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 މީޑިއާ ރިޕޯރޓ  

ފެށިތާ އެއ   ފަހަރަށ  ހުޅުވައި ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ދެވަނަ  ޖެނެރަލ  އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައ ދީ އޮފީސ އޮޑިޓަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016އޮފީހުެގ  އޮފީހުގައި ބޭއ ވި ރަސ މިއ ޔާތެއ ަގއި އެ ކުރުމަށ  މިއަދު އެ އަހަރު ފުރުނ  ފާހަގަ

 ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށ  ހުޅުނުވުނު މިއޮފީހަީކ، 2015ޑިސެމ ަބރު  1 ަވއިފިެއވެ.ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލ  ނެރުއ އަހަރު ރިޕޯޓ  

އޮފީހާިއ  155ދައުލަތުގެ  ހުރި ގައިރަށު  28މީހުނ ދިރިއުޅޭ  އަތޮުޅަގއި 2ސިޓީއާއި  2ރާއ ޖޭގެ އެނ މެ ދެކުނުގެ 

ކުރުމުގެ  މާލީހިނ ގުނ  ހަރުދަނާ ތަނ ތަނުގެއެ ،އޮޑިޓ ކުުރމާއި ދައުލަތުގެ ކުނ ފުނިތަކުގެ ިވޔަފާރި ޔުނިޓ ތައ 

ފީހެކެވެ. ެއ ވަނައަހަރު ޙަވާުލވުމަށ ފަހު ހުޅުވާފަިއވާ އޮ 2014 އޮޑިަޓރ ޖެނަރަލ  މަޤާމާއި މިހާރުގެމަޤ ޞަދުގައި 

 މަސ ކަތ  އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ޢަމަލީ އޮޑިޓ ތަުކގެ އެއޮޑިެޓއ  ކުރުމަށ  ޕ ލޭނ ކޮށ   53އަހަރު  ވަނަ 2016 ،އޮފީހުނ 

ޮއޑިެޓއ ެގ ރިޕޯޓާިއ މެނޭޖ މަނ ޓ  ލެޓަރ ޮއޑިޓ ކުެރވުނު  48ގެ ިނޔަލަށ   2017ފެބ ރުއަރީ  ،ނިނ މައި

ގެ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާ 29 ހިމެނެނީ، ތެރޭގައި. މީގެފައިވެެއވެފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވާމުއައ ސަސާަތކަށާއި ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ 

 48މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓު އެވެ. މި ދެނ ނެވުނު  9ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ގެ އޮޑިޓ  އަދި  3 ،ސ ކޫލެއ ގެ އޮޑިޓ  7އޮޑިޓ ، 

 މުއައ ސަސާތަކުނ  އެ ،ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ -/495,502,856އޮޑިޓ ގައި އޮޑިޓ ކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދާކީ 

މިލިއަނ  ރުފިޔާއެވެ.  -/28,806,626މިލިއަނ  ރުފިޔާއާއި އާމ ދަނީއަށ  ލިބިފައިވާ  -/466,696,250ރަދުކޮށ ފައިވާ ޚަ

ނޑު ކަނ ތައ ތަކަކީ؛  މިއޮޑިޓ ތަކުނ  ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަ

 ާހޯދުމަށ   އެފައިސާ ނުވުމާއި  ނުލިބިފައި ރުފިޔާ-/1,990,381ލިބެނ ޖެހޭ ދައުލަތުގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ތަކަށ  އިދާރ

 ގޮތަށ  ަމސައ ކަތ  ކޮށ ފައި ނުވުނ ؛ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތަށ  އެކަށީގެނ ވާ ދައުލަތުގެ

   ޭދައުލަތުގެ  ރުފިޔާ ލިބިފައި ނުވުމާއި އެފައިސާ ހޯދުމަށ   -/4,385,975އިދާރާތަކުގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެނ ޖެހ

ގޮތުގައި މަސައ ކަތ  ކޮށ ފައި ނުވުނ . މިފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ  މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތަށ  އެކަށީގެނ ވާ

 ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުނ  ކުއ ޔަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ބިނ ތަކަށ  ބިމު ކުއ ޔާއި ޖުރުމާނާގެ ގޮތުގައި ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ؛

 ަރުފިޔާ  -/6,061,232ނ ޖެހޭ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ  ބާީކގެ ގޮތުގައި ޕަބ ލިކ  ބޭނ ކު ެއކައުނ ޓަށ  ޖަމާކުރ

 ޕަބ ލިކ  ބޭނ ކު އެކައުނ ޓަށ  ޖަާމނުކޮށ  އެއިދާރާތަކުގެ ބޭނ ކު އެަކއުނ ޓުގައި ބަހައ ޓާފައިުވނ ؛



 ެބަނ ދު ދުވަހުގެ ފައިސާއާއި ފޯުނ  ލާފަށ ޚިލުތަކާއި ޞޫމުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ އު ބައ އ  އިދާރާތަކުގ

އެފައިސާ  ޚަރަދުކޮށ ފައިވާއިރުރުފިޔާ  -/215,381ދިނުމަށ    ޚަރަދުއިނ ސިޑެނ ޝަލ  އެލަވަނ ސ އާއި

  އަނބުރާ ހޯދާފައިނުވާކަނ ؛އެމުވައ ޒަފުނ ގެ އަތުނ 

  ަރުނ  ކައުނ ސިލަ ބަެއއ  ރެނ ސ  ކުނ ފުނ ޏަށ  ދެއ ކުމުގެ ބަދަލުގައިހެލ ތ  އިނ ޝުއަރެނ ސ  ފަިއސާ އިނ ޝުއ

 ލުވެފައިވާކަނ ؛އަމިއ ލައަށ  ޙަވާ

 ަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށ  ދ އުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަ

 ދާކަނ ؛ ޢަމަލުކުރަމުނ ބައެއ  މުއައ ސަސާތަކުނ  ޚިލާފަށ  

   ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ޚަރަދުކުރުމަށ ބައެއ  މުއައ ސަސާތަކުނ   ކޯޑުނޫނ  ކޯޑުތަކުނ ކަ

 ކަނ ؛ޚަރަދުކޮށ ފައިވާ 

  ިޚަރަދު ހިސާބުތައ  ބެލެހެއ ޓުމަށ  ގެނ ގުޅެނ ޖެހޭ ފޮތ ތައ  ގެނ ގުޅެަފއި ނުވުމާއި، ފޮތައ  ބާރާބަރަށ  ިލޔެ ބަލަހައ ޓާފައ

ބައެއ  މުއައ ސަސާތަކުނ ،  ރިޕޯޓ ތައ  ގަވާއިދުނ  ނ ެޖހޭ ެފނ ނަނ  ނެތުމާިއ، ހުށަހަޅަބައެއ  ލިޔުނ ތައ   ނުވުމާއި،

 ހުށަހަޅަމުނ  ނުދާކަނ ؛ 

  ިދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގަިއ އަދި މުދަލާއި ތަކެތި އެކިފަރާތ ތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށ  ެބލެހެއ ޓުމަށ  މުދަލާއި ތަކެތ

ނޑައަޅާފައިވާ އު ބައެއ  މުއައ ސަސާތަކުނ  ލުނ  ފޮތ ތައ  ލިޔެ ބެލެހެއ ޓުމުގައި އަދި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޞޫކަ

 ނުދާކަނ ؛ ޢަމަލުކުރަމުނ 

ކުރި މުހިނ މު  ވަނައަހަރު  2016 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލ  އޮފީހުގެ ސަރަހައ ދީ އޮފީހުނ  އޮޑިޓ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ އިތުރުނ 

މާލީ ކަނ ކަނ  ހިނ ގާ ބަލަހައ ޓާ މުވައ ޒަފުނ ަނށ   އޮފީސ ތަކުގެ ،އަތޮޅުގެ ދެ ،ސިޓީއާއި ދެދެކުނުެގ ކަނ ތައ ތަކުގެ ތެރޭގައި، 

 މުއައ ސަސާތަކަށ  މިސަރަހައ ދުގައިހުރި ދައުލަތުގެ  އަދި ހިނ ގުނ  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ޕ ރޮގުރާމުތައ  ދިނުމުގެ  ތަމ ރީނު

ސަރަހައ ދުގައިހުރި ދައުލަތުގެ  ގާުތނ  މަސައ ކަތ ކުރުމާއެކު،ބުދީ މާލީކަނ ކަނ  ހިނ ގުމުގައި އުެފދޭ ސުވާލުތަކަށ  ޖަވާ

ތަނ ތަނާިއ  ޅަމަށ  ބާރުއަޅައި އެފަދަ ރިޕޯޓ ތައ  ހުށަހަޅާރިޕޯޓ ތައ  ުހށަހެ ހޭ މާލީުހށަހަޅަނ  ޖެ މުއައ ސަސާތަކުނ  ދައުލަތަށ  

 ބަލަހައ ޓަމުނ  ގެނ ގޮސ ފައި ވެއެވެ. ތަނ ަތނުގެ މަޢުލޫމާތުެވސ   ހުށަނާޅާ

 2017މާރިޗ   02

 

 


