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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޣާޒީ ބިލްޑިންގް (ފުރަތަމަ 

(  ފަންގިފިލާ
، މަދު މަގުއަމީރުއަޙް

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ
 : 3323939ފޯން  
   3316430ސް: ފެކް

އީމެއިލް: 
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 އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބަސް

 c 

 صحبــه و واله محمــد ســيدنا على والســالم والصــالة ،العــالمــين رب للــه الحمــد
  .أجمعــين

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ނިއުސްލެޓަރ، އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރުގެ ފަރާތުން އެންމެހައި 
 !   ކިޔުންތެރީންނަށް މަރްޙަބާއެވެ

އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރަކީ، ރައްޔިތުންނާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު އޮންނާންޖެހޭ ގުޅުން 
ހަރުދަނާކުރުުމަށްޓަކައި، މި އޮފީހާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި މި ދާއިރާގައި ކުރެވެމުން ދާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ  އިތުރަށް

މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު ޝާއިޢުކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 
. ޝާއިޢުކުރަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ . ނިއުސްލެޓަރެކެވެ ހުގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ

. ނަމަވެސް، ކަރުދާހުކޮޕީ ވެސް   (www.audit.gov.mv)އާންމު ގޮތެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނީ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ގައެވެ
. ބޭނުމަކީ ވީހައި  ގިނަ މަދު އަދަދަކަށް ޗާޕުކޮށް، ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 .   ފަރާތްތަކަކަށް އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

މި އިޝޫގައި، ކިޔުންތެރިން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމަނައިލައިފައި 
. އޭގެ ތެރޭގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މެސެޖަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތުގެ އޮޑިޓް އިދާރާއެއް އުފެދި،  ވާނެއެވެ

އަދުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ހަމައަށް ތަރައްޤީވެގެން އައި ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލައިފައިވާ މި
 . ލިޔުމެއްގެ އިތުރުން، އޮޑިޓަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާންވީ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިމެނެއެވެ

ވަޒީފާއެއްގެ ތަޖްރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ސައްކަތާއި ހަމައެފަދައިން، މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަ
ގޮތުގައި އެކައުންޓެންޓުންގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން އައި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލައިފައިވާ ލިޔުމެއް ވެސް 

. މީގެ އިތުރުން، ވޭތުވެ ދިޔަ ޖަނަވަރީ  ހު ތެރޭގައި މަ/ ފެބުރުއަރީ މި އިޝޫގައި ހިމަނައިލެވިފައި ވާނެއެވެ
 .   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހިނގައި ދިޔަ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް ވެސް އެބަ ހިމަނައިލަމުއެވެ

އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރަކީ، އޮޑިޓާއި އެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
. މި ނިއުސްލެޓަރަކީ ތިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް އޮތް ވަސީލަތެއް ވެސް މެއެވެ

. މީގައި ހިމަނާ ލިޔުންތަކުގައި އަލިއަޅުވައިލާންވީ މައުޟޫޢަކާމެދު  ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި ނެރެވޭ އެއްޗެކެވެ
. އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރ އިތުރަށް  ޚިޔާލެއްވާނަމަ، އެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވައިލެއްވުން އެދެމެވެ

ންތެރިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ތިޔަ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ފުރިހަމަކޮށް، ކިޔު
.  ،އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކަށް   އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް މި ތިބީ މަރްޙަބާ ދަންނަވާށެވެ

އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރުގެ ކޮންމެ އިޝޫއެއް ވިދާޅުވުމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 
. ޅަކަށްވާނޭ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމުއެފާފުއު   ވެ
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 ޞައެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަކި ޚާއް 
މުގެދަށުން އޮޑިޓްކުރުމުގެ އް ޤާއިމްކުރެވި އެ އިދާރާގެ ބެލުއިދާރާއެ

" މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަކީ، އެވޭލާ  ގްރީކުގެ "އެީތނިއަން
އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއިއެކު "އެތީނިއަން"  ،ޑިމޮކްރަސީ ހިމާޔަތްކޮށް

ދައުލަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ 
ފަސާދައާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަަކށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމުގެ 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމުގައި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 
  އެބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަތެވެ. 

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުެގ އެކި އެކި އިދާރާތައް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެގެން 
އެފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ، ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން

ބޭނުންކުރުމުގައި ނުވަތަ ހިމާޔަތުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް 
 ،ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި

ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންކަންކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް 
ވޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަތަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެބޭނުންކުރެވޭ ނު

ވޭލާ ގްރީކުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީވާން، އެ
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން  ،މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑަށް

ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުްނ މިޒަމާނުގައި ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެހާ 
ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެފައިވާ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އަދި 

ބިލު އިދާރާއެއް ދައުލަތުގެ އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް ބާރުވެރިކުރެވިފައިވާ ޤާ
ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުވެފައި ހުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ ހިމާޔަތްކޮށް ޤައުމުގެ 
ކަންކަން އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިޔަށް 

  ގެންދިޔުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ޅުއި ފެތުރިފައިވާ އަބިޔަ ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭގަ
ދިވެހިރާއްޖެވެސް މިއަދު މިވަނީ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި 
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިވެސް 
މިވަނީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް އެއް ބަޔެއްގެ އަތްމައްޗަށް 

ޗަށް އަނެއް އްމަ އެއްބާރެއްގެބާރުތައް ވަކިކުރެވި  ،ލުމުގެ ބަދަލުގައިދޫކޮށް
ގެ އުސޫލުތައް ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. ައދި އިހުނަށްވުރެ މުފާރަވެރިވު އްބާރުތަ

ގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން މިވަނީ އެތައް ބޮޑަށް ދައުލަތް ހިންގުމު
. ޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ސަރުކާރާއި، ރައް ގުނަޔަކަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ

އައްޔަންކުރެވެނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މިއަދު  އްރަށްވެހި މަޖިލިސްތަ
ދާ ހިންގަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ސީ މިއަދު ދައުލަތް ވޯޓަކުންނެވެ.

އި، ފީއާއި، ރައްޔިތުންގެ ޓެކުހާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ނެގޭ
ދީގެންނާއި އެވަސީލަތްތައް  މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތައް ކުއްޔަށް

ރުން ރުކާބޭނުން ކޮށްގެން ނެރެވޭ މަންފާގެ އެހީގައެވެ. އެހެންކަމުން ސަ
، ކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރުމަށާއި

ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއަށް ދައުލަތުގެ  ވަކި ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ވަކި
ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެހާ  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ
 އިސްރާފާއި، ޚިޔާނާތާއި ފަސާދަ ނުހިމެނޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް،
ކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ބޭނުންކުރަން ހަރުދަނާކަމާއި ހަމަހަމަ

ދީގައި ހިމެނޭ ހަަތރުލައްކައެއްހާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އާބާ
. މިދެންނެވި ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ރައްޔިތުންވެ ސް ބޭނުންވެއެވެ

ރައްޔިތުންގެ  ވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައިއެއްގޮތަށް ހިނގާކަން ނު
  ރެއްކަމުގައި ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ.ގާމަދަދު

  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
މެސެޖް

ދައުލަތުގެ އޮޑިޓާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ 
ޕްރީމް އޮޑިޓް (ސުއިދާރާ 

އްޔަތުން، ހައިސި އިންސްޓިޓިއުޝަން) ގެ
ދައުލަތާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި 
ޔަޤީންކަމާއި އިތުބާރު އުފައްދައި 
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ 
ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރެވޭ ގޮތާއި 

ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް
ބުރަނުވެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

އެކު ހަމަހަމަކަމާ ސާފުވެރިކަމާއިން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ، ުމރާޖަޢާކުރުމުގައި

އޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް ބޮޑުކަން 
މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެންމެ 

ރައްޔިތުންގެ އަމާޒަކީ އެއް މުހިންމު 
 ދައުލަތުގެ ކަންކަންމަންފާއަށްޓަކަިއ 

ހަރުދަނާކޮށް ކުރި އެރުވުމަށް އެހީތެރިވެ 
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތުގެ  ދިނުމެވެ.

މާލީ ހިންގުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި 
ައދި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވޭ 
ހޭދަ ކުރެވެނީ  ފައިސާފޮއްޗެއްވެސްކޮންމެ 

ށް އެންމެ ގެ މަންފާއައެންމެހާ ރައްޔިތުން
.ނަފާވާގޮތު   ގައިކަން ޔަޤީންކުރުމެވެ

 

 

ަސނާއާއި ތަޢުރީފު حمدއެންމެހާ
ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

 وتعالى سبحانه هللا ރަސްކަލާނގެ 
އަށެވެ. މި އުންމަތުގެ މާތް 

 هللا رسول محمدނަބިއްޔާ      
އަށް  وسلم عليه هللا صلى

ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި 
ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ދުޢާގައި 
އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި 

  އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ކުރެވޭ 
ޚަރަދުތަކާއި ދައުލަތުގެ މާލީ 
ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ގޮތް 
މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފަރާތަކުން 

ކޮށް (އޮޑިޓްކޮށް) މުރާޖަޢާ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިޔާލު ނުވަތަ 
ވިސްނުން އެންމެ ފުރަތަމަ 
އުފެދިގެން އައީ އެވޭލާ ޒަމާނުގެ 
ގްރީކުގައި ކަމަށް މި ދާއިރާގެ ގިނަ 
ޢިލްމުވެރިން ވިދުާޅވެއެވެ. މިގޮތުން 
'ޕްލޭޓޯ' އިން ފެށިގެން އެވޭލާ 
 ގްރީކުގެ ފަލްސަފާވެރިން 

ރުތަކާ ސަރުކާ ،ޤަބޫލުކުރިގޮތުގައި
ނުވަތަ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާ 
ހަވާލުކުރެވޭ ބާރުތައް 
ބޭނުންކުރެވޭގޮތާއި، އެފަރާތާ 
ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
އަދާކުރާގޮތާގުޅޭގޮތުން އެ 
ސަރުކާރެއް އައްޔަންކުރެއްވި 
ރައްޔުިތންނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ 
ސަރުކާރު ހިންގާފަރާތުގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

  

  

މާލީ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ
 ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރުމަކީ
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މާލީ 
ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ 
ބޭނުމަކީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަ 
. މީގެ  ކަމާއިމެދު ރައުޔެއް ދިނުމެވެ

ކީ، އޮޑިޓް ކުރެވޭ ތަނަ ،އިތުރުން
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ 
ދައުލަތުގެ މިނިވަން 

އެތަނަކުން މުއައްސަސާއެއްނަމަ، 
 ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ 

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  އިދަށްގަވާ
މިންވަރާމެދު ރައުޔެއްދީ، އޮޑިޓްގައި 
ފާހަގަ ކުރެވޭ އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
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  މިދެންނެވި އަމާޒުތަކަށް
ޑިމޮކްރެޓިކް  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި،

އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ދައުލަތް ހިންގުމުގެ 
ނިޒާމުތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އަދި 
ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނުގެ ރޮނގުން 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ކުރިއެރުންތައް 
ހޯދާފައިވާ އެހެނިހެން ދައުލަތްތަކުގައި އެ 
ދައުލަތްތަކުގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ 

ކޮށްދޭފަދަ ވަކި ފޯރުތަކުން އިދާރާ 
ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ ހަރުދަނާ، ފެންވަރު 

 ގަޅު އަދި ފަންނީ ޚިދުމަތްތަެކއްރަނ
ތުންނަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
އޮފީހުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި އެންމެހާ 
ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާ އަދި 

އެންމެހާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިވެހި 
ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ހެޔޮ 
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ 
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން 

ޕްރީމް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސު
އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ 
ހައިސިއްޔަތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

މިދަނީ ގިނަގުނަ  ވެސްންއޮފީހު
  ސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ.މަ

މި ދެންނެވި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 
 ހުން ކުރާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ
ލޫމާތާއި، ޢުއެންމެހާ ކަންތައްތަކުގެ މަ

އޮފީހުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވެމުންދާ 
 މަޢުލޫމާތުކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތަކުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަމާޒުކުރެވޭ 
ރާތްތަކަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ަފ

މަސައްކަތުގެ އަސަރު ސީދާ ގޮތުންނާއި 
ނުސީދާ ގޮތުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި، 

 ހިފާކަތުގެ ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައް
ލޫމާތުތައް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، އެ މަޢު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެންމެހާ 
މުވައްޒަފުންނާ ހަމަޔަށް ޤަވާއިދުން 

ކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ފޯރު
  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

  

މިގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ހިންގޭ އެކި 
ހަރަކާތްތަކާއި، މުއައްސަސާއާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ 

ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުން ، ކަންތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި
ން ވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހެނިހެޖަވާބުދާރީ ށްހަރުދަނާކޮ

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާމަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެންމެހާ 
ހިއްސާކުރާނެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުން "އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރ" މިނަމުގައި 
ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ ނިއުސް ލެޓަރ އެއް ތަޢާރަފް 

ރަށް ބޮޑު އުފަލެއް، މިވަގުތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކުރެވޭކަމީ ވަ
.  މަޤާމުގައި ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ކަމެކެވެ
މި ތަޢާރަފު ކުރެވޭ ނިއުސް ލެޓަރ، އާދެ، "އޮޑިޓް އޮބްޒާވަރ" ގެ 
ސަބަބުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، މި އޮފީހުންކުރާ 

މަ މަޢުލޫމާތުތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ފުރިހަ
ވާއިދުން ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި، އަދި އެ ގަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ

ތަކަކަށް ވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތު
  އުންމީދުކުރަމެވެ.

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު
ދުގައި ނިއުސް ލެޓަރ (ޚަބަރު ސިޓީ) އެއް ތަޢާރަފް ޞަފެތުރުމުގެ މަޤް

 ކުރެވޭ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަހު

މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ތަރައްޤީއާއި 
އޮފީހުގެ ތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޞްމަގަށްޓަކައި އިޚްލާކުރި

ންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ހިތުގެ އެންމެ އެންމެހާ ހީވާގި މުވައްޒަފު
ފީހުގެ ކޮންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ

ވާގި ގަތަކަށް ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހީމަސައްކަތެއް ހަގީ
ގައި ރަ މަސައްކަތުންކަން މި ފުރުސަތުމުވައްޒަފުންގެ ބު

  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

އަޅަމެންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަަރކާތްލައްވައި، އޮޑިޓަރ هللا މާތް 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށްޓަކައި ވަކި 
ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް އަދި ބިރުގަތުމެއްނެތި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަންނީ 

އްސަސާތަކުގެ މެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މުއައެންމަސައްކަތްތަކެއްކުރާ، 
އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަނެ އަގު 

އްސަސާއެއްެގ ގޮތުގައި އަވަޒަންކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ނަމޫނާ މު
އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު هللا ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މާތް 

ގައި ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވައި މިކުރާ މަސައްކަތްތަކު، ދައްކަވައި
!ސާބިތުކަމާއެކު ދެމި ތިބުމުގެ ހެޔޮ ތަ   އުފީޤް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ

 

 

  

  

 

 

 

ދެނެވަޑައިގެންވަމު
 ތޯ؟؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް
އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުން ދޫކުރާ އޮޑިޓް

ލައިސަންސްކުރުމުގެ 
    ނަގަންވާނެއެެވެ.

ގައި  ޤާނޫނު އޮޑިޓް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޖެނެރަލްގެ

 އެންމެހައި ދައުލަތުގެ .1
 އެކައުންޓްތަކާއި، އިދާރާތަކާއި،
 ތަންތަން  ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ
  ކުރުން؛ އޮޑިޓް

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ .2
 ދައުލަތުން އަދި ކުންފުނިތަކާއި
 މާލީ ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވާ
 ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް ދާއިރާގެ

  އިތުރުކުރުވުން؛  ޖަވާބުދާރީވުން

 އޮޑިޓްކުރުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .3
 ގަވާއިދުތައް އުސޫލުތަކާއި
  ކަނޑައެޅުން؛

 އޮޑިޓަރ ޤާނޫނަކުން އެހެން .4
 ލާޒިމުކުރާ ކުރުން ޖެނެރަލް

 .ކުރުން އެކަމެއް ކަމެއްވާނަމަ،

  ވަނަ މާއްދާ) 3އޮޑިޓް ޤާނޫނުގެ (

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުންވެސް އޯޑިޓް  
ރައީސުލް ، އޮފީސް ހިނގަމުން ދިޔައީ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިނގަމުން 
  އަންނަ ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދައުލަތުގެ 
މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި 

އޭޕްރިލް  11ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ، 
ގައި، އޭރުގެ ރައީސުލް  2007

ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން 
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

(އޮޑިޓް ޤާނޫނު)  4/2007
ތަޞްދީޤުކުރައްވައި، އެ ތާރީޚުން 

ށިގެން އެ ޤާނޫނު ހިނގަން ފެ
  ފެށުމާއެކުގައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މ.  1959މި ގޮތަށް އޯޑިޓް އޮފީސް ހިނގަމުން އަންނަނިކޮށް،  
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، ވުޒާރަތުލް މާލިއްޔާ (ބަނޑޭރިގޭ) ގައި 
ހިނގަމުން ދާ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
އަކުރުތަކަކަށް ބެހިގެން ދިޔަ އިރު، އޯޑިޓުގެ މަސައްކަތްުކރާ ބައިގެ 

.  އަކުރަކީ ވުޒާރަތުލް މާލިއްޔާ (ނ) ކަމުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ
ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ  1968ނޮވެމްބަރ  11 ،އަދި 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމުކުރެވުނު އިރު، ވުޒާރަތުލް މާލިއްޔާ (ނ) ގެ 
ގޮތުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ، ސަރުކާރުގެ އޯޑިޓާބެހޭ އެންމެހައި 

އި ބައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓަމުން އަ
ގެ ދަށުން،  އޯޑިޓް  IIIޖ. އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  3/68

އޮފީސް ކަމުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އާ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ 
އޮފީސްތައް ރޭވިގެން ދިޔަ ގޮތުން ކުރީގެ ވުޒާރަތުލް މާލިއްޔާ 

ޑިޓް އޮފީސް ހަމަޖެހުނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފިނޭންސް ކަމުގައެވެ. އޯ
ހަމަޖެހުނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފިނޭންސްގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ 
އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފިނޭންސް ހިނގަމުން 
ދިޔައީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުން ކަމުގައިވުމާއެކު، 
އޯޑިޓް އޮފީސް ޢަމަލީ ގޮތުން ހިނގަމުން ދާން ފެށީ ރައީސުލް 

. އަދި ޖުމް ގެ  1970އޭޕްރިލް  13ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުންނެވެ
ޖ. ގެ ގެޒެޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  1/70ބިލް ނަންބަރު 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުވެ، އޯޑިޓް އޮފީހަކީ ސީދާ 
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުގައިވާ އޮފީހެއް ކަމުގައި 

ޖ. އިން ބިލް  13/72ނަންބަރު  ހަމަޖެހުނެވެ. ދެން އައީ، ބިލް
އަށް އައި  IIIޖ. އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  3/68ނަންބަރު 

ން  1972އޯގަސްޓް  1ލާޙާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،އިޞް
ފެށިގެން ޕްރައިމް މިނިސްޓަރުގެ އޮފީހުގެ ދަށުން އޯޑިޓް އޮފީސް 

 . ގައި  1975އޭޕްރިލް  21އޭގެ ފަހުން، ހިނގަމުން ދިޔަ ދައުރެވެ
ޢަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނު އަސާސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ 
އޮފީސްތައް އަލުން ރާވައިލެވުނު އިރު، އޯޑިޓް އޮފީސް 
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުން 

  ހިނގަމުން ދާ އޮފީހެއް ކަމުގައެވެ.

އޮފީސް ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 1998ޖެނުއަރީ  1(އޭރުގެ އޯޑިޓް އޮފީސް) ހިނގަން ފަށާފައިވަނީ 

. އެއީ އެ ތާރީޚުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ޤާނޫނު  ގައެވެ
 " އަސާސީގައި، "ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

 .ބަޔާންކުރާ ބާބެއް ހިމެނިފައިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ

  

  

ޑިޓް މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އޯ

އޮފީހެއް ހިނގަމުން އަންނަތާ ބަރާބަުރ 

ޑިސެމްބަރ  1(އަހަރުފުރި، މިއަދު  65

ވަނަ  66މި ފެށުނީ )  2013

އަހަރަށެވެ. މި މުނާސަބަތުގައި، އޮޑިޓަރ 

ޖެނެރަލަށާއި، މި އޮފީހުގެ އެހެނިހެން 

ވެރިންނަށާއި، އާންމުކޮށް އެންމެހައި 

ންނަވައި، މުވައްޒަފުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަ 

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރާ، 

  އުފެއްދުންތެރި އާ އަހަރަކަށް އެދެމެވެ. 

ދިވެހި ، އިޯޑޓް އޮފީސް އުފައްދާަވަފއިވަނީ
ދުައލްަތ ހިންގެވުމްަށ އަލްއަމީރު މަުޙއްމަުދ 
އަމީން އިސްކޮށް ހުނެްނިވ ުދވަސްވަރު، 

ވަަނ އަހަރުއެވެ.  ެފނާްނން ހުރި   1948
ަތކުގެ މައްޗަށް ބިާނކުރައްވައި، ލިޔުްނ

 1އިޯޑޓް އޮފީސް އުފުެދުނ ތާރީޚަީކ 
ކަމުގައި، ރައީސުލް  1948ޑެިސމްބަރ 

ޖުމްހިޫރއްޔާގެ އޮފީުހގެ ނަންބަރު 
ޮނެވމްބަރ  23( 1- އޭ /32/98/7

) ސިޓީން ރްަސމީ ގޮތުން ވަނީ 1998
 ހަަމޖައްސަވާފައެވެ 

އިޯޑޓް އޮފީްސ އުފެދި، ަސރުކާރު 
ލިާއ ފިައސާގެ ހިސާބުތައް ތަނާްތނގެ މަުދ

ބެލެހެއްޓުން ވުޒާރަތުލް މާލިއްޔާ ުނވަތަ 
މްަޙކަމަތުްލ މާލިއްޔާ (ބަނޑޭރިގޭ)ގައި 
ވަިކ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  ހިނގަމުން 
ދިޔަ ދުވަސްވަރްަށ ަފހު، އޯޑިޓްކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ބަނޑޭރިގެޭގ އިމާރާތުގެ ދުެކނު 

ނު ވިަކ ެފންޑާގައި އެކަމްަށ ޚާއްޞަކުރުެވ
މޭޒެއްގައި، ވަިކ މަަސއްކަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ހ. ވަނަ  1377ިހނަގމުން އައިސް، 
އަހުަރގެ ެފށުމާއެކު، ވަިކ އޮފީެހއްގެ 
ގޮތުގައި ހަމަޖެހި، ވުޒާރަތުލް މާލިއްޔާގެ 
ދަށުން (އިޯޑޓް އޮފުީހގެ ަނމުގައި) 

 ހިނގަމުން ާދްނ ެފށިއެވެ.

  ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ހުސައިން 
 ޖެނެރަލް) (އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޮނުވޭ 
 ފަރާތްތައްް

  ްއޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަނ
(ސަރުކާރުގެ އޮފީސް / 

ދައުލަތު މިނިވަން 
މުއައްސަސާ ނުވަތަ 

  ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި)
 ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސ 

 ާރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ 

  ެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ
  މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ
  އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ް  

4

އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 
މާލީ ކަންކަން ދައުލަތުގެ 
މާލިއްޔަތުގެ  ހިންގުމުގައި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 
 ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އެޅެއެވެ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 
އެކައުންޓެންސީގެ ދާއިރާއިން 
މަތީތަޢްލީމާއި، އޮޑިޓިންގ ގެ ތަޖްރިބާ 
ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އަދި އޮޑިޓިންގ އާއި ގުޅޭ 
ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި، އެފަދަ 

 ލް މުއައްސަސާތަކުގެ މިންގަޑުތައްޕްރޮފެޝަ
.  މިގޮތުން  ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ
އޮޑިޓަރުންނަކީ ވަކި ސުލޫކީ އަދި 
ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް 
ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ބައެކެވެ. ސިޔާސީ ވަކި 

ރެއް ނުގެންގުޅުމާއިި، ޒާތީ ފިކު
އްޞުބުން އެއްކިބާވުމާއި، އިތުރު ތަޢަ

ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން 
ޑިޓް ޞޫލުތަކެކެވެ. އަދި އޮތަބާވާންޖެހޭ އު
ސާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ކުރެވޭ މުއައްސަ

އެކު އޮންނަ ގުޅުން ޕްރޮފެޝަނަލް 
މިންގަޑުގެ ބޭރުން ބަދަހި ކޮށް، ކޮފީ 
ބުއިމާއި ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުންފަދަ ކަންކަން 
އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުކުރެވެއެވެ. ހުރިހާ 
ހިނަދކުމެ މީހާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން 

ގެ މިނިވަންކަމަށް ހެއްޓުމާއި، އޮޑިޓަރެއްދެމެ
  ނެ ކަންކަމުން ދުރުވާންޖެހެއެވެ.އަރާފާބުރޫ
  

ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ބައެއްފަހަރު 
މީހުންގެ ނަފުރަތާއި 

އަދި ގާތްމީހުންގެ ،ކުރިމަތިލާންޖެހުނަސް
ހުށަހެޅުންތަކަށް ނޫނެކޭބުނަން 
ޖެހުނުކަމުގައިވިއަސް، އަޅުގަނޑަކީ މި 

އިރާގައި ނުހަނު ޝައުގުވެރިކަމާއި އެކު ދާ
ގައުމީ ވާޖިބެއް އަދާކުރާ ފަޚްރުވެރި 
. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  އޮޑިޓަރެކެވެ
އެންމެ ލޯލާރިއެއްވެސް ނަހަމަ ގޮތުގައި 

މާދާރު ހޭދަވާތަން ދެކެން ބޭނުންނުވާ ޒިން
  އްޒަފަކީމެވެ.ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވަ

 

   

 ްނ.....ުދލު ެރއްެގ އޮިޑޓަ

 

 

  
  

  އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހާ މަޤުބޫލު މަޤާމެއްނޫނެވެ. އެންމެ ބޮޑު 
. އަދި މިއީ ފަސޭހައިން  މުސާރަލިބޭ ވަޒީފާއެއްވެސް ނޫނެވެ

ަނމަވެސް އަޅުގަނޑު މި  ކުރެވޭކަހަލަ މަސައްކަތެއްވެސް ނޫނެވެ.
  ޔާރުކުރީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްނޫނެވެ. ވަޒީފާ ޚި

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގައި އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ބެލީ، ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކަތަކީ ޝައުގުވެރި ވާކަހަލަ މަސައްކަތެއްތޯއާއި، 
ލިބޭއާމްދަނީއާއި، ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ފުރުޞަތު ތަކަށާއި، އަދި 

 ލީކަންކަން އިސްލާހުރައްޤީއާއި މާއެ ވަޒީފާއިން ގައުމުގެ ތަ
 .   ކުރުމުގައި ހިއްސާވެވޭނެ ފަދަ ފުރުޞަތެއް ހޯދުމަށެވެ

  
ދިވެހި ، އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ މައިގަނޑު މަސަްއކަތަކީ

އެންމެ ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތުން ހޭދަކުރެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް 
ދު ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް،ގަވާއި

ގޮތުގެމަތިންތޯބެލުމާއި، އޮޑިޓް ކުރެވޭ މާލީހިސާބުތައް ތައްޔާރު 
ކުރެވެނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ " މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

" އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެ . މިގޮތުން އޮނިގަނޑާއި ވެ
އޭގެ ، ސާތަކުން ހިންގާާ މާލީ މުއާމަލްާތތަކާއިދައުލަތުގެ މުއައްސަ

ވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތް އަޤް ހިސާބުތައް ބައިނަލް
މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު އެ މުއައްސަަސާތަކުގެ ވާގޮތުގެމަތިން ބަލާ 
ށް އޮޑިޓަރޖެނެރަލް ދެއްވާ ރައުޔަ ކަމާއިމެދުމާލީބަޔާނުގެ ޞައްޙަ

އި ފާހަގަ ކުރެވުނު ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދެއެވެެ. އަދި އޮޑިޓްގަ
ސާތަކަށް އެ މުއައްސަ ލާޙް ކުރުމުގެ ގޮތުންކަންކަން އިޞްްް

މަޝްވަރާ ދީ، ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ވާނަަމަ އެކަމުގެ 
.  ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު   ހިއްސާކުރެވެއެވެ

  
 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ލްގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ 
ނަ ބާބުގެ ދަށުން ވަ 3ވާއިދުގެ ގަ

ސުލޫކީ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭމުވައްޒަފުން 
ނޑު ގައި ސޮއިކުރުމުގެ ގެ އިޤްރާރުމިންގަ

ވީ ހޯމަ  2013ޖެނުއަރީ  6އިޙްތިފާލު 
އަށް  10:15 އިން 8:30ހެނދުނު  ދުވަހު

ހޯލުގައި  މި އޮފީހުގެ ސެމިނާރ
 ފާލުގައި  މިއޮފީހުގެ ބާއްވައިފިއެވެ. މި އިޙްތި

ބައިވެރިވެ އިޤްރާރުގައި  މުވައްޒަފަކު  85
  ފައިވެއެވެ.ސޮއިކޮށް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި  މި އިޙްތިފާލުގައި 
ވާހަކަފުޅުގައި މިހާރު މުވައްޒަފުންނަށް 

ގްރާމް ތަކުގެ އުިތރުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮ 
ށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންގުމަ ކުރިމަގުގައި 
ކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމްތަ

ވަނަ  2014ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި 
ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،އަހަރުންފެށިގެން

މުވައްޒަފުންނާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާތެރި 
މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެވޯޑްތައް ދިނުމަށް  ޚާއްޞަމުވައްޒަފުންނަށް 
އްވިއެވެ. ނިންމަވާފައިވާކަން އިޢުލާނު ކުރެ 

އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް  މީގެ އިތުރުން މި
އެކަމުގެ  މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމާއި 

މި ސޮއިކުރުންވެސް  ލިޔުމުގައި

  .އޮތެވެއިޙްތިފާލުގައި 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 

މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ 

ނޑުގެ އިޤްރާރުގައި  މިންގަ

 ސޮއިކުރުމުގެ އިޙްތިފާލު ބާއްވައިފި 

 

 އާދަމް ނަސީރު (ޑިރެކްޓަރ ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް)
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    ަޖަނަވަރީ މަހު ނެރެވުނު 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް

 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2011 ސެކިއުރިޓީގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 
 

 ޚަރަދުކުރެއްވުމަށްފަހު ކޯޑުތަކުން ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަންކަމަށް ރިކަރަންޓް  .1
 މާލީބަޔާންތަކުގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނުއްވާފައި ވުން 

  ނުވުން  ދާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ހަރު މުދަލުގެ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި  .2

ތުގެ މުދާ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ދައުލަ ރޭޓިވްސް (ސިފްކޯ) މެދުވެރި ކުރައްވައިގެން ސިފައިންގެ ކޯޕަ .3
  މަލު ކުރައްވައިފައިވުން ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަ 8.15 އަދި 8.09މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  

ޕްީރ ފެބްރިކޭޓެޑް ގެތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިފަރާތަށް ގަވާއިދާ  ކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރެއްވި ސާރ .4
   ދެއްވާފައިވުން ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ 

 މުސާރައިގެ  އަސާސީ ބޭކަލުންނަށް  ސިފައިންގެ  ކުރައްވަމުންދާ ފުރިހަމަ ކޯސް ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ރާއްޖެއާއި  .5
 .ދެއްވާފައިވުން އެލަވަންސްތައް  އިތުރުން 

 ދެއްވައިފައިވުން  މުސާރަ  ެނތިރެކޯޑެއްކަމުގެހާޒިރުވެފައިވާއޮފީހަށް .6

ލު  ޞީމި ރިޕޯޓް ތަކުގެ ތަފް
ވިދާޅުވުމަށް ކޮންމެ ރިޕޯޓެއްގެ 

 ތިރީގައިވާ ލިންކަން

!ކްލިކްް ކޮށްލައްވާ  

http://www.audit.gov.mv

ކޮމްޕްލަޔަންސް  ވަނަ އަހަރުގެ 2009 ގެއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް
 ޓްއޮޑިޓްރިޕޯ

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނޭންސްއޮފް ފި ޗަރ މިނިސްޓްރީވައު ޕޭމަންޓްން ނެތި އެގެ ނިމުނުކަން މަސައްކަތް .1
 އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރައްވާފައި ނުވުން، ވާފައި ވުމާއިއްފޮނު

ޚަރަދު އަނބުރާ ހޯއްދަވާފައި  ސްޓަރު ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޓިކެޓުމިނިޓިކެޓު ޚަރަދު އަނބުރާ ލިބޭގޮތަށް  .2
 ނުވުން

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮފީހުން ފެންނަން ނެތުން .3
ލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ލައިސަންސް ފީ ނެންގެވުމުގައި މާލީ ބަޔާންތައް ބައްލަވާފައިވާކަން މުއާޞަ .4

 ނގެން ނެތުންލިޔެކިޔުމުން އެ

 އޮޑިޓް ޚާއްޞަ އަހަރުގެ ވަނަ 2012 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު
 ރިޕޯޓް

 

 ނުވުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .1

 ކުރައްވާފައިނުވުން ރިކޮންސައިލް ހިސާބުތައް .2

 ނުވުން ުކރައްވާފައި ތައްޔާރު ރިޕޯޓްތައް ޚަރަދު .3

 ނުވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު ރަޖިސްޓަރީ ކަންތައްތަކުގެ ލިބޭ ފައިސާ .4

 ނުވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު ރިޕޯޓްތައް އާމްދަނީގެ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ .5

 ނުވުން އަމަލުކުރައްވާފައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތު ހޯދުމުގައި ތަކެތި ޚިދުމަތާއި .6

 ފައިބަލަހައްޓަވާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަރުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލާއި ކައުންސިލްގެ .7
 ނުވުން

 ނުވުން ފައިވާބަލަހައްޓަ ބާކީ ސްޓޮކް ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ސާފުކުރުމަށް ފޮޅާ ލިޔެކިއުމާއި، .8

  ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ އްވާދަތުރުތަކަ ލާންޗުގެ އުދަރެސް .9

 ނުވުން ފައިއެކަުލވާލައްވާ ދަފުތަރު ބިންބިމުގެ .10

 ނުވުން ކުރައްވާފައި ރަޖިސްޓަރީ ސިއްކަ އިދާރާގެ ކައުންސިލް .11

 މުންއްވައަމަލުކުރަ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަށް ފައިވާހައްދަވާ ބިންތަކަށް ފައިވާވާށްދޫކުރަ ކުއްޔަށް .12
 ގެންދަވާފައިނުވުން

 ވެފައިވުން ދުވަސް ގިނަ ނުދައްކަވާ ފައިސާ ބިލްތަކަށް ކަރަންޓު .13

 ގެންދެވުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ބަރުންމެން ކައުންސިލް އަތޮޅުގޭގައި ނުދައްކަވައި އަގެއް އެއްވެސް .14
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 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްްް

 ނުވުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު .1

 ތިޖޫރީ ބާކީ ފޮތް ފެންނަން ނެތުން  ،ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރު ނުކުރެއްވުމާއިތިޖޫރީ  .2

 ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނުވުން  .3

ންޓަށް ކް އެކައުއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަންޑުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ދައްކާ ފައިސާ އެ ފަންޑުގެ ބޭން .4

 ވާފައި ނުވުން ޖަމާކުރައް 

ބަޖެޓް ބާކީ ނުބެލެހެއްޓެވުމާއި މަހުންމަހަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  .5

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފޮނުއްވާފައި ނުވުން 

ޚަރަދުތައް  ށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކުރައްވައި ންކޮށްފައިވާ ގޮތަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާ .6

 ކުރައްވާފައިވުން 

އިދާރާގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްް ކައުންސިލްގެ މީދޫ ދެކުނުބީުރ ނިލަންދެއަތޮޅު

 ނުވުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލް .1

 ނުވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު ރިޕޯޓްތައް ޚަރަދު .2

 ނުވުން ބަލަހައްޓަވާފައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ރެކޯޑްސް މުވައްޒަފުންގެ .3

 ހުރުން އިތުރު/އުނި ދިނުމުގައި އެލަވަންސް އާއި މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރު ވަނަ 2012 .4

 ނުވުން ބަލަހައްޓަވާފައި ފުރިހަމައަށް ރެކޯޑްސް މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި .5

 ނުވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު ރަޖިސްޓަރީ ކަންތައްތަކުގެ ފައިސާލިބޭ .6

 ނުވުން ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ރިޕޯޓްތައް، އާމްދަނީ ފޮތާއި ދުވަހު ލިބޭފައިސާގެ .7

 ނުވުން ބަލަހައްޓަވާފައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާއި މާލިއްޔަތު ރަޖިސްޓަރީ ހަރުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލާއި ކައުންސިލްގެ .8

 ނުވުން ބަލަހައްޓާފައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ބާކީ ސްޓޮކް ތަކެތީގެ ކުރާ ބޭނުން ސާފުކުރުމަށް ފޮޅާ ލިޔެކިއުމާއި، .9

 ނުވުން ބަލަހައްޓަވާފައި ރަޖިސްޓަރީ ވައުޗަރ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތު .10

 ފައިވުންއްދަހޯ ދުމަތްޚި ތަކެއްޗާއި ހިލާފަށް ގަވާއިދާ .11

 ހުރުން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ކަންކަން ބައެއް ސްކޫލްގެ ޕްރީ މީދޫ .12

 ފައިވުންބަހައްޓަވާ ތިޖޫރީގައި ކުރައްވައިޖަމާނު ބޭންކަށް ފައިސާ އަދަދެއްގެ ގިނަ .13

 ޖޫރިމަނާވެފައިވުން ންސަބަބު މުގެނުދެއްކެވު ފައިސާ ބިލްތަކަށް މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ .14

 

  ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  ޚާއްޞަ އަހަރުގެ ވަނަ 2012 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދޫ އުތުރުބުރީ ނިލަންދެއަތޮޅު          ި

 ނުވުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދޫ .1

 ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ހޯއްދެވުމުގައި ޕާޓްސް ސްޕެއަރ ބޭނުންވާ ޖެނެރޭޓަރަށް ރައްޔިތުންގެ .2

 ދެއްވާފައިވުން ފައިސާ އެޑްވާންސް ޚިލާފަށް،

 ވުން ދެއްވާފައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ އެލަވަންސް ދަތުރު އަދި ކޮއްތުފައިސާ ދަތުރުތަކުގެ .3

ފެބުރުއަރީީ މަހު ނެރެވުނު 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް
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ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހިނގިގޮތުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2013އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 
  އަށް 2013ސެޕްޓެމްބަރ  30އިން  2013ޖުލައި  1 ރިޕޯޓު

 
 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް 2013މި އޮފީހުން  .1

 މަސައްކަތްތައް ގެންދެވުނު ކުރިޔަށް އަށް 2013 ސެޕްޓެމްބަރ 30 އިން 2013 ޖުލައި 1 .2

 :މަސައްކަތްތައް އޮޑިޓް .3

  ީއޮޑިޓެވެ. ހުރިހާ މަސައްކަތެއްނިމި ރިޕޯޓު  79ތިންވަނަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ފެށިފައިވަނ
.  15އާންމުކޮށްފައިވަނީ  އޮޑިޓުެގ އަމަލީ މަސައްކަތްނިންމާ ޑްރާފްޓް ޑިސްކަޝަންޕޭޕަރ  54އޮޑިޓެވެ

.  އޮޑިޓެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ހިގަމުންދެއެވެ.   25ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓީއާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުން އިދާރީ އޮފީހުގެ ގޮތުންނާއި، ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި .4

 މައްސަލަތައް މުހިންމު ކުރެވުނު ފާހަގަ ރިޕޯޓުތަކުގައި އޮޑިޓު .5

 ފައިސާ ޚަރަދުކުރި އާއި ފައިސާ ލިބުނު .6

 
 

 

ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހިނގިގޮތުގެ  4ވަނަ އަހަރުގެ  2013ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓަރ
  އަށް 2013ޑިސެމްބަރ  31އިން  2013 އޮކްޓޯބަރ 1 ރިޕޯޓު

  
 މަސައްކަތްތައް ރާވާފައިވާ ކުރުމަށް އަހަރު ވަނަ 2013 .1

 މަސައްކަތްތައް ގެންދެވުނު ކުރިޔަށް އަށް 2013 ޑިސެމްބަރ 31 އިން 2013 އޮކްޓޯބަރ 1 .2

އޮޑިޓެވެ. މަސައްކަތްނިމި ރިޕޯޓު އާންމު  149ނިމުނުއިރު ފެށިފައިވަނީ  ޓަރުކުއާ ަވނަ 4 މަސައްކަތްތައް އޮޑިޓް .3
.  14ކޮށްފައި ވަނީ  މަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި ޑްރާފްޓް ޑިސްކަޝަންޕޭޕަރ ޢައޮޑިޓުގެ  105އޮޑިޓެވެ

.  44ނިމުނުއިރު  ޓަރުވަނަ ކުއާ 4 ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓު ކުރެވުނު މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ
 މަލީ މަސައްކަތް ހިގަމުންދެއެވެ.ޢަައޮޑިޓެއްގެ 

 ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރީ އޮފީހުގެ ،ގޮތުންނާއި ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ .4

 މައްސަލަތައް މުހިންމު ކުރެވުނު ފާހަގަ ރިޕޯޓުތަކުގައި އޮޑިޓު .5

 ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ލިބުނުފައިސާއާއި .6

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ރިޕޯޓްތައްް

 ާޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހުން އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުތަކުގައިޓަރުތިންވަނަަ ކުއ
ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު އޮޑިޓްތަކުންދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ރުފިޔާ އެކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކުން 3,292,621/-މައްސަލަތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 
މުއައްސަސާތަކަށް ކަމާބެހޭ ނުވަތަ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ

  އަންގާފައިވާނެއެވެ.
 ާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްޤާ ،ގައި އާއްމުކުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައިޓަރުތިންވަނަ ކުއ

ފައިވާ ކަމަށްކޮށްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޚަރަދު  ،ރުފިޔާ -/261,058,710
. މި ޖަދުވަލު ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓްގެ އެއްދެންނެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާފާހަގަކުރެވުނެވެެ

2 ،3 .  ގައި ވާނެއެވެ
8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 
ލް ސްޓޭޓްމެންޓް އްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފައިނޭންޝައެ

ގޮތުން  ދިނުމުގެތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 
އެކި ދާއިރާގެ ކޭޝަންގެ ރީ އޮފް އެޑިޔުމިނިސްޓް

އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް 
އެ  ،އަމާޒުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށްް ކުރައްވާ

ދުވަހުގެ  2ވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީގެ  އެދި
. މި ތަމްރީން  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ

 101 ދާއިރާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ
. މި ޕްރޮގްރާމް  ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ

ށް އަ 4ން   3ރުއަރީ މަހުގެ ކުރިއަށްގެންދެވުނީ ފެބު
މިއްޔާގެ ދިރާސާތިލް އިސްލާ ތުއްކުއްލިއްޔަ

.މި ޕްރޮގްރާމް ގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި  ހޯލުގައެވެ
ވަނީ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  ޓެކްނިކަލް 

 އެޝޫރެންސްޑޮލޮޖީ އެންޑް ކޮލިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެތަ
.   ޔުނިޓުގެ ބޭފުޅުންނެވެ

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމަތު ދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިިި

 

 

 

 

 

      

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ 
. "އެ އޮފީސް" ގެ ން އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެެވެ

މައުލޫމާތުގެ އިތުރަށް، މި އޮފީހުން ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި މި އޮފީހާބެހޭ 
. މި  ޝާއިޢުކުރާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ޚަބަރު ގެނެސްދޭނެ ގޮތްވެސް ބައިވެރިންނާ ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ

 11:00އިން  8:00ވީ ހުކުރުވިލޭރޭ  2014ފެބުރުއަރީ  27ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  
. މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުުމުގެ ގޮތުން އަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސެމިނާރ ހޯލުގައެވެ

. ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ނޫސްވެރިން ކުރެއްވި ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން އޮތެވެ
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 ަޚިލާފަށް ގަވާއިދާ އިޤާނޫނާ ި،ރިޕޯޓުތަކުގައި އާއްމުކުރި އޮފީހުން މި ތެރޭގައި ގެޓަރުކުއާ ހަތަރުވަނ
މުހިންމު ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްތަކުންް ހިންގާފައިވާކަމަށް މުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ

ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުވި އެކަމުގައި ރުފިޔާ 14,372,637‐/ ލިބެންޖެހޭ ދައުލަތަށް މައްސަލަތަކުން
މުއައްސަސާތަކަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ހޯދުމަށް އުލަތަށްދަ މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތްތައް ނުވަތަ

 .ވާނެއެވެ އަންގާފައި
 ަގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ރިޕޯޓުތަކުގައި، އޮޑިޓް އާއްމުކުރި ކުއާޓަރުގައި މި އޮފީހުން ވަނަ ހަތަރުވަނ

ފާހަގަ ވާކަމަށް ފައިކޮށް ޚަރަދު މުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ ރުފިޔާ، 336,828,725‐/ ޚިލާފަށް
3 ،2 ޚުލާޞާ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގެ ިރޕޯޓްގެ ޖަދުވަލު މައްސަލަތަކުގެ މިދެންނެވުނު. ކުރެވުނެވެެ

 . ވާނެއެވެ ގައި

 ްޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ އެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށ ި ރާވައި ކަންކަން މުވައްޒަފުންނާއި، ހުއްދަކުރި
މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި، މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މުވަައްޒަފުންނާމެދު، ހިންގި

މިފަދަ. އަންގާފައިވާނެއެވެ މުއައްސަސާތަކަށް ކަމާބެހޭ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ
މިގޮތުން،. ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ ޤީޤީ އިދާރާތަކަށްތަޙް އޮފީހުންވެސް މި ސީދާ މައްސަލަތައް ބައެއް

ޖަލުގެ ޕެންޓަގަން މާފުށީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ޚާއްޞަ އިދާރާގެ ޤައުމީ އްދުގެސަރަޙަ މަތިދެކުނު
  .ވާނެއެވެފޮނުވާފައި ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން އެންޓި ރިޕޯޓު އޮޑިޓު ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުގެ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ވާރކްޝޮޕެއް 

 އއ.ރަސްދޫގައި ހިންގައިފި 

އޮޑިޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުނަރު 
ގެ ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެދިވަޑައިގަތުމު

  ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  4" ގެ ނަމުގައި މަތިން "އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ވާރކްޝޮޕް
ރާމްގައި އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށް ހިންގައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްއއ. ރަސްދޫގައި 

އަދި މީގެ  ގެންދެވުނެވެ.ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިތުރުން ޢަމަލީގޮތުން އޮޑިޓް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް 
ކުރާނެ ގޮތާއި، އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގަނޑު ތަކާއި، ހުނަރުތައް ތަރައްޤީީއިތުރުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މިން

ލަތަކާއި، އެފަދަ ކަންތައްތައް ޙައްލު ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަ
. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގައި އއ.އަތޮޅުލިބިގެންދިޔައެ އިދާރާތަކާއި،  ގެ ކައުންސިލްވެ
ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މި ތަމްރީނު ބައި 30އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތަކުން ، ސްކޫލްތަކާއި

 ރަސްދޫ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރު.އަށް އއ 9ން  5ޖެނުއަރީ  ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މިއަހަރުގެ
ރާމް ގައި މަޢުލޫމާތު އަށެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގް 3:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00ގައި، ހެނދުނު 
 .އޮޑިޓަރެކެވެ  5ރަލްގެ އޮފީހުގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެ  ދެއްވާފައި ވަނީ

 

 

 

 

 

 

 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ފަންނީ އެހީތެރި 
ކަމާއި އެކު ހިންގާ ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

.މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގީ  23ން  19މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ
.މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މި އޮފީހުގެ  އަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސެމިނާރ ހޯލުގައެވެ

.  މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޓީމް ލީޑަސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށާއި އަދި  ރުންނަށެވެ
. 65މި އޮފީހުގެ    މުވައްޒަފެކެވެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އަލަށް 
ގުޅުނު މުވަައްޒަފުންގެ 

 އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފިި

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ
މުވައްޒަފަކަށް   15އަލަށްގުޅުނު 

އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް 
. މި އަހަރުގެ  ހިންގައިފިއެވެ

އަށް  30އިން  27ޖެނުއަރީމަހުގެ 
މިއޮފީހުގެ ސެމިނާރ ހޯލްގައި ބޭއްވުނު 
މި ޕްރޮގްރާމްގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
ގަވާއިދުތަކާއި،  އޮފީހާއި ގުޅުންހުރި 

ށް އުލޫމާތުގެ އިތުރައެހެނިހެން މަ
ލޮޑޮޖީއަށްވެސް މުވައްޒަފުން އޮޑިޓް މެތަ
. މިއީ މި އޮފީހާއަހުލުވެ  ރި ކުރުވުނެވެ

އަލަށް  ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
ޚާއްޞަކޮށްގެން ސިލްސިލާކޮށް 

.   ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ
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The accountancy profession in the Maldives 

 

 

 

 

 

 

By: Ahmed Salih (Director, Technical Department) 

By: Ahmed Salih (Director of Audit, Technical Services) 

The practice of modern accountancy began  in  the Maldives when globally  renowned 

audit  firms  in Sri Lanka set up shop  in the Maldives. KPMG, PricewaterhouseCoopers 

(PwC)  and  Ernst &  Y  (EY),  three  of  the  largest  global  accountancy  firms,  have  been 

providing  auditing  and  assurance  services  in  the Maldives  for more  than  30  years.  

While  the  demand  for  accounting  and  auditing  professionals  have  increased 

tremendously  due  to  rapid  expansion  of  the Maldivian  economy  in  the  last  two  or 

three  decades,  a  chronic  shortage  of  qualified  accountants  remains  to  date.  The 

number  of  graduates  joining  the  profession  has  not  kept  pace with  the  increasing 

demand for auditors and accountants. The huge gap that exists between the demand 

for  and  the  supply  of  accountants  in  the  labour market  has  led  to  rising  audit  and 

assurance service fees in the Maldives.  

The  increase  in service  fees over  the  last  three years could also be attributed  to  the 

introduction  of  Goods  and  Services  Tax  (GST)  and  Business  Profit  Tax  (BPT)  in  the 

Maldives.    The  introduction  of  GST  and  BPT  could  impact  the  fees  charged  by 

professional  accounting  firms  in  a  number  of  ways:  businesses  would  turn  to 

professional accounting firms for advice on tax computation and reducing  tax liability;  

external auditors would have the scope of their work increased as a result of having to 

carry out additional substantive testing to obtain sufficient and appropriate evidence 

relating to the amounts disclosed as tax by the businesses in their financial statements; 

and firms themselves would be subject to BPT, and would also have to collect GST on 

behalf of the taxman. All these factors could push up the cost of audit and assurance 

services, and  for small businesses the escalating cost of compliance may prove to be 

too great a burden on their ability to survive in an environment of falling margins. 

While  fees  for  audit  and  assurance  services  continue  to  rise,  regulation  of  the 

accountancy profession has become a massive challenge for the Auditor General (AG) 

who  has  a  legal mandate  to  set  rules  and  procedures  for  awarding  and  cancelling 

practising  licences of accountants  in public practice pursuant  to  the Audit Act. Until 

2012,  there  were  no  transparent  rules  and  procedures  governing  the  practice  of 

accountancy in the Maldives. The Maldives Audit Office (MAO) had been issuing audit 

licenses to partners of the local practices of the three Big Four global accounting firms 

based  in  Sri  Lanka. While MAO  had  internal  rules written  in  black  and white  that 

specified the qualification and experience requirements for  licensed auditors, there  is 

no  evidence  to  suggest  that  these  rules were  applied  in  practice  to  the  process  of 

issuing, renewal and cancellation of audit licence.  

 

The  new  set  of  rules  and 

procedures  introduced  through  a 

regulation entitled, "the regulation 

on  the  provision  of  audit  and 

assurance services in the Maldives"  

made  in  terms  of  the  Audit  Act 

2007 contain  a three‐tier licensing 

arrangement  for  sole practitioners 

and  a  two‐tier  licensing 

arrangement  for  accountancy 

firms.  While  the  AG  as  the 

regulator  of  the  profession  has 

managed to oversee the process of 

issuing  and  renewal  of  the 

Category  A  Practising  Certificate 

for firms and  individuals, his vision 

of  increased  representation  of 

local accountants in the profession 

using  Category  B  and  Category  C 

Practising  Certificate  is  looking 

increasingly likely to take longer to 

achieve  due  to  lack  of  technical 

capacity  and  financial  resources 

required to train  local accountants 

and auditors.  In order  to stem  the 

flow of the accountancy profession 

being  dominated  by  three  Big  4 

firms,  the  Auditor  General  is 

spearheading  the  establishment 

and development of a professional 

accountancy  organization  in  the 

Maldives. 

  Tips for a 
Smooth Audit 

Tip #1: 
Understand your 
role in the audit 
process 

Tip #2: Assign an 
audit liaison 

Tip #3: 
Understand the 
audit process 

Tip #4: Address 
audit challenges 
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Why use time 
management 

skills? 

 

 

It's important that you 
develop effective strategies 
for managing your time to 
balance the conflicting 
demands of time for study, 
leisure, earning money and 
job hunting. Time 
management skills are 
valuable in job hunting, but 
also in many other aspects 
of life: from revising for 
examinations to working in 
a vacation job.  

Sometimes it may seem that 
there isn't enough time to do 
everything that you need to. 
This can lead to a build-up 
of stress. When revising for 
examinations or during your 
final year when you have to 
combine the pressures of 
intensive study with finding 
time to apply for jobs good 
management of your time 
can be particularly 
important. Once we have 
identified ways in which we 
can improve the 
management of our time, 
we can begin to adjust our 
routines and patterns of 
behaviour to reduce any 
time-related stress in our 
lives. 
http://www.kent.ac.uk/career

 

 

 

When was financial statement audit of public institutions 

started in the Maldives? 

Auditor General’s Office 
Ghaazee Building (first floor) 
Ameer Ahmed Magu 
Male’, Maldives 
Phone: 3323939 
Fax:3316430 
Email: info@audit.mv 
Website: www.audit.gov.mv 
Twitter: auditmv 
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Auditor General’s Office (AGO) has been conducting audits ever since it was 
formed. However, many might wonder when AGO started carrying out financial 
statement audit. The AGO has been auditing financial statements of State-Owned 
Enterprises (SOEs) for quite some time. However, those audits were secondary, 
as many SOEs had their financial statements audited by one of the Big Three 
audit firms operating in the country. However, following the enactment of Audit 
Act (4/2007) and upon gaining independence from the executive branch of the 
government, the AGO has audited the financial statements of some SOEs while 
also appointing the external auditors to conduct financial statement audits of  
many SOEs.  Whilst the financial statements of some SOEs continued to be 
audited, a large number of public institutions (ministries and statutory bodies) 
were not subjected to financial statement audit. Nevertheless, the AGO has been 
conducting compliance and special audits, and other forms of reviews of the same 
since its inception. 

The financial statements of public institutions were prepared for the first time in 
the year 2009 following the enactment of Public Finance Act (3/2006),. 
Unfortunately, owing to significant inherent issues with first time adoption of a 
financial reporting standard- International Public Sector Accounting Standard: 
Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting-  many of 2009 
financial statements were unauditable. With the concerted efforts of AGO, 
Ministry of Finance and Treasury, and public institutions (the auditees), most of 
financial statement audits of the latter were carried out in 2010. Thereafter, we 
observed year-on-year remarkable improvements in financial reporting of all 
these institutions.   Today, we provide ‘Truth and fairness’ assurance on the 
financial statements of 36 public bodies and State Consolidated Financial 
Statements. Additionally, we provide the same on several SOEs and donor-
funded projects.     

Financial statement audits of public institutions would not have been a reality 
without the hard work of Ministry of Finance and Treasury and more importantly 
the institutions themselves, as preparation of the financial statements is solely the 
responsibility of the management of the auditee. Therefore, we sincerely 
appreciate their work in enhancing financial reporting in our first issue of Audit 
Observer. 

By: Ibrahim Fazeel (Director of Audit,  State Owned Enterprises) 


