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ދިވެހިރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ
މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔއަށް
ތަޢރަފު
ޑ
މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤނޫނު ނަންބަރު ) 4/2007އޮޑިޓް ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެން ް
ހރީ މލީ ބަޔންތަކމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމއި،
ލ އަހަރުގެ އަ ަ
ފެމިލީގެ  31ޑިސެމްބަރ  2017ގައި ނިމުނު މ ީ
ނ
އ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ގ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  2017ވަނަ އަހަރު ެ
ޖޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
ސޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،ބަ ެ
އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ،އެ މިނި ް
ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މލީ
ނނު) އއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ
ދއުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤ ޫ
ނންބަރު ަ ( 3/2006
ނ ޤނޫނު ަ
ކަންކަން ހިންގ ބަލަހައްޓފައިވަ ީ
ކރުމއި ،އިޞްލޙުކުރަން ޖެހޭކަމަށް
މލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔން ު
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެއަށް ޢަ ަ
ތގެ
ރ ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަ ު
އޮޑިޓުގައި ފހަގަކުރެވުނު ކަންކަމމެދު އިޞްލޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޤނޫނު ނަންބަ ު
އށް
މނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ ަ
ޤނޫނު)ގެ  36ވަނަ މއްދގެ (ހ) އއި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ި
ހުށަހެޅުމއެކު ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނު އަސސީގެ  213ވަނަ މއްދގައި ބުނެފައިވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް

ހުށަހެޅުމެވެ.

މިރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންނަށް

ހން
ފެންނނެ ެ

މި

އޮފީހުގެ

އޓް
ވެބްސަ ި

 www.audit.gov.mvގައި ޝއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
ޓން
ޖ ު
ނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ފސްކޮށްދެއްވި ބަ ެ
ނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ި
ތގެ
ލ ު
ނ އމްދަނީއއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސބު ،ދައު ަ
ޓރީއަށް ލިބު ު
މނިސް ް
ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ހިސބއި 2017 ،ވަނަ އަހަރު އެ ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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އލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ގެ 35
ނބަރު ( 3/2006ދަ ު
ބ  15ގައިވ ގޮތަށް ތައްޔރުކޮށް ،ޤނޫނު ނަ ް
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ ބ ު
ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ،އެ ޤނޫނުގައި ބަޔންކުރ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި
ކށް އޮޑިޓަރ
އހަރުގެ މލީ ބަޔންތަ ަ
ކމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  2017ވަނަ ަ
ހުށަހަޅފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެން ަ
ލތުގެ
ލތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައު ަ
ނނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައު ަ
ޖެނެރަލްގެ ރައުޔެއް ނުދެމެވެ .މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނފައިވނީ ޤ ޫ
ށ
ށފައިވ މިންވަރއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ގޮތއި އިޞްލޙުކޮ ް
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮ ް
ކރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ.
ހަރުދަނކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފހަގަ ު
ކން
ސވެރިންނ މަޝްވަރކުރެވިފައިވ ަ
ފ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އި ް
މި ރިޕޯޓުގައި ފހަގަކުރެވިފައިވ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ފހަގަކޮށް ،މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ހުރިހ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ
މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރ ރިޕޯޓް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މލީ ޒިންމދރު
ވެރިޔގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރު ކުރުމުގެ

ގއި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ
އިތުރުން ،ޚަރަދު ކުރުމު ަ

އ ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް،
ޖޓުގަ ި
ދތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،ބަ ެ
ޖންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މަޤުޞަ ު
އފް ެ
އެއްގޮތަށް ،މިނިސްޓްރީ ޮ
ބރު
ނ ަ
ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމއި ،މލީ ކަންކަން ހިންގ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤނޫނު ނަ ް
ލކުރުމަކީވެސް މިނިސްޓްރީގެ މަލީ
އޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް ޢަމަ ު
( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައުލަތުގެ މލި ް
ޒިންމދރު ވެރިޔގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
މލީ ބަޔންތަކުގެ ސައްޙަކަމމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ
ބޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް
އެއްގޮތަށް ،އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށްަ ،
ލތުގެ
ނނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައު ަ
ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ،މިނިސްޓްރީގެ މލީ ކަންކަން ހިންގ ބަލަހައްޓފައިވަނީ ޤ ޫ
ލކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެއަށް ޢަމަ ު
ބަޔންކުރުމަކީވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް
މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި ަ
ރން
ކރަންޖެހޭ އިޖުރތުތައް ފުރިހަމަކު ު
ތން ފުރިހަމަ ު
ބލުމަށް ބޭނުންވ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮ ު
ފސްކޮށްދެއްވި މަޤުސަދުތައް ޙޞިލުކުރުމަށްތޯ ެ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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ނނު) އއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ
ހިމެނެއެވެ .މި އިޖުރތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤ ޫ
ގަވއިދ ޚިލފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.
އލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު)
ނންބަރު ( 3/2006ދަ ު
ޤނޫނު ަ

ގތް
ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ޮ

ކމަށް މިއޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
މންވަރަށް އެކަށީގެންވ ހެކި ހޯދިފައިވ ަ
ބަޔންކުރުމަށް ބޭނުންވ ި

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް
ބިނކުރެވުނު އަސސްތައް
 2017 .1ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ފސްކުރި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ
ހިސބއި 2017 ،ވަނަ އަހަރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އމްދަނީ އއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސބު ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ
ގ
ލތު ެ
ނންބަރު ( 3/2006ދައު ަ
ނނު ަ
ށފައިވ ގޮތަށް ތައްޔރުކޮށް ،ޤ ޫ
ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  15ވަނަ ބބުގައި ބަޔންކޮ ް
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ގެ  35ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުގެ މަތިން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅފައި ނުވުން؛
ށހަޅ
 .2ކުރުވ މަސައްކަތއި ހޯދ ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 250,000ދެ ސަތޭކަ ފަންސސް ހސް) ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވނަމަ ހު ަ
ކޮންމެ ބިލަކުން ،ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) ރިޓެންޝަން ފައިސގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންވނެ ކަމަށް،
ފއި ވީނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީގެ
ކށް ަ
ނ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔން ޮ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.67ވަ ަ
ދަށުން ހިންގ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔ އަދި އަމންހިޔގެ އިމރތް މރމތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ ( 818,495އަށް ސަތޭކަ
އަށރަ ހސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔ  2017ވަނަ އަހަރު ޚަރުދުކޮށްފައިވއިރު ،ބިލްތަކަށް ފައިސ ދެއްކުމުގެކުރިން
އ ނުވުން؛
ރިޓެންޝަން ފައިސ އުނިކޮށްފަ ި
ށ އެއްވެސް ފަރތަކަށް ޙަވލުކުރަންވނީ ،އެ މަސައްކަތެއް
 .3ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަ ް
ކުރުވުމބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމ ބެހޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް
ދ ) (2017/R-20ގެ  10.52ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގައި ،ބަޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެފަދަ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއި ު
އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމުލަ ( 702,194ހަތް ސަތޭކަ ދެ ހސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް)
ގއި ހިންގ ފިޔަވަތީގައި
ރުފިޔ  2017ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ އަދި ހުޅުމލޭ ަ

އޅެމުންދ ކުދިންނަށް "ޔަންގް
ދިރި ު

ލަރނސް އިންގްލިޝް ޕްރޮގްރމް" ހިންގުމަށް ވެފައިވ އެއްބަސްވުމުގައި ،މަސައްކަތުގެ އަގއި އަގު އަދކުރނެގޮތް
ހިމަނފައިނުވުން؛
 .4މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ ޏ .އަތޮޅުގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ) ގެ އެސިސްޓެންޓް
ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރ ގެ މަގމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު  9މރިޗް  2017އިން ފެށިގެން  1ފެބްރުއަރީ  2018އަށް އެއްވެސް
ވންސްގެ ގޮތުގައި 85,110
ބހެއްޓުމަށްފަހު މުސރައއި އެލަ ަ
ސއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި) ެ
މަސައްކަތެއް ހަވލުނުކޮށް (މަ ް
(އަށްޑިހަ ފަސްހސް އެއް ސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔ ދީފައިވުން؛

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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ނ
 .5މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމއި ،ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އަގު  35,000ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވނަމަ އންމުކޮށް އިޢުލ ް
ނ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،
ލއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.31ވަ ަ
ގ މ ި
ކުރަންވނެކަމަށް ދައުލަތު ެ
ދވަސް ފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  8މރޗް  2017ވަނަ ދުވަހު ދަރުބރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސ
ހނުންގެ ު
ބައިނަލްއަޤުވމީ އަން ެ
(ރެހެންދި އެވޯޑް) ގެ ބޮޑުބެރު ސައުންޑއި ،ސައުންޑް ސެޓްއަޕއި ،ލައިޓިންގ އަށް ޖުމުލަ ( 46,110ސޅީސް ހަ ހސް އެއް
ޓޝަން
ސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އންމުކޮށް އިޢުލނު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެ ބަޔަކަށް ބަހލައިގެން (ކޯ ޭ
ހޯދައިގެން) އެއް ފަރތަކ ޙަވލުކޮށްގެން ކަމަށްވުން؛
ބ
ލ ޭ
 .6އެގްރީމަންޓުކޮށްގެން ޙަވލުކުރ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދނަމަ އެ ލަސްވ ލަސްވުމުން ،އެކަމެއް ހަވލުކުރި ފަރތަށްި ،
މގެ އަގު ކަނޑައަޅނެ ގޮތުގެ
ގެއްލުމުގެ އަގު (ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް) އެކަމެއް ހަވލުވި ފަރތުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށއި ،އެ ގެއްލު ު
އުސޫލު ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.71ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައި ވިއަސް ،މަސައްކަތް
ނ ައ ަހ ު
އބަސްވުމުގައިވ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމފައިނުވުމުންަ 2017 ،ވ ަ
ރ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ
ހަވލުކުރުމަށްފަހު،އެ ް
ގ
ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ ޖުމުލަ ( 21,143އެކވީސް ހސް އެއް ސަތޭކަ ސޅީސް ތިނެއް) ރުފިޔ އުނި ނުކޮށް މަސައްކަތުގެ އަ ު
އަދކޮށްފައިވުން؛
އ
ނތަނަށް ލިބޭ ފައިސ ޖަމކުރެވޭހ ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސއެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސއެ ް
 .7ދައުލަތުގެ ތަ ް
އޔަތުގެ ގަވއިދު ( )2009ގެ  1.01ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި
ޖަމކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމކުރަންވނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މލި ް
ލ
ނސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓްފަންޑަށް  2017ވަނަ އަހަރު ބަލައިގެންފައިވ ފައިސގެ ތެރެއިން ޖުމު ަ
ބަޔންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މި ި
ށ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން
( 110,250އެއް ސަތޭކަ ދިހަ ހސް ދުއިސައްތަ ފަންސސް) ރުފިޔ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމނުކޮ ް
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓފައިވުން؛
 .8މިނިސްޓްރީ އއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ އިދރ ތަކުގައި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ 11.03
ލގެ ހިސބުތައް ބަލަހައްޓފައި
ވަނަ މއްދގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ހަރުމުދަލއި ހަރުމުދަ ު
ފއިވ ބައެއް ހަރުމުދ ،ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ވައްދފައި ނުވުމއި ،ބައެއް ހަރުމުދ ހޯދި
ނުވުން؛ އެގޮތުން ،ތަނަށް ގަނެ ަ
އއް ހަރުމުދަލުގައި އެ މުދަލެއްގެ
ތރީޚއި ،މުދ ހުރި ތަނއި އަގު ފަދަ މަޢުލޫމތުތައް ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނފައި ނުވުން .އަދި ،ބަ ެ
ކ
ށ ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަ ު
ނނަންޖެހޭ ހުރިހ ތަކެތި ހަމައަ ް
ތނުގައި ހު ް
ނބަރު ޖަހފައި ނުވުމއިަ ،
އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަ ް
އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވނެކަމަށް މި ގަވއިދުގައި ބަޔންކޮށްފައި ވިއަސް މިފަދައިން ހަރުމުދ ޗެކުކޮށްފައިނުވުން؛

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ
(ހ) ޤނޫނު ނަ ް
މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބިނކުރެވުނު އަސސްގެ ނަންބަރު ( )1އިން ( )6އަށް ބަޔންކޮށްފައިވ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ،މައިގަނޑު
ށ
ނ އެ އަހަރަ ް
ރދުތައް ކޮށްފައިވަ ީ
ޖންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަ ަ
ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ
ތށް ،އެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
ޓގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮ ަ
ނސްޓްރީއަށް ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެ ު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މި ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ މިންވަރަށް ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައުލަތުގެ
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
(ށ) އަދި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނކުރެވުނު
އަސސްގެ ނަންބަރު ( )7އިން ( )8އަށް ބަޔންކޮށްފައިވ މައްސަލަ ފިޔަވައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ އެހެނިހެން
މލީ ކަންކަން ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ،ހިންގައި ބަލަހައްޓފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ
ކމެވެ.
އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެ ެ

އޮޑިޓްގައި ފހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކއި އިޞްލހުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
 .1މލީ ބަޔންތައް އޮޑިޓުކުރުމަށް ހުށަހަޅފައި ނުވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ އިދރތަކަށް 2017 ،ވަނަ އަހަރަށް70,655,589 ،
ނ
ގ މަޖިލީހު ް
ގ ބަޖެޓެއް ،ރައްޔިތުން ެ
ފންސސް ފަސް ހސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔ ެ
ހ ސަތޭކަ ަ
މލިއަން ަ
(ހަތްދިހަ ި
ދނީ ގެ ހިސބު،
ޖޓްކުރި އމްދަނީ އއި ލިބުނު އމް ަ
ފސްކޮށްދެއްވފައި ވިއަސް ،ފސްކުރި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ހިސބއި ،ބަ ެ
ގން،
ގ  35ވަނަ މއްދގެ (ހ) ބަޔަންކޮށްފައިވ ބައިތައް ހިމަނައި ެ
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ެ
ޤނޫނު ނަ ް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  15ވަނަ ބބުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ތައްޔރުކޮށް،

އޮޑިޓުކުރުމަށްޓަކައި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅފައި ނުވކަން ފހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ  2017ވަނަ
އަހަރުގެ މލީ ބަޔންތަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ދެވިފައި ނުވކަންވެސް ފހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ގތަށް މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރުކުރުމަށްފަހު
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  15ވަނަ ބބުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ޮ
އލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ގެ  35ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ،ކޮންމެ މީލދީ
ނބަރު ( 3/2006ދަ ު
ޤނޫނު ނަ ް
މށް
ވހުގެ ތެރޭގައި އެ ޤނޫނުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ އަހަރު ރިޕޯޓއެކު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅު ަ
ތން މަސްދު ަ
އަހަރެއް ނިމޭތ ި
ދަންނަވަމެވެ.
 .2ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސ އުނިކޮށްފައި ނުވުން
ކުރުވ މަސައްކަތއި ހޯދ ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 250,000ދެ ސަތޭކަ ފަންސސް ހސް) ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވނަމަ ހުށަހަޅ
ގ
ކޮންމެ ބިލަކުން ،ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) ރިޓެންޝަން ފައިސގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންވނެކަމަށް ދައުލަތު ެ
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.67ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔ އަދި އަމންހިޔގެ އިމރތް މރމތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ،ޖުމުލަ ( 818,495އަށް ސަތޭކަ އަށރަ ހސް
ނ
ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔ ޚަރުދުކޮށްފައިވއިރު ،މިގަވއިދ އެއްގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސ އުނިކޮށްފައި ނުވކަ ް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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ފހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ،ރިޓެންޝަން ފައިސއ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނފައި ނުވކަން ވެސް
ފހަގަކުރެވުނެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.67ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ކުރުވ މަސައްކަތއި
ގ
ހޯދ ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު ( 250,000ދެ ސަތޭކަ ފަންސސް ހސް) ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވނަމަ ހުށަހަޅ ކޮންމެ ބިލަކުން ،ބިލު ެ
މވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން
ނނަވަ ެ
ނ ފައިސގެ ގޮތުގައި އުނިކުރުމަށް ދަ ް
ނސައްތަ) ރިޓެންޝަ ް
ޖުމުލަ އަގުގެ ( 5%ފަހެއް އި ް
ތައްޔރުކުރއިރު ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  10ވަނަ ބބުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔންކުރ ކަންކަމަށް ރިއޔަތްކޮށް10.52 ،
މވެ.
ފރިހަމައަށް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަ ެ
ވަނަ މއްދގެ (ކ) ނުވަތަ (އ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ބައިތައް ު
 .3މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔރުނުކޮށް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހަވލުކޮށްފައިވުން
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.52ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގައި ،ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ
ނ
ތ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމ ބެހޭގޮތު ް
ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރތަކަށް ހަވލުކުރަންވނީ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމބެހޭގޮތުން ނުވަ ަ
މި މއްދގެ (ކ) އަދި (އ) ގައިވ ގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައި ވިއަސް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑަރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކއި
ނ
ގުޅލުމަށް މެގަ އެކްސެސް ކަނެކްޝަން ޤއިމުގެ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރތ ދެމެދު  18އޮކްޓޯބަރ  2016އި ް
 18އޮކްޓޯބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށް (ތިނެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް) މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި ކޮށްފައިވއިރު،
މި އެއްބަސްވުން ތައްޔރުކޮށް ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ  22އޮކްޓޯބަރ  2017ވަނަ ދުވަހުގައިކަން ފހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިންވެސް

ޚިދުމަތް ހޯދފައި ވކަމއި،

މށް ސެ.ޕް ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓް
ކށް ފައިސ ހޯދު ަ
ދމަތުގެ ބިލުތަ ަ
ޚި ު

ދ
ޝން އަ ި
މން ގެންދ ކުދިންގެ ކޮންސަލްޓޭ ަ
ނގެ ހިޔގައި ބަލަހައްޓަ ު
ކޮށްފައިވކަންވެސް ފހަގަކުރަމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދި ް
ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަޓް ހެދުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީވެސް މި ގަވއިދ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔރުނުކޮށްކަން ފހަގަކުރަމެވެ.
ތވަލު  :1އެއްބަސްވުން ތައްޔރުނުކޮށް ކުރުވފައިވ މަސައްކަތްތައް
އިދރ

ތަފުސީލު

އަދަދު

ޓރީ
މިނިސް ް

އ
ތ ް
ރދު ަ
މގެ ޚަ ަ
ކރު ު
ކޝަން ޤއިމު ު
ކސެސް ކަނެ ް
މެގަ އެ ް

681,394

ނގެ ހިޔ
ކުޑަކުދި ް

ދ
ރ ު
މގެ ޚަ ަ
ދ ު
ސމަންޓް ހެ ު
ކލޮޖިކަލް އެސެ ް
ސއި ޮ
އދި ަ
ނސަލްޓޭޝަން ަ
ކުދިންގެ ކޮ ް

20,800

ޖުމުލަ

702,194

ތގައި
ށން ހުޅުމލޭގައި ހިންގ ފިޔަވަ ީ
މީގެއިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަ ު

ށ "ޔަންގް ލަރނސް އިންގްލިޝް
ދިރިއުޅެމުންދ ކުދިންނަ ް

ޕްރޮގްރމް" ހިންގުމަށް ވެފައިވ އެއްބަސްވުމުގައި ،އެ މަސައްކަތުގެ އަގއި އަގު އަދކުރނެ ގޮތް ހިމަނފައިނުވކަން ފހަގަކުރަމެވެ.
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އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ތގެ
ތށް ދައުލަ ު
އ ބަޔންކޮށްފައިވގޮ ަ
ގ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.52ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގަ ި
(ހ) ދައުލަތު ެ
ވތަ އެ
އކަތެއް ކުރުވުމބެހޭގޮތުން ނު ަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރތަކ ހަވލުކުރަންވނީ ،އެ މަސަ ް
ވ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ޚިދުމަތެއް ހޯދުމ ބެހޭގޮތުން ވެ ޭ
ތން
މ ި
ލތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.52ވަނަ މއްދގެ (ކ) އަދި (އ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުގެ ަ
(ށ) ދައު ަ
އެއްބަސްވުމުގައި މަދުވެގެން ހިމަނަންޖެހޭ ނުކުތތައް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .4އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަވލުނުކޮށް މުސރައއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސ ދީފައިވުން
ނ
މުވައްޒަފަށް ދެވޭ މުސރައަކީ އެމީހެއްގެ ވަޒީފގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރުމުން ދޭންޖެހޭ އިނޔަތަކަށް ވިއަސް ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށު ް
ހިންގ ޏ .އަތޮޅުގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ) ގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް
ށ
ވޯކަރ ގެ މަގމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު  9މރިޗް  2017އިން ފެށިގެން  1ފެބްރުއަރީ  2018އަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހަވލުނުކޮ ް
ގއި ( 85,110އަށްޑިހަ ފަސްހސް
އ މުސރައއި އެލަވަންސްގެ ގޮތު ަ
ހ ،އެމުއްދަތުގަ ި
އޓުމަށްފަ ު
(މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި) ބެހެ ް
އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔ ދީފައިވކަން ފހަގަކުރަމެވެ .މިނިސްޓްރީން ޏ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް އަންގައި
ފޮނުވި މެމޯ ނަންބަރު 7( (MEMO)459-FM/459/2017/179 :މރޗް  )2017ގައި ބަޔންކޮށްފައިވގޮތުން މި މުވައްޒަފު
މންދ މައްސަލަތަކމެދު މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރުމަށް
މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައިވަނީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުން ބަލަ ު
އ ޚިލފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވކަން ފހަގަކުރެވިގެން ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި
އެކުލަވލފައިވ އިޖްރޢަތުތަކ ި
ނންމ އެކަށީގެންވ
ދ ވަކި ގޮތެއް ނު ި
މައްސަލައ ގުޅިގެން ދައުލަތުން މުސރަ ދޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފ ދެމެހެއްޓުމމެ ު
ފގެ
ނ މި މުވައްޒަ ު
ހގަކުރެވުނެވެ 01 .ފެބްރުއަރީ  2018އިން ފެށިގެ ް
އތަކަކަށް މުސރަ ދީފައިވކަން ފ ަ
ތށް ދިގު މު ް
ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭގޮ ަ
މަސައްކަތް އަނބުރ އިޢދަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
އ
ނމަށް ދެއްވފައިވ އިރުޝދުތަކ ި
ނގެ މުސރައއި އިނޔަތްތައް ދި ު
ފ ް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވއިދު ( )2014ގައި މުވައްޒަ ު
ނވަމެވެ .އަދި ދައުލަތުން މުސރަ ދޭ ވަޒީފތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ
އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސރައއި އިނޔަތްތައް ދިނުމަށް ދަން ަ
ނތިޒމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފަރތުން އެކަށީގެންވ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް އުސޫލުތަކއި އި ް
 .5ބައިބައި ކޮށްގެން ޚިދުމަތއި ތަކެތި ހޯދފައިވުން
އ
ށފައިވަނީ ތަކެތި ގަތުމއި ،މަސައްކަތްތަ ް
ވނަ މއްދގައި ބަޔންކޮ ް
ދ ) (2017/R-20ގެ ަ 10.31
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއި ު
ކުރުވުމއި ،ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އަގު ( 35,000ތިރީސް ފަސްހސް) ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވނަމަ އންމުކޮށް
ހ
ނ ދުވަ ު
ތން  8މރޗް  2017ވަ ަ
ނންގެ ދުވަސް ފހަގަކުރުމުގެ ގޮ ު
ހ ު
މވެސް ،ބައިނަލްއަޤުވމީ އަން ެ
އިޢުލން ކުރަންވނެކަމަށެވެ .ނަ ަ
ދަރުބރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސ (ރެހެންދި އެވޯޑް)ގެ ބޮޑުބެރު ސައުންޑއި ،ސައުންޑް ސެޓްއަޕއި ،ލައިޓިންގ އަށް ޖުމުލަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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( 46,110ސޅިސް ހަ ހސް އެއް ސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އންމުކޮށް އިޢުލނު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި (ކޯޓޭޝަން
ނ ފހަގަކުރަމެވެ .އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކުރެވިދނެ ކަންކަން،
ހޯދައިގެން) ދެ ބަޔަކަށް ބަހލައިގެން އެއްފަރތަކ ޙަވލުކޮށްގެންކަ ް
ނ
ކ ް
ސއްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރނަމަ ،މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނނެ ަ
ބައި ބަޔަށް ބަހލައި ތަފތު މަ ަ
ވެސް ފހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.29ވަނަ މއްދގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ވގޮތަށް ،އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލޭ ކަންތައްތައް ވަކިވަކި ނުކުރުމަށއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ހިނގނޭ ޚަރަދއި އޭގެ މަންފ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ހޯދުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުން ޕްރޮކިއޮރ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ،ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
 .6އެއްބަސްވެފައިވ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދފައި ނުވުން
ލބޭ
ގން ޙަވލުކުރ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދނަމަ އެ ލަސްވ ލަސްވުމުން ،އެކަމެއް ހަވލުކުރި ފަރތަށްި ،
( )6.1އެގްރީމަންޓުކޮށް ެ
ގެއްލުމުގެ އަގު (ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް) އެކަމެއް ހަވލުވި ފަރތުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށއި ،އެ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
އވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ށފަ ި
ދ ) (2017/R-20ގެ  10.71ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮ ް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއި ު
މށް ( 101,506ސަތޭކަ އެއްހސް
ނންވ ފަޔަރވޯލް ގަތު ަ
ޓރަށް ބޭ ު
ލޑް ހެލްޕްލައިންގެ ކޯލް ސެން ަ
ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޗައި ް
މފައި
ގއި ބަޔންކޮށްފައިވ މުއްދަތުގައި ( 65ދުވަސް) މަސައްކަތް ނި ި
ފައްސަތޭކަ ހައެއް) ރުފިޔ ޚަރަދުކޮށްފައިވއިރު ،އެއްބަސްވުމު ަ
ނުވކަން ފހަގަ ކުރެވުނެވެ .ފަޔަރވޯލް ލިބުނުކަމަށް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔންކޮށްފައިވ މުއްދަތު ފއިތުވިތ
ގން
ގ ސަބަބުން ،މަސައްކަތުގެ އަ ު
އ ވުމު ެ
ނ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފަ ި
ޑއެޅިފައިވ މުއްދަތަށްވުރެ ލަހު ް
 28ދުވަސްފަހުންކަމއި ،ކަނ ަ
އުނިކުރަންޖެހޭ ( 14,211ސދަ ހސް ދުއިސައްތަ އެގރަ) ރުފިޔ އުނި ނުކޮށް ބިލަށް ފައިސ ދައްކފައި ވކަން ފހަގަ ކުރެވެއެވެ.
()6.2

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ އަމންހިޔގެ ދޮރުތަކުގައި ގްރިލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ،މަސައްކަތް

ނިމްމަންޖެހޭ ތރީޚަކީ  22އޮކްޓޯބަރ  2017ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔންކޮށްފަވ
ތރިޚުގެ  6ދުވަސް ފަހުން 29 ،އޮކްޓޯބަރ  2017ގައެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް ލަސްވުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު (ލިކުއިޑޭޓެޑް
ށ
ޑެމޭޖަސް) ގެ ގޮތުގައި ،މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ( 6,932ހަ ހސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް) ރުފިޔ އުނި ނުކޮ ް
ބިލަށް ފައިސ ދައްކފައި ވކަން ފހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  10.71ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ
ނނަވަމެވެ.
ލމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތް ޙަވލުވި ފަރތުން ހޯދުމަށް ދަ ް
ތށް ލިބޭ ގެއް ު
ސަބަބުން ދައުލަ ަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
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 .7ބަލައިގަންނަ ފައިސ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމކޮށްފައިނުވުން
ތނަށް ލިބޭ ފައިސ
ދއުލަތުގެ ތަން ަ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ( )2009ގެ  1.01ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ަ
ހ އެ ފައިސއެއް ޖަމކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމކުރަންވނެކަމަށެވެ.
ވ ު
އޖެނަމަ ،އެ ފައިސއެއް ލިބޭ ދު ަ
ޖަމކުރެވޭހ ވަގުތު އޮއްވައި ލިބި ް
ގންފައިވ ފައިސގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ
ބލައި ެ
ނގެންދ ޓްރަސްޓްފަންޑަށް ަ
މ ް
ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑ އެންޑް ފެމިލީން ބަލަހައްޓަ ު
އ
ދވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިޖޫރީގަ ި
ގނަ ު
( 110,250އެއް ސަތޭކަ ދިހަ ހސް ދުއިސައްތަ ފަންސސް) ރުފިޔ ޖަމނުކޮށް ި
ބަހައްޓފައިވކަން ފހަގަކުރަމެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ލބޭ ފައިސ
ތށް މިނިސްޓްރީއަށް ި
ވނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވގޮ ަ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ( )2009ގެ ަ 5.15
ޖަމކުރެވޭހޭ ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސއެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސއެއް ޖަމކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމކުރުމަށް
ށ
ކ އެއްފަހަރު ޖަމނުކޮށް ބަހައްޓނަމަ ،ޖަމނުކޮ ް
ހކު ފައިސ ޖަމކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވެފައި ،ދުވލަ ު
ކންމެ ދުވަ ަ
ދަންނަވަމެވެ .އަދި ޮ
ށ
ބެހެއްޓޭ ފައިސ އެކަށީގެންވ ރައްކތެރި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށއި އަދި މިގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގައި މި މއްދގެ (ނ) އއި އެއްގޮތަ ް
އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.
 .8ހަރުމުދަލއި ހަރުމުދަލުގެ ހިސބުތައް ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓފައި ނުވުން
ޓގެ
ޖ ު
( )8.1ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ) (2017/R-20ގެ  11.03ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ތ
ނންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފކުރ މުއްދަ ު
ތކެއްޗއި ،މަސައްކަތްތަކއި ،ބޭ ު
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ އައިޓަމުތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދ އެންމެހައި ަ
ޖސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން މި ގަވއިދުގެ ޖަދުވަލު  MG/PR01ގައި
ލގެ ރަ ި
ތކެތި ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަ ު
އެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަވނަމަ އެ ަ
އސް ،މިނިސްޓްރީ އއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން ގެންދ
ޓންވނެ ކަމުގައި ވި ަ
ށ ބަލަހައް ަ
ހިމަނފައިވ ނަމޫނއ އެއްގޮތަ ް
އިދރތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔރުކޮށްފައިވަނީ މިގަވއިދއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފހަގަކުރަމެވެ.
ނނަ
އ ް
ގ އިތުރު މަޢުލޫމތު (ފަހުން ަ
ހރުމުދަލުގެ އަގު އަދި ހަރުމުދަލު ެ
ރގައި ހަރުމުދ ލިބުނު ތރީޚްަ ،
އެގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ ީ
ކން ފހަގަކުރަމެވެ.
އމު މަޢުލޫމތުތައް ހިމަނފައިނުވ ަ
ބަދަލު އެނގޭގޮތަށް) ފަދަ މުހި ް
()8.2

ގ ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނއި އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދ
އަދި މި ގަވއިދުގެ  11.02ވަނަ މއްދގައި ދައުލަތު ެ

ށ ލިބެ މުދ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަ ް
ނ ބަޔންކޮށްފައި ވިއަސް ،މިނިސްޓްރީ އއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން ގެންދ އިދރތަކުން 2017
ޓންވނެކަ ް
ހިމަނައިގެން ބަލަހައް ަ
ވަނަ އަހަރު ހޯދފައިވ ޖުމުލަ ( 289,368ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ނުވަ ހސް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) ރުފިޔގެ ހަރުމުދަލުގެ
ގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ވައްދފައިނުވކަން ފހަގަކުރަމެވެ.
ގޮތުގައި ހިމެނޭތަކެތި ޚަރުމުދަލު ެ
()8.3

އަދި މި ގަވއިދުގެ

ލގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ
 11.03ވަނަ މއްދގެ (ބ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ހަރުމުދަ ު

ނންވނެ ކަމަށެވެ .އެގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ކޯޑު ނަންބަރު
މުދަލެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމަތު ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓިފައި ހުން ަ
ލގައި ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ ކޯޑު
އސް ތަނުގައި ހުރި ބަހެއް މުދަ ު
މުދަލުގައިވެސް ޖަހފައި ހުންނަންވނެ ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައި ވި ަ
ރމުދ ޗެކްކުރުމުގައި ފހަގަކުރެވުނެވެ.
ނަންބަރު ޖަހފައި ނުވކަން ހަ ު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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