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  ،ށާއިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަ
  :ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2008 ގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
 AR2/2009:  ރިޕޯޓް ނަންބަރު

  

  

  
 

ވަނައަހަރުގެ  2008 ގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްދަށުން ކުރެވުނު  ގެ )2007/04( މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެންނަ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށް، އިސްލާޙުކުރަން ފާހަގަ ކުރެވުނު އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު 

ހުށަހަޅައި، އަދި  އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ށާއިހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަޒީފާއާބެވައެޅުމަށްޓަކައި  އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުކަންކަމާމެދު 
  . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ ކަންކަންމި

 ،މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ގެ އިސްވެރިންނާއިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްމިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
  . ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ގެއެއޮފީހުއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި

 ގައި www.audit.gov.mvމިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 
 .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

 
 
  
  
 

 

 

  

 

 

 

 ފުރަތަޢާ.1
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އްކަމެއް އެ )7ޞަފްހާ ( ވަނަބައިގައި 4އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ 
  -: އެއީ. ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ

  ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގަން ފެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ނިންމެވުން

ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދިފައިވާ ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
ށްވެސް ފެށިފައިނެތްކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލް މަސައްކަތް އަވަަހށް ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަ 2009މަސައްކަތްތައް 

  .ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް އަވަހަށް ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ

މަހުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 2008 މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒިފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދި
ކަމާއި ހުގެ ނިޔަލަށްވެސް ލިބިފައި ނުވާވަނަ އަަހރުގެ ފެބްރުއަރީ މަ 2009ރުފިޔާ  13,832ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ 

  .ވެއެވެލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެހުގެ މުސާރައާއެކު މިފައިސާ ނަމަވެސް މާޗް މަ

 

 

 

 

 

ރައިބިއުނަލް ހިންގާނޭ އިމާރާތެއް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ޓް ފެށޭވަރުކުރުމަށްޓަކައިރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ޓް
 .ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެކަމެއް ވަރަށް މުހިންމު

  
  
 

 2009މާޗް  15

 
 

 އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް .2

 ނިންމްުނ.3
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  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
 
 
   

  އަހަރީ ރިޕޯޓް
  

 2008  
  
 

   



 
1 ގެ  13 ޞަފްޙާ   2008އަހަރީ ރިޕޯޓް    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 
 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

  

  ިހުރިސްތުފ

  ޞަފްޙާ                                     ސުރުޚީ

           02 ..............................................................................................ު މަޢުލޫމާތ އާއިބެހޭޓްރައިބިއުނަލް .1

 02 .................................................................................ްޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނާއި އިސްވެރިނ .2

 03 ..................................................................    ްސް ސިސްޓަމް ރޭވިފައިވާގޮތއިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލް .3

 03  ...................................................................  ްވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައ .4

 03 .................................................ް ން ގަސްދުކުރާ މައިގަނޑު ކަންތައކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ރާވައިހިންގަ .5

 04 ........................................................................................................................މާލީ ބަޔާން  .6

04  ..............................................................................................................................ނިންމުން .7

   

  ތައްޖަދުވަލު

05  ....................................................ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓު – 1ޖަދުވަލު 

   

   07 ......................................................................................................ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ

 10 .........................................  )އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު، އަދި މިލްކިއްޔާތާއި ޒިންމާތައް( އަހަރީ ހިސާބުތައް

  
  
  
  
  
  
  
  



 
2 ގެ  13 ޞަފްޙާ   2008އަހަރީ ރިޕޯޓް    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 
 

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008ގެ ރައިބިއުނަލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓް
 
 
  މަޢުލޫމާތުއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   - 1
  

 2008ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ،  85ގެ ) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2/2008މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 . އްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެވެކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަ ގެ އޮފީހުންޓްރައިބިއުނަލްވަޒީފާއާބެހޭ ވަނަ އަހަރު 

   
  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނާއި އިސް ވެރިން  - 2
  

  އެޑްރެސް ނަން 
 ފުލްޓައިމްކޮށް މިރާން .ގ)ރައީސާ(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ   .1
 ކޮށްފުލްޓައިމް ހާޖީއެދުރުގެ .ހ)ނާއިބް ރައީސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ތުއްތުސީދީ  .2
  ފުލްޓައިމްކޮށްފީޝިއާ .މއޢަލީ ނަޖީބް އަލްފާޟިލް  .3
 ޕާޓްޓައިމްކޮށް ފުސްފަރާގުގެ .މއަލްއުސްތާޛާ ޝަބާބް ރަޝީދު  .4
 ޕާޓްޓައިމްކޮށްއެތެރެހިޔާ .ހއަލްއުސްތާޛު އިބްރާޙިމް ރިފްޢަތު  .5
  ޕާޓްޓައިމްކޮށް ޝޭޑީކޯނަރ .ހން ޝަމީމްސައިއަލްއުސްތާޛު ޙު  .6
  ޕާޓްޓައިމްކޮށް ޝިފާނާވިލާ .ހމަތު ޝިފާނާޠިސްތާޛާ ފާއަލްއު  .7
 

 
 ގެ ތަޢާރަފާއި މެސެޖްޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ. ހ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއާބެހޭ ) 2) (ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  87ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  2008/2ޤާނޫން ނަންބަރު 
 . ލްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އެވެއިބިއުނަޓްރައިބިއުނަލް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޓްރަ

 މެމްބަރުން އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް. ށ

  ފުލްޓައިމް މެމްބަރުން 3

 ޕާޓްޓައިމް މެމްބަރުން  4

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. ނ

  .ދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެބައް 2މެމްބަރުންގެ މެދުގައި 
  

 

 



 
3 ގެ  13 ޞަފްޙާ   2008އަހަރީ ރިޕޯޓް    ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 
 

  ލިއްޔަތުޑު މަސްޢޫނމެމްބަރުންގެ މައިގަ. ރ

 މެދުފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތާއި ދެ ވަޒީފާދޭ ،އުލުގައިވަޒީފާގެ މާހަ ،މަޤްޞަދަކީ ގެޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ  ،އުފެދޭ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި

އަދި  ،ހަށްފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވައަޅާފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑަވަޒީ ،އެއްބަސްވުމެއްގައި
  .ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލައި ނިންމުމެވެ

ހާސިލްކުރުމަށް  ވުމާއެކު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދު
  .މަސައްކަތްކުރުމެވެ

 މްބަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި މުސާރަ ކަނޑައެޅުންމެ. ބ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  87ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  2008/2ޤާނޫން ނަންބަރު 
އެފަދައިން  އަދި ހަމަ. މެމްބަރުންގެ މައްޗަަށެވެ 7ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާ 

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅުއްވާނީ  )1(ގެ  )މ(ވަނަ މާއްދާގެ  87ނާޔަތްތައް، ޢި އިމެމްބަރުންގެ މުސާރައާ
  . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 
ސިޓީން )  2008ޑިސެމްބަރ  29( 1-)އެސް(ސީބީޑީ/64/2008/141 :ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު

  . ނާޔަތްތައް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެޢިމެމްބަރުންގެ މުސާރައާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

  
 އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ސިސްޓަމް ރޭވިފައިވާގޮތް  - 3

ތައް ވާގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ ކަންތައް ގައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރގައި 1 ޖަދުވަލުގެ ޓްމި ރިޕޯ
ނަލްގެ ރައީސްގެ ދަށުން އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޓްރައިބިއު

  .އަދި ޢަމަލީގޮތުން ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނީ ފައިނޭސް ޑިރެކްޓަރ އެވެ. ރަޖިސްޓްރާ އެވެ

 ޑު މަސައްކަތްތައްނވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަ  - 4

ބައްދަލުވުން  2ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަަށް  2008އަދި . ގައެވެ 2008ޑިސެމްބަރ  29ނަލް އުފައްދަވާފައިވަނީ ޓްރައިބިއު
އިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާއި އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭއްވި، ޓްރަ

 .ވެވުނެވެގޮތްތައް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސް މަސައްކަތްކުރާނެ

 ޑު ކަންތައްނކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ރާވައިހިންގަން ގަސްދުކުރާ މައިގަ  - 5

  ހުރި މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށޭނެ އިންތިޒާމެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުން ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި އުފެދިފައި )ހ(

  މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ހޯދުން) ށ(

  މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުން )ނ(
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  އްޒަފުން ހޯދުންވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތައް ހަމަޖައްސާ، އިދާރީ މުވަޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރި މު )ރ(

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާ ޝާއިޢު ކުރުން )ބ(

  މައްސަލަތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ހެދުންއިބިއުލަށް ހުށަހެޅޭ، އަދި ނިމޭ ޓްރަ )ޅ(

  ވެބްސައިޓެއް ހެދުން ބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް އަންގައިދޭޓްރައި )ކ(

  ޓްރައިބިއުނަލުން ހައްލުކޮށްދޭންޖެހޭ މައްސަލަތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ވާނަމަ އެކަމަށް މަގުފަހި ވާނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން )އ(

  
  މާލީ ބަޔާން  - 6

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2008ގައި ކަމުން  2008ޑިސެމްބަރ  29އުނަލް އުފައްދަވާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި
. ނުލިބިއެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އަދި ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްވަނީ 2008ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ވަނީ ރުފިޔާ 13,832މުސާރަ ފައިސާއަށްވާ ހުގެ ދުވަ 3ި މެމްބަރުންގެ ަނއުިބ ަރއީްސ ައދ، ރައީސާއާއިއެހެންކަމުން 
  . ގޮތުގައި އަހަރު ނިމޭ ހިސާބުތަކަށް ވައްދާފައެވެ އެބޭފުޅުންނަށް އަރުވަންޖެހޭ ފައިސާގެ

  

  ނިންމުން   - 7

ގައި ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭވަރު  2008ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދިފައިވަނީ އަހަރު ނިމެނިކޮށްކަމުން 
  .ގެ ކުރީކޮޅު މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވެއެވެ 2009ވިނަމަވެސް ނު

  

 2009 މާޗް 15

  
  

  
  ޔަމް ނާޒިމާމަރި

 ރައީސާ
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c  
  

csIfoa egclwrenej rwTiDoa  
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  
  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓް
  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓަރައިބިއުނަލް

 ތަޢާރަފް -1

  ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހިމެނިފައި މިވާ  13އިން  10މި ރިޕޯޓާއެކު ޞަފްޙާ  1.1
ނު އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުރިޕޯޓާއި، ގައި ނިމު 2008ޑިސެމްބަރ  31

މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާއި، އަދި މި ރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭ ތަފްސީލްނޯޓް ވަނީ މިއޮފީހުން ބަލާ 
 .އޮޑިޓްކުރެވިފައެވެ

ކުރެވިފައިވަނީ އޮޑިޓުން  ދަށުން މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުވަނަ ބާބުގެ  10ގެ  2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫން  1.2
އި، އަދި އަށާަރއީުސްލ ުޖްމހޫރްިއޔާ ، އަށާއިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައެވެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތުއޮފީހުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  -2

އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަނަ ބާބު  10ގެ  2/2008ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  2.1
ގެ މާލީކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލް

އްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި، އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތައް އެއޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ހަގީގަތާއެ
  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިންގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މި އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަކީ 

ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، އެ ހިސާބުތަކާ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި، ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް އެ އޮފީހުގެ   2.2
އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި 
އިތުބާރުހުރި މާހައުލެއް އޮފީހުގައި ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި؛ އެއްވެސް މަކަރެއް ނުވަތަ އޮޅުވާލުމެއް، ނުވަތަ 

ނުހިމެނޭގޮތަށް އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި އެހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު  ރުވުމެއްފޮ
 ކުރުމާއި؛ އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރީ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނުން

 އެފަދަ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަން ދިމާވާ ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ކުރެވިފައިވާނަމަ
   .ކުރުން ހިމެނެއެވެޔާރުބަލަހައްޓައި އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައް
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8 ގެ  13 ޞަފްޙާ    
 

 އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު -3

ޖެނެރަލް  މެދު އޮޑިޓަރ ބުތަކާހިސާއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެ އަހަރީ ހިސާބުތައްއޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ    3.1
އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ  އަަހރީ ހިސާބުތައްއެހެންކަމުން މިއޮފީހުން . ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ
ލާޒިމްކުރާ ގޮތުން  އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތައް އަދި .ތަކާ އެއްގޮތަށެވެއޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް
 ،ށްމި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަ ރާވައި ހިްނގިފައިވަނީ މިއޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް

 .ގޮތަކަށެވެ އޮޅުވާލުންތަކެއްނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ އެއްވެސްބޮޑެތި އަހަރީ ހިސާބުތަކުގައި އަދި 

ށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް ކުރުމަފާސްބަލާ  ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރީ ހިސާބުތައްއޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް     3.2
މި މަސައްކަތް . ތެރެއިންނެވެުކރުމުގެ ކަށަވަރުބަލާ  ރަނގަޅުތޯހިސާބުތައް އެއިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދައިގެން 

ތާއި ޤަމާއި، އަދި ޙަޤީހުނަރުވެރިކަމާއި، ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަތަޖުރިބާއާއި އޮޑިޓަރުންގެ  ރޭވި ހިންގާފައިވަނީ
މީގެ އިތުރުން، . މާހައުލުގެމައްޗަށް ބިިނާކޮށްގެންނެވެރޭވިފައިވާ  އެކުލަވާލުމަށްގޮތަށް ހިސާބުތައްބަލަހައްޓައި އެއް

އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، 
މުޠާލިޢާ  ބަލާމިއޮޑިޓްގައި ގޮތްވެސް އެކުލަވާފައިވާ ތައްހިސާބުއަހަރީ  މިުޅ ،ސިޔާސަތުތަކާއި
  .ކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 ްއޮޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައ -4

 
  ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގަން ފެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ނިންމެވުން

ސަބަބުން  ނެތުމުގެއް ހަމަޖެހިފައި ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގާނެ އިމާރާތެޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދިފައިވާ ނަމަވެސް 
ކަމާއި، ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްުރއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށްވެސް ފެށިފައިނެތް 2009ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް 

ޓްރައިބިއުނަލް މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް އަވަހަށް 
  .ފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެހޯދަންޖެހި

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް 2008ފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒިއަދި 
ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުެގ ނިޔަލަށްވެސް  2009ރުފިޔާ  13,832ލިބެންޖެހޭ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދިނުމަށް 

ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  މާޗް މަހުގެ މުސާރައާއެކު މިފައިސާ ކުރެވޭކަމާއި ނަމަވެސްކަމުގައި ފާހަގަ  ލިބިފައި ނުވާ
  .ރައްދުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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9 ގެ  13 ޞަފްޙާ    
 

  ދެކޭ ގޮތްއަހަރީ ހިސާބުތަކާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  -5

އެއިގެ ކަންތައްތަކާއި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާއި ގަ 4ރިޕޯޓްގެ ޕެރެގްރާފް އޮޑިޓް މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި މި   5.1
ރިޕޯޓާއި، އަދި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ  ގެޚަރަދު އިއާމްދަނީ އާއަސަރުތައް ފިޔަވައި، މި ރިޕޯޓާއެކުމިވާ 

ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  2008މި ހުސްވި  ގެ ރިޕޯޓަކީތަކުޒިންމާ
އިންސާފުވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ހަޤީޤަތާއި ދިނުމަށްޓަކައި  ތު ދައްކުވައިޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލީ ހާލަ

  .ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެޓްތަކެއް އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯ

ހިސާބު  އަދި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ، ގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަދި   5.2
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ  ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާފައިސާ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެބެލެހެއްޓިފައިވަނީ 

  .އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ
  

  
 2009 މާޗް   15 

  

  
 

  އިބްރާހީމް ނަޢީމް

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 info@audit.gov.mv: މެއިލް- އީ 33 16 430: ފެކްސް 33 23 939: ފޯން. ގެ އާބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ވަނަ ފަންގިފިލާ، 4

10 ގެ  13 ޞަފްޙާ    
 

  ލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ
 )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2008

  
  އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓް

  ޑިސެމްބަރ ނިމުނު އަހަރު 31

 2008  ނޯޓް 

  އާމްދަނީ

  13,832  3  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު
   

  13,832  ޖުމުލަ އާމްދަނީ

    ޚަރަދުތައް

  13,832 4 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

  13,832  ޖުމުލަ ޚަރަދު

    -   ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ބާކީ

  
  
  މިހިސާބުތަކުގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިންހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މި

 -:ނީ ފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައެކަމަށް މި އޮ. ށެވެއޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ އެއްގޮތައެއްވެސް 

  

  

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ  ދު ތުއްތު ސީދީމުޙައްމަދު އަޙުމަ 
  ރައީސާ ނައިބު ރައީސް  

  

  .ހިމެނިފައިވާ ނޯޓް ތަކަކީ މިރިޕޯޓްގެ ބަޔެކެވެ ަށްއ 13ޞަފްޙާ  12ޞަފްޙާ 
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11 ގެ  13 ޞަފްޙާ    
 

  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްް
 )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2008

 

  )ރިޑިސެމްބަރގައި ހު 31( މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓު
  
 

    2008  ނޯޓް  

       

      ) އެސެޓްތައް(މިލްކިއްޔާތު 
  

      

  13,832 5  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

     

  13,832   ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު

  
   

 

     )ލައިބިލިޓީތައް( މާލީ ޒިންމާތައް
 

     

  13,832 6  އުޖޫރަމެމްބަރުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ މުސާރައާއި 

     
     

  ޖުމުލަ މާލީ ޒިންމާތައް
 

13,832 
 

     

  މިންވަރު ކަށްވުރެން މިލްކިއްޔާތު އިތުރުވާމާލީ ޒިންމާތަ
 

-  
 

     

  
  
  
 
 
  
  

 

 .ަށް ހިމެނިފައިވާ ނޯޓް ތަކަކީ މިރިޕޯޓްގެ ބަޔެކެވެއ 13ޞަފްޙާ  12ޞަފްޙާ 

  
 



 
 info@audit.gov.mv: މެއިލް- އީ 33 16 430: ފެކްސް 33 23 939: ފޯން. ގެ އާބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ވަނަ ފަންގިފިލާ، 4

12 ގެ  13 ޞަފްޙާ    
 

  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްް
 )ރުފިޔާ އިން(ހިސާބު  ވަނަ އަހަރުގެ 2008

  
  ނޯޓްތައްބެހޭ ތަފްޞީލް ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާ މާލީ މިލްކިއްޔާތާއި ރިޕޯޓާއި،އާމްދަނީ އާ ޚަރަދު

  ތަޢާރަފް  1

ވަނަ  25ތަޞްދީޤް ކުރެވުނު ޤާނޫނޫއަސާސީގެ ދުވަހު  2008އޮގަސްޓް  07އުފެދުނީ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތައް  ވަނަ މާއްދާގައި 37މާއްދާއާއި 

ގޮތުގެ  ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ވަނަ ބާބުގައި 10ގެ  2/2008 ޤާނޫނުވަޒީފާއާބެހޭ  އެކުލަވާލެވުނު ކޮށްދިނުމަށްޓަކާ،ޤާއިމް
 .ގެ ބަޖެޓުންނެވެހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތު ޓްރައިބިއުނަލްމި . މަތީންނެވެ

  އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު  2

ލުތަކާއި ހަމަތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ހުރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ޞޫއުތިރީގައިއެވާ 
އެކިއެކި ހުރި  ނުދައްކާ ފައިސާ ފައިސާއާއި، ލިބެންހުރި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ހިސާބުތައްއަދި  .ނުގެނެހެވެ
  .އުސޫލުންނެވެއެކައުންޓިންގ ގެ " އެކްރޫއަލް"ހިމަނައިގެން  އަހަރު ނިމޭ ހިސާބުތަކުގައި ފަރާތްތަކަށް

  އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް  2.1

އަދި . ލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެޞޫހަމަތަކާ އު ނެރަލް ކަނޑައަޅާހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެ
މާލީ ޒިންމާ  އަދި ،ތަކެތި ގަތްއިރު ޚިދުމަތާއި އަދި އިރު،ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުކުރެވުނު

  .ގެ އުސޫލުންނެވެ" ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް"އަގުކަމުގައިވާ އަދާކުރި  އިރު ނަގަން ޖެހުނު

 ގެ ހިސާބުތައް ކުރީ އަހަރު  2.2

ގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގައި ހާމަކުރާނެ  2008ގައި ކަމުގައިވާތީ  2008އުފެދިފައިވަނީ މި ޓްރައިބިއުނަލް 
  .ގެ ހިސާބުތައް އެކަންޏެވެ 2008ކުރީއަހަރުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްނެތްކަމުން މިރިޕޯޓްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ 

 ވޭ ހަރުމުދާހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެ ޓްރައިބިއުނަލް  2.3

ބަލަށް "އަދަދެއް  ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް" ޑިޕްރިސިއޭޝަން"އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދިފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ 
 .ނުވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރަމަވެ "ކަނޑާފައި

  އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި   2.4

ރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ މުޅި ބަޖެޓްގެ އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކު
ނިސްބަތުންވެސް ވަރަށް ކުޑަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކަމުން މިކަމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ހިމަނާފައިވަނީ ޚަރަދުކުރެވޭ 

  .އަހަރުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ
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13 ގެ  13 ޞަފްޙާ    
 

  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްް
 )ރުފިޔާ އިން(ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  2008

 އާމްދަނީ އާ ޚަރަދުރިޕޯޓާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް

 2008  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު  3

  2008 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި  4

 ޚަރަދުކުރި ލިބުނު ބަޖެޓަށް ފްޞީލްތަ  ކޯޑް

 8,332 - މުސާރަ 1.01

 1,137 - އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 1.03

 1,137 - އެލަވަންސް ޚާއްޞަދޭގައިމުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ގޮތު 1.12

 2,903 - ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ފެމިލީ އެލަވަންސްމުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުންނާއި 1.17

 323 - ދެވޭ ފައިސާމުވައްޒަފުންނަށްއެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 1.21

 13,832 - ަޖުމުލ  

  2008  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  5

 13,832 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ވަނަ އަހަރު 2008

 13,832 ަޖުމުލ  

   

  2008  މެމްބަރުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ  6

  2,940  ރައީސާ - މަރިޔަމް ނާޒިމާ 

  2,634  ނައިބު ރައީސް –މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ތުއްތު ސީދީ 

 2,450  ފުލްޓައިމް މެމްބަރު –އަލީ ނަޖީބް 

 1,452  ޕާޓްޓައިމް މެމްބަރު –ފާތުމަތު ޝިފާނާ 

 1,452  މެމްބަރުޕާޓްޓައިމް  –ޙުސައިން ޝަމީމް 

 1,452 ޕާޓްޓައިމް މެމްބަރު –އިބްރާހިމް ރިފްޢަތް 

 1,452  ޕާޓްޓައިމް މެމްބަރު –ޝަބާބް ރަޝީދު 

  13,832  ަޖުމުލ  

  

 13,832    ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 2009

 13,832  ަޖުމުލ 
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