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` 

 މީާލ ަބާޔްނތަަކށް  ަވަނ ައަހުރގެ  2017ގެ ިމިންސްޓީރ ޮއފް ެއިޑުޔކޭަޝން 
 ރިޕޯޓް ޭދ  ޖެެނަރލް ޮއިޑަޓރ 

މާލީ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 

 ތަޢާރަފު 

ގެ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންމިިނސްޓްރީ ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  )އޮޑިޓް ޤާނޫނު ( 4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ބަޔާން ކުރުމާއި، ގައި ިނމުނު މާލީ އަހަރުގެ އަހަީރ މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ދެކޭގޮތް  2017ޑިސެންބަރު  31

ވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ  ކޮށްފައިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު 2017ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ނޑައެޅިފައިވާ  ،މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

މާލީ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި، 

 ،ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ބަލަހައްޓާފައި  ގައިކަންކަން ހިން

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި  ،އެއަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމާއި

(ދައުލަތުގެ  2006/3ދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންަބރު ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމާ މެ

މާލީ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގޮތުގެ މަތިން  އެއްގޮތްވާ އާ މާއްދާގެ (ހ) ވަނަ 36މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި  213ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

ރައްޔިތުންނަށް  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި މަތިން އެ ކަންކަންގޮތުގެ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ގައި ޝާއިޢު www.audit.gov.mv ގެ ވެބްަސއިޓްއޮފީހު ފެންނާނެެހން މި

މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ެދ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާން ކޮްށފައިވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުެގ 

ޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުެގ ސައްޙަކަމާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަާޔން ކޮށްފައިވާނީ ދައުަލތުގެ މާލިއް 

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި، ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުްނތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިާވ މިންވަރާ މެދު 

ގައި ނިމުނު  2017 ބަރުންޑިސެ  31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންހިމެނިފައިވާ  އަށް 41ން  21  ސަފުހާރިޕޯޓާއެކުމި 

 ބަޖެޓާއި އެއަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާްނތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާިއ، ފާސްކުރެވުނު މާލީ 

 ކޮށްފައެވެ. އޮފީހުން ަބލައި އޮޑިޓް  ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މިސީބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފް މި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަާޔނާއި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އެ  ،މެނިފައިވާހި އަށް 45ން  42މި ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ މީގެ އިތުރުން، 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަދި ކޮށްފައެވެ. ވާނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތައް ވެސް

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  ށްމި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބައި "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަ، މައްސަލަތައް

 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް" ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

 

 ޔާންކުރާ ރިޕޯޓް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ބަ 

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

 ،މަތިން ގޮތުގެ ގޮތްވާއެއް ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އާއި) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އެއްގޮތަށް ތާޙަޤީޤަ ހިސާބުތައް މިނިސްޓްރީގެ އެ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި ކަންތައްތައް މާލީ ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާއްދާގައި  ވަނަ 15.01 ގެ  (R-20/2017) ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކަމާއެކު އްޙަކަމާއި ސަ

ނޑާއޮނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 15.03 ގަވާއިދުގެ  އެ ހިމަަނއިގެން މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ،އެއްގޮތަށް ގަ

 ޤާނޫނު  ،ށްއަޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި ހުށަހެޅުމަކީ އޮފީހަށް  މި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ،ކުލަވާލައިއެ ބަޔާންތައް މާލީ އަހަރީ

 ޒިންމާދާރު  މާލީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަށުން ގެ )ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 46 ގެ )ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު

 ބަެޖޓުން  އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު  ،ބަޔާނާއި ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔާގެ

 އިނޭންޝަލްފަ): ިއޕްސަސް( ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަްބލިކް އިްނޓަރނޭޝަނަލް" ،ބަޔާން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

ނޑު މި ކުރުމަށް ތައްޔާރު އެއްގޮތަށް އާ" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް  ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ   .ކުރެއެވެ  ޒިމްލާ އޮނިގަ

ނޑުގޮތެއް ތެރޭގައި، ލިއްޔަތުގެއޫމަސް އަދި މި ގައި ސައްޙަ ނޫން ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިގަ

ންޓަރނަލް ކޮްނޓްރޯލްތައް އެކަށީެގންވާ ހަރުދަާނ އި، މަޢުލޫމާތު ނުހިެމނޭ މާީލ ބަޔާްނތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަްށ ބޭނުންވާ

ލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމުެގ ށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި މާ ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްުޓމާއި، މުއައްސަސާއަ

މާއި، އެކުލަވާލު ތައްބަޔާން މާލީ އަހަރީ ،މާއިހިސާބު ބެލެހެއްޓުސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، އެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ 

އެއް އަްނދާޒާ އެކަށީގެންވާ ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްޮކށް ،ނަމަރާކު ންބޭނު  އަންދާޒާއެއް އެއްވެސްއަދި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަާވލުުމގައި 

 ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.
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 ލިއްޔަތު އޫ ޖެނެރަލްގެ މަސް  އޮޑިޓަރ

 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2017 ބަރުންޑިސެ 31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންލިއްޔަތަކީ އޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

އޮފީހުން  މި  ކުރުމެވެ.ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންމާލީ ބަޔާންތަކާ މެދު އޮ ކުރުމަށްފަހު އެ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް އަހަރީ މާލީ

ސް އޮން އޮޑިޓިންގއާ އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްރއިންޓަ ކޮށްފައިވާނީ އޮޑިޓް  އްބަޔާންތަ މި އަހަރީ މާލީ 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލު ކުރުމާއި،  ނޑުގޮތެއްގަިއ ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުއަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ  މިސުލޫކީ މިންގަ  މައިގަ

އްކަްތތައް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ނެވޭ ގޮތަށް އޮޑިޓްގެ މަސަޔަޤީންކަމާއެކު ދެނެގަ ކަން އެކަށީގެންވާ ބަޔާްނތަކެއް ނުވާ ހިމެނިފައި

 ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމް ކުރެއެވެ.

ދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ އަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ވަ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެން

ނޑައަޅައި ނޑައަޅާ އިޖުރާއަތުތައް ބިނާވެގެންވަީނ  ،އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަ އެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް (އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތަކުގެ  އޮޑިޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އާއި، މައިގަ

 ުތ އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އޮތްޞައި ހިމެނުމުގެ ފުރުބަޔާންތަކުގަ ސަބަބުން ނަމަވެސް) މާލީ

މިންވަރު ބެލުމުގައި، މާލީ ބަޔާްނތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ، މުއައްސަސާގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރުން 

ޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުން ކޮްށފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ރިޢާޔަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ތައް

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދާާޒއެއް ބޭނުން ކޮށްފައިާވނަމަ، ، ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި

ވެސް  ގައި ުހށަހަާޅފައިވާ ގޮތް ބެުލންޖުމުލަ ގޮތެއް އެ އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންާދޒާއެއްތޯ ބެލުމާއި އަދި މާލީ ބަޔާންތައް

 އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

އްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވާގިޭދ ސަ ދަދުަތކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެއަނީ، މާީލ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެޭނ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަ

އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓުުކރެވުނު މާލީ ބަޔާްނތަކުގައި ހެކިތައް ޓެސްޓް ބޭސިސްއަށް ަބލައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

 އެކުލެވިފައިހުރުން އެކަށީގެންވާ ެއންމެހާ އޮޅުންތަކާއި، އޮޅުވާުލންަތކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހުރެދާނެ އެންެމހާ 

 ވާނެއެވެ. ހީނަރު ކަންތައްތައް އޮޑިޓުގައި ާފހަގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބަލައިެގން ނު

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންމާލީ ބަޔާންތަކާ މެދު އޮ

 އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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 އޮޕީނިއަން އެއް ދެވުނު ސަބަބު  ކޮލިފައިޑް 

ގައި އަހަރު ދާރާތަކުދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އި އެޑިޔުކޭޝަންއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ .1

ރެވޭނެގޮތަށް، ހިސާބުތައް ފައިސާއާއި ފަިއސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ައދަދުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކު ނިމުނުއިރު ހުރި

ދައުލަތުގެ  ެރކޯޑުތައްފައިސާގެ  ޓާބައެއް އިދާރާތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އަދި ތިޖޫރީގައި ބަހައް މާއި،ނުވުބަލަހައްޓާފައި 

ގައި މާލީ ބަޔާނު ކޮންސޮލިޑޭަޓޑް މިނިސްޓްރީގެ ވުމުގެ ސަބަުބން،ހައްޓާފައި ނުމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަްށ ބަލަ

 ސަތޭކަ  ހަ ންމިލިޔަ ހަ  ފަސްދޮޅަސް ދުއިސައްތަ( 266,665,743 ހިމަނާފައިވާއަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ކަމަށް 

 ން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވުން؛ކަސައްޙަ ގެ ރުފިޔާ )ތިނެއް ސާޅީސް  ސަތޭކަ ހަތް ހާސް  ފަސް ފަސްދޮޅަސް

 ހިމަނާފައިވާ  ގޮތުގައި ބަޖެޓުގެ ފައިނަލްގައި  ބަޔާން ހޭދަކުރެވުނުގޮުތގެ ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު ގެމިނިސްޓްރީ .2

ްނ (ތޭވީސް މިލިޔަ 23,805,348ދެމެދު ޖުމްލަ  އަދަދާއި ގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާސިސްޓަމު އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް އަދަދާއި

އެ ބަޔާނުގައި ފައިނަލް ބަޖެޓުެގ  ށެއް) ރުފިޔާ ގެ ފަރަގު ހުރުމުން،އަށް ސަތޭކަ ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް އަ

 އްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭގޮތް ނުވުން؛ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސަ

 އޮޕީނިއަން  ކޮލިފައިޑް 

 މާލީ ސަބަބުން ގެމައްސަލަތަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުގައި ދެވުނު  އެއް އޮޕީނިއަން ކޮލިފައިޑް ،ގޮތުގައި ދެކޭ އޮފީހުން މި

ގައި ނިމުނު މާލީ  2017ޑިސެންބަރު  31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ،ފިޔަވައި ފަރަގުތައް  އަންާނނެ ބަޔާންތަކަށް

 ގޮތުެގ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުއަހަރުގެ "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "

ނޑު ގޮތެއްގައި،  އަށް ނިމޭ މާލީ އަހަުރ  2017ޑިސެންބަރު  31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންބަޔާން" އަކީ މައިގަ

މާލީ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ ބާކީ ހުރި ފައިސާ އަދި ެއ ، އި އެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއިމިނިސްޓްރީއަށް ލިުބނު ފައިސާ އާ

ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަާތ އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ،  ،އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަެޖޓާއި އެ ބަޖެުޓން ހޭދަ ކުރެުވުނގޮތް

އަންޑަ ދަ ކޭޝް  ޕްސަސް): ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ އެކައުންޓިންގް ސްޓޭންޑަޑް (އި

 ވެ.ކެތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކެބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އާ އެއްގޮތަށް 
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ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ  ށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަ 

 މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގެ އެޑިޔުކޭޝަން 

ރަންޖެހޭކަމަށް އަދާކު މާލީ ޒިންމާާދރުވެރިޔާގެ މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަންށް ހުަށހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮމާލީ ބަޔާންތައް 

ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި  ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫ މަސްކޮށްފައިވާ މަތީގައި ބަޔާން

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި  އެ މިނިސްްޓރީގެބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް،  މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެުޓގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއި  ނަންބަރުކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމުގައި ޤާނޫނު މާލީ  ،ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ ) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3

 މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ގެ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 ލިއްޔަތު އޫ ސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ 

 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންކުރުމުގެ އިތުރުން ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންމާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާ މެދު އޮ

ެއ ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް،  އެ މިނިސްޓްރީއަށްކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓުން ޚަރަދު

ނޑައެޅިފައިވާ ކަ މިނިސްޓްރީގެ  ކުރުމަށް ންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުމަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި،   2006/3 ނަްނބަރުާޤނޫނު ަބލަހައްޓާފައިވަނީ  މާލީ ކަްނކަން ހިންގާއެ މިނިސްޓްރީގެ ކަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ެއއަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ  އާއި) ޤާނޫނުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ (

 މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަކީވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެްޓ ޖެޓުން ބަގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ފާސްކޮށްދެއްވި މަޤުޞަދުތައް ާހސިލު ކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުްނވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަަމ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަްއ 

އި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ފުރިހަމަ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ

 ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވުމުގެ ުފރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު 

ރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެ މިންވަރާމެދު

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

 ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

އަދި ހާމަކަންބޮޑު  ،އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާުހރި ،ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން ،ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީދައުލަތުގެ  .1

 10.01ގެ  (R-20/2017)ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެމަތިންކަން ޔަގީންކުރަންވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 

 4 ،އަހަރު ވަނަ 2016 ،ޭނޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ،މަވެސްނަ އްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވީވަނަ މާ

އެއްބަސްވުން  ަތކުގެމަސައްކަތްއެ  ،އެއްގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޙަވާލު ކުރުމަށްފަހުޢުމަޝްރޫ

ކުއްލިއަކަްށ  ،މެދުވެރިނުަވނީސްބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްަތކުންކުރެ ހާލަތެއް އެއްބަސްުވމުގައި ބާތިލްކުރެވިދާނެކަމަްށ 

އެކަށީގެންވާ ޕްލޭެނއް ނެތި ޅ. ނައިފަރު  ،މާއިރަށް ދައުލަތުން ބަަދުލދޭންޖެހުކޮންޓްރެކްޓައެއްބަސްވުންތައް ބާތިލްކުރުމުން 

ލ.  ،ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފްރޫމަކާއި އަދި އޭވީ ރޫމެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި 10މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހުގައި 

 މުންކުލާސްރޫމާއި އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް އިާމރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވު 05މާވަށު ސްކޫލްގައި 

 މެއް ގެއްލު ރުފިޔާގެ) ނަވާރަ ސަތޭކަ އަށް ހާސް ތިން ސާޅީސް ސަތޭކަ ނުވަ ިމލިޔަން ތޭރަ( 13,943,819 ޖުމްލަ

 ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު ގެ ނުވަތަ އޭ.ޑީ.އާރ ކޮމިޓީ ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ރައީ  ،މާއިފައިވުދައުލަތަށް ިލބި

އެ  ބޯޑުން ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް( އަގެއްގައި ބޮޑު ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ ،މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލު ގެނެސް

ން ހަތަރު ސަތޭަކ (ހަ މިލިޔަ 6,469,152ލަ ޖުމްރާތުން ހުށަހެޅި އަގަްށވުރެ މަސައްކަތަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނިްނމާފައިވާ ފަ

ކްލާސްރޫމާއި  8މ. ކޮޅުފުށީ ސްކޫލުގައި  ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ދެއެއް) ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް)

 ؛ލުކޮށްފައިވުންހަވާއަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ބޮޑެތިވާ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 8.33 ގެ) 2009 ފެބްރުއަރީ( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ގެދައުލަތު .2

 ހަވާލުކުރެވޭނީ ފަރާތާއިއެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ، މަސައްކަތެއްއިތުރަށް ކުރަން ނިންމި  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި

 ދަރުމަވަންތައިތުުރނުވާަނމައެވެ.  ވުރެ އަށް %10 އަުގގެ ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަސްލު އިތުރަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު

އެއް ސަތޭކަ ހާސް  ންޔަ(އެއް މިލި 1,100,400 ޖުމްލަ  ށް އިތުރުކުރި މަސައްކަތަތަޅާލުމުގެ  އިމާރާތް ބައު ސްކޫލު

އަދި މަސައްކަތުގެ އަގާއި  ވި ނަމަވެސް،އިތުރު އަށްވުރެ %10އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ހަތަރު ސަތޭކަ) ރުފިޔާ

 މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި މުއްދަތަށް ބަދަލު، މުއްދަތަށް ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައި ނުވިނަމަވެސް

 ކޮށްފައިވުން؛މަސައްކަތްތައް ޙަވާލު ކުރިންވެސް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތް ނުލައި ކުރުމަކާ ލާންއިޢު ،ގެނެސް

 ތަކެތިގަތުަމށް ) ަފރާތުން ބަލަހައްޓާ ސްޓޮކް( ފަރާތުން ހަވާލުވާ ތަކެއްޗާ އެ ލިބުމުން އޮފީހަށް ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު .3

 ،ނޯޓުކޮށް ެއނގޭނޭގޮތަށް އެކަން ،އުނިއިތުރެއްވާނަމަ އެއްވެސް  ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ފޯމުގައިވާ އޯޑަރުކުރި

 ހަމަާވން  މުއްދަތު ނުަވތަ ތަެކތި ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު ނުަވތަ ތަކެތި ހަލާކުވެފައިވާ ުނވަތަ ތަެކތި ކަމުނުދާ ،ފެންވަރުދެރަ

ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށް  ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަކެތި ،އެނގޭނޭގޮތަށް ެއކަންވެސް ހުރިނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވާ

މީގެއިތުރުން،  ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.މާއްދާ ވަނަ 10.64 ގެ (R-20/2017) ގަވާއިދުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައު

) ހާސް ސަތޭކަ ފަސް ންމިލިޔަ ދެ( 2,500,000 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަންސާސް ސައްތަ  ދުއި( 250,000

 ހުށަހަޅައިގެން ބޯޑަށް ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް ނުވަތަ ،ހޯދާނަމަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ،ކުރުވާނަމަ މަސައްކަތެއް ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 އަގު  ބައެއްގެ ނިމުނު ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކުން އެ ކަމުގައިވިޔަސްކަމެއް އަގެއްގެ މަތީ އަދަދަށްވުރެ މި ނިންމާ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބެުލމާ ކުރަމުންދާގޮތް އެކަމެއް ދޭންާވނީ ފައިސާ ބިލަކަށް އެ ،ުހށަހެޅުުމން ބިލު ވަކިވަކި ހޯދުމަށް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
 7ގެ  45ސަފުހާ 

 އެކަމެއްކޮށް ،ފަރާތުން ހަވާލުވެހުރި ސުޕަވައިޒްކުރުމާ މަސައްކަތެއް އެ ނުވަތަ  ކޮންސަްލަޓންޓަކު ނުވަތަ އިންޖިނޭރަކު

) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10.69 ގެ (R-20/2017) ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ކަމަށް ސޮއިކުރުމުން ނިމިފައިވާކަމަށް

އަހަރު ހިނގަުމްނ  ަވނަ 2017އެތަނުގެ ަދށުން  ނަމަެވސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގައި

ޔަގީންނުކޮށް ޖުމްަލ  ލިޔެކިޔުމުން ނިންމިކަން މަަސއްކަތް ލިބުނުަކން ނުވަތަ ދިޔަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ތަކެތި

ޔާގެ ބިލަށް ފައިސާ ސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވައެއް) ރުފިން ހަ ސަތޭކަ ތިރީ(ބާރަ މިލިޔަ 12,630,549

 ދައްކާފައިވުން؛

އަދި ހިނގާފާނެ  ،ދައުލަތުގެ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިީޓތައް ،މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ،ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި .4

(ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  2006/3ނޭކަމަށް ޤާނޫނު ަނންބަރު ކަމަށް ބެލެވޭ (ކޮންޓިންެޖންޓް) ަލޔަބިލިޓީތަކުގެ ހިސާބު ހިމެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަދުވެގެން 2017 .ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ 38ޤާނޫނު) ގެ 

 ން ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ތޭވީސް) ރުފިޔާގެ ބިލުތަކަށްޔަ(އެއް ސަތޭކަ މިލި 100,683,223

މިނިސްޓްރީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ިހނގަމުންދާ މުއައްަސސާތަކުން ފައިސާ ނުދައްކާ ހުިރކަމަށް އޮޑިޓަރުންގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ މާލީ  2017މިނިސްޓްރީގެ  ،ހިސާބުތަކުން ދެއްކި ނަމަވެސް

ން ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަުރ ޔަ(އެއް މިލި 1,794,754 ގޮތުގައި ބިލްތަކުގެޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާނުގައި ނުދައްކާ ހުރި 

 ން؛ހިމަނާފައިވު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ

 ފުރިހަމަނަމާއި  ުމދަލުގެ ނަްނބަރާއި، ކޯޑު މުދަލެއްގެ އިންވެންޓްރީ ކޮންމެ ހިމެނޭ ރަޖިސްަޓރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ .5

 ފަހުން( މަޢުލޫމާތު އިތުރު، )ވަކިވަކިން( އަގާއި ތާރީޚާއި، މުދަލުގެ ލިބުނު ތަނާއި، މުދާ ހުރި ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތާއި، މުދާ

ހުްނނަންވާނެކަަމށް ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ބެެލހެއްޓިފައި ފުރިހަމަކޮށް ަފދަ މަޢުލޫމާތު )އެނގޭޮގތަށް ބަަދލު އަންނަ

 އޮފީސްތަކުގައި އަދި ދަުއލަތުގެ ނަމަވެސް، ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވީ 11.03 ގެ (R-20/2017) ގަވާއިދު

 އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮފީހެއްގެ އެ ،އެއްފަހަރު އަހަރަކު މަދުވެގެން ހުރިތޯ ހަމައަށް ހަރުމުދާ ހުންނަ

 ހަރުމުދާ  ބަޔަކު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުވެހުރި ތަކެއްޗާ ޗެކުކުރުމަށްފަހުބަލަންާވނެކަމަާށއި،  ޗެކުކޮށް މަތިން

 (ބ) އަދިވަނަ މާއްދާގެ  11.04ގެ  (R-20/2017) ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދު ލިޔުމެއްގައި  ޗެކުކުރިކަމުގެ

އަހަރު  ވަނަ 2017ނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި އެތަ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް،

އެއްފަހަރު  އަހަރަކު ހުރިތޯ ހަމައަށް ހަރުމުދާ ހިނގަމުން ދިޔަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ

ހުރިކަން ޔަގީން މާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ހަރުމުދާ މުއައްސަސާގައި ޗެކްކޮށްފައިނުވު

ސްޓްރީ މާއި، ހަުރމުދަލުގެ ރަޖިޖަހާފައި ުނވު މާއި، ބައެއް ހަުރމުދަލުގައި އިންވެންޓަރީ ކޯޑު ަނންބަރުކުރެވިފައިނުވު

އަހަރު ނީލަން ކިޔާފައިވާ ހަރުމުދާތައް ވަކިން އެނގޭެނފަދަ ގޮތަކަށް ހަރުމުދަލުެގ  ވަނަ 2017މާއި، އަދާހަމަކޮށްފައި ނުވު

ޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގަިއ ޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުުމން، މިނިސްރަ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ހަރުމުަދލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި  ބަޔާނުގައި ތަކުގެ ޒިންމާ މާލީ ބަޔާނާއި މިލްކިއްޔާތުގެހިމެނޭ 

ން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް  މިލިޔަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްން ފަބިލިޔަ(އެއް  1,561,245,800ހިމަނާފައިވާ ޖުމްލަ 

 ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވުން؛
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ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ މެދު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

 ދެކޭގޮތް 

 މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި،

 ބިނާކުރެވުނު  ދެކޭގޮތް މިންވަރާމެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދަށް  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާޫނނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ހ)

 ވަނަ 2017ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ފިޔަވައި ތައްބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ) އަށ3ް) އިން (1(ގެ އަސާސް

ނޑު ކޮށްފަިއވަނީ،ބަޖެޓުްނ ޚަރަދު އަހަރުގެ  ގޮތެއްގައި ެއ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނ އެ މިނިސްޓްރީއަށް  މައިގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި  ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ަމޤުަޞދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަްށ، އެ ަބޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ  ވެ.ތަށެއެއްގޮއި ނާއި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާކަ

އަްށ  )5) އިން (4( ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބިނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ،އަދި (ށ)

ނުޑ  އެހެނިހެން ާމލީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ިފޔަވައި،  ަކންކަން، މައިގަ

 ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ. ބަލަހައްާޓފައި ގޮތެއްގައި ހިންގާ
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ގެ ފައިވާ އަދަދު ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާ  އި މާލީ ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި .1

 ނުވުން ކަން ކަށަވަރު ސައްޙަ 

ރޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްަޓރ ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް"  ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(އިޕްސަސް):  ސްޓޭންޑަ

ގަިއ ބަޔާންތަކުމާލީ  ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ކޮންޓްރޯލިން ެއންޓިޓީ އިން ތައްޔާރުކުރާ ގައި  1.6.10ގެ" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް

ރަދާއި، ބާކީ ހުރި ފައިސާ ގެ ހިސާބުތައް އަކަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި، ކުރި ޚަޮކންޓްރޯލްކުރާ ހުރިހާ މުއައްސަސާ ކުންއެ އެންޓިޓީއަ

 އެޑިޔުކޭޝަންއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ނަމަވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް ހިމަނަންވާނެަކމަށް 

ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ  ގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިދާރާތަކުދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ސްކޫލްތަކާއި އި

ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް އިދާރާތަކަްށ ރެވޭނެގޮތަށް، ހިސާުބތައް ބަލަހައްާޓފައި އަދަދުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކު

އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަ ، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރެކޯޑުތައްފައިސާގެ  ލިބޭ ފައިސާ އަދި ތިޖޫރީގައި ަބަހއްޓާ

 ،ގައިމާލީ ބަޔާނު ކޮންޮސލިޑޭޓަޑް މިނިސްޓްރީގެ މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، ރެވުނެވެ.ފާހަގަކުބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަްނ  ގޮތެއްގައި

 ހަން މިލިޔަ ދުއިސައްތަ ަފސްދޮޅަސް ހަ( 266,665,743 ހިމަނާފައިވާކަމަށް  ފައިސާގެ އަދަދު އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

ކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާކަން ސައްޙަ ގެ ) ރުފިޔާސާޅީސް ތިނެއްސަތޭކަ  ހަތްހާސް  ފަސްދޮޅަސް ފަސްސަތޭކަ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން 

ރޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްަޓރ ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް"  ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(އިޕްސަސް):  ސްޓޭންޑަ

މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ  ،ގައި 2017ޑިސެންބަރު  31އާއި އެއްގޮތަށް،   1.6.10ގެ "އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް

ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ސްކޫލްތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ 

 މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމަްށ ދަންނަވަމެވެ. ކޮންސޮލިޑޭަޓޑް ހިސާބުތައް ހޯދައި،
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ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ދައްކާ އަދަދާއި  .2

 ދިމާނުވުން 

ރޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްަޓރ ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް"  ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(އިޕްސަސް):  ސްޓޭންޑަ

މުއައްސަސާތަކުން އެ ތަނަކުްނ ބަޖެޓް އާއްމުކޮށްފައިާވ ފާްސކުރި ގައި ވާގޮތުްނ  1.9.8ގެ " އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް

މާީލ ލޫމާތު  ބަޖެޓާއި ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ މަޢުއަދި ފާސްކުރިލޫމާތު ރަދު ގެ މަޢުންޖެހޭ ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ހިނގި ޚަޒިންމާވާ

 ފާސްކުރެވުނު" ކޮންސޮލިޑޭޓް ކޮށްފައިވާ އެޑިޔުކޭޝަންއިން އޮފް  މިނިސްޓްރީބަޔާންތަކުގައި ހިމަަނން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ގައި ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވާ ބައެއް އަދަދުތައް ކަށަވަރު ކުރެވެން  "ބަޔާން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޖެޓުން އެ ބަޖެޓާއި

 އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް އަދަދާއި ހިމަނާފައިވާ ގޮތުގައި ބަޖެޓުގެ ފައިނަލްއެ ބަޔާނުގައި ، ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުންނެތްކަން 

ން އަށް ސަތޭކަ ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް (ތޭވީސް މިލިޔަ 23,805,348ދެމެދު ޖުމްލަ  އަދަދާއި  ދައްކާ ސިސްޓަމުން

އެހެންކަމުން އެ ބަޔާނުގައި ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮުތގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުެގ އަށެއް) ރުފިޔާ ގެ ފަރަގު ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

 ގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން 

ރޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްަޓރ ޕަބްލިކް ޝަނަލްއިންޓަނޭ"  ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(އިޕްސަސް):  ސްޓޭންޑަ

ގައި ވާގޮތު ގެ މަތިން ފާސްކުރި ބަޖެޓް އާއްމުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން އެ  1.9.8ގެ " އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް

"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާިއ ލޫމާތު ވަކި ބަޔާނެއްގައި ުނވަތަ ރަދު ގެ މަޢުހިނގި ޚަންޖެހޭ ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ތަނަކުން ޒިންމާވާ

 ބަޖެޓާއި ފައިނަލް ގެ ވަކި ކޮލަމެއްގައި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ބަޔާނުގައި ފާސްކުރި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން"

 ލޫމާތު ހިެމނުމަށްެވސް ދަންނަވަމެވެ.ބަޖެޓުގެ މަޢު

 ވުން މަލުކޮށްފައި ޢަ  ގެއްލުންވާގޮތަށް  ތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ދައުލަތަށް ޢު މަޝްރޫ ބައެއް  .3

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީ، ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން، އިޤުތިޞާދީޮގތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަްނބޮުޑ 

ވަަނ  10.01ގެ  (R-20/2017)ތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެމަތިންކަްނ ޔަގީންކުރަންވާނެ ކަމަށް ދަުއލަ

ހިންގުމުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ަތއް ބައެއް މަޝްރޫޢުވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގެ (ހ) ގައި 

 އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ުކރެވެއެވެ.

 48,462,513ލަ ޖުމް، ގެ މަސައްކަތްއްއެޢުމަޝްރޫ 4 ،އަހަރު ވަނަ 2016 ،ޓެންޑަރ ޯބޑު މެދުވެރިކޮށް އެގޮތުން، ނޭަޝނަލް

 ލު ޙަވާ ސްިވފްޓް އިންޖިނިއަރިންއާ ސަތޭކަ ތޭރަ) ރުފިޔާއަށް، (ސާޅީސް އަށް މިލިޔަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެހާސް ފަސް 

ން އިމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް  ތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރުމަށްޢުމަޝްރޫއެ  ރުވަނަ އަހަ  2017 ،ށްފަހުކުރުމަ

 ވެއެވެ.އެއްބަސްވުންތައް ާބތިލްކޮށްފައިއެންގުމުން، 

 2019 ޓީ އަށްކޮމިބާތިލް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން (އޭ.ޑީ.އާރް)  ތައްޢުމަޝްރޫއެ އަދި 

 ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލްކުރުމުން ލިބުުނ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން  އަހަރު ވަނަ

ވާއިރު، މުޅި މައްސަލައާ ނިންމާފައި  އިންޓީއެ ކޮމި ހަވާލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމަށް އްޕްރޮޖެކްޓެ 5

  ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރެވުނު 
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 ން ކޮށްފައިވު ބާތިލު  އެއްބަސްވުންތައް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ) ހ(

ފ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުން އިފްތިތާހާއި ލ. މާވަށު ސްކޫލާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް 

އަގު ބޮޑުކަން  ތަކުގެމަޝްރޫޢު ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު، އެ ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންއާއަހަރު  ވަނަ 2016ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

ވާއިރު، އަގު ބޮޑުވުމަކީ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރެވިދާނެ ބާތިލުކޮށްަފއި އެއްބަސްވުންތައްއެ  އަހަރު ވަނަ 2017، ފާހަގަކޮށް

ނީ މިނިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަހަވާލުއެ މަޝްރޫޢުތައް އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަމެއްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން 

ކަމަށްވާއިރު، އަގުބޮޑު ކަމަށްބުނެ އެ މަޝްރޫުޢތައް  ބޯޑު މެުދވެރިކޮށްޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލްއޮފް ފިނޭންސްގެ ދަުށން ހިނާގ، 

ކޮށްެވސް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ންމުތަކަކީ އާމިަފަދ ޕްރޮޖެކްޓް އެ މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. ބާތިލު ކުރަްނ އަންގާފައިވަނީވެްސ 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި މިކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ، ތަކަކަށްވާއިރުބޯޑުން ނިންމައިގެން ހަވާލުކުރާ ޕްރޮޖެޓް

އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރުމަކީ އް އެ މަޝްރޫޢުތަ މަ،ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްނަ

ސް މަސައްކަތުގެ އަގާއި އެޑްވާން، ރެކްޓް ބާތިލުކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށްއަދި ކޮންޓް  ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް

ރުފިޔާ ) ޅީސް ނުވަހާސް ސާ ސަތޭކަ އަށް (ހަތަރު މިލިޔަން ފަސް 4,508,049 ،ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުްނޏަށް

 ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ދައްކާފައި

 އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވުން  )ށ(

 ،މަސައްކަތާއި  އިމާރާތްކުރުމުގެ ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފްރޫމަކާއި އަދި އޭވީ ރޫމެއް 10ސަތުލް އިފްތިތާހުގައި ރަޅ. ނައިފަރު މަދު

ސްވިފްޓް  އަހަރު  ވަނަ 2016މަސައްކަތް  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ކުލާސްރޫމާއި އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް 05ލ. މާވަށު ސްކޫލްގައި 

 ނަމަވެސް، ގެްނނެވެ.ކޮންކްީރޓް ކޮށް ހަވާލުކުރިއިރު އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ތައްޔާރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިންޖިނިއަރިންއާ 

އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ޕްރީ ފެބްިރކް ސްޓަރަކްޗަރ ބޭނުންކޮށްގެްނ  ބާތިލްކޮްށ، އެއްަބސްވުންއެ ވަނަ އަހަރު  2017

 ) އާސީ.ޑީ.އާރް.އެމްކޯޕަރޭޝަން ( ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރޯޑް މޯލްޑިވްސް އެ މަސައްކަތް ހަމަ އެއަހަރު، ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުމަށް

ސަތޭކަ ނުވަދިހަ  ހާސް ހަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ ނުވަ މިލިޔަން ހަތް (ދެ 2,789,699ސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެޑްވާން، ހަވާލުކޮށް

، ނިންމުމުންސަރުކާރުން އެ ކުންުފނި އުވާލަްނ  އަހަރު ަވނަ 2018 ނުވައެއް) ރުފިޔާ އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި

އަށް، އަދި މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހުގެ މަސައްކަތާއި ފ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އޭ.އައި.އެމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ށް ދޫކުރި ނަމަވެސް، އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ އަ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.ލ. މާވަށު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ވިލުކޮޅު މޯލްޑިވްސް އާ 

 ބުރާ ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނފައިސާ އަ އެޑްވާންސް

މޯލްޑިވްސްއާ ހަވާލުކުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުޮކްށ، އަލުން އެ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް އަހަރު، ވިލުކޮޅު  ވަނަ 2019 އަދި

 ނިންމާފައިވެއެވެ. ކޮށްގެން ތައްާޔރުކުރުމަށް ސްޓްަރކްޗަރ ކޮންކްރީޓް އިމާރާތުގެސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާުލކޮށްފައިވާއިރު، 

 %54އިފްތިތާހުގެ މަސައްކަތުގެ  މަދަރުސަތުލް ނައިފަރު. އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރިއިރު، ޅ ވިލުކޮޅު މޯލްޑިވްސްގެ

އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިސާބުތަކުން  އޮފް ިނމިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ %57ސްކޫލްގެ މަސައްކަތުގެ  މާަވށު .ނިމިފައިވާކަމަށާއި، ލ

ން ތިން ސަތޭކަ ބާވީސް ހާސް ވިހި) (ދިހަ މިލިޔަ 10,322,020ޖުމްލަ  ކަށް އެހާތަނަށްއަދި އެ މަސައްކަތްތަދައްކައެވެ. 

 އެވެ.ން ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެޑިއުކޭޝަނު އޮފް މިނިސްޓްރީ ރުފިޔާ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ތަޅާލުމަށް ނިންމައި އެ ޕްރީ ފެބްރިކް ސްޓަރަކްޗަރ ބޭނުންކޮށްގެން  ސްއިން ވިލުކޮޅު މޯލްޑިވްއަދި 

 ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ (އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ހާސް އެއް ސަތޭކަ) 832,100ކުރުމަށް ޖުމްލަ  މަސައްކަތް
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 އަދި ސްޓާފްރޫމަކާއި ކްލާސްރޫމާއި 10 އިފްތިާތހުގައި މަދަރުސަތުލް ނައިފަރު. ޅ ނެތި ޕްލޭެނއް އެކަށީެގންވާއެހެންކަމުން، 

 އިމާރާތްކުރުމުގެ  ހޯލެއް ޕާޕަސް މަލްޓި އަދި ކުލާސްރޫމާއި  05 ސްކޫލްގައި މާވަށު. ލ ،މަސައްކަތާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ރޫމެއް  އޭވީ

ހާސް  ސާޅީސް ތިންސަތޭކަ  ނުވަން ތޭރަ މިލިޔަ( 13,943,819 ދައުލަތަށް ޖުމްލަ ންމުގެންގޮސްފައިވު ކުރިއަށް މަސައްކަތް

  ފާހަގަކުރަމެެވ.) ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާކަން ނަވާރަސަތޭކަ  އަށް

 ބަދަލު  ސްކޯޕަށް  މަސައްކަތުގެ  ،ހޯދުމަކާނުލައި  ހުއްދަ  ގެ  ކޮމިޓީ  އާރް .ޑީ .އޭ  ނުވަތަ  ގެ  އޮފީހު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ (ނ) 

 ހަވަލުކޮށްފައިވުން  މަޝްރޫޢު  އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި  ،ގެނެސް

ސްވިފްޓް ބާތިްލކުރުމުން ލިބުުނ ގެއްލުމުގެ ަބދަލެއްގެ ގޮތުްނ  އެއްމަޝްރޫޢު 4އަހަރު ހަާވލުކޮްށފައިވާ  ވަނަ 2016

 ވެއެވެ. ތް ހަވާލުކޮށްފައިއެއްގެ މަސައްކަމަޝްރޫ 5 ހަވާލުކުރި އަހަރު ވަނަ  2019 އިންޖިނިއަރިންއަށް،

ކްލާސް ރޫމް  3މަސައްކަތަށް މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ބަދަލުވުމުގެ (އެ  ސްކޫލްގެ ކޮޅުފުށީމ. އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އިތުރުވާތީއާއި، އަންދާޒާ ކުރި އަގަށްވުރެ  އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ކްލާސް ޫރމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ) ސަަބބުން 8އިތުރުކޮށް، ޖުމްލަ 

 ހާސް ން އެގާރަ(ހަތް މިލިޔަ 7,011,405ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ދައުލަތަށް މަޝްރޫޢު ދި އެ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ އަ

ކްލާސްރޫމް  5ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮޖެކްޓުހަތަރު ސަތޭކަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެތީ، އެ 

ހަވާލުކުުރމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި މިނިސްޓްރީ  ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންއާ މަސައްކަތް އިމާރާތްކުރުމުގެ

 ހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ

ވާ ނިންމަވާފައިއޭ.ޑީ.އާރް ކޮމިޓިއިން އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި،  އެޑިޔުކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީއޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ިއގަންނަވާނަމަ، އެކަން ިމނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެ ގޮތް ބަދަލުކުރައްވަން އެދިވަޑަ

  ށް ގެންދަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޓީގެ ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް ުކރިއަކޮމި

 މަސައްކަތުގެ  ސްކޫލްގެ ކޮޅުފުށީ. މ ހުއްދަ ދީފައިނުވި ނަމަވެސް، ލު ގެނައުމަށް އޭ.ޑީ.އާރު ކޮމިޓީންށް ބަދަސްކޯޕަ މަސައްކަތުގެ

 14,138,250 މަސައްކަތް އިމާރާތްކުރުމުގެ  ހޯލެއް ޕާޕަސް  މަލްޓި އަދި  ކްލާސްރޫމާއި 8 ސްކޫލުގައިބަދަލުކޮށް، އެ  ސްކޯޕް

ސްވިފްޓް އިްނޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކުރިކަްނ ން އެއް ސަތޭކަ ތިީރސް އަށް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަްނސާސް) ރުފިޔާއާށް (ސާދަ މިލިޔަ

 ޕާޕަސް  މަލްޓި އަދި ކްލާސްރޫމާއި 8 ސްކޫލުގައި ކޮޅުފުށީ. މބޯޑުން ރ އޭގެ ކުރިން ނޭޝަނަލް ެޓންޑަ އަދި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހުށަހެިޅ    ބިޑުލާނާ ގުޅިގެން އެަމސައްކަތަށް އިޢުކޮށްޭދނެ ފާރަތެއް ޯހދުމަްށ ކުރި މަސައްކަތަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހޯލެއް

ން ހަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ހާސް ނުވަދިހަ (ހަތް މިލިޔަ 7,669,098ލަ ޖުމް ތެރެއިްނ، ކުންފުްނޏަކަށް،ގެކުންފުނިތަކު

ގެންގޮސްފައިވާކަން ވެސް  ބޯޑުން ކުރިއަށް  ރނޭަޝނަލް ޓެންޑައަށެއް) ރުފިޔާއަށް އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން 

 ކޮޅުފުށީ . މ، ގެނެސްބަދަލު  ސްކޯޕަށް  މަސައްކަތުގެހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި،  ކޮމިޓީ ގެ އޭ.ޑީ.އާރްއެހެންކަމުން، ކުރަމެވެ. ފާހަގަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަންއަގެއްގައި ޮބޑު ވަރަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލްގެ
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 ގޮތް  ލަފާދިން  ޞްލާޙުކުރަން އި 

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން  ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10.01 ގެ (R-20/2017)ގަާވއިދު  މާލިއްޔަތުގެ (ހ) ދައުލަތުގެ 

 ދައުލަތުގެ ގޮތެއްގެމަތިން ޒިންމާދާރު ހާމަކަންބޮޑު އަދި ފައިާދުހރި، އެންމެ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ތެރެއިން، މާޙައުލެއްގެ ވާދަވެރި

  ރަދު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޚަ ފައިސާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  ގައި މާއްދާ ވަނަ 10.67 ގެ (R-20/2017)ަގވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ށ) 

 ބިުލތަކުން، ހުށަހަޅާ ހޯދަމުންާދއިރު ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރަމުންދާއިރު މަސައްކަތް ަފއިސާ ދެވޭ ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ

ނޑު ިނސްބަތުން އަގުގެ ލަޖުމް ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ދަންނަވަމެެވ. މަށްކެ

 17.04ގެ  (R-20/2017) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ،ޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިމާގުޅިމިކަ) ނ(

 " އަށް ހުށަހެޅުމަށް ަދންނަވަމެވެ.ކޮމިޓީ ބަލާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތުގެ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްއި ވަނަ މާއްދާގަ
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 އަށްވުރެ ބޮޑުވުން  %10ގެ އަގުގެ ޢު މަޝްރޫ ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދަދު  .4

 ބޮޑެތި ވާ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 8.33 ގެ) 2009 ފެބްރުއަރީ( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

އިތުރަްށ  ހަވާލުކުރެވޭނީ ފަރާާތއިއެ ަމސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ، މަސައްކަތެއްއިތުރަށް ުކރަން ނިންމި  ގުޅިގެން މަސައްކަތާއި

 ދަރުމަވަންތަ ނަމަވެސް، އިތުރުނުވާނަމައެވެ.  ވުރެ އަށް %10 އަގުގެ ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަސްލު ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު

 އަށްވުރެ %10ށް އިތުރުކުރި ކަންތަްއތަކުގެ އަގު އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  މަސައްކަތަތަޅާލުމުގެ އިމާރާތް ބައު ސްކޫލު

އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިންެވސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި  ނުލައި ކުރުމަކާ ލާންއިޢު ވި ނަމަވެސް،އިތުރު

 . ފާހަގަކުރަމެވެ ފަރާތަށްކަން

 1,494,600ޖުމްލަ ގޮތަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ 60  މަސައްކަތްތަޅާލުމުގެ އިމާރާތް ަބއު ސްކޫލު ދަރުމަވަންތަ ،އެގޮތުން

ވެ. ގައެ 2016ބަރު އޮކްޓޫ 10 ފައިވަނީށްކޮހަވާލު ން ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްޔަ(އެއް މިލި

މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ  ،ންސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތުގައި މަ 2016 ބަރުއޮކްޓޫ 24 ،ނަމަވެސް

 (އެއް މިލިއަން  1,100,400އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ އަގަކީ  އެ ،އިށާނުހިމެނޭކަމަތަޅާލުުމގެ މަސައްކަތް ސްކޫލުގެ ދެކުނު އިމާރާތް 

ން ފަސް ޔަ(ދެ މިލި 2,595,000ލަ އަގަކީ ތުގެ ޖުމްމުޅި މަސައްކަ ،ށާއި ހަތަރު ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ކަމައެއް ސަތޭކަ ހާސް 

 އެއްޓީސި މިނިސްޓްރީއަށް ދުވަސް ކަމަށް ބަޔާކޮށް  90އަދި މުއްދަތަކީ  ،ށާއިނުވަދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ކަމަސަތޭކަ 

ެއ  ވަނީ އިންއޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީިއން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު،  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްްޓރީއަދި  ފައިވެއެވެ.ފޮނުވާ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ، ކީމަސައްކަތުގެ އަގަ އިތުރުކުރެވުނު ވެސްނަމަވެ. އެމަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު ދެންނެވިގޮތަށް އިތުރުކޮށްފަ

އެ  ،ކަމުން  %74)ގެހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ން ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިަހ ހަތަރުޔަ(އެއް މިލި 1,494,600( އަގުގެ

 މާއްދާއާއި ހިލާފަށްކަން ވަނަ 8.33 ގެ) 2009 ފެބްރުއަރީ( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ލޫމާތު ޝީޓާިއ، މަޢު، ާލނާއިއިޢު ކުރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަޅާލުމުގެ އިމާރާތް ބައު ސްކޫލު ދަރުމަވަންތަ

 ،ކަމަށްވާއިރުއެ ސްކޫލުގެ މުޅި އިމާރާތް ތަޅާލުން  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި

ތަްށ ިހނގާފައިވަނީ މަސައްކަވާނަަމ، އެކަން ނުފައިހިމަނާއަުގގެ ތަޅާލުމުގެ  ދެކުނު އިމާރާތްގެ  ސްކޫލްހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގައި 

ކަށް ދައުލަުތން އެ ފަރާަތށް ލިިބާދނޭ ގެއްލުމަފަރާތުގެ އިހުމާުލންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ ކަމުެގ ސަބަބުން  އަގު ހުށަހެޅި

 ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުެދކެވެ.

 ްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސްއިވާ ކަމަމީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި މި މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފަ

އެއްބަސްވުމާއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ ކުރެހުމުގައި ހުރި ބައެއް އިމާރާތްތައް އަދިވެސް ތަޅާލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި 

 އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައިކަންވެސް އެނގެން ނެތްަކން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 (ބޮޅުއަޅާފައި އެވަނީ މަސައްކަތަށް އިތުރުކުރި ބައެވެ.) ސްކޫލު ބައު އިމާރާތުގެ ޗާޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ދަރުމަވަންތަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން 

 އަންނަ މެޓީރިއަލްސްއަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އިތުރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަދަލެއް ސްކޯޕަށްގެނެވޭ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ(ހ) 

 މަސައްކަތެއް އެފަދަ އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓެއް އެވޯޑު ކުރި އަގު ނުވަތަ އެވޯޑު ކުރި މުއްދަތު އެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ

 ގައި މާއްދާ ވަނަ 10.55 ގެ )R-20/2017( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެއިތުރުކުރުމުެގ ކުރިން  މުއްދަތެއް ނުވަތަ

 ޯހދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތުން ހުއްދަ  ހުްއދަވާ ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައި

(ށ) މިކަން ިހނގާފައިވާގޮަތށް ބަލާއިރު މިއީ، ވަކިފަރާތަކަށް ަމންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮުތން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް 

 މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ޤުޤީ ބެލެވޭތީވެ މިކަން އިތުރަށް ތަޙު
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 ދައްކާފައިވުން  ފައިސާ  ށް ބިލްތަކަ ކަށަވަރުނުކޮށް  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ލިބުނުކަން  ތަކެތި  .5

 އޯޑަރުކުރި  ތަކެތިގަތުަމށް) ފަރާުތން  ަބލަހައްޓާ ސްޓޮކް( ފަާރތުން ހަވާލުވާ ތަކެއްޗާ އެ ިލބުމުން އޮފީހަށް ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު

 ކަމުނުދާ ،ފެންވަރުދެރަ ،ނޯޓުޮކށް އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަން ،އުނިއިތުރެއްވާަނމަ އެއްވެސް ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ފޯމުގައިވާ

 ހުރިނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވާ ހަމަވާން މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި  ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ތަކެތި

ަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށް ދައު ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަެކތި ،އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަންވެސް

(2017/R-20) ެފަންސާސް  ސައްތަ ދުއި( 250,000މީގެއިތުރުން،  ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މާއްދާ ވަނަ  10.64 ގ 

 ،ކުރުވާނަމަ މަސައްކަތެއް ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ހާސް ސަތޭކަ ފަސް ންމިލިޔަ ދެ( 2,500,000 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން) ހާސް

 އަގެއްގެ  މަތީ އަދަދަށްވުރެ މި ނިންމާ ހުށަހަޅައިގެން ބޯޑަށް ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް ނުވަތަ ،ހޯދާނަމަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ

 އެ  ،ހުށަހެޅުމުން ބިލު ވަކިވަކި ހޯދުމަށް އަގު ބައެއްގެ ނިމުނު ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކުން އެ ކަމުގައިވިޔަސް ކަމެއް

 އެ  ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ނުވަތަ  އިންޖިނޭރަކު ހަވާލުުކރެވިފައިވާ ެބލުމާ ކުރަމުންދާގޮތް އެކަެމއް ޭދންވާނީ ފައިސާ ބިލަކަށް

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ކަމަށް ސޮއިކުރުމުން ނިމިފައިވާކަމަށް އެކަމެއްކޮށް ،ފަރާތުން ހަވާލުވެހުރި ސުޕަވައިޒްކުރުމާ  މަސައްކަތެއް

 އޮފް  މިނިސްޓްރީނަމަވެސް،  .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10.69 ގެ (R-20/2017) ގަވާއިދު

 ިލބުނުކަން ނުވަތަ ތަކެތިން މުއައްސަސާތަކު ބައެއް ދިޔަ ިހނގަުމން އަހަރު ވަނަ 2017 ދަުށން އެތަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަންއާއި

ން ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް ފަސް (ބާރަ މިލިޔަ 12,630,549ޔަގީންނުކޮށް ޖުމްލަ  ލިޔެކިޔުމުން ނިންމިކަން މަސައްކަތް

 ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވައެއް) ރުފިޔާގެ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ކަންތައްތަކުގެ ތަފުން ފާހަގަވި މިގޮތު

 ނަން މުއައްސަސާގެ  )ރުފިޔާ ( އަދަދު 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސްކޫލް  މާލޭ 307,238

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސްކޫލް އެޓޯލް 11,005,317

 ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު  62,911

 ސްކޫލް  ހިރިޔާ 30,973

 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ދ. 161,823

 ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  101,761

 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  މ. 168,300

 އަތޮޅު މަދަރުސާ  މ. 58,475

 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ލ. 64,882

 ސްކޫލް  އަބޫބަކުރު 247,115

 ގދ. ނަޑެއްލާ ސްކޫލް  44,547

 މަރުކަޒު  ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 129,527

 ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް  ގއ. 58,430

 ފޭދޫ ސްކޫލް ސ.  77,257

 ސ. ނޫރާނީ ސްކޫލް  111,993

 ޖުމްލަ  12,630,549
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 ގޮތް ން އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދި 

ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާ ވަނަ 10.64ގެ  (R-20/2017) ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުހ(

 އޯޑަރުކުރި  ތަކެތިގަތުަމށް) ފަރާުތން  ަބލަހައްޓާ ސްޓޮކް( ފަާރތުން ހަވާލުވާ ތަކެއްޗާ އެ ިލބުމުން އޮފީހަށް ތަކެތި އޯޑަރުކުރެވުނު

 ކަމުނުދާ ،ފެންވަރުދެރަ ،ނޯޓުޮކށް އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަން ،އުނިއިތުރެއްވާަނމަ އެއްވެސް ،ބަލައި ހުރިތޯ ހަމައަށް ތަކެތި ފޯމުގައިވާ

 ހުރިނަމަ ތަކެތި ކައިރިވެފައިވާ ހަމަވާން މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު ނުވަތަ ތަކެތި  ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ތަކެތި

 ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ލިޔެ ފޯމުގައި އޯޑަރުކުރި ގަތުމަށް ތަެކތި ،އެނގޭނޭގޮތަށް އެކަންވެސް

ވާ ގޮތުގެަމތިްނ ބަާޔންކޮށްފައި ގައި ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10.69 ގެ (R-20/2017) ގަާވއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ) ށ(

 މަސައްކަތެއް  ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ންމިލިޔަ ފަސް( 5,000,000 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ( 500,000

 މަތީ  އަދަދަށްވުރެ އެ ިނންމާ ހުށަހަޅައިގެން ބޯޑަށް ެޓންޑަރ ެނޝަނަލް ނުވަތަ ،ހޯދާނަމަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ،ކުރުވާނަމަ

 ،ހުށަހެޅުމުން ބިލު ވަކިވަކި ހޯދުމަށް  އަގު ބައެއްގެ ނިމުނު ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކުން އެ ކަމުގައިވިޔަސް ކަމެއް އަގެއްގެ

 މަސައްކަތެއް  އެ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ނުވަތަ އިންޖިނޭރަކު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބެލުމާ ކުރަމުންދާގޮތް އެކަމެއް

ނުދެއްކުމަށް  ފައިސާ ބިލަކަށް އެ މެނުވީ ސޮއިކުރުމުން ނިމިފައިވާކަމަށް އެކަމެއްކޮށް ،ފަރާތުން ހަވާލުވެހުރި ސުޕަވައިޒްކުރުމާ 

 ދަންނަވަމެވެ.
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 ނުވުން  ހިމަނާފައި  ބަޔާނުގައި  މާލީ  އަދަދު  ބިލްތަކުގެ  ހުރި  ނުދައްކާ  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ  2017 .6

ހިސާުބތަކުގެ ތެރޭގައި، މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިުރ، ދައުލަތުގެ އެސެްޓތަކާއި ލަޔަިބލިޓީތައް، އަިދ ހިނގާާފނެ ދައުލަތުގެ އަހަރީ 

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނުހިމެނޭަކމަށް  ކަމަށް ބެލެވޭ (ކޮންޓިންެޖންޓް) ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ހިސާބު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. )ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 38 ގެ) ޤާނޫނު

ން ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ (އެއް ސަތޭކަ މިލިޔަ 100,683,223 މަދުވެގެން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2017

 އްކާ ފައިސާ ނުދަ މުއައްަސސާތަކުން ހިނގަމުންދާ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އެ ިމނިސްޓްރީއާއި ތަކަށްބިލުގެ ރުފިޔާ ތޭވީސް)

 މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް 2017 މިނިސްޓްރީގެ ،އްކި ނަމަވެސްގެ ހިސާބުތަުކން ދެއޮޑިޓަރުންހުރިކަމަށް 

ން ހަތް (އެއް މިލިޔަ 1,794,754ވަނީ ހިމަނާފައި ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކުގެ ގޮތުގައިމާލީ ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާނުގައި  ހިމެނޭ

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2017 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ަހތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާކަން 

ސީލް ނުން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ ތަފުއޮޑިޓްގައި ފާހަގަވި މުއައްސަސާތަކާއި އެތަންތަފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިކަމަށް ބިލްތަކަށް 

 ވަނީއެވެ.ތިރީގައި އެ

 )ރުފިޔާ ( އަދަދު  ނަން މުއައްސަސާގެ 

 54,787,518 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން 

 7,290,162 ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ސްކޫލް މާލޭ

 19,209,765 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސްކޫލް އެޓޯލް

 2,478,298 އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 13,022,193 ެއގްޭޒމިނޭަޝންސް  ޕަބްލިކް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 890,691 ޕޮލިޓެކްނިކް މޯލްޑިްވސް

 655,323 އެިޑއުޭކޝަން  އޮފް ޓިޓިއުޓްސްއިން  ނެޝަނަލް

 664,799 ސްކޫލް އިސްކަްނދަރު

 721,252 ސްކޫލް  އަމީިނއްޔާ

 480,404 ސްކޫލް  ހިރިޔާ

 132,628 އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ދ.

 152,693 މަރުަކޒު  ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ލ

 197,497 ސްކޫލް ޘާނީ އަލް ޚަލީފާ ބިން ޙަަމދު

 100,683,223 ޖުމްލަ 

 ގޮތް ން އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދި 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކުގެ ޖުމްލަ ހޯާދ، މިްލކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަްށ  މާލީ

 ދަންނަވަމެވެ.
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 ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައިނުވުން  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  .7

 ފުރިހަމަނަމާއި  މުދަލުގެ ނަންބަރާއި، ކޯޑު މުދަލެއްގެ އިންވެންޓްރީ ކޮންމެ ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ

 ފަުހން ( މަޢުލޫމާތު އިތުރު، )ވަކިވަކިން( އަގާއި މުދަލުގެ ތާރީޚާއި، ލިުބނު ތަނާއި، މުދާ  ުހރި ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތާިއ، މުދާ

 ހުންނަންާވނެކަމަށް ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ބެލެހެްއޓިފައި ފުރިހަމަކޮށް ފަަދ މަޢުލޫމާތު )އެނގޭގޮަތށް ބަދަލު އަންނަ

(2017/R-20)  ެހަރުމުދާ  ހުންނަ އޮފީސްތަކުގައި ދައުލަތުގެ(ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވަނަ މާއްދާގެ  11.03ގ 

ނޑައަޅާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮފީހެއްގެ އެ ،އެއްފަހަރު އަަހރަކު މަދުވެގެން ހުރިތޯ ހަމައަށް  ޗެކުކޮށް މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަ

 ލިޔުމެއްގައި  ޗެކުކުރިކަމުގެ ހަރުމުދާ  ބަޔަކު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުވެހުރި ތަކެއްޗާ ބަލަންވާނެކަަމށާއި، ޗެކުކުރުމަށްފަހު

  (ޅ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. (ބ) އަދިވަނަ މާއްދާގެ  11.04ގެ  (R-20/2017) ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދު

 އަހަރު ވަނަ 2017 ަދށުން އެތަނުގެ އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ޮއފް މިނިސްޓްރީއެ ގަވައިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،ނަމަވެސް

ހަރުމުދާ ރަނގަޅަށް ނުބަލަހައްޓާނަަމ،  ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަރުމުދާމުއައްސަސާތަކުން  ބައެއް ދިޔަ ހިނގަމުން

ހަރުމުދަލެއް އަށް ހުރިކަން ޔަގީން ކުރަން ދަތިވާނެކަމާއި، ހަމަ އެ މުއައްސަސާގައިހޯދާފައިވާ ހުރިހާ ހަރުމުދާތައް  މުއައްސަސާއަށް

ގަކުރަން ދަތިވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެެވ. އަދި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަރުމުދާ ރަނގަޅަށް މަދުވިނަމަވެސް އެކަން ފާހަ

 މިލްކިއްޔާތުގެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުުމން، މިނިްސޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ސް ން ފަ(އެއް ބިލިޔަ 1,561,245,800މުނުއިރު ހުރި ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ިހމަނާފައިވާ ޖުމްލަ އަހަރު ނި ބަޔާނުގައި

ން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް މިލިޔަ 

މިގޮތުން  ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަން ސިސް އަކަށްކަންމާއި، އެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮންބޭނުވާކަ

 ސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ތަކުގެ ތަފުކަންތައްފާހަގަވި 

 ނުވުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދާހަމަކޮށްފައި (ހ) 

 ހަމައަށް  ހަރުމުދާއެއްފަހަރު ޗެކްކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  އަހަރަކު ހުރިތޯ ހަމައަށް  ހަރުމުދާ ހުންަނންޖެހޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގައި

 ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ހަރުމުދާ ހަރުމުދަލުގެ ނުވާކަމާއި،  ބަލަހަްއޓާފައި ޗެކްކުރުމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުރިތޯ

ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި،  ރީ ކޯޑު ނަންބަރުއިންވެންޓަބައެއް ހަރުމުދަލުގައި މުއައްސަސާގައި ހުރިކަން ޔަގީން ކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، 

އަހަރު ނީލަން ކިޔާފައިވާ ހަރުުމދާތައް ވަކިން އެނޭގނެފަަދ  ަވނަ  2017ސްޓްރީ އަދާހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖި

 ގޮތަކަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ާފހަގަުކރަމެވެ.

 ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ އަގު އޯވަރ ސްޓޭޓް ވެފައިވުން ހަރުމުދަލުގެ  )ށ(

ހަރުމުދާތައް ހަރުމުދަލުެގ  ބައެއް  ) ިއން އެއްފަހަރާ ގަްނނަޑީ.ޕީ.އީޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ެއގްޒޭމިނޭޝަންސް (

އެ ހަރުމުދާތައް ގަންަނން  ،ބަދަލުގައިގައި ހިމެނުމުގެ ގުއަރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާއިރު ވަކިވަކި އައިޓަމްތައް އެ އައިޓަމެއް ަގތް 

ން ހަ ސަތޭކަ (އަށް މިލިޔަ 8,671,464ގައި ހިމަނާަފއިވުމުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހަރުުމދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ރަދުވި ޖުމްލަ އަގުޚަ

 މީގެއިތުރުން،މެވެ. ފާހަގަކުރަ ހަތްދިހަ އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާއިން އޯވަރ ސްޓޭޓް ވެފައިވާކަން

މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަްށ ހޯާދފައިވާ ބައެއް ކޮމްޕިއުޓަރ  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށާއި، ސ. ނޫރާނީ ސްކޫލަށާއި،

ސިސްޓަމްތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ (ސީ.ޕީ.ޔޫ، މޮނީޓަރ، ކީބޯޑު ފަދަ ބައިތަކުގެ) އަގުގެ ގޮތުގައި މުޅި ސިސްޓަމުގެ އަގު 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. އޯވަރ ސްޓޭޓް ވެފައިވާކަންއިވުމުން ހަރުމުދަލުގެ އަުގ ހިމަނާފަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ާގޮތްާާލަފ ދިންާާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ ގ11.03ާާެގެާާ(R-20/2017)ާ)ހ(ާދައުލަތުގެ ާގޮތުގެމަތިންާގަ)ބ(ާވަނަ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  އި
ާގެ ާއެޑިޔުކޭޝަން ާއޮފް ާއިންވެންޓްރީާކޮންމެާހިމެނޭާރަޖިސްޓަރީގައިާާހަރުމުދަލުގެާމިނިސްޓްރީ ާނަންބަރ އި،ާކޯޑުާމުދަލެއްގެ

ާއިތުރު، (ވަކިވަކިން)ާގ އިއަާތ ރީޚ އި،ާމުދަލުގެާލިބުނުާތަނ އި،ާމުދ ާހުރިާތަފުސީލުާމަޢުލޫމ ތ އި،ާމުދ ާފުރިހަމަނަމ އިާމުދަލުގެ
ާމެވެ.ދަންނަވަާބެލެހެއްޓުަމށްާާުފރިހަމަކޮށްާފަދަާމަޢުލޫމ ތުާ(އެނގޭގޮތަށްާބަދަލުާާއަންނަާފަުހން)ާމަޢުލޫމ ތު

)ބ(ާއަދިާ)ޅ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ ާވަނަާމ އްދ ގ11.04ާާެގެާާ(R-20/2017)ާ)ށ(ާއަދިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދު
މިނިސްޓްރީާާ،އެއްފަހަރުާއަހަރަކުާމަދުވެގެންާހުރިތޯާހަމައަށްާހަރުމުދ ާހުންނަާގައިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިޔުކޭޝަންާގޮތުގެމަތިންާ

ާގެ ާއެޑިޔުކޭޝަން ާތަކެއްޗ ާމަށްފަހުޗެކުކުރު، ބެލުމަށ އިާޗެކުކޮށްާާމަތިންާއުސޫލެއްގެާކަނޑައަޅ ާާމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ާއޮފް
ާދަންނަވަމެވެ.ާސޮއިކުރުމަށްވެސްާާލިޔުމެއްގައިާޗެކުކުރިކަމުގެާާހަރުމުދ ާބަޔަކުާޗެކުކުރިާމުވައްޒަފަކ އިާހަވ ލުވެހުރި
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