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  ޤަުއމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އޮޑިޓްކުރުން.

  

ދައުލަތުގެ ވަީސލްަތތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ރައްިޔތުނަްނށް ޖަވާބުދާރީުވން  ،އޮޑިޓްކުރުމާއި

ބޮޑުކޮށް ހަރުދަނާކުރުވުަމށް ޓަކައި، ފުރިހަމަައށް ހިސާބިުކތާބު ބެެލހެްއޓުމުގެ ަކންތައް ހުރި ޮގތެއްގެ  

ްތިޞާދުކުރުމާއި، ކުރަންވީ  މައްަޗށާއި، ދަުއލަތުގެ ވަސަީލތްތުަކގެ ޭބުނނިްހފައިގެންޚަރަދުކުރުމުގައި އިޤ

ރަނގަޅު މޮޅު ގަޮތށް ކަންކުރުމާއި، ބޭުނންވާ ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ކްަނތައް ހުރި ޮގތެްއގެ މައްޗަށް،  

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީަހށާއި ރައްިޔތުނަްނށް ރިޕޯޓުކުރުން.  

  

މިނަިވން  މާއި ރައްިޔތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހޯދައިޭދ،ދަުއލަތުގެ ދާއިރާ އޮޑިޓްކޮށްގެން ގައު

  ންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ، ރާއްޖޭގެ އެންެމަމތީ އޮޑިޓް އިދާރާއަށް ވުން. ޕޮްރފެޝަނަލް އަދި ބޭނު
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ދައަުލތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޖަވާބުދާރީވުމާއި، ހާމަކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަން  ޖަވާބުދާރީކުރުވުން:

  ިއތުރުކުރުވައި ހަރުދަނާކުރުވުން.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހާއި ރައްޔިތުންނަށާއި މަޞްލަޙަތު  ބޭނުންތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން:

 ގޮތުގައި ދެމިއޮތުން.ހިމެނޭ އެހެން ފާަރްތތަކަށް ބޭނުންތެރި މުއައްސަސާއެއްގެ 

  ނަމޫނާ ދައްކައިދީގެން އިސްވެތިބެ ކުރިއަށް ދިއުްނ. މާދިރީ އިދާރާ:

 ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް އުފެއްދުން:ންގެމަސައްކަތްތެރި އުންޓިންގެ ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާވެރިއެކަ

ރައްޤީކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިސާބިުކތާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އޮޑިޓްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާ ތަ

  ޕްޮރފެަޝނަލް ބޮޑީއެއް އުފެއްުދން.ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

 

 ނަޒާހަތްތެރިކަން

 މުސްތަޤިއްލުކަން

 ހަގީގަތަށް ބުރަވުން، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން

 ްޓުންސިއްރު ހިފެހެއ

 މަސައްކަތްތެރި ކަން ތަޖްރިބާވެރި
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 5............................................................................ޓަރ ޖެނެަރލްގެ ބަސްއޮޑި

 7.............................ތަޢާރަފް ރިޕޯޓުގެ އަހަރީ އޮފީހުގެ ސަރަހައްދީ ދެކުނު އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

 9..................................................................ތަޢާރަފް އޮފީހުގެ ސަރަޙައްދީ ދެކުނު

 12.......................................................އޮޑިްޓތައް ކޮށްފައިވާ އޮފީހުން ސަރަޙައްދީ ދެކުނު

 14..............................ކްަނތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްތަކުން ކޮށްފައިވާ އޮފީހުން ސަރަހައްދީ ދެކުނު

 26.....................................................................ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ހިންގުނު

 27.............................................................ހަރަކާތްތައް މުހްިނމު އެހެނިހެން ހިންގުނު

 28.................................................ސްޓޭންޑަރޑްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި އޮޑިޓްތަކުގެ

 29..................................................................................ރިޕޯޓިންގ އޮޑިޓް

 31...........................................އެޅުން ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ އެއްގޮތަށް ރިކަމަންޑޭޝަންތަކާ އޮޑިޓް
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ޖަނަވަރީ  31ވަނަ އަހަރު ގެ އޮޑިްޓތަކުގެ ތެރެއިން  2017އަދި  2016: ލޯަކލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު 1ޖަުދވަލު 
ު ކައުންސިލްތަކުގެ ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނ 2019

 33...........................................................................................ތަފްސީލް

ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖަނަވަރީ  31ވަނަ އަހަރު ގެ އޮިޑްޓތަކުގެ ތެރެއިން  2017: ސްކޫލްތަުކގެ މާލީ އަހަރު 2ޖަދުވަލު 

 34......................................................މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު ސްކޫލްތަުކގެ ތަފްސީލް

 ގެ 2019ޖަަނވަރީ  31ތެރެއިން  އޮޑިޓްތަކުގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2017އަހަރު  މާލީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ރީޖަނަލް: 3 ޖަދުވަލު

 35........................ތަފްސީލް ސްެނޓަރތަކުގެ ހެލްތް އަދި ހޮސްޕިޓަލް ލެޓަރ ނިންމުނު މެނޭޖްމަންޓް ނިޔަލަށް

ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖަނަވަރީ  31ގެ އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2017: މެޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މާލީ އަހަރު 4ޖަދުވަލު 

 36.............................................މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތަފްސީލް

ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖަނަވަރީ  31ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ކުރެވުނު އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުގެ ތެރެއިން  2018 :5ޖަދުވަލު 

 37......................................................ތަކުގެ ތަފްސީލް އިދާރާެލޓަރ ނިންމުނު  މެނޭޖްމަންޓް

ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ފީލްޑް މަސައްކަތް  2019ޖަނަވަރީ  31ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2018: 6ޖަދުވަލު  

 38....................................................................ނިންމިފައި ނުވާ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލް

ގެ  2019ޖަނަވަރީ  31ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ީފލްޑް މަސައްަކތް ނިންމާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  2017: 7ޖަދުވަލު 

 38.....................................ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ރިޯޕޓާއި މެނޭޖުަމންޓް ލެޓަރ ނިމުނު ތްަނަތނުގެ ތަފްސީލް
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 رحمة المبعوث على والسالم والصالة  ،العالمين رب  الحمد
  .أجمعين وصحبه آله وعلى ، األكرم األجل  محمد سيدنا ،للعالمين

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް ހުށަހަޅައިުލމަކީ އަޅުގަނަޑށް  2018އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ 

  ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުަފލެކެވެ.

ވަނަ ދުވަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތަކާ އަޅުގަނޑު ހަވާލުވިއިރު އެންމެ   24ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2014

ސްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓްތައް ނިންމާ އެ އޮޑިޓްތަކުގެ މުހިންމު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހެދީ ދަުއަލތުގެ މަސްއޫލު އޮފީ

ގެ އިރާދަފުޅާއެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގއަށާއި އޮޑިޓް هللا އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކަށީގެންވާ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމެވެ. މާތް 

ހުރި ގިނަ އޮޑިޓްތަކެއް އޭރު  ލޮގްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއެކު، ބެކް

  ނިންމާ، ގިނަ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މިހާރު ވަގުތުގައި ާޝއިޢު ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. 

 އަޅުގަނޑު އިސްކަން ދިން ދެވަނަ ކަމަކީ ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެްނމެ ބޮޑު އެއް  2018އަދި  2017، 2016ތައްޔާރުކުރުވުމަށް އެހީތެރިވެިދނުމެވެ. މިގޮތުން 

މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނެ ފޯެމޓް 

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފަންނީ އީެހތެރިކަން ދިނުމާއި ހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ހަދައިދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ދިނުމެވެ. އެކަންކަމުގެ އެދެވޭ ަނތީޖާ ފެންނަން ފަށައިފި ކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކަން ދިނީ އިޮޑޓްތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގެ ާމލީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް  ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އިސް

އޮޑިޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި

އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު   ،އެއްކަމަކީ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅު، އާދެހަމަޖެއްސުމެެވ. އެގޮތުން ކުރެވުނު 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި   ގއ. އަތޮޅު އަދި ގދ. އަތޮޅުގައި ސިޓީ،

ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަޫދގައި ދެވަނަ   2015ަރ ޑިސެމްބ 1ޔުނިޓްތައް އޮޑިޓްކުރާނެ ސަރަޙައްދީ އޮފީހެއް 

  ފަހަރަށްޤާއިމުކުރުމެވެ.

ވަނަ ައހަރުގެ ތިންމިއީ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ ޮއފީސް ދެވަނަ ފަހަަރށް ހުޅުވުނު ފަހުން، އެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރާ އެ އޮފީހުގެ 

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދެކުނު  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ެއންމެ މުިހންމު 2018 ،އާދެ

އިދާރާގެ އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު  68ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްކޮށް ނިންމާފައިވާ  2018ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން 

  ޚުލާޞާއެވެ. މައްސަލަތަކުގެ
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އެކަމުން  ، ވި ގޮތެއްގައި ވަގުތުގައި ކުރުމާއިދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުގެ އަމާޒަކީ އެ އޮފީހުން ކުރާ އޮޑިޓްތައް ދެމެހެއްޓެނި

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިންގުން ހަރުދަނާވެ ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުވުމެވެ. ދައުލަތުގެ ިއދާރާތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ 

ެއްކަމުގައިވާތީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ކުރުމަށްޓަކައި މި އޮފީހުން ދޭ ލަފާއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުޙިއްމު ކަމ

މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހުން ދަނީ މަސައްކަތް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެޜެޜަރީއާ ގުޅިގެން ޙާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރުމަށް މި އޮފީ

 ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅުގައި

  ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.  ،ގެ އިރާދަފުޅާއެކުهللا މާތް  ،ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އޮޑިޓް ވެސް

ލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިން އޮޑިޓުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި އެދެނީ ދައު އަޅުގަނޑު

 އިސްރާފާއި ކޮރަޕްޝަނާއި، ހިއްޕެވުމަށާއި، މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގެވުމުގައި ޖަވާބުދާރީވެ ޒިންމާ ނެންގެވުމަށާއި

ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި  ޤައުމު އެދޭ ފާގަތި މުސްތަޤްބަލަށް ރައްޔިތުންނާއި ،ޚިޔާނާތް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި

  ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގަދައަޅުއްވައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. 

  ލައްވާށި! އާމީން.ބަރަކާތް هللا ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަކުގައި މާތް ޤައުމަށް ރައްޔިތުންނާއި

  

  1440ޖުމާދަލް އާޚިރާ  8

  2019 ފެބްރުއަރީ 13
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ވަނަ އަހަރު ިހންގި ގޮތުގެ މައްޗަށް  2018އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް މިއީ 

ވަނަ އަހަރުގެ އެ އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެެވ. މި ރިޕޯޓު މައިަގނޑު ގޮތެއްގައި  2018ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ފީހުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮީފހުން ކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ 2018ބިނާކޮށްފައިވާީނ، 

ވަނަ  2018މި އަހަރީ ރިޕޯޓުަގއި  ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އޮޑިޓްތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގެ

ނިންމާފައިވާ ވަނަ ައހަރުގެ ަޖނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ފީލްޑް މަސައްކަތް ނިންމާ، 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރތައް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެެވ. ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ދެވަނަ ފަހަރަށް 

ގައި ކަމަށް ވުމުން، މިއީ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް މި ފަހަރު ހުޅުވުނު  2015ޑިސެމްބަރު  1ހުޅުވާފައިވަނީ 

  ިތންވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.ފަހުން ޝާއިޢުކުރެވޭ އެ އޮފީހުގެ 
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ރާއްޖޭގެ ، ދެުކނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަކންކަމުގެ ތެރެއިން

ުތުރު ބުރި އާއި ހުވަދު އަތޮޅު އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ (އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް) އާއި ދެ އަތޮޅު (ހުވަދު އަތޮޅު އ

މާލީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިޔަފާރިތަކުގެ ދެުކނު ބުރި) ގައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާާރތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ 

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެ ތަންތަނުގެ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުވުމަށް ޓަކައި

ޤާއިމުކުރެއްވި އޮފީހެކެވެ. ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ ައންނަނިވި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

  އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އޮފީހުގެ އަހަރީ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިގެން ކުރުމެވެ.

   

 ުދަށުން ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު ޮއފީސްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ާޤނޫނުގެ ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި  ރައުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިނޭންޝަލް އޮިޑޓްތައް

ިޓީއާއި ދެ ނިންމުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން އެންމެ ދެުކނުގެ ދެ ސ
ައތޮޅުގައި ހިންގާ އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ަކވަރޭޖް އިތުރުކޮށް ފައިނޭންަޝލް އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ 

 ؛މަސްޫއލު އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން
 ޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއާއި ދެ އަތޮޅުގައިވާ ލ

ދަށުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަހަރީ މާލީ ބަާޔންތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރުމާއި އަދި މާލީ 
 ؛ބަޔާން ތައްޔާރުނުކުރާ ކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްކުރުން

 ެވިޔަފާރިތަކުގެ އަތޮޅުގައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއާއި ދ 
 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓާއި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓާއި ސްޕެޝަލް އޮޑިޓްތައް ކުރުން؛

  ެއެްނމެ ދެުކނުގެ ދެ ސިޓީއާއި ދެ އަތޮޅުގައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީްސތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގ

ކަމާ ގުޅޭ  ،ކުރުމަށްޓަކައި އެ ތަްނތަނަށް ބޭނުްނވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއިމާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 

އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއާއި ދެ އަތޮޅުގައި ގާއިމުޮކށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ 

އޭރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފަތުޙީއެވެ.  ،ވަނަ އަހަރު 2002އޮފީހެއް ފުރަތަމަ ހުޅުވައިދެއްވީ 

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހުޅުވި މި އޮފީސް އޭރު ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ 

ައްޑޫ ހިތަދޫގައި ވަކި އިމާރާތެއް އިމާރާތެއްގައެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހަށް އ

  ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 2006އެ އިމާރާތުގައި އޮފީސް ހިންގަން ފެށުނީ  ،ިބނާކުރެވި
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އޭރު  ،ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި 2008މާރިޗު  1

އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން  ،ދީ ގޮފި ނުވަތަ އޮފީސް ބަންދުކޮށްއައްޑޫގައި ހިްނގަމުން ގެންދިޔަ ދެކުނު ސަރަޙައް

ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުން މާލޭ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. އަދި ދެުކނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ހިންގަމުން 

ން އެ އިމާރާތް ގެންދިޔަ އިމާރާތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭނުންކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ފުލުހު

ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ ަމހު އައްޑޫގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި  2012 ،ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް

  ބަޔަކު މީހުން ަވނީ އެ އިމާރާތުގައި ހުޅުޖަހައި، ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އެ އިމާރާތް އަންދާލާފައިވެއެވެ. 

  

ާއި ދެ އަތޮޅުގައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކްުނުފނިތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ޚާއްޞަ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއ

ދެކުނު  ،އޮފީހެއް އަލުން ހުޅުވުމަށް ނިްނމެވީ މިހާރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާތު އެވެ. އެގޮތުން

އަންދާލި އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަަރލް އެސެސްމަންޓެއް  ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ިހންގުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިަތދޫގައި ހުރި

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އިންޖިނިއަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެުދނެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރަށް 

ޭނުންކުރެވޭނެ މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ އިމާރާތަކީ މަރާމާތުކޮށްގެން ރައްކައުތެރިކަމާއި އެކު ބ

ވަނަ އަހަރު އެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރެވުނެވެ.  2015 ، އިމާރާތެއް ކަމަށް އިންޖިނިއަރުން ލަފާ ދެއްވުމާ އެކު

ވަނަ އަހަރީ  67އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ، ގައި 2015ޑިސެންބަރު  1އިމާރާތް އެއްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުަރތަމަ އޮޑިޓަރު އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ،ުއްތު ބިލްޑިންގ" (އާދެ"އިސްމާޢީލް ކަލޭގެާފނު ތ، ދުވަހު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އޮޑިޓަރ  ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވި ޝަޚްޞިއްޔަތު) ގެ ނަމުން އިމާރާތަށް ނަންދެވި

-އޮފީހާއި އެއް އިމާރާތެއްގައި އެންޓި ފީސް އަލުން ހުޅުވުނެވެ. އަދި މިޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮ

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަންގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ވެސް ހަމަ އެ ދުވަހު ހުޅުވުނެވެ. މި ދެ އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވީ 

 ކަން ކުރައްވާފައިވާ އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބު

  ޖިހާދެވެ. هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

  

 3އޮޑިޓް މެނޭޖަރާިއ،  1އޮޑިޓަރުން ( 8ވަނަ އަހަރު ދެކުނު ސަރަޙަްއދީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކޮްށފައިވަނީ  2018

މުވައްޒަފުންނެެވ. އަދި  2އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރުްނ) އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ  4ލީޑަރުންނާއި  އޮޑިޓް ޓީމް

ވަނަ އަހަރު ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުގެ ުމވައްޒަފުްނގެ މުސާރައަށާއި އޮޑިޓް ދަތުރުތަކަށާއި އިދާރީ އަދި  2018

   ރުފިޔާއެވެ. 2,457,036ޚަރަދުވެފައިވަނީ  އެހެނިެހން ކަންކަމަށް ޖުމްލަ
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ދެުކނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން ކުރުމަށް ރާވާ އޮޑިޓްތަކަކީ ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ އެހެން އޮޑިޓްތަކެކޭ 

އެއްފަދަިއން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ައހަރީ 

ނައިގެން ކުރާ އޮޑިޓްތަކެކެވެ. މި ްޕޭލނުގައި ހިެމނޭ އޮޑިޓްތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ ހުއްދައާ އެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވާ އުސޫލެއްގެ ަމތީްނނެވެ. އަހަރީ މަސައްކަތުގެ 

ޅިފައިވާނެއެވެ. ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ޕްލޭނުގައި ކުރަން ރާވާ އޮޑިޓްތަކުގެ ބާވަތާއި ސްކޯޕް ވެސް ކަނޑައެ

ބާވަތެއްގެ އޮޑިޓެވެ. އެއީ ފައިޭނންޝަލް އޮޑިޓް،  3ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު  2018މެދުވެރިކޮށް 

ވަނަ  7ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް އަދި ސްޕެަޝލް އޮޑިޓެވެ. އޮިޑޓްގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު މި އަހަރީ ރިޯޕޓުގެ 

  ްބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ނަނ

  

ވަނަ  2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ގައިވާ ޗާުޓން ދައްކައިެދނީ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ ޮއފީހުން  01ޗާޓް 

  .އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ އަދަދުތަކެވެ

  

  

 74 ގައި ކުަރން ަހމަޖެހުނުޕްލޭންދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ ރިވައިސްޑް އެނުއަލް ވޯކް ވަނަ އަހަރު  2018

ގެ ނިޔަލަށްވަނީ  2019ަޖނަވަރީ  31އިދާރާގެ އޮޑިޓުގެ ފީލްޑް މަސައްކަތް  68އިދާރާގެ އޮޑިޓުގެ ތެރެއިން 

އިދާރާގެ މެނޭޖްމެންޓް  68ގެ ނިޔަލަށް މި އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2019ަޖނަވަރީ  31ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 
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ރާކައުންސިލް އިދާ ސްކޫލްތައް ހޮސްޕިޓަލް ޯޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ ރާތައްއެހެނިހެން އިދާ

އޮޑިޓް          68އޮޑިޓް            64އޮޑިޓް             48

ާތައްއަށް އޮޑިޓް ކުރެވުނު އިދާރ 2018އިން  2016: 01ޗާޓް 

ވަނަ އަހަރު 2018 ވަނަ އަހަރު 2017 ވަނަ އަހަރު 2016
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 ވަނީރިޕޯޓްއިޮޑޓް  23ިލްތަކުގެ ލޯކަލް ކައުންސ ލެޓަރ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޝާޢިއު ކުރަންޖެހޭ

  ނިންމާލެވިަފއިވެއެވެ.

  

އިދާރާގެ އޮޑިޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  68އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމާލެވުނު 

 4ި ސްކޫލްގެ އޮޑިޓާއ 13ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އޮޑިޓާއި، މެނޭޖްމެްނޓް ލެޓަރ ނިންމާފައިވާ  23ނިންމާލެވިފައިވާ 

ފެމިލީ އެންޑް  4މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އާއި  9ެހލްތް ސްެނޓަރގެ އޮޑިޓާއި  6ރީޖަަނލް ހޮސްޕިޓަލް އޮޑިޓާއި 

ހައުސިންގ  1 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮޑިޓާއި 3ިޗލްޑްރެންސް ސާރވިސަސްގެ އޮޑިޓާއި 

ޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާތަކުގެ ސަރަޙައްދީ އޮފީހުގެ އޮޑިމިނިވަން މުއައްސަ 4 މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮޑިޓާއި

މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްސް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެއްގެ ހެޑް އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ބައެއް އާއި ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަދި ސ.ގަން އެއަރޕޯޓް ގެ  (ަގން ައދި ހިތަދޫ ބްރާންްޗ) ސަރވިސަސް

ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ކުރި އިދާރާތަކުގެ ފައިސާގެ އަދަދުގެ ތެރޭގައި  2018މި ގޮތުން  ރިވިއު ކުރެވުނެވެ.ަކންކަން 

އެ އިދާރާތަކުން  ުރފިޔާ އާއި -/135,858,446ހިެމނެނީ އެ އިދާރާތަކަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ލިބިފައިވާ 

   ރުފިޔާއެެވ. -/512,587,857ޖުމްލަ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

  

ގެ ރިވައިޒް ވޯކް ވަނަ އަހަރު 2018 ދައްކައިދެނީ ދެކުނު ސަރަަޙއްދީ އޮފީހުންއިން  2ު ނަންބަރު ޗާޓތިރީގައިވާ 

ތެރެއިން އޮޑިޓް މަސައްކަތް ނިންމާ މެނޭޖްމެންޓް  އިދާރާ އާއި އޭގެ 74ކަނޑައެޅުނު އޮޑިޓް ކުރުމަށް ްޕޭލނުގައި 

   އޮޑިޓްތަުކގެ އަދަދުތަކެވެ.އިދާރާގެ  68ލެޓަރ އާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރެފައިވާ 
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ކައުންސިލް ހެލްތް  ހޮސްޕިޓަލް އަދި
ސެންޓަރ

ސްކޫލް ޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ އެހެނިހެން

އޮޑިޓް 74އޮޑިޓް                       68

ާތަކާއި އޮޑިޓް  ވަނަ އޮޑިޓް ކުރުމަށް ރޭވުނު އިދާރ 2018: 02ޗާޓް 
)އޮޑިޓްތަކުގެ އަދަދު(ނިންމުނު އިދާރާތައް 

)ރިވައިޒް(އަށް ޕްލޭންކުރި  2018 ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓު ނިންމުނު 2018
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ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް މަސައްކަތް  2018ދައްކައިދެނީ ދެުކނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން އިން  3ނަންބަރު  ޗާޓްތިރީގައިވާ 

  ުގެ ޖުމްލައެވެ.ޚަރަދދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއިއިނިންމާ މެނޭޖްމެްނޓް ލެޓަރ އާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރެފައިވާ 

  

 
  

ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރ  31ވަނީ ގައި ނިމުނު އޮޑިޓްތައް ކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެޯނޓް: މަތީގައިވާ ޗާޓުތަކު

ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ެމނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ  2019ޖަަނވަރީ  31އޮޑިޓް ފީލްޑް މަސައްކަތް ނިންާމ، 

 ނިންމާފައިވާ އޮޑިޓްތަކެވެ.

  

 

ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ެމނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ  2018މި ބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން 

އިދާރާގެ އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ހުލާސާއެވެ. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ  68ނިންމާފައިވާ 

ހެލްތް ދާއިރާގެ ، އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ސްކޫލްތަކުގެ އޮޑިޓުންނާއި ،ްނާއިދާއިރާގެ ލޯަކލް ކައުންސިލްތަކުގެ އޮޑިޓުނ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރތަކުގެ އޮޑިޓުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ދެކުނު 

ާއި މިނިވަން މުވައްސަސާ ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެިމލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރތަކ

ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ކްަނަތއްތަކުގެ ހުލާސާ  ނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓުންއޮޑިޓުން އޮފީސްތަކުގެ ތަކުގެ

  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  7 އިން 1 ތާވަލު
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ރާކައުންސިލް އިދާ ސްކޫލްތައް ހޮސްޕިޓަލް ޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ާތައްއެހެނިހެން އިދާރ

ުުގެ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ކުރެވުނު އިދާރާތަކ 2018: 03ޗާޓް 

އިދާރެގެ އާމްދަނީ އިދާރާގެ ޚަރަދު
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ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ން ދައްކައިދެނީ ުގައިވާ ޕައި ގްރާފ 4ނަންބަރު ޗާޓް  ތާވަލުއާއި ތިރީގައިވާ

އިދާރާގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއް ކަންކަމުގެ ހުލާސާއެވެ. މިގޮތުން  68މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު 

ިފައިވާ ކަމާއި، ރުފިޔާ ހޯދަންޖެހ -/16,425,215ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމާއި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓް  -/3,268,894އެ އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ އެ އިދާރާތަކުގެ  -/19,480,496ބާކީގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ 

ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާޚިލާފަށް ދީފައިވުމުގެ 

  ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެެވ. -/320,990ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭކަމާއި  -/495,030ސަބަބުން 

 ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ މައްސަލަތައް:ހަރަދު އަދި 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
          

16,425,215   

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އިދާރާތަކައް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
            

3,268,894   
   495,030 ފައިސާ ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ

 ފައިސާ ޕީ.ބީ.އޭ.އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާފައިނުވާ -ބަޖެޓް ބާކީ/ އާމްދަނީ 
          

19,480,496   

 ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ
                

320,990   
 

  

ަނީގެ  ދައުލަތުގެ އާމްދ
ޖެހޭ  ގޮތުގައި ލިބެން
ފައިސާ

  16,425,215  

ގައި  އާމްދަނީގެ ގޮތު
ބެންޖެހޭ  އިދާރާތަކައް ލި
ފައިސާ

  3,268,894  

ެ  ް ދިނުމުގގަވާއިދާ ޙިލާފަށ
ުރާ  ސަބަބުން އަނބ
ސާހޯދަންޖެހޭ ފައި

  495,030  

  -ްދަނީ އާމ/ ބަޖެޓް ބާކީ
ނބުރާ  އަށް އަ.އޭ.ބީ.ޕީ

ައިސާފޮނުވާފައިނުވާ ފ
  19,480,496  

ިސާގެއްލިފައިވާ ފައ
  320,990  

ަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު  ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ނިންމުނު އިދާރާތ 2018: 04ޗާޓް 
ި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަދ -މުހިއްމު ކަންތައްތައް 

އަދަދުތައް
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ފާހަގަކުރެވުނު ގެ އޮޑިޓުން  2017އަދި  2016: ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު 1ތާވަލު 
 މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

  ލޯކަލް ކައުންސިލް  23  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް  2016މާލީ އަހަރު   އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2017މާލީ އަހަރު 

  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްއަދި 

  ރުފިޔާ -/178,094,432  ޖުމްލަ ޚަަރދު  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

  ރުފިޔާ -/28,424,914  ޖުމްލަ ލިބުނު

  އާމްދަނީ ) 1
  ިކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއ

 ކައުންސިލް) 9ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވުން. ( -/3,257,119އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ލިބެންޖެހޭ 
 ް16,384,283އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ އިން  ދައުލަތުގެ އާްމދަނީގެ ގޮތުގައި އާއި މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށ/- 

 ކައުންސިލް) 16ރުފިޔާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި ނުވުން. (
 ޭރުފިޔާ        -/5,557,273އަހަރު ނިމޭ އިރު ބަޖެޓް ބާކީގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޖަމާކުަރްނޖެހ

 ކައުންސިލް) 17ި ނުވުން. (އަނބުރާ ފޮނުވާފައ
  ުބަލައިގަންނަ ފައިސާއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަސީދު ަހދަމުން ނުދިއުމާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރަސީދު ތަކުގައި ރަީސދ

 ކައުންސިލް) 8( ނަންބަރު ޖަހާފައި ނުވުން.
 ްރުފިޔާގެ ފައިާސގެ  -/126,940 އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން. އެގޮތުނ

 ކައުންސިލް) 13ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން. (
  ްުރފިޔާ ކައުންސިލްގެ  4,884,772/-ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިނ

  ކައުންސިލް) 1ބޭނުންތަކަށްޚަރަދުކުރަމުން ގޮސްފައިވުން. (
  އެލަވަންސްމުސާރައާއި  ) 2

 ިރުފިޔާ އިތުރަށް ީދފައިވުން.   -/58,364އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ފޯން އެލަވަންސް އަދި ދަތުރު އެލަވަންްސގެ ގޮތުގައ
 ކައުންސިލް) 10(

  ްކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އިޖްތިމާއީ ސަރަޙަްއދު ސާފު ކުރުމަށް ގެންގުޅެފައިވާ ފަރާތްތައް ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަނ
 ކައުންސިލް) 8( ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވުން. ސްކީމުގައި

  ްގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއިޚިލާފަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދީފައި ވުމާއި އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތި އަދި  މަސައްަކތ
 ކައުންސިލް) 4( ކުރިކަން ޔަޤީން ނުކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވުން.

 ްރީ ގެންގުޅެފައި ނުވުމާއި މުވައްޒަުފންގެ ޙާޒިރީ ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓ
 ކައުންސިލް) 15( މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލް ކޮށްފައި ނުވުން.

  ި736ނުބައިކޮށް ހިސާބު ކޮށްފައިވުން. އެގޮތުންރިޓަޔަރމަންޓް ފެންޝަން ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކާފައި ނުވުން އަދ/-  
 ކައުންސިލް) 1ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވުން. (
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  ޙިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމާއި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން ) 3

 ްރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.   -/20,200ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށ
 އުންސިލް)ކަ 5(

 ްކައުންސިލް) 10( .ުރފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފަިއވުން  -/2,051,328ދައުލަތުގެ މާލިއަްޔުތގެ ގަވާއިދާޚިލާފަށ 
  ިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ނުކޮށް ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައ

  ކައުންސިލް) 1( ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވުން. -/1,484,898
  މާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ) 4

 ްކައުންސިލް) 2( .ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކޮށްފައި ނުވުނ 
 ްކައުންސިލް) 3( .ވައުޗަރ އަދި ޗެކް ަރޖިްސޓްރީ ތައްޔާރު ކޮށްފައި ުނވުނ 
  ިކައުންސިލް) 7( .އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުންފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ގަވާއިދާއ 
 ) .ްކައުންސިލް) 6މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން/ އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުނ  

  މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައްހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު ) 5
 ިކައުންސިލް) 2( .ގެްއލިފަިއވުން ރުފިޔާ  -/305,990ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރ 
  ްތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ހުރިހާ މުވައްަޒފުނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެިވފައިވާކަނ

  ކައުންސިލް) 1ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުން. (
  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 6

  ްކައުންސިލް) 3ގެންގޮސްފައި ނުވުން/ އުނިއިތުރު ހުރުން. (ސްޓޮކް ގަވާއިދުން ބާކީ ކުރަމުނ 
 ) .ްކައުންސިލް) 16ހަރުމުަދލާއި ހަރުުމދަލުގެ ދަފްތަރު އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ  

  މާލީ ހިސާބު އާއި މާލީ ހިސާބުކިތާބާ ބެހޭ ފޮތްތައް ) 7

 ބާަޔން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވަނީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އަންޮކލިފައިޑް އޮޕީނިއަން. (މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މާލ ީ

 13މިންގަޑާއި އެއްޮގތް ވާގޮތުގެ މަތީން ައދި ާމލީ ބަޔާނުން އިދާރާގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދޭ) (

 ކަުއންސިލް)

 ްގަނޑުތަަކށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކޮށްފައި ކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން. (މާލީ ބަޔާން ަތއްޔާރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މިނ

 ކައުންސިލް) 0ނުވުން ނުވަތަ މާލީ ބަޔާނުން އިދާރާގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ދައްކުވައި ނުދޭ) (

  ުއެޑްވަރސް އޮޕީނިއަން. (މާލީ ބަޔާނުގައި އިދާރާއިން ިހމަނާފައިވާ އަދަދުދަތަކަކީ ސައްޚަ އަަދދު ތަކެއްކަން ކަށަވަރ

 ކައުންސިލް) 4ނުކުރެވޭ) (

  ްކޮންޕްލައިންސް އޮޑިޓް (ދަުއަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އަދި އިދާރާ އާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެނ

  ކައުންސިލް)  6ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިެމދު ދެކޭ ގޮތް) (

  ގުމުގެޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުންއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ) 8

  ޭކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހ
 ކައުންސިލް) 11(މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް. 

 ކައުންސިލް) 1(ުން. ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓު (އާމްދަނީ) ފާސްކޮށްފައި ނުވ 
  .ްކައުންސިލް) 7(ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްފައި ނުވުނ 
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  .ްކައުންސިލް) 6(ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވުނ 

 ކައުންސިލް) 8(ުވާފައި ނުވުން. މަޢުލޫމާތާއި ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނ  

  އެހެނިހެން ) 9

 ) .ްކައުންސިލް) 1ރަޖިސްޓްރީ ނުޮކށް ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްފައިވުނ 
 ިކައުންސިލް) 3ުރފިޔާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން. (  -/808,201ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކާއ 
 ) .ްކައުންސިލް) 1ބަޖެޓުން ގަނެފައިވާ ހަރުމުދާ އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާ ކޮްށފައިވުނ 
 ްކައުންިސލް) 1(ރުފިޔާޚަރަދު ކޮށްފައިވުން. (ކަރަންޓް)   -/495,781އެއްކަމަކަށް ދެފަހަރަށ 

  

 

ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު  2017ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު ދާއިރާގެ  ޞިއްޙީ: 2ތާވަލު 
 ކަންތައްތައް

މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ 

  އަދަދު:
  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރ 10

  ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްގެ  2017މާލީ އަހަރު   އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް

  ރުފިޔާ -/179,575,139  ޖުމްލަ ޚަރަދު  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

  ރުފިޔާ  -/44,983,621  ޖުމްލަ ލިބުނު

  އާމްދަނީ ) 1
 ޭރުފިޔާގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައި   -/2,039,562ދަުއަލތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހ

 ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 4ނުވުމާއި އާމްދަީނގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވުން. (
 ރުފިޔާ   -/5,524,645ިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އާއި މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ އ

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެްލތް ސެންޓަރ) 2ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި ނުވުން. (
 ) .ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/  6އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުުވނ

 ސެންޓަރ)ހެލްތް 
 ާރީޖަަނލް  2ރުފިޔާގެ ރަސީދުތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބާތިލްކޮށްފައި ުނވުން. (  -/1,225,374ނުބައިކޮށް ލިޔެވިފައިވ

 ހޮސްޕިަޓލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ)
 ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 2( .ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރަސީދު ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުނ  

  އިނާޔަތްތައް މުސާރަ އާއި ) 2
 ި6ރުފިޔާ އިތުރަށް ީދފައިވުން. (  -/536,130އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މުސާރަ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހްެލތް ސެންޓަރ)
  ިރީޖަނަލް  4ރުފިޔާ މަދުން ދީފައިވުން. ( -/4,368އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މުސާރަ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ

 ހޮސްޕިަޓލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ)
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  ިމުވައްަޒފުންގެ ރަޖިްސޓްރީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރީ ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއ
ރީޖަަނލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް  9( ްޒަފުންނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލް ކޮށްފައި ނުވުން.މުވައ

 ސެންޓަރ)
  ިސިސްޓަމުން ޖެނެރޭޓު ކުރެވޭ މުސާރަ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ވަީޒފާއިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ފައިސާ ނަގައި ތިޖޫރީގައ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް  1ރުފިޔާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައިވުން. (  -/373,226ގޮތުންބަހައްޓަމުން ގޮސްފައިވުން. އެ
  ސެންޓަރ)

  ޙިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތުން ) 3
 ްރުފިޔާގެ   -/588,544ތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުނ

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 5ހަމައަށް ލިުބނުކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތުން. (ޙިދުާމތާއި ތަެކތި 
 ) .ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް  4ޙިދުަމތާއި ތަކެތި ހޯދުަމށް އެދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި ހުްއދަދީފައި ނުވުނ

 ސެންޓަރ)
 ްޚަރަދު ކޮށްފައިވުމާއި ބަޖެޓް ލިބިފައިވާ ވަަރްށވުރެ އިތުރަށް ަބޖެޓު ލިބިފައިވާ ކަންކަން ނޫން އެހެން ކަންކަމަށ

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 3ރުފިޔާޚަރަދު ކޮށްފައިވުން. ( -/6,137,827
 ެރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން.   -/171,720މެޑިސިންގޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގުޅާފައިވާ ލީސްލައިން ބޭނުންނުކޮށް ބަޖެޓުން-ޓެލ

  ރީޖަަނލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 1(
  މާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ) 4

 ) .ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް  1ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ޗެކް ލިސްޓް ހޮސްޕިޓަލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޭބނުންކޮށްފައި ނުވުްނ
 ސެންޓަރ)

  ިރީޖަނަލް  3ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓާފައި ނުވުން / ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން. (ވައުޗަރ އަދ
 ހޮސްޕިަޓލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ)

 ) .ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ެހްލތް ސެންޓަރ) 5ޚަރަދު ރިޯޕޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުނ 
 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިަޓލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 1ްފައި ނުވުން. (ބޭންކް އެކައްުނުޓތަކުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށ 
 ) .ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 2ތިޖޫރީ ބާކީ އާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުުވނ  

  މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައްހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު ) 5
 -  

  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 6
 ި8އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ސޮޓްކް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގްެނގޮސްފައި ނުވުން. ( މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ައދ 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހްެލތް ސެންޓަރ)
 ) .ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 9ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ  

  ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާތިޖޫރީ އާއި  ) 7

 ) .ްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 1ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާ ތިޖޫރީ ބާކީގައި ޯނޓް ކުރަމުން ނުދިއުނ 
 ްރީޖަނަލް  1ރުފިޔާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައިވުން. (  -/151,770މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ހަވާލުނުކޮށ

 ަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) ހޮސްޕިޓ
 ް1ރުފިޔާގެ ޗެކް ކެންސަލް ކޮށްފައިވުން. (  -/79,600ގިނަ އަދަދެއްގެ ޗެކުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވުން. އެގޮތުނ 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހްެލތް ސެންޓަރ)
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 ްރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ) 1ރުފިޔާގެ ބިލްތަަކށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުން. (  -/380,816ނަގުދު ފައިސާއިނ  
  އެހެނިހެން ކަންކަން ) 8

 2016 ް1ރުފިޔާ ނަގާފައިވުން. (  -/79,601ވަނަ އަހަރު ޗެކު ތައްޔާރުކޮށް 2017ވަނަ އަހަރުގެ ވައުޗަރުތަކަށ 
 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ)

  

 

ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު  2017އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ސްކޫލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު : 3ތާވަލު 
  ކަންތައްތައް

  ސްކޫލް 13   މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2017ާމލީ އަހަރު   ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތްއޮޑިޓް 

  ރުފިޔާ  -/134,280,964  ޖުމްލަ ޚަރަދު  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

  ރުފިޔާ  -/680,407  ުޖމްލަ ލިބުނު

  އާމްދަނީ ) 1
  ޭފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގްެނވާ ޮގތުގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހ

 ސްކޫލް) 3(  ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވުން.  -/59,268އާމްދީަނގެ ގޮތުގައި ލެިބްނޖެހޭ
  ޭރުފިޔާ ޕަބްލިކް -/1,040,510 ދަުއަލތުގެ އާމްދަީނގެ ގޮތުގައި އާއި މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހ

 ސްކޫލް) 10ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި ނުވުން. (
 268,871/- ) .ްސްކޫލް) 5ރުފިޔާ ރަސީދު ތައްޔާރުނުކޮށް ބަލައިގެންފައިވުނ 
  ްަތނަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ގަވާއިދުން ބޭންކަށް ޖަމާކުރަމުން ނުދިއުމާއި މިފައިސާއިންޚަރަކުކޮށްފައިވުން. އެގޮތުނ 

 ސްކޫލް) 2ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. (-/243,119
 ޭ1( ުރފިޔާ ހޯދާފައި ނުވުން. -/11,775 ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް ވިއްކާފައިވާ ޔުނިފޯމަށް ލިބްެނޖެހ 

  ސްކޫލް)
  މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ) 2

  ުރުފިޔާ   -/48,297އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައިމަހު މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ފޯން އެލަވަންސް ައދި ދަތުރ
 ސްކޫލް) 7އިތުރަށް ދީފައިވުން. (

 ް25,652މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް މަދުން ދީފައިވުމާއި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ަޔޤީންނުކޮށ/-  
 ސްކޫލް) 4ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވުން. (

 ިގެންގުޅެފައިވާ މުވައްަޒފުން ރިޓަޔަރެމންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި  ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ރިސޯސް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައ
 ސްކޫލް) 2( ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވުން.

 ) .ްސްކޫލް) 2މުވައްަޒފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ 
 ސްކޫލް) 6ައި ނުވުން. (މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހަްއޓާފ 
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 ިރުފިޔާ   -/203,354ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅެފައިވުމާއި މުސާރައިގެ ގޮތުގައ
  ސްކޫލް) 1ދީފައިވުން. (

  ޙިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތުން ) 3
  ްޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ެއދޭ ފޯމް ތައްޔާރުޮކްށފައި ނުވުމާއި ޕާރޗޭސް އޯޑާރ/އެއްބަްސވުން ތައްޔާރުނުކޮށ 

 ސްކޫލް) 9ރުފިޔާގެ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. (-/820,560
  ިރުފިޔާގެ މަސައްކަތް -/503,504 އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހޯދުމަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަގު ނުބަލައ

 ސްކޫލް) 8ކޮށްފައިވުން. (
  ިތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބުަބން ިޙދުމާތާއި ތަކެތ

 ސްކޫލް) 6ރުފިޔާގެ ޚަރަދާއި ޙިދުމަށް ހޯދައިފައިވުން. ( -/668,869ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތި  ހަމައަށް
 ް1,708,004ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑަޅާފައިވާޢުސޫލްތަކާއިޚިލާފަށ/-  

  ސްކޫލް) 10ރުފިޔާގެޚަރަދުކޮށްފައިވުން. (
  ަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައްމާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކ ) 4

 ) .ްސްކޫލް) 5ތިޖޫރީ ބާކީ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓާފައި ުނވުނ 
 ) .ް6ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި އެކައުންޓް ބާކީ އަދި ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން/ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވުނ 

 ސްކޫލް)
 ްސްކޫލް) 6ރުފިޔާގެ ތަފުޞީލް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން. (  -/420,603އެކިކަންކަމަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ތެެރއިނ 
  ްފައިސާ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ދުވަހުފޮތް ގަވާއިދުން ބަަލހައްޓާފައި ނުވުމާއި ގަވާިއދާއި އެއްގޮތަށ

 ސްކޫލް) 7( ރަސީދު ތަކުގައި ރަސީދު/ސީރިއަލް ނަންބަރު ަޖާހފައި ނުވުން.
  ީސްކޫލް) 7އާއި ޗެކް ރަޖިްސޓްރީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން.(ޕީ.ވީ ރަޖިސްޓްރ 
 .ްއެކިއެކި ރަސްމީ ބޭނުންތަަކށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ "ަދތުރު ރިޕޯޓާއި ދަތުރުޚަރަދު ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުނ 

  ސްކޫލް) 5(
  މައްސަލަތައްމަތުކުރެވޭ ހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު ) 5

 ްސްކޫލް) 1ރުފިޔާ ނަގާފައިވުން. (  -/10,500އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ތިޖޫރީނ 
 ްސްކޫލް) 1ރުފިޔާ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެްއިލފައިވުން (  -/15,000އާމްދަނީ ފައިސާގެ ތެރެއިނ  

  ހަރުމުދަލާއި ސްޓޮކް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ) 6
 ) .ްސްކޫލް) 12ހަރުމުދަލާއި ސްޓޮކް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓާފައި ނުވުނ  

  ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ ) 7
 -  

  އެހެނިހެން ކަންކަން ) 8
 -  
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ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު  2017ކޯޓުތަކުގެ މާލީ އަހަރު  : ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓ4ްތާވަލު 
 ކަންތައްތައް

  ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް 9  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2017މާލީ އަހަރު   އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް

  ރުފިޔާ -/18,336,359  ޖުމްލަ ޚަަރދު  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

  ރުފިޔާ -/909,549  ޖުމްލަ ލިބުނު

  އާމްދަނީ ) 1
 ) .ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 2ލިބޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ބޭންކަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުނ 
 ޭމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 6ރުފިޔާ ހޯދާފައި ނުވުން. (  -/663,093ދައުލަތުގެ އާމްދަީނގެ ގޮތުގައި ލެިބްނޖެހ  

  މުސާރައާއި އިނާޔައްތައް ) 2
 ިއިތުރަށް  ރުފިޔާ  -/1,863ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް އަދި ދަތުރު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ

 މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓް) 2ދީފައިވުން. (
  ެބާކީގެ ޮގތުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދީފައި ނުވުމާއި ޕެންޝަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު އަހަރީ ޗުއްޓީގ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 1ކަނޑާފައިވުން. ( ރުފިޔާ  -/870ފައިސާގެ ގޮތުގައި
 ) .ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 2މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔެކިުޔންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވުނ  

  ޙިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތުން ) 3
 ާއެކަށީގެންވާ ކޯޑު ނޫން އެހެން ކޯޑުތަކުން  ތަނަށް ލިބުނުކަން ޔަގީންނުކޮށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވުމާއިޚަރަދުކުރުމުގައި މުދ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 3(ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވުން.  -/61,211

  މާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ) 4
  ްމެޖިސްޓޭްރޓް ކޯޓް) 5ކުރަމުން ނުދިއުން. (ޚަރަދުކުރުމުގައި ވަރުޗަރ ނިޒާމް ބޭނުނ 
  ްދައުލަތުގެ މާިލއްަޔުތގެ ގަވާިއދާއި އެއްގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތާއި، އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް އަދި ރިކޮންސިލިއެޝާނ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 3ްސޭޓޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން. (
  މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައްހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު ) 5

 -  
  ހަރުމުދަލާއި ސްޓޮކް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ) 6

 ) .ްމެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓް) 3ސްޓޮކް ބަލަހައްާޓފައި ނުވުނ 
 ) .ްމެޖިްސޓްޭރޓް ކޯޓް) 8ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން ގަވާިއދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ  

  ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާތިޖޫރީ އާއި  ) 7
  ިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) 1އިތުރުވުން. (ރުފިޔާ  -/6,467ތިޖޫރީގައ  

  އެހެނިހެން ) 8
 -  
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ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު  2017ސެންޓަރ ތަކުގެ މާލީ އަހަރު  : ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސ5ްތާވަލު 
 މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސަސް 04  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2017މާލީ އަހަރު   އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް

  ރުފިޔާ -/2,246,076  ޖުމްލަ ޚަަރދު  އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުއޮޑިޓްކުރެވުނު 

  -  ޖުމްލަ ލިބުނު

  އާމްދަނީ ) 1
 ޭއަނބުރާ  ރުފިޔާ  -/35,082އަހަރު ނިމޭ އިރު ބަޖެޓް ބާކީގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހ

  ސެންޓަރ) 3ފޮނުވާފައި ނުވުން. (
  މުސާރައާއި އިނާޔައްތައް ) 2

  ި1ދީފައިުވން. ( ރުފިޔާ -/85,110އެއްވެސް މަޞްޢޫލިއްޔަތެއް ހަވާލުނުކޮށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ 
 ސެންޓަރ)

 ިސެންޓަރ) 3ދީފައިވުން. ( އިތުރަށް ރުފިޔާ  -/2,438ދަތުރު އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ 
 ިސެންޓަރ) 2މަުދން ދީފައިވުން. ( ރުފިޔާ  -/1,179ސަރވިސް އެލަވަންސާއި ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ 
 ްސެންޓަރ) 1( ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސަލާމް ފޯމް ހުށައަޅަމުން ގޮްސފައިނުވުނ  

  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތުން ) 3
  ިރުފިޔާގެ ޚަަރދުކޮށްފައިވުން.  -/3,900ޙިުދމަތާއި ތަކެތި ހޯުދމަށް ެއދޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި ހުއްދަ ެނތ

 ސެންޓަރ) 1(

  ިރުފިޔާގެިޚދުމަތާއި ތެަކތި  -/6,662އެކަށީގެންވާ ައގެއް ހޯދުމަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ައގު ނުހޯދައ

  ަރ)ސެންޓ 2(ހޯދާފައިވުން. 

  މާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ) 4
 -  

  މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައްހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު ) 5
 -  

  ހަރުމުދަލާއި ސްޓޮކް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ) 6
 ) .ްސެންޓަރ) 4ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ަބލަހައްޓާފައި ނުވުނ  

  ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ ) 7
  ްރުފިޔާގެ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުން.  -/10,054ނަގުދު ފައިސާއިން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުން. އެގޮތުނ

  ސެންޓަރ) 2(
  އެހެނިހެން ) 8

 -  
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 ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް 2017ުއައްސަސާ ތަކުގެ މާލީ އަހަރު : މިނިވަން މ6ތާވަލު 

  މިނިވަން މުއައްސަސާ 04  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2017މާލީ އަހަރު   އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް

  -  ޖުމްލަ ޚަރަދު  ޚަރަދުއޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި 

  ރުފިޔާ -/54,957,302  ޖުމްލަ ލިބުނު

  އާމްދަނީ ) 1

 -  
  މުސާރައާއި އިނާޔައްތައް ) 2

 -  
  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތުން ) 3

 -  
  މާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ) 4

 -  
  މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައްހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު ) 5

 -  
  ހަރުމުދަލާއި ސްޓޮކް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ) 6

 ) .ްމުވައްސަސާ) 1ސްޓޮކް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުނ 
 ާމުވައްސަސާ) 3ގުޅޭ ަކންކަން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ަބލަހައްޓާފައި ނުވުން. ( ހަރުމުދަލ  

  ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ ) 7

 -  
  އެހެނިހެން ) 8

  ަތަކުރާރުކޮށް އެއްފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ޗެކްތަކެއް ބައުންސްވެފައިވުމާއި، އެފަދަ ޗެްކތަކަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި ގިނ
  މުވައްސަސާ) 1ހޭދަވެފައިވުން. ( ދުވަސްތަކެއް
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ގެ އޮޑިޓުން  2017: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޑިޕާރޓްމެންޓްތަކުގެ މާލީ އަހަރު 7ތާވަލު 
 ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޑިޕާރޓްމެންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް  03  މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2017ާމލީ އަހަރު   އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާއި އޮޑިޓްގެ ބާވަތް

  -  ޖުމްލަ ޚަރަދު  އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

  ރުފިޔާ -/3,501,163  ުޖމްލަ ލިބުނު

 އާމްދަނީ .1

  ްޑިޕާރޓްމަންޓް) 1ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ގަވާއިދުން ބޭންކަށް ޖަމާކުރަމުން ގޮސްފައި ނުވުން. (އިދާރާއަށ 
 ި1ނުވުން. ( ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާފައ 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް)
  ްޑިޕާރްޓމަންޓް) 2ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގެންގޮސްފަިއވުން. (އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކަށ  

  މުސާރައާއި އިނާޔައްތައް . 2
 -  

  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަތުން . 3
 ިޙިދުމާތާއި ތަކެތި ަހމައަށް  ނުވާތީ، ތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުަކމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައ

  ޑިޕާރޓްމަންޓް) 1ުން. (ލިބުނުކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތ
  މާލީ ފޮތްތަކާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓުތައް . 4

 ) .ްޑިޕާރޓްމަންޓް) 1ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ ފޮތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ޗެކް ކުރަމުން ނުދިއުނ  
  މަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައްހުވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ތު . 5

 -  
  ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުންހަރުމުދަލާއި ސްޓޮކް  . 6

 ޮޑިޕާރޓްމަންޓް) 3ކް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން. (ސްޓ 
 ) .ްޑިޕާރޓްމަންޓް) 3ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުނ  

  ތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާ . 7
 -  

  އެހެނިހެން . 8
 -  
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އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅުގައިވާ ދައުލަުތގެ އޮފީސްތަކަށް އަމާޒުޮކށްެގން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮީފހުން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ވަނަ އަހަރު މުިހންމު ތަމްީރން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ެގންދެވުނެވެ. މި ތަމްރީން  2018

މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ، ޚާއްޞަކޮށް 

ގެންދެވުނު ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުން ކުރިޔަށް ތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ، ފަންނީމާލީ ަކންކަމުގައި ހަރަކާ

  .ައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީއެވެތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގ

މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރައްވާ ގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ފައިނޭންސް އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓްގައި މަސައްކަތްޓީއައްޑޫސި

އިން  2018މާރިޗް  04ޓިސެސް" ގެ ނަމުގައި އަމާޒުކޮށްގެން "އެްނހޭންސިން ފަިއނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމްަނޓް ޕްރެކް

މުވައްޒަފުން  36ކުރިޔަށް ގެންދެވުެނވެ. މިޓްރެއިނިންގ ގައި  އަށް ޓްރެއިންނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 2018މާރިޗް  5

. އެވެ. މިޓްރެއިނިންގ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުަގއެވެފައިވެބައިވެރިވެ

ޓްރެއިނިންގެ ސެަޝންތައް ނަންގަވައި ދެއްވީ އެސިސްޓެްނޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާިޟލް ހުސަިއން ނިޔާޒީ، 

މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާރު، މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަސީމް، މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ނަޞީރު 

  އަދި ސީނިއަރ އޮޑިޓަރ ހުސައިން އަޒްމީލްއެވެ.

ޕް އޮން ޮޫސިޓީގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި ތަަކށާއި އަމިއްލަ ކުްނުފނި ތަަކށް އަމާޒުކޮށްގެން "ވޯރކް ޝއައްޑ

އައި.އެފް.އާރ.އެސް ބޭސްޑް ފަިއނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމްަނޓް އެންޑް ސްޓްރެޓެޖިކް ޓައިމް ެމނޭޖްމަްނޓް" ގެ ނަމުގައި 

ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރަިޔށް ގެންދެވުނެވެ.  އަށް 2018ސެޕްޓެމްބަރ  6އިން  2018ސެޕްޓެމްބަރ  05

ރ ޖެނެރަލް މިޓްރެއިނިންގ ކުރިޔަށް ގެްނދެވުނީ އޮޑިޓަެފައިވެއެވެ. ބޭފުޅުން ބައިވެރިވ 27މިޓްރެއިނިންގ ގައި 

ައްދީ އޮފީހުގައެވެ. ޓްރެއިނިްނގ ގެ ސެަޝންތައް ނަގައިދެއްވީ އެސިސްެޓންޓް އޮޑިޓަރ އޮފީހުގެ ދެުކނު ސަރަޙ

ެނެރަލް އަލްފާޟިލް ހުސައިން ނިޔާީޒ، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީުރ، މެނޭޖަރ ައލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖ

  ާޝިހދު އަދި އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޔުސްރާ އެވެ.
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އެންމެ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ާމލީ ރިޕޯޓުތައް އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދޭތޯ މޮނިޓަރކުރުންމަހުން މަހަށް 

ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅުގައިޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

އާއިޚަރަދާއި ތިޖޫރީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރަމުން އެއްގޮތަށް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އާމްދަނީ

ެގންދޭތޯ ދެުކނު ސަރަޙައްދީ ޮއފީުހން މޮނިޓަރކޮށް ބަލަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިކަން ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ 

 ބަރާބަރަށް ިތާބުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ޮއފީސްތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުކ

ބެލެހެއްޓުމަށް ބާރު އެޅުމާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުވުމެވެ. ިމގޮތުން 

އިދާރާގެ މާލީ ރިޕޯޓުތައް މަހުން  96ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅުގައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ެފށިގެން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކޮށް  2018ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ަމހަށް ޮފނުވަމުން 

ވަނަ އަހަރުގެޚަރަދު ރިޕޯޓާއި އާމްަދނީ ރިޕޯޓުގެ  2018ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ އިދާރާތަކުގެ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން އިތުރުން ތިޖޫރީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވާފައިވާކަން 

ހަނދުމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އީމެއިލް ފޮނުވައިގެން ވެސް ރިޕޯޓުތައް   ،ނުފޮުނވާނަމަ، އެ އޮފީސްތަކަށް ގުޅައި

ް ހޯދިފައިވެއެވެ. އަދި މަދު އިދާރާއަކުން ނަމަވެސް ރިޕޯޓު ނުފޮނުވާތީ، އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ އިދާރާއެއ

ރިޕޯޓުކުރާ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ވެސް ވެއެވެ. މި މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮބަދަލުތައް ފެްނނަމުންދާ 

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 03އަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމީޔާތާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ފެހި ކުރުމުގެ ގޮތުން  70އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހަށް 

އޮފީހުގެ ބަޖެޓުންޚަރަދު ނުކޮށް އިސްބޭފުޅުންގެ ވޮލަންޓަރީ  ގައި ރުއްޖެހުމުގެ ޕްރޮގްާރމެއް 2018މާރިޗް 

ރުއް ޖެހުނެވެ.  70ކުރިޔަށް ގެންދެުވނެވެ. އެގޮތުން ސ.ހިތަދޫ ގައި  ކޮންޓްރިބިއުޝަން އެއް ނަގައިގެން

ްބޭފުޅުންނާއި ވޮލެންޓިއަރކޮށް ބޭފުޅުން ދާާރތަކުގެ އިސއިމިރަސްމިއްޔާތުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ދައުލަތުގެ ބައެއް 

އެހީތެރިކަން  ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގެބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ އައްޑޫސިޓީގެ 

  ލިބިގެްނނެވެ.
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(އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގައި  4/2007ޤާނޫނު ަނންބަރު: ކުރާ އޮޑިޓްތަކަކީލްގެ އޮފީހުން އިޮޑޓަރ ެޖނެރަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް  އާދެ ،ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއޮްގތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓިންގ އޫުސލުތަަކށް

އިން ނެރެފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން  (IFAC)ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓަންޓްސް 

އޮޑިޓިންގ އާއި އިންޓަރނަޭޝނަލް އެސޯސިއޭަޝން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް 

(INTOSAI) ްއާ އެއްޮގތަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކެކެވެ. އޮޑިޓަރ ، އިން ނެރޭ އޮޑިިޓންގ ސްޓޭންޑަރޑްސ

ްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނެނީ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް، ކޮމްޕްލަަޔންސް އޮޑިޓް، ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ އޮޑިޓ

ވަނަ އަހަރު  2018ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް އަދި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެވެ. ދެުކނު ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ެމދުވެރިކޮށް 

ޮޑިޓް އަދި ބަާވތެއްގެ އޮޑިޓެވެ. އެއީ ފައޭިނންޝަލް އޮޑްިޓ، ކޮމްޕްލަަޔންސް އ 3ޮކށްފައިވަނީ މަިއގަނޑު 

  ސްޕެޝަލް އޮޑިޓެވެ.

  

މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އޮޑިޓްކުރެވޭ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ މާލީ ބަާޔނަކީ އެ  ގެ"ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް" 

ާމލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ފްރޭމްވާރކް" އަކާ އެއްގޮތަށް 

އެ މާލީ ބަޔާނުގެ ޞައްޙަކަމުގެ މައްޗަށް އޮޑިޓަރުގެ ރައުޔު ، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ އެއްޗެްއތޯ ބެލުމާއި

ދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ދައަުލތުގެ ދާއިރާތަކުގެ ފައިޭނންޝަލް އިޮޑްޓތަކުގައި އެ މާލީ އަހަުރގައި އިދާާރތަކުން 

ގަޮތށްޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވެސް އޮޑިޓަރުގެ ރައުޔު ދެއެވެ. މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭޤާނޫނާއި ގަވާިއުދތަކާ އެއް

ވަނަ ައހަރު ކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  2018ދުެކނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކްއާއި  މަސްއޫލު އޮފީސް (މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި 6ދައުލަތުގެ 

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގއާއި

ވަނަ އަހުަރގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ  2017) ގެ ނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރ އެންޑް ފެިމލީއެޑްިމނިސްޓްރޭޝަ

ދަށުން ހިނގާ އިދާރާ (ސްކޫލް، ފަިއނޭންޝަލް އޮޑިޓުގެ ބައެއްގެ ގޮުތގައި ކުރެވުނު އެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ 

މުނިސިޕަލް ސާރވިސަސް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް، ފެމިލީ އެނޑް ، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ތަކުގެ އޮޑިޓެވެ. މި އޮޑިޓްތަކުގައި މައިގަނޑު  ިޗލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ

ަނަ ައހަރު އެ އިދާރާތަކުން މާލީ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ ވ 2017ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވިފައިވާނީ 

  މާލިއްޔަތުގެޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށްޢަމަލޮުކށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
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އަކީ ވަކި ކްރައިޓީރިއާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ކްރައިޓީރިއާއަކާ އެއްގޮތަށް "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް" 

ވަނަ އަހަރު ދެކުނު ސަަރހައްދީ  2018ނެތްކަން ބެލުމަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓެކެވެ. ކަންކަން ހުރިކަން ނުވަތަ 

ަވނަ އަހަރުގެ  2017ޮއފީހުން ކޮމްޕްލަަޔންސް އޮޑިޓް ސްކޯޕުގައި ކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

ނީ ލޯކަލް އިޮޑޓެވެ. މި ކޮމްްޕލަޔަންސް އޮޑިޓުގައި އޮޑިޓް ކްރައިޓީރިާއގެ ގުޮތގައި ބޭނުންކްޮށފައިވަ

ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ކަންކަމުގައި ަދއަުލތުގެ މާލިއްޔަތުގެޤާނޫނާއި ގަވާއިަދށް ޢަަމލުކޮށްފައިވޭތޯއާއި އިދާރީ 

  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގައި ލާމަރުކަޒީޤޫާނަނށްޢަމަލުކޮށްފަިއވޭތޯ ބެލުެމވެ.

  

ިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުންޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ސުޕްރީމް އޮޑ"ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް" 

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ތަފްސީލޮުކށް ބެލުަމށް ޓަކައި ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކެކެވެ. ސްޕެޝަލް 

 އޮޑިޓްތަކުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައަޅަނީ ކުރަންޖިެހފައިވާ އޮޑިޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުގެ މައްޗަށް

  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

  

އަކީ ދައުލަތުގެ ދާއިރާައށްޚާއްޞަކުރެވިެގން އިންޓޯސަިއގެ ްސޭޓންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތަށް "ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" 

“ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކެކެވެ. ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވެނީ ތިން  E”  ،"ީކަމުގައިވާ "ެއފިޝަންސ

  ް"ގެ މައްޗަށެވެ."އިކޮނޮމީ" އަދި "އެފެކްޓިވްނެސ

  

  

  

  
 ،އޮޑިޓް ރިޕިޯޓންގ މަޤްޞަދަކީ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް އޮޑިޓްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކޮށް

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަފާ ދިނުމަށާއި ޖަވާބުދާރީވުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ 

މަރުހަލާއެއްގައި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ  4ކަންކަން މުޢާމަލާތުކުރުމެވެ. މިގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި 

ި ހުރިހާ މަރުހަލާތަކުގައި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް (އޮޑިޓް ބެހޭ ގޮުތން މުޢާމަލާތުކުރެވެއެވެ. މ

ފެކްޗުއަލް  ،ފައިންިޑންގްސް) ކޮމެންޓް ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކީ ފައިނަލްކުރެވޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތް

ފެންނަން ހުރި ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ފަިއންިޑންގްސް ރިޕޯޓުކުރުމެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ަކމެއް ފާހަގަކުރާނީ 

  މައްޗަށާއި މެނޭޖްމަނުްޓން ދޭ މުަޢލޫމާތާއި އެހެިނހެން އޮޑިޓް އެވިޑެންސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.
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ގައި "މެޓީރިއަލް އިޝޫސް ފޯމް" ެއގޮތުން އެންމެ ފުަރތަމަ މަރުހަލާގައި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  -

  އޮޑިޓްކުރެވޭ އިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޮމެންޓް ހޯދެއެވެ. ،ފާހަގަކޮށް

ދެވަނަ މަރުހަލާގައި، އޮޑިޓުގައި ާފހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެއްކޮށްލާފައި އޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓާ  -

ޮމެންޓް ލިޔުމުން މެޭނޖްމަންޓުގެ ކ، ހުށަހަޅައި "ޑިސްކަޝަން ޕޭޕަރ"އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 

  ހޯދެއެވެ. 

  

އޭގައި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެހައި  ،އެއް ތައްޔާރުކޮށް"މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ"ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި،  -

މެޓީރިއަލް" އިޝޫތަކެއް ފާހަގަކުރެިވފައިވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު -"މެޓީރިއަލް އަދި ނޮން ،ކަންކަން، އާދެ

އޮޑިޓްކުރެވުނު ޮކންމެ އިދާރާއަކަށް ވެސް  ،މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ފައިނޭންަޝލް އޮޑިޓުގެ ބައެއްގެ ގޮުތގައި އޮފީސްތަކުގެ

  އެ އިދާރާއެއްގެ މަސްއޫލު އޮފީހަށް އެ ލެޓަރގެ ނަކަލު ފޮނުާވފައިވާނެއެވެ.، ވަކި ެމނޭޖްމަންޓް ލެޓަރއެއް ފޮނުވައި

  

ާފހަގަކުރެވޭނީ މައިގަނޑު ބޮެޑތި މައްސަލަ (ެމޓީރިއަލް އޮޑިޓް ފަިއންޑިންގްސް) ތަކެވެ.  ތަކުގައި "އޮޑިޓް ރިޕޯޓު"  -

ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަމަށް ެދވޭ ރައުޔު (ފައިނޭންޝަލް  

ރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ދެވޭ (ރެގިއުލޭޓަރީ  އޮޕީނިއަްނ) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކު

އޮީޕނިައން) ރައުޔާއި  އެ ރައުޔު ބިނާކުރެވުނު އަސާސްތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެިނހެން މެޓީރިއަލް މައަްސލަތަކެވެ.  

ސަަރހައްދީ އޮފީހުން ކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ފަިއނޭންޝަލް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަަލތަކުގެ ތެރެއިން  

ވަިކވަކިްނނާއި ޖުމްލަކޮށް މާލީ ބަޔާނުގެ އޮޕީނިައނަށް އަސަރުކުރުވާ މައްސަލަތައް އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.  

ސްޕެޝަލް އަދި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓްތަަކށް  ، މީގެ އިތުރުން ވަކި އޮޑިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން   އްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތައް ޤާނޫނު އަސީާސގައިވެސް ވަކި އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، އޮޑިޓްކުރެުވނު ތަނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި  

  ޝާއިޢުކުރެވެއެވެ.

  

ސަރަޙައްދީ އޮފީުހން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމުގައާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ތައްޔާރުކުރާ ެމނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި އޮޑިޓް މެނުއަލާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓުގެ ކޮލިޓީ ިހފެހެއްޓިފައިވޭތޯއާއި ފެކްޗުއަލް އޮޑިޓް ފައިންޑިންގްސް 

ަރވޭަޝންގައި ބުނާ އެއްޗަކަށް ވާގިދޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުރިތޯ އެކި ރިޕޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި އޮބްޒ

 4މަރުހަލާތަކުގައި ރިވިއުކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ސަރަހައްދީ އޮފުީހން ކުރާ އޮޑިޓްތައް ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި 
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ލް ރިވިއު، ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް މަރުހަލާއެއްގައި ރިވިއުކުރެވެއެެވ، އެއީ ޓީމް ލީޑަރ ރިވިއު، އޮޑިޓް މެނޭޖަރ ލެވެ

ނުވަތަ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ ރިވިއު އަދި ެއންމެ ަފހު މަރުހަލާގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިވިއުއެވެ. 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ފައިނަލްކުރުމުގެ ކުރިން ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޯޕޓް އޮޑިޓްކުރެވުނު ތަނުގެ މެނޭޖްަމންޓާ ހިއްސާކުރެވި، 

ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓަށް ލިޔުމުން ކޮމެންޓްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ، ހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އެގްޒިޓް މީޓިންގްގައި ކިޔައިދެވިފާ

ވަގުތު ދެވެއެވެ. އަދި އެވިޑެންސް ބޭސްޑްނޫން ަކމެއް ލިޔެވިފައިވާ ނަމަ، އިތުރު ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެ 

 ށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހު ރިޕޯޓަ

  

    
އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙީ 

އުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ދައުލަތުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި ދަ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ނުވަތަ މެނޭޖްަމންޓް ލެޓަރގައި 

ުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަްނވީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޒިްނމާއެކެވެ. މި އޮފީހުން ދަނީ އެ މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތާއި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފަންނީ ލަފާ ދެމުންނެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ 

ް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ޖަވާދާރީކުރުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ގުޅިގެނ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ،މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހިދާނެ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއްކޮށް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ -މެދުވެރިކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވުމަކީ އެންޓި

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެފަދަ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަނީ 

  އެހީތެރިވަމުްނނެވެ. ،ކަމާ ބެހޭ މުައއްސަާސތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް "ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް" ކޮށް
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އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   އިދާރާ

  ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް

އިދާރެގެ 

  އާމްދަނީ
  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 11,662,139 390,478 23.01.2019 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 1

 6,915,988 2,104,583 27.12.2018  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 2

 3,891,339 98,885 28.10.2018      ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 3

 4,810,435 374,135 28.10.2018  މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 4

 3,699,637 278,082 09.01.2019  ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 5

 5,310,273 646,362 03.10.2018  ފަރެސްމާތޮނޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 6

 6,135,094 759,163 12.11.2018                     ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 7

 4,102,755 365,793 31.10.2018  ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 8

 2,084,088 412,051 03.10.2018                    ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 9

 2,099,009 117,786 03.10.2018         ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގދ. . 10

 12,148,827 5,071,480 28.10.2018  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 11

 3,631,415 868,824 08.10.2018  މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 12

 8,581,079 1,239,806 12.11.2018  ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 13

 2,190,239 261,722 09.10.2018        ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 14

 3,545,633 414,830 08.11.2018       ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 15

 4,688,544 1,032,784 29.10.2018      ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 16

 1,368,534 200,089 03.10.2018          ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 17
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އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   އިދާރާ

  ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް

އިދާރެގެ 

  އާމްދަނީ
  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 3,078,481 459,506 13.11.2018     ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 18

 9,549,301 412,958 12.11.2018  ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 19

 5,759,538 550,949 11.10.2018  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. . 20

 17,746,724 4,201,866 28.01.2019  ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ފުވައްމުލަކު . 21

 13,519,068 3,448,959 05.06.2018  2016ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް  . 22

 41,576,292 4,713,823 10.06.2018  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އައްޑޫސިޓީ . 23

 178,094,432 28,424,914   ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

  އިދާރާ

މެނޭޖްމަންޓް 

ލެޓަރ ފޮނުވުނު  
  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 14,840,253 124,420 31.07.2018 އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގއ. . 1

 9,086,621 24,403 13.09.2018  ގެމަނަފުށި ސްކޫލް ގއ. . 2

 2,521,113 24,630 30.05.2018  އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގދ. . 3

 2,506,682 28,899 31.07.2018  ސްކޫލް އަބޫބަކުރު . 4

 883,436 4,821 13.09.2018  ސްކޫލް ގދ.ނަޑެއްލާ . 5

 14,235,738 8,157 13.09.2018  މަދުރަސާ ގދ.އަތޮޅު . 6

 18,590,510 13,934 04.10.2018  ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ޏ. . 7
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  އިދާރާ

މެނޭޖްމަންޓް 

ލެޓަރ ފޮނުވުނު  
  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 12,994,711 27,257 31.07.2018  އަޙްމަދު ސްކޫލް ްހާފިޒ . 8

 11,636,920 250 04.10.2018  ޖަމާލުއްދީން މަދްރަސަތުލް ޝައިޙް މުޙައްމަދު . 9

 24,573,258 71,628 09.08.2018  ސްކޫލް ޝަރަފުއްދީން . 10

 15,765,309 336,670 13.09.2018  ސްކޫލް ސ.ފޭދޫ . 11

 2,224,352 566 31.07.2018  ސްކޫލް ސ.މަރަދޫ . 12

 4,422,061 14,772 31.07.2018  ސްކޫލް ނޫރާނީ . 13

 134,280,964 680,407    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

  

 

  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 

  ފޮނުވުނު  ތާރީޚް
  އިދާރާގެ ޚަރަދު  އިދާރާގެ އާމްދަނީ

 58,713,071 11,622,993 13.09.2018 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގއ. . 1

 - - 02.09.2018  ދެއްވަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ގއ. . 2

 4,346,396 56,381 13.09.2018  ަރކޮލަމާފުށި ހެލްތް ސެންޓ ގއ. . 3

 2,130,603 21,075 13.09.2018  ރަހެލްތް ސެންޓ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ . 4

 45,780,089 2,688,895 30.05.2018  އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ޑރ. . 5

 2,534,671 18,848 02.09.2018  ހެލްތް ސެންޓަރ ގދ.ރަތަފަންދޫ . 6
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  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 

  ފޮނުވުނު  ތާރީޚް
  އިދާރާގެ ޚަރަދު  އިދާރާގެ އާމްދަނީ

 2,954,417 41,811 02.09.2018  ަރހެލްތް ސެންޓ ގދ.ވާދޫ . 7

 3,243,947 23,965 29.10.2018  ރަހެލްތް ސެންޓ ގދ.މަޑަވެލި . 8

 28,754,619 11,894,227 09.08.2018  ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ޏ. . 9

 31,117,326 18,615,426 29.05.2018  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްހިތަދޫ  ސ. . 10

 179,575,139 44,983,621   ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

 

  އިދާރާ

މެނޭޖްމަންޓް 

ލެޓަރ ފޮނުވުނު  

  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 

  އާމްދަނީ
  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 1,429,865 53,794 17.12.2018 ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގއ. . 1

 1,220,093 3,600 17.12.2018  ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގއ. . 2

 1,696,955 23,147 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގއ.ދާންދޫ . 3

 776,573 - 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގދ.މަޑަވެލި . 4

 399,414 - 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގދ.ރަތަފަންދޫ . 5

 153,965 25,414 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގދ.ވާދޫ . 6

 5,102,534 525,406 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު . 7

 1,680,460 45,945 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ސ.މީދޫ . 8

 5,876,500 232,243 17.12.2018  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ސ.ހިތަދޫ . 9

 18,336,359 909,549    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް 

ލެޓަރ ފޮނުވުނު  

  ތާރީޚް

އިދާރާގެ 

  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 

  ޚަރަދު

        

އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  ގދ. . 1
               ސެންޓަރ

10.06.2018 - 131,162 

އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  ގއ. . 2
          ސެންޓަރ

29.05.2018 - 428,114 

ފުވައްމުލަކު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން  ޏ. . 3
     ސަރވިސް ސެންޓަރ

30.05.2018 - 71,785 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް  ސ. . 4
  ސެންޓަރ

30.05.2018 - 1,615,015 

 - - -  އައްޑޫ ގޮފި ޕީޖީ . 5

 - - -  އާރ ސީ އެމް ސައުތް ރީޖަނަލް އޮފީސް އެޗް . 6

 - - -  މީރާ/އައްޑޫއޮފީސް . 7

(ސ.ހިތަދޫ   ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް މޯލެޑިވިސް . 8
  އަދި ސ.ގަން ސެކްޝަން)

20.09.2018 54,957,302 - 

 - 989,965 02.08.2018  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ . 9

 - 1,300,375 02.08.2018  ޑިވޮލަޕްމެންޓްމިކް ަމޯލްޑިވްސް އިކޮނ . 10

 - 1,210,823 13.09.2018  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން . 11

މުނިސިޕަލް  އެންޑް ބިލްޑިން، ލޭންޑް . 12
  ސާރވިސަސް/ އައްޑޫސިޓީ

- 2,401,490 54,887 

 - - -  ެންސް އޮޑިޓްޕާރފޯމ . 13

 2,300,963 60,859,955    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 
  ފޮނުވުނު  ތާރީޚް

އިދާރާގެ 
  އާމްދަނީ

  އިދާރާގެ ޚަރަދު

      2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އައްޑޫސިޓީ - 1

      (ރުފިޔާ)ޖުމްލަ 
 

 

  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 
  ފޮނުވުނު  ތާރީޚް

  އިދާރާގެ ޚަރަދު  އާމްދަނީއިދާރާގެ 

 13,519,068 3,493,960 05.06.2018  2016ކައުންސިލް އަތޮޅު ފުވައްމުލަކު  . 1

 41,576,292 4,713,823 10.06.2018  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އައްޑޫސިޓީ . 2

  55,095,361  8,207,783    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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