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c

ދޭ ރިޕޯޓު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކަށް  2018ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

ތަޢ ރަފް 

 ޓްރައިބިުއނަލްގެ  ަވޒީފ އ ބެހޭ)އޮޑިޓް ޤ ނޫުނ( ގެ ދަށުްނ އޮޑިޓް ކުރެވުނު  4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

 2018މ ލީ ބަޔ ންތަކ އިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި،  ނު މ ލީ އަހަރުގެގައި ނިމު 2018ޑިސެންބަރު  31

)ދައުލަުތެގ  2006/3އްޓ ފައިަވނީ ޤ ޫނނު ނަްނބަރު މ ލީ ަކންކަން ހިންގ  ބަލަހަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭވަނަ އަހަރު 

އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ  ،މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

ވުނު ކަންކަމ އިމެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އިޞްލ ޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޮއޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެ ،ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި

މ އްދ ގެ )ހ( އ ިއ  ވަނަ 36)ދަުއލަުތގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޤ ޫނނު ނަންބަރު 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ،ގެ މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް ހުށަހެޅުމ އިއެކުޓްރައިބިއުަނލް ވަޒީފ އ ބެހޭގޮތުގެ މަތިން  އެއްގޮތްވ 

 ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް  213ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 

ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި އޮފީހުގެ ެވބްސައިޓް 

މ ލީ ަބޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު ޔ ންކޮށްފައިވ ނީ މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަ

މ ލީ ކަންކަން ހިންގ   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބެހޭވަޒީފ އ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ 

ދު އޮޑިޓަރ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުަލތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެ

 ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.

ނު މ ީލ ގައި ނިމު 2018ޑިސެންބަރު  31 ޓްރައިބިއުނަލްގެވަޒީފ އ ބެހޭ އަށް ހިމެިނފައިވ   20 އިން 9މި ރިޕޯޓ އެކު ސަފުހ  

މ ލީ ބަޔ ންތަކުަގއި ހިމެނޭ ފައިސ  ލިބުނު ގޮތ ިއ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ  އަހަރީއަހަރުގެ  އަހަރުގެ 

http://www.audit.gov.mv/
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ވެ. މީގެ ފީުހން ަބލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ބަޔ ނ އި، މި ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފްީސލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި އޮ

މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނ އި އެ  ،އަށް ހިމެނިފައިވ   24އިން  21ހ  ސަފު އިތުރުން މި ރިޕޯޓ އެކު

ށް އަންނަންޖެޭހ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައްވެސް ވ ނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ބަޔ ންތަކުގައި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓަ

ވަރުގެ މައްސަލައެއް ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަ، މި ރިޕޯޓްގެ ދެަވނަަބއި "ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ 

 ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް"ގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.

އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް،  ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެފައިވ  ކަންތައްތައް ކޮށް ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަ މި

 .ރުޞަތުަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެޅުންނަށް މި ފުހުރިހ  ބޭފު މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

ންކުރ  ރިޕޯޓް މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ  

މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމުގައި މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

)ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ ިއ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ ަމތިން،  3/2006ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

ހިސ ބުތައް ޙަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭ ،މ ީލ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމ އި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭ

ވަނަ މ އްދ ގައި  15.01( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ) ،ސައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކަމ އެކު ތައްޔ ރުކޮށް

ނޑ  އެއްގޮތަށް، ިމ  15.03ގަވ އިދުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ހިމަަނއިގެން އެ  ަވނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮއނިގަ

ދަުއލަތުެގ ، ށްޓްރައިބިއުނަލަ ވަޒީފ އ ބެހޭމ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އަހަރީ 

ނޑަައޅ  46މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ  ފައިވ  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މ ލީ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(ގެ ަދށުން ކަ

ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސ  ލިބުނުގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެަބޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ 

ކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެ" ،މި ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފްސީލު ނޯޓުތައް ،ބަޔ ނ އި

އ އި އެއްގޮތަށް ތައްޔ ރުކުރުމަށް ިމ  "ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ-)އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް

ނޑު ލ ޒިމްކުރެއެވެ.   އޮނިގަ

މައިަގނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން  ތެރޭގައި، ޚިޔ ނ ތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، އަދި މި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ

އެކަށީގެންވ  ހަރުަދނ  އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަްއ ، މަޢުލޫމ ތު ނުހިމެނޭ މ ލީ ބަޔ ްނތަކެއް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ 

ޔ ންތައް އެކުލަވ ލުމުެގ މުއައްސަސ އަށް އެކަށީގެންވ  މ ލީ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމ އި މ ލީ ބަ، ފަރުމ ކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްުޓމ އި

އެކުލަވ ލުމ އި،  މ ލީބަޔ ންތައް އަހަރީ ،ސިޔ ސަތުތައް ޚިޔ ރުކޮށް، އެ ސިޔ ސަތުތަކ އި އެއްގޮތަށް މ ލީ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމ އި
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އަންދ ޒ އެްއ ލަތަްށ ރިޢ ޔަތްކޮްށ އެކަށީގެންވ  ހ  ،ބޭނުންކުރ ނަމަ އަންދ ޒ އެއް އަދި މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލުުމގައި އެއްވެސް

 ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަހަރީ  އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ 2018ޑިސެންބަރު  31 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފ އ ބެހޭއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ދިނުމެވެ. މި އޮފީހުްނ ިމ އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް ޔެއް މ ލީ ބަޔ ންތަކަށް ރައު  ބަޔ ންތައް އޮޑިޓްކުރުމަްށަފހު އެ މ ލީ

ރޑްތަކ   ނޑ އި އެއްގޮތަށް އި އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސު އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭަޝނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަ ލޫކީ މިންގަ

ނޑުގޮތެއްގަިއ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތު ހި ބަޔ ްނތަކެއްކަން ، މެިނފައި ނުވ ޢަމަލުކުރުމ އި، މި އަހަރީ މ ީލ ބަޔ ންތަކަކީ މައިގަ

ރޑްތައް ލ ޒިމްކުރެއެވެ.  އެކަށީގެންވ  ޔަޤީންކަމ އެކު ދެނެގަނެވޭގޮތަށް އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަްއ ރ ވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަ

ރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ކުއޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މ ލީ ަބޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަުދތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަަވރު 

ނޑައަޅ  އިޖުރ އ ތުތައް ބިނ ވެގެންަވނީ އިޖުރ އ  ނޑައަޅައި އެ އިޖުރ އ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަ ތުތަކެއް ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތުތައް " އައޮޑިޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް )އޮޅުވ ލުންތަކ އި އޮޅުންތަކުގެ ށ އި، މައިގަ

ސަބަބުން ނަމަވެސް( މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތުތައް އޮތްމިންވަރު 

ށް އޮޑިޓަރުްނ މ ލީ ބަޔ ްނތައް ތަްއޔ ރުކުރުމ އި ހުށަހެޅުމ އި ގުޅޭ، މުއައްސަސ ގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަ، ބެލުމުގައި

އަދި މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވ  ސިޔ ސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު  ރިއ ޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދ ޒައެއް ބޭނުންކޮްށފައިވ ނަމަ، ެއ ، ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމ އި

ޅ ފައިވ  ގޮތް ެބލުންވެްސ ލަޮގތެއްގައި ހުަށހަނުންކުރި އަންދ ޒ އަކީ އެަކށޭނެ އަންދ ޒ އެއްތޯ ބެލުމ އި އަދި މ ލީ ބަޔ ންތައް ޖުމުބޭ

 .ގައި ހިމެނެއެވެއޮޑިޓް

 ވ ގިދޭ ށްއޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަ

އަށް ަބލައި ދިރ ސ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމ އެކު، އޮޑިޓްކުެރވުނު މ ލީ ބަޔ ްނތަކުގައި ހެކިތައް ޓެސްޓް ބޭސިސް

އޮޅުންތަކ އި، އޮޅުވ ލުންތަކ  އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރެދ ނެ  އިއެކުލެވިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވ  އެންމެހަ

 ގައި ފ ހަގަ ކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވ ނެއެވެ. ޑިޓްމެހައި ހީނަރުކަންތައްތައް އޮ އެން

މ ލީ ބަޔ ންތަކ އިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަްށ ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެްނވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި 

އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ
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އޮޕީނިއަން އަންކޮލިފައިޑް 

ގައި ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ "ފައިސ   2018ޑިސެންބަރު  31 ގެވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި

ނޑު  އަކީ ލިބުނުގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ ަބޔ ން" އ އި "ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަ ކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ން" މައިގަ

ލިބުނު ފައިސ އ ިއ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށްއަށް ނިމޭ މ ލީ އަހަރު  2018ޑިސެންބަރު  31 ގެވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ،ގޮތެއްގައި

ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ ބަޖެުޓން އެ އަހަރަށް ަފއިސ  އަދި ބ ކީ އެ ފައިސ އިން ކުރެވުނު ޚަރަދ އި، އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި 

އެކު ޙަޤީޤަތ އި އެއްގޮތަށް ދައްކުވަިއދޭ، "އިންޓަރނޭަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތް ެތދުވެރިކަމ 

އެއްގޮަތށް  ސްޓޭންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް ެއކައުންޓިންގ" އ 

 ރެވިފައިވ  މ ލީ ބަޔ ންތަކެކެވެ.ތައްޔ ރުކު

ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް 

 ވަޒީފ އ ބެހޭ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 
 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މ ލީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އަދ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ެވރިޔ   ިޒންމ ދ ރު މ ލީ ްޓރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހުަށހެޅުމ  ގުޅޭގޮތުން 

ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކޮށްދެއްވި  ،މަތީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް،  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ެބހޭ ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް،  މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު  ނަްނބަރުޤ ނޫނު  ެހއްޓުމުގައިލެމ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބެ ،ކުރުމ އިބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ވަޒީފ އ ބެހޭ އި ދައުަލތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމަކީވެސް ( އ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނު) 2006/3

  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު މ ލީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބަެޖޓުްނ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭމ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމުގެ އިތުރުން 

ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ އި އެއްގޮތަށް، އެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފ އ ބެހޭޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑައެޅުނު  ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ އޮފީހުގެ މަޤުޞަދުތައް ހ ސިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

 2006/3 ަނންބަރުޤ ނޫނު މ ލީ ކަްނކަން ހިންގ  ަބލަހައްޓ ފައިވަީނ  ޓްރައިބިއުަނލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭ ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި

އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ   އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ދަ( އ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )

 މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަެޖްޓ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފ އ ބެހޭމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

 ތުތައްޢައިޖުރ ފ ސްކޮށްދެއްވި މަޤުސަދުތައް ހ ސިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުްނވ  ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

އި ( އ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 ނަންބަރުޤ ނޫނު  ރޭގައިތުތަކުގެ ތެޢަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ފުރިހަ

 ވުމުގެ ފުުރސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ 

މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  އި ދައުލަތުގެ ( އ ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު ) 2006/3 ނަްނބަރުޤ ނޫނު 

މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީުހްނ 

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކު 
 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް 

 11( ގެ R-20/2017ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދު ) ،ަހރުމުދަލ އި ހަރުމުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް  ޓްރައިބިުއނަލްއިން ވަޒީފ އ ބެހޭ

 ގޮތުގައި  ލޫމ ތުގެމަޢު އިތުރު ބަޔ ނ އެކު މ ލީ ،ނުވުުމގެ ސަބަބުން ފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓ ފައިވަނަ ބ ބުގައި ބަޔ ންކޮށް

 ގޮތުަގއި  އަގުގެ ގެ އިކުއިޕްމަންޓް އަދި މެޝިނަރީ ،ފަރުނީޗަރު ގައި' އެސެޓްސް -ަބޔ ން ޔ ތުގެމިލްކިއް' ހުށަހަޅ ފައިވ 

 ރުފިޔ ގެ ( ފަހެއް ސ ޅީސް  ހަސަތޭކަ  ފަސްހ ސް ތިރީސް އަށްސަތޭކަ  މިލިއަން އެއް) 1,835,645 ޖުމުލަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

؛ކުރެވެން ނެތުން ކަށަވަރު ސައްހަކަން
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ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް 

މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، 

 އަހަރަށް  އެ ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް  އަހަރުގެ މ ލީ ނިމުނު އަށް 2018 ޑިސެންބަރު 31 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފ އ ބެހޭ )ހ(

ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ،ކަންތައްތަކަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި  .އެއްގޮތަށެވެ ަގވ އިދ  ލިއްޔަތުގެމ  ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،މިންވަރަށް ކަ

 ދެކޭގޮތް  މިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށް މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ)ށ( އަދި 

އެހެނިހެން މ ލީ ަކންކަން،  ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލްގެ ،ފިޔަވައި މައްސަލަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އަސ ސްގައި ބިނ ކުރެވުނު

ނޑު ގޮތެއްގައި، ހިންގ  ބަަލހައްޓ ފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށެ ވެ.މައިގަ

އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލައ އި އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ނުވުން  ބަލަހައްޓ ފައި  ރެކޯޑްތައް  ހަރުމުދަލުގެ  އެއްގޮތަށް  ގަވ އިދ   މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

 ޚަރަދުކޮށްގެންނ އި  ބަޖެޓުން ކެޕިޓަލް ދައުލަތުގެ ،މ އްދ ގައި ވަނަ 11.02 ގެ (R-20/2017) ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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