ

ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށްހުށަހެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ  1417މައްސަލައެވެ .އެމައްސަލަތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް
ޖަދުވަލު  4ގައި އެވަނީއެވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު 3000 ،އަށްވުރެ

ގިނަމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .ދެންއެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ  120އަށްވުރެ

ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓްއެވެ .މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުއްވި އެހެންފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައިހިމެނެނީ އަތޮޅު އޮފީސް ަ
ތކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކެވެ .މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު

ޖަދުވަލު  5ގައި އެވަނީއެވެ.

 -6ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
 7އޮގަސްޓް  2008ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާ އިޢްތިރާފު ފިޔަވައި ،އެހެން އިޢްތިރާފްތައް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެއް ނުބެލެވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިހާރު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެފައި ،މިހާރު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 24/76ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަކީ ،މިފަދަ ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް ވަޒަންކޮށް ،އެ ހެކިތަކުގެ

މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ،މިޒަމާނަށް ފެތޭ ޤާނޫނަކަށް ނުވާތީ ،މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުން
އެބަދެއެވެ .އަދި ،ފުރިހަމަ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން މެނުވީ،

މިދެންނެވި މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ލިބޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ،މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލަކީވެސް ،ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި

ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ބިލެކެވެ .އެބިލުގައި ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކުށާއި އަދަބު ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ،އެކި އެކި
ދިފާޢުތަކާއި

ކުށުން

ބަރީއަވުމަށް

ބޭނުންކުރެވޭނެ

އެހެނިހެން

ވަޞީލަތްތައްވެސް،

އެބިލުގައި

ވަރަށް

ސާފުކޮށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެބިލާއެކު ،ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނެއްވެސް ފާސްވެގެން ދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަކާ އެކުގައެވެ .އަދި އެފަދަ ޤާނޫނުތަކެއް

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ،ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިބިދިނުމުގައި،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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އަދި އެޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމާއެކު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީގެ

އެކުލަވާލެވުނު

އިތުރުން،

އަލަށް

މަޖިލީހުން

ޑއަޅަންވާނެކަމަށް،
ކަނ ަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު،

މިހާރު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނުތައް ބާޠިލްވާނެކަމަށް އޮވެފައި ،މިގޮތުން ބާޠިލްވާ
ޤާނޫނުތައް

ރައްޔިތުންގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

298

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެގޮތުން މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އަދި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނެތުމުން ،ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ
މަސައްކަތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދެއެވެ.
އަދި،

މިއޮފީހަށް

މިހާރު

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތަކުގެ

ތެރެއިން

ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ

މައްސަލަތަކަކީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ،ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ،ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ކުރާ އެކިއެކި ކުށްތަކުގެ

މައްސަލަތައް ކަމަށްވާއިރު ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަކީ،
މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙްތަކެއް ގެނެވޭއިރު ،މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުހެލިވުމަށް ދެވޭ ފަރުވާއާއި ،އެފަރުވާ

ދެވެމުންދާއިރު،

އެމީހެއްގެ

މައްޗަށް

ތުހުމަތު

ކުރެވިފައިވާ

މަސްތުވާތަކެތި

ބޭނުންކުރުމުގެ

މައްސަލަތައް،

ނުވަތަ

މަސްތުވާތަކެތި ގަތުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ އެކިއެކި ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކެއްވެސް
ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަވަސް ގޮތެއްގައި އިޞްލާޙް

ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ.

މިދެންނެވި ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ،މިއޮފީހަކީ މުޅިން އަލަށް އުފެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާއަކަށްވާތީ ،ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ޤާބިލް ފަންނީ ބޭފުޅުން މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމެހެއްޓޭނޭ ގޮތެއް

ހަމަޖެހުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ،މިއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެންވާ
ތަޢްލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައިދިނުމާއި ،އެކިއެކި ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢްވާކުރުމަށް ތަޚްޞީޞްވެފައިވާ ،އެކުށަކާ ގުޅޭ

އެކިއެކި ކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢްލޫމާތާއި ތަޢްލީމާއި ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން މިއޮފީހުގައި ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން
މއްސަލަތައް ފަދަ ،ޚާއްޞަ ހުނަރު ބޭނުންކޮށްގެން
ބޭނުންކަމެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ،ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ ަ

ތގެ މައްސަލަތަކުގައި ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ތަޢްލީމާއި
މައްސަލަތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓްކުރާންޖެހޭ ޒާ ު
ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން މިއޮފީހުގައި ތިބެންޖެހެއެވެ .އަދި މިދެންނެވި ފަދަ ތަމްރީންތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިއޮފީހަށް

ލިބުމަކީވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ.

ގންވާ
މީގެއިތުރުން ،މިއޮފީސް އުފެދިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ،މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީ ެ

ޤނޫނީ
ާ
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ތަނަވަސްވެފައެއް ނުވެއެވެ .މިއޮފީހުގައި ކުރާ

މަސައްކަތްތަކަކީ ،ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވެފައި ،އެފަދަ މަސައްކަތެއް
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ،ހިމޭން ،ހަލަބޮލިކަންކުޑަ މާޙައުލެއް ނެތުމަކީ މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށް ނުރަނގަޅު

ގއިގެ މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޙައްލު
އަސަރުތަކެއް ފޯރާނެކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މިއޮފީހުގެ ޖާ ަ

ނުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމް ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް

ގތަކަށް މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރުމަކީ ،މިހާރު މިއޮފީހަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް
ކުރަމުންނުދާނޭ ޮ
ގޮންޖެހުމެވެ.
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ޞަފްޙާ  27ގައިވާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން  2008ވަނަ އަހަރު މި

އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓް ނަމްބަރ  1993އަށް  11,665,477ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބިފައިވެއެވެ .ޑިސެމްބަރުގެ
ނިޔަލަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ  4,207,197ރުފިޔާއެވެ .މިއީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ

ރތްތަކަށް ކުރިޔަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާވެސް
)ފިކްސްޑް އެސެޓްސް( ގަތުމަށް ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި އެކިފަ ާ

ހިމަނައިގެންނެވެ .އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ނުކުރެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އަނބުރާ
ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ  7,458,280ރުފިޔާ އެމް.އެމް.އޭ ގައިވާ ބަޖެޓް އެކައުންޓްގައި ހުރި ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ2008 .

ޔއެވެ .މި
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ލިބުނު ބަޖެޓްގެ އިތުރުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ  5,654ރުފި ާ

ފައިސާ އަކީ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމާއި މިފައިސާވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކާފައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 2008ވަނައަހަރުގެ މި އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ
މުސާރައަށާއި ،މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔަށާއި އަދި މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އާއި
ބޮޑެތި އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށެވެ .މިގޮތުން ހަރުމުދަލަށް  425,655ރުފިޔާ ،އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން
އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  2,550,476ރުފިޔާ ،އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު ފައިސާއާއިއެކު ޢިމާރާތުގެ
ކުއްޔަށް ޖުމުލަ  497,295ރުފިޔާ ،ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ހިންގުމުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ

ޞުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ރައްދުކުރަމެވެ.

ދަތިތަކާއެކުވެސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުން

އެކަށީގެންވާ

މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ .އަދި

ރަނގަޅުގޮތެއްގައި

މަސައްކަތް

ކުރުމުގައި ،ނުހަނުގިނަ

ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ

އެހުރިހާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި

ކޯޓުތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކުންނާއި ރަށު އޮފީސްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ
އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މިއޮފީހުން ކުރަމުން ގެންދާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް މުސްތަޤްބަލްގައި މިހާރަށްވުރެ
ހަރުދަނާ ކުރެވި އެކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި މިއޮފީހުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުވަމުން ދިއުމެވެ .މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންގެ
މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.
އާމީން !

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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ޖަދުވަލު1 -
 2008ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި މަޤާމު
މަޤާމް

ނަން
1

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

2

އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު

ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަމީހާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

7

އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

8

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

9

އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

10

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

11

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

12

އަލްއުސްތާޛާ އިޙްސާނާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

13

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ތައުފީޤް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

14

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

15

އަލްއުސްތާޛާ ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

16

އަލްއުސްތާޛާ ނާފިޒާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

17

އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

18

އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

19

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

20

އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ ޙަސަން

ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ

21

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމްސޫދާ

އެޑްމިން އޮފިސަރ

22

އަލްފާޟިލާ ޒުބޭދާ އިދްރީސް

ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ

23

އަލްފާޟިލާ ޒޫނާ ޢީސާ

ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ

24

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަލީ

ސެކްރެޓަރީ

25

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުޒާނާ

ސެކްރެޓަރީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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26

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ

ސެކްރެޓަރީ

27

އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު އަޙްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

28

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސާޖިދާ

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ

29

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙަސީނާ

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ

30

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙަނީފާ

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ

31

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް

ސީނިއަރ އެޓޮލް އެޓަރނީ

32

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޢު

ސީނިއަރ އެޓޮލް އެޓަރނީ

33

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

އެޓޮލް އެޓަރނީ

34

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އެޓޮލް އެޓަރނީ

35

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

36

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިޙްސާނާ ރަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008
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ޖަދުވަލު2 -
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން  07ސެޕްޓެމްބަރ 2008ގެ ފަހުން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަޒީފާ ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި މަޤާމު

މަޤާމު

ނަން
1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ

ސީނިއަރ ޑެޕިއުޓީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

2

އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިބްރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

3

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަލީމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

4

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

5

އަލްފާޟިލާ ޝަޒީނާ ރިޔާޒް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

6

އަލްފާޟިލާ މަންޝަމް ނަސީމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

7

އަލްފާޟިލް ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

8

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސާނިލާ

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

9

އަލްފާޟިލާ ލީނާޒް ޖަމީލް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

10

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިނާޒް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

11

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

12

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސުއާދު ޞާލިޙު

ސެކްރެޓަރީ

13

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުވަރު

ސެކްރެޓަރީ
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އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު އަޒުވަތު

ސެކްރެޓަރީ
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އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިކްރާމް

ޕިޔޯނު
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އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ ޢުޘްމާނު
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ޖަދުވަލު3 -
 01ނޮވެމްބަރ  2008ން ފެށިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު
ބަދަލާއިގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކަށް އައިބަދަލާއި އަދި ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެހުނު ބޭފުޅުންގެ
ނަމާއި މަޤާމު

މަޤާމު
1

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ކުރިން ހުރި މަޤާމް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ބަދަލުކުރެވުނު މަޤާމު
ސީނިއަރ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
)ގްރޭޑް (3

2

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ

-

ސީނިއަރ ޑެޕިއުޓީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

3

އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިބްރާހީމް

-

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

4

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަލީމް

5

އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޖެނެރަލް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ސީނިއަރ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
)ގްރޭޑް (3

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު
6

7

މާހިރު

ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އިސްމާޢީލް

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (3

ސީނިއަރ ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (2
ސީނިއަރ ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

8

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަމީހާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (3

10

އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

11

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

12
13
14
15

އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ
ޢަބްދުލްމުޙްސިން
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރުކްޝާނާ
އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ
އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އިޙްސާނާ މުޙައްމަދު
ވަޙީދު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008

ޞަފްޙާ  34ގެ 15

16

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ތައުފީޤް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

17

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

18

އަލްއުސްތާޛާ ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

19

އަލްއުސްތާޛާ ނާފިޒާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

20

އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމް

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

21

އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

22

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް

ސީނިއަރ އެޓޮލް އެޓަރނީ

23

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޢު

ސީނިއަރ އެޓޮލް އެޓަރނީ

24

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

އެޓޮލް އެޓަރނީ

25

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އެޓޮލް އެޓަރނީ

26

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

27

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

28

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ސީނިއަރ

ޑިސްޓްރިކް

ޕަބްލިކް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

)ގްރޭޑް (1
ސީނިއަރ

ޑިސްޓްރިކް

ޕަބްލިކް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

)ގްރޭޑް (1
ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (2
ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (2

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

29

އަލްފާޟިލާ ޝަޒީނާ ރިޔާޒް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

30

އަލްފާޟިލާ މަންޝަމް ނަސީމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ
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31
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32

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސާނިލާ

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

33

އަލްފާޟިލާ ލީނާޒް ޖަމީލް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

34

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިނާޒް

އެސިސްޓެންޓް އެޓޮލް އެޓަރނީ

ޑިސްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް (1

35

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

36

އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ ޙަސަން

ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ

ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (2

37

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމްސޫދާ

އެޑްމިން އޮފިސަރ

ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

38

އަލްފާޟިލާ ޒުބޭދާ އިދްރީސް

ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (4

39

އަލްފާޟިލާ ޒޫނާ ޢީސާ

ސީނިއަރ ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (3

40

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޢަލީ

ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (2

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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41

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުޒާނާ

ސެކްރެޓަރީ

ސެކްރެޓަރީ )ގްރޭޑް (2

42

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ

ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

43

އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު އަޙްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

44

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސާޖިދާ

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

45

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙަސީނާ

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

46

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޙަނީފާ

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

ސެކްރެޓަރީ

ސެކްރެޓަރީ 2

48

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުވަރު

ސެކްރެޓަރީ

ސެކްރެޓަރީ )ގްރޭޑް (2

49

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިބްރާހީމް

ސެކްރެޓަރީ

ސެކްރެޓަރީ )ގްރޭޑް (2

50

އަލްފާޟިލާ ސާޖިދާ އަޙްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (2

51

އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު އަޒުވަތު

ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (2

47

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސުއާދު
ޞާލިޙު

52

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝިފާން

-

ސެކްރެޓަރީ )ގްރޭޑް (2

53

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

-

ސެކްރެޓަރީ )ގްރޭޑް (2

54

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް

-

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ )ގްރޭޑް (2

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިޙްސާނާ

ސެކްރެޓަރީ

އެސިސްޓެންޓް ކޭސްވޯކަރ )ގްރޭޑް (1

56

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިކްރާމް

ޕިޔޯނު

މެސެންޖަރ

57

އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ ޢުޘްމާނު

ޕިޔޯނު

މެސެންޖަރ

58

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އިބްރާހީމް

މަސައްކަތު

59

އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ މުޙައްމަދު

55

ރަޝީދު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މަސައްކަތު
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ޖަދުވަލު4 -
 01ޖެނުއަރީ  2008ން  31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ

1

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން

406

2

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވުމާއި ދައުލަތުގެ އަމުރުތަކާއި ޚިލާފުވުން

339

3

ވައްކަން

194

4

މާރާމާރީ ހިންގުން

97

5

ޒިނޭ

77

6

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކުރުން

59

7

ލައިސަންސް ނުނަގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ދުއްވުން

54

8

ބަދްއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

40

9

ފޭރުން

30

10

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

22

11

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން

19

12

ޚިޔާނާތް

13

13

ބަނގުރާ

8

14

ކުޑަކުދިންނާމެދު ބަދްއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

8

15

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލު ހިންގުން

7

16

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅުން

7

17

ނަސަބު /ދަރިލެއްވުން

5

18

އެކްސިޑެންޓް

5

19

ކައުންޓަރފީޓް ކުރުން

5

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
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20

ވަކި މީހަކަށް ނުލައްވާ ގޮތަށް ވިހެއުން

4

21

ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުންދިނުން

3

22

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން

3

23

މަރު

3

24

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވުން

2

25

ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދެއްކުން

2

26

އިހުމާލު

2

27

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރާނަފުޅަށް ގެއްލުންދިނުން

1

28

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމާއި ބެހެއްޓުން

1

29

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވޯޓުލާ ސަރަހައްދަށް ވަނުން

1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ

1417

އެކި ސަބަބާހުރެ އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަ

607

ހުށަނޭޅި ހުރި މައްސަލަ

1451

ދަޢްވާ ހުށަހަޅަން އޮފީސްތަކުން ފޮނުއްވި ޖުމްލަ

3475
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ޖަދުވަލު5 -
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢަދަދު
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް

ޖުމްލަ

1

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

3020

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންސް

124

3

ހއ .އަތޮޅު އޮފީސް

28

4

ލ .އަތޮޅު އޮފީސް

23

5

ނ .އަތޮޅު އޮފީސް

19

6

ގދ .އަތޮޅު އޮފީސް

15

7

ޏ .އަތޮޅު އޮފީސް

13

8

ރ .އަތޮޅު އޮފީސް

12

9

ޅ .އަތޮޅު އޮފީސް

10

10

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

9

11

ހދ .އަތޮޅު އޮފީސް

9

12

ފ .އަތޮޅު އޮފީސް

9

13

ށ .އަތޮޅު އޮފީސް

8

14

ކ .އަތޮޅު އޮފީސް

8

15

އއ .އަތޮޅު އޮފީސް

6

16

ގއ .އަތޮޅު އޮފީސް

6

17

ބ .އަތޮޅު އޮފީސް

6

18

އދ .އަތޮޅު އޮފީސް

5

19

މ .އަތޮޅު އޮފީސް

5

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008

ޞަފްޙާ  34ގެ 20

20

ތ .އަތޮޅު އޮފީސް

3

21

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ

3

22

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

2

23

ކަމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް

2

24

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

1

25

ސުޕްރީމް ކޯޓް

1

26

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

1

27

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

1

28

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

1

29

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް

1

30

ވ .އަތޮޅު އޮފީސް

1

ޖުމްލަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

3352
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތައް

ސަފްހާ
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މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 -1ތަޢާރަފް
 1.1މި ރިޕޯޓާއެކު ޞަފްޙާ  27އިން  34ގައި ހިމެނިފައި މިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުރިޕޯޓާއި،
މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާއި ،އަދި މި ރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ތަފްސީލްނޯޓް ވަނީ މިއޮފީހުން ބަލާ
އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ.

 1.2ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫން  9/2008ގެ ދަށުން މިރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ އޮޑިޓުން
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ،ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައެވެ .އެހެންކަމުން މި އޮފީހުން މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ޖަވާބުދާރީވާނީ

ފަރާތް ތަކަށެވެ.

 -2ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
 2.1ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު  9/2008ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މާލީކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން އެއޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ހަގީގަތާއެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު
ބަލަހައްޓައި ،އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތައް މި އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
 2.2މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ،ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް އެ އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި ،އެ ހިސާބުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި
އިތުބާރުހުރި މާހައުލެއް އޮފީހުގައި ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި؛ އެއްވެސް މަކަރެއް ނުވަތަ އޮޅުވާލުމެއް ،ނުވަތަ

 4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އާބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 33 23 939 :ފެކްސް 33 16 430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި އެހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު

ކުރުމާއި؛ އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނުން

ކުރެވިފައިވާނަމަ އެފަދަ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަން ދިމާވާ ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި
އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
 -3އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

 3.1އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އަހަރީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެހިސާބުތަކާ މެދު އޮޑިޓަރޖެނެރަލް
ހސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް
ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ .އެހެންކަމުން މިއޮފީހުން އަހަރީ ި
އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމްކުރާ ގޮތުން

ގ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގިފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް،
މިއޮޑިޓް ެ
އަދި އަހަރީ ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑެތި އެއްވެސް އޮޅުވާލުންތަކެއްނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ.

 3.2އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރީ ހިސާބުތައް ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް
ހޯދައިގެން އެއިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިސާބުތައް ރަނގަޅުތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ .މި މަސައްކަތް

ރޭވި ހިންގާފައިވަނީ އޮޑިޓަރުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ،ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި ،އަދި ޙަޤީޤަތާއި

އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައްބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާހައުލުގެމައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން،
އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި،

މުޅި އަ ަ
ހރީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާފައިވާގޮތްވެސް މިއޮޑިޓްގައި ބަލާ މުޠާލިޢާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 -4އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތ ް
ައ

 4.1އޮފީސް ހިންގޭނެ ރަނގަޅު ޢިމާރާތެއް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުން  :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ހިންގުމަށްޓަކައި ހ.ސަންލީޓް ބިލްޑިންގ ގެ  3ފަންގިފިލާ )ޖުމުލަ  6390އަކަފޫޓް(  2008ވަނަ އަހަރުގެ
ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މަހަކު  165,765ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ އިމާރާތަށް

އޮފީސް ބަދަލު ކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ،ފެށުނީއްސުރެންވެސް އޮފީސް ހިގަމުން
އަންނަނީ ކުއްޔަކާނުލާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ކުރީގެ ފެކަ ް
ލޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެވެ .ހަމައެއާއެކު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތަށް އޮފީސް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

މަރާމާތާއި އެ ބިލްޑިންގގައި އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ކުރެހުންތައް ނިންމަވައި
އެއޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް އާ

އިމާރާތަށް އޮފީސް ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތް ދޫކޮށްނުލައި ބޭނުން ކުރަމުން

ގެންދަނީ އެ ޢިމާރާތުގައި ހުރި އެހެން އޮފީސްތައް އެ ޢިމާރާތުންނެރެ އެ ޢިމާރާތްއެކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވާތީއާއި ،އެ ޢިމާރާތުގައި އޮފީސް

ހިންގައިފިނަމަ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އޮފީސް ހިންގަން ބޭނުންވަނީކޮން ޢިމާރާތެއްގައިކަން އަދި
މުޅިން ޔަގީންނުވާތީއެވެ .އެހެންކަމުން  4މަސް ދުވަސް ފާއިތުވިއިރުވެސް އަލަށް ކުއްޔަށް ހިފި ޢިމާރާތަށް

ސ ލިބިފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ތިބުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް އަދިވެސް ނިންމިފައި ނެތުމުގެ
ބަދަލުވުން ނުވަތަ މިހާރުވެ ް

 4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އާބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 33 23 939 :ފެކްސް 33 16 430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ސަބަބުން އަލަށް ހިފި ޢިމާރާތުގެ ކުލި ދައްކަން ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަނީ މިހާރުވެސް

ހޭދަކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުން ،މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން ،ތިޔަ އޮފީހުގެ

މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދީ ،ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި މަސައްކަތް ގެންދެވުންވަނީ

ދަތިވެފައި ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ވީމާ ،އޮފީހާ ހަވާލުވެފައިއޮތް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަލުވިކަމާއެކު
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އޮފީސް ހިންގާނޭ ޢިމާރާތެއް އަވަހަށް ޚިޔާރުކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށްދެކެމެވެ.

 4.2އެސެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ  :އިކްވިޕްމަންޓާއި ފަރުނީޗަރ ފަދަތަކެތި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ފިކްސްޑް
އެސެޓް ރަޖިސްޓަރ އެއްގައި ހިމަނުއްވުމަށްފަހު އެފަދަ ތަކެތި ރަގަޅަށް ވަކިކުރަން އެނގޭނެގޮތަށް އެތަކެތީގައި

ނަންބަރު ޖައްސަވައިގެން އެތަކެތި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މި

އޮފީހުން ތިޔަ އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރގައި ގާއިމުކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށް ފިކްސްޑް އެސެޓްސް ރަޖިސްޓަރ ގާޢިމުކޮށް

ބެލެހެއްޓެވުން ވެސް މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 4.3ޑިޕްރިސިއޭޝަން )ބަލަށް ކެނޑުން(  :ނޯޓް  2.3ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަދައިން  2008ވަނަ އަހަރު
އެއްވެސް ހަރުމުދަލެއް ބަލަށްކަނޑައި ޑިޕްރިސިއޭޓް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 4.4ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް  1 :ޖެނުއަރީ  2008އިން ފެށިގެން 31
ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޖުމުލަ  3,352މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ހގަ ކުރެވެއެވެ .މިއީ ހަފްތާއަކު  5ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާނަމަ ދުވާލަކަށް
އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމުގައި ފާ ަ

ގާތްގަނޑަކަށް  12މައްސަލަ ) (3352 ÷ 260އެވެ .މުޅި އޮފީހުގެ ޖުމުލަ  59މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި
ތިއްބެވި  33ފަންނީ މުވައްޒަފުންކަމުން މިއީ ކޮންމެ ފަންނީ މުވައްޒަފަކަށް އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 101

މައްސަލަ ) (3352 ÷ 33ނުވަތަ މަހަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  8މައްސަލައެވެ .މިއީ މިވަރުގެ އޮފީހަކުން

ރަނގަޅަށް މުޠާލިޔާ ކޮށްގެން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅޭ ވަރަށް ވުރެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަކަމާއި،

މިމައްސަލަތައް އަދިވެސްދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލަތައް

ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އިތުރުން ،ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ،ތިޔަ އޮފީހަށް

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މަދު ކުރެއްވުމާމެދު ސަމާލުކަން ދެއްވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޖަދުވަލު  4އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން  2008ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 1,417
މައްސަލަކަމާއި ،މީގެ ތެރެއިން  406މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައި ކުޅައެއްބަޔާ ގާތްކުރާ

ޢަދަދަކީ މަސްތުވާތަކެއް ާ
ޗއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އާބިލްޑިންގ ،އަމީނީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން 33 23 939 :ފެކްސް 33 16 430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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 -5ދެކޭ ގޮތް
 5.1މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ޕެރެގްރާފް  4.1އިން  4.4ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި

އެއިގެ އަސަރުތައް ފިޔަވައި ،މި ރިޕޯޓާއެކުމިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަ އަހަރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ،އަދި އެ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެއޮފީހުގެ
މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތައް ހުރި މިންވަރު ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކުވައި ދޭ

ހިސާބުތަކެއް ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 5.2އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ،އަދި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ހިސާބު
ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 11މާޗް 2009

އިބްރާހީމް ނަޢީމް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް
 31ޑިސެމްބަރ ނިމުނު އަހަރު

ނޯޓް

2008

އާމްދަނީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު

3
4

ގަޑީލާރި އާއި ޖޫރިމަނާ

ޖުމުލަ އާމްދަނީ

11,665,477
5,654
11,671,131

ޚަރަދުތައް
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

2,550,476

ކަނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު

6

172,368

އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި

7

240,929

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

8

29,230

ތަކެތި އުފުލުމާއި މުވާޞަލާތާއި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

618,399

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކާފައިވާ އާމްދަނީ ފައިސާ

4

3,611,402
5,654

ޖުމުލަ ޚަރަދު

3,617,056

ާކ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ކުރިޔަށް ދައްކާފައިވާ އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ނުހިމަނާ ހުރި ބ ީ

8,054,075

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ހޭދަވި )ފިކްސްޑް އެސެޓްސް(

10

425,655

އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރިޔަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ )ޕްރީ ޕޭމަންޓްސް(

11

170,140

ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ބާކީ

7,458,280

މި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިހިސާބުތަކުގައި
އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ .އެކަމަށް މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވަނީ -:

މަރިޔަމް ޢަލީމް
ޞަފްޙާ  29ޞަފްޙާ  34އަށް ހިމެނިފައިވާ ނޯޓް ތަކަކީ މިރިޕޯޓްގެ ބަޔެކެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ޑ .ޖެނެރަލް

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓު

) 31ޑިސެމްބަރގައި ހުރި(

ނޯޓް

2008

މިލްކިއްޔާތު )އެސެޓްތައް(
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ )ފިކްސްޑް އެސެޓްސް(

12

425,655

ބޭންކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ

13

7,609,193

އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ )ޕްރީ ޕޭމަންޓްސް(

11

170,140

ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު

8,204,988

މާލީ ޒިންމާތައް )ލައިބިލިޓީތައް(
އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ

14

150,913

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުނުކުރެވި ހުރިބާކީ

7,458,280

ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތައް

7,609,193

މާލީ ޒިންމާތަކަށްވުރެ މިލްކިއްޔާތު އިތުރުވާ މިންވަރު

15

595,795

ޞަފްޙާ  29ޞަފްޙާ  34އަށް ހިމެނިފައިވާ ނޯޓް ތަކަކީ މިރިޕޯޓްގެ ބަޔެކެވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް
1

ތަޢާރަފް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނީ  07އޯގަސްޓް  2008ދުވަހު ތަޞްދީޤް ކުރެވުނު ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 220

ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަންވާނޭކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު  9/2008ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢްވާ ކުރުމާއި ،ދަޢްވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ،އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި
މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކަ އެއްއޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ .މި އޮފީސް

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.
2

އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް
ތިރީގައިއެވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ހުރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
ނުގެނެހެވެ .އަދި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ލިބެންހުރީ ފައިސާއާއި ،ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައްވެސް

ހިމަނައިގެން "އެކްރޫއަލް" އެކައުންޓިންގ ގެ އުސޫލުންނެވެ.
2.1

އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް
ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .އަދި

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުކުރެވުނުއިރު ،އަދި ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތްއިރު ،އަދި މާލީ ޒިންމާ ނަގަން
ޖެހުނު އިރު އަދާކުރި އަގުކަމުގައިވާ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް" ގެ އުސޫލުންނެވެ.

2.2

ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް
މިއޮފީސް އުފެދިފައިވަނީ  2008ގައި ކަމުގައިވާތީ  2008ގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގައި ހާމަކުރާނެ ކުރީއަހަރުގެ
އެއްވެސް ހިސާބެއްނެތްކަމުން މިރިޕޯޓްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ  2008ގެ ހިސާބުތައް އެކަންޏެވެ.

2.3

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުމުދާ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދިފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ "ޑިޕްރިސިއޭޝަން" ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އަދަދެއް "ބަލަށް

ކަނޑާފައި" ނުވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރަމަވެ.
2.4

އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
އޮފީހަށް

ގަނެފައި

ބަހައްޓައިގެން

ބޭނުންކުރުމަށް

ހޯދުނު

ތަކެއްޗަށް

ކުރެވޭ

ޚަރަދަކީ

މުޅި

ބަޖެޓްގެ

ނިސްބަތުންވެސް ވަރަށް ކުޑަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކަމުން މިކަމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ހިމަނާފައިވަނީ ޚަރަދުކުރެވޭ

އަހަރުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު

2008

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް

11,665,477

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު

2008

3

4

ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާ

5,654

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ސީދާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުން
މިފައިސާވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ.

5

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

2008

ކޯޑް

ތަފްޞީލް

ބަޖެޓަށް ލިބުނު

ޚަރަދުކުރި

1.01

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

2,136,940

1,362,006

1.02

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ޕޮކެޓް މަނީ

-

-

1.03

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ

867,371

563,295

1.04

މަތީ ތައުލީމުގެ އެލަވަންސް

214,652

182,165

166,768

61,522

43,033

37,581

-

-

1,600

3,481

-

-

-

-

34,500

9,800

-

-

96,000

61,900

503,394

268,726

4,064,258

2,550,476

1.05
1.06
1.07
1.08

ފަންނީ އެލަވަންސް

ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެލަވަންސް

ރަމަޟާން މަހުގެމުނާޞަބަތުގައި ދޭހާއްޞަ އިނާޔަތް

މެޑިކަލް އާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް

1.12

ދ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތުން ޭ

1.14
1.15

ދކުރާތީދޭ އެލަވަންސް
ށރަށުގައި ވަޒީފާ އަ ާ
ނރަ ް
އަމިއްލަ ރަށް ފިޔަވައި އެހެ ް

1.16
1.17
1.21

ދ އެލަވަންސް
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ޭ

ދކުރާތީދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް
ރށުގައި ވަޒީފާ އަ ާ
ނރަށް ަ
އަމިއްލަ ރަށް ފިޔަވައި އެހެ ް
މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސް އާއި ފެމިލީ

އެލަވަންސް

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދެވޭ ފައިސާ

ޖުމުލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް

6

ކަނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު

2008

ކޯޑް

ތަފްޞީލް

ބަޖެޓަށް ލިބުނު

ޚަރަދުކުރި

3.01

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

1,092,728

25,405

3.02

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

117,394

-

3.05

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

93,015

68,580

3.06

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

104,207

78,383

3.07

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު

25,000

ޖުމުލަ

7

1,432,344

އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެތި

172,368

2008

ކޯޑް

ތަފްޞީލް

ބަޖެޓަށް ލިބުނު

ޚަރަދުކުރި

4.01

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި

216,000

91,499

4.03

އިލެކްޓްރިކް އާބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި

5,921

6,921

4.04

ސްޕެއާރޕާރޓްސް ހޯދުން

30,000

-

4.05

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި ،ދިދަ ފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

120,000

-

4.06

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައި ފަދަ ތަކެތި

72,000

56,107

4.08

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

4,350

4.09

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

30,400

10,583

4.10

ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

9,000

7,644

4.14

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދޭތަކެތި

562,469

64,751

4.15

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި

12,000

3,424

1,062,140

240,929

ޖުމުލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް

8

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

2008

ކޯޑް

ތަފްޞީލް

ބަޖެޓަށް ލިބުނު

ޚަރަދުކުރި

5.01

ރމަށް
ތ ކު ު
ޢިމާރާތް މަރާމާ ު

26,000

24,210

59,000

4,400

5.03

ނ
ތ ކުރު ް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާ ު

-

570

5.06

ނ
ތ ކުރު ް
ފަރުނީޗަރ މަރާމާ ު

1,500

50

86,500

29,230

5.02

ނ
މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރު ް

ޖުމުލަ

9

ތަކެތި އުފުލުމާއި މުވާޞަލާތާއި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

2008

ކޯޑް

ތަފްޞީލް

ބަޖެޓަށް ލިބުނު

ޚަރަދުކުރި

6.01

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

10,800

12,097

75,000

22,388

13,500

951

90,000

1,488

497,295

331,530

41,400

5,171

33,000

-

-

-

61,650

28,058

-

-

2,000

139

42,000

-

33,110

39,588

-

3,276

18,000

8,400

45,980

-

3,000

388

305,400

164,925

1,272,135

618,399

6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.16
6.21
6.24
6.25

ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
ލ
ޢިމާރާތުގެ ކު ި

ދ
ޖަލްސާ ،ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނާރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަ ު

ދ
ރ ޚަރަ ު
ބޯފެނާއި ފާހާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކު ާ
ދ
ޢާއްމު ފައިދާއަށް ޗާޕްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޚަރަ ު
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދު

ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު

ތަކެތީގެ ކުލި

އިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ދ
ޢިއްލާން ،އިޝްތިހާރު ،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަ ު

އަހަރީ ފީ

ފ
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށްދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީ ީ

ދ
މެހެމާނުންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

ދއްކާ ފައިސާ
ބޭންކް ޗާޖާއި އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ަ

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

ޖުމުލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް

 10އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

2008

ކޯޑް

ތަފްޞީލް

ބަޖެޓަށް ލިބުނު

9.01

ފަރުނީޗަރ

1,835,450

46,495

9.03

މެޝިނަރީ އާއި ބޮޑެތި އިކްވިޕްމަންޓްސް

1,652,150

372,790

9.04

ރެފަރެންސް ފޮތް

25,000

-

9.08

އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް(

4,500

-

9.12

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

218,000

6,370

3,735,100

425,655

ޖުމުލަ

 11އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރިޔަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ )ޕްރީ ޕޭމަންޓްސް(

2008

ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ )1މަހުގެ ފައިސާ(

165,765

ސްޓެލްކޯ

195

 3ދަތުރަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ

4,180

ޖުމުލަ

ޚަރަދުކުރި

170,140

 12އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ )ފިކްސްޑް އެސެޓްސް(
މުވާސަލާތުގެ

ފަރުނީޗަރއާއި

މެޝިނަރީ އާއި

ތަކެތި

އިކުއިޕްމަންޓް

އިކްއިޕްމަންޓްސް

އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި

0

0

0

0

މިއަހަރު ހޯދުނު

6,370

46,495

372,790

425,655

އަހަރު ނައްތާލެވުނު /ގެއްލުނު  /ވިއްކާލެވުނު

0

0

0

0

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ތަކެތި )ގަތް އަގުގައި(

6,370

46,495

372,790

425,655

ޖުމުލަ
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު )ރުފިޔާ އިން(

އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް
 13ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ

2008

އެމް.އެމް.އޭ އެކައުންޓް ނަންބަރު  1993ގައި ހުރި ފައިސާ

7,609,193

ޖުމުލަ

7,609,193

2008

 14އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާއަދާ ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

150,914

ޖުމުލަ

150,914

2008

 15މާލީ ޒިންމާތަކަށްވުރެ މިލްކިއްޔާތު އިތުރުވާ މިންވަރު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ )ފިކްސްޑް އެސެޓްސް(

)(10

425,655

އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ )ޕްރީ ޕޭމަންޓްސް(

)(11

170,140

ޖުމުލަ

595,795
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