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މީޑިއާ ރިޕޯރޓ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައދީ އޮފީސ

ދެވަނަ ފަހަރަށ ހުޅުވައި ޢަމަލީ މަސައކަތ ފެށިތާ އެއ

ގ  2016ވަނަ އަހަރުގެ
ގއި އެ އޮފީހު ެ
އަހަރު ފުރުނ ފާހަގަ ކުރުމަށ މިއަދު އެ އޮފީހުގައި ބޭއވި ރަސމިއޔާތެއ ަ
އ ދެވަނަ ފަހަރަށ ހުޅުނުވުނު މިއޮފީހަކީ،
ބރު  2015ގަ ި
އވެ 1 .ޑިސެމ ަ
ވއިފި ެ
އޑިޓަރ ޖެނަރަލ ނެރުއ ަ
އަހަރު ރިޕޯޓ ޮ
އ
ށގައި ހުރި ދައުލަތުގެ  155އޮފީހާ ި
ގއި މީހުނދިރިއުޅޭ  28ރަ ު
ޅ ަ
ރާއޖޭގެ އެނމެ ދެކުނުގެ  2ސިޓީއާއި  2އަތޮ ު
ރމާއި ،އެތަނތަނުގެ މާލީހިނގުނ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ
ވޔަފާރި ޔުނިޓތައ އޮޑިޓކު ު
ދައުލަތުގެ ކުނފުނިތަކުގެ ި
އ
އވާ އޮފީހެކެވެެ .
ލވުމަށފަހު ހުޅުވާފަ ި
މަޤޞަދުގައި މިހާރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލ މަޤާމާއި  2014ވަނައަހަރު ޙަވާ ު
ކގެ ޢަމަލީ މަސކަތ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ
އޮފީހުނ 2016 ،ވަނަ އަހަރު  53އޮޑިޓެއ ކުރުމަށ ޕލޭނކޮށ އެ އޮޑިޓތަ ު
ރވުނު
އޑިޓކު ެ
އ މެނޭޖމަނޓ ލެޓަރ ޮ
ގ ރިޕޯޓާ ި
އޑިޓެއ ެ
ނޔަލަށ ޮ 48
ި
ނިނމައި ،ފެބރުއަރީ  2017ގެ
އވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 29 ،ކައުނސިލގެ އިދާރާގެ
ތގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވާފައިވެ ެ
ތކަށާއި ދައުލަ ު
މުއައސަސާ ަ
އޮޑިޓ 7 ،ސކޫލެއގެ އޮޑިޓ 3 ،ރީޖަނަލ ހޮސޕިޓަލގެ އޮޑިޓ އަދި  9މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓު އެވެ .މި ދެނނެވުނު 48
އޮޑިޓގައި އޮޑިޓކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދާކީ  495,502,856/-ރުފިޔާއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،އެ މުއައސަސާތަކުނ
ޚަރަދުކޮށފައިވާ  466,696,250/-މިލިއަނ ރުފިޔާއާއި އާމދަނީއަށ ލިބިފައިވާ  28,806,626/-މިލިއަނ ރުފިޔާއެވެ.
މިއޮޑިޓތަކުނ ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަނތައތަކަކީ؛


ގ ގޮތުގައި ލިބެނޖެހޭ 1,990,381/-ރުފިޔާ ނުލިބިފައި ނުވުމާއި އެފައިސާ ހޯދުމަށ
އިދާރާތަކަށ ދައުލަތުގެ އާމދަނީ ެ
މސައކަތ ކޮށފައި ނުވުނ؛
ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއގޮތަށ އެކަށީގެނވާ ގޮތަށ ަ



އިދާރާތަކުގެ އާމދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެނޖެހޭ  4,385,975/-ރުފިޔާ ލިބިފައި ނުވުމާއި އެފައިސާ ހޯދުމަށ ދައުލަތުގެ
ނ
މާލިއޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއގޮތަށ އެކަށީގެނވާ ގޮތުގައި މަސައކަތ ކޮށފައި ނުވުނ .މިފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުނ ކުއޔަށ ދޫކޮށފައިވާ ބިނތަކަށ ބިމު ކުއޔާއި ޖުރުމާނާގެ ގޮތުގައި ލިބެނޖެހޭ ފައިސާ؛



އކައުނޓަށ ޖަމާކުރަނޖެހޭ  6,061,232/-ރުފިޔާ
ކގެ ގޮތުގައި ޕަބލިކ ބޭނކު ެ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ ބާ ީ
ކއުނޓުގައި ބަހައޓާފައިވުނ؛
މނުކޮށ އެއިދާރާތަކުގެ ބޭނކު އެ ަ
ޕަބލިކ ބޭނކު އެކައުނޓަށ ޖަ ާ



ނ
ބައއ އިދާރާތަކުގެ މުވައޒަފުނނަށ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށ ބަނދު ދުވަހުގެ ފައިސާއާއި ފޯ ު
އެލަވަނސއާއި

އިނސިޑެނޝަލ

ޚަރަދު

ދިނުމަށ

215,381/-

ރުފިޔާ

ޚަރަދުކޮށފައިވާއިރު

އެފައިސާ

އެމުވައޒަފުނގެ އަތުނ އަނބުރާ ހޯދާފައިނުވާކަނ؛


އސާ އިނޝުއަރެނސ ކުނފުނޏަށ ދެއކުމުގެ ބަދަލުގައި ބައެއ ކައުނސިލަރުނ
ހެލތ އިނޝުއަރެނސ ފަ ި
އަމިއލައަށ ޙަވާލުވެފައިވާކަނ؛



ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށ ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި
ޚިލާފަށ ބައެއ މުއައސަސާތަކުނ ޢަމަލުކުރަމުނ ދާކަނ؛



ޚަރަދުކުރުމަށ ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުނޫނ ކޯޑުތަކުނ ބައެއ މުއައސަސާތަކުނ
ޚަރަދުކޮށފައިވާ ކަނ؛



ލޔެ ބަލަހައޓާފައި
ފއި ނުވުމާއި ،ފޮތައ ބާރާބަރަށ ި
ޚަރަދު ހިސާބުތައ ބެލެހެއޓުމަށ ގެނގުޅެނޖެހޭ ފޮތތައ ގެނގުޅެ ަ
ހ ރިޕޯޓތައ ގަވާއިދުނ ބައެއ މުއައސަސާތަކުނ،
ޖ ޭ
ނުވުމާއި ،ބައެއ ލިޔުނތައ ފެނނަނ ނެތުމާއި ،ހުށަހަޅަނ ެ
ހުށަހަޅަމުނ ނުދާކަނ؛



އ
ދ މުދަލާއި ތަކެތި އެކިފަރާތތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށ ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތުގެ ގަވާއިދުގަ ި
ބލެހެއޓުމަށ އަ ި
މުދަލާއި ތަކެތި ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުނ ފޮތތައ ލިޔެ ބެލެހެއޓުމުގައި އަދި ޙަވާލުކުރުމުގައި ބައެއ މުއައސަސާތަކުނ
ޢަމަލުކުރަމުނ ނުދާކަނ؛

އޮޑިޓ ކުރުމުގެ މަސައކަތުގެ އިތުރުނ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލ އޮފީހުގެ ސަރަހައދީ އޮފީހުނ  2016ވަނައަހަރު

ކުރި މުހިނމު

ގ ދެ ސިޓީއާއި ،ދެ އަތޮޅުގެ ،އޮފީސތަކުގެ މާލީ ކަނކަނ ހިނގާ ބަލަހައޓާ މުވައޒަފުނނަށ
ކަނތައތަކުގެ ތެރޭގައި ،ދެކުނު ެ
ތަމރީނު ދިނުމުގެ ޕރޮގުރާމުތައ ހިނގުނ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި

މިސަރަހައދުގައިހުރި ދައުލަތުގެ މުއައސަސާތަކަށ

ފދޭ ސުވާލުތަކަށ ޖަވާބުދީ ގާތުނ މަސައކަތކުރުމާއެކު ،ސަރަހައދުގައިހުރި ދައުލަތުގެ
މާލީކަނކަނ ހިނގުމުގައި އު ެ
މުއައސަސާތަކުނ ދައުލަތަށ

އ
ހށަހެޅަމަށ ބާރުއަޅައި އެފަދަ ރިޕޯޓތައ ހުށަހަޅާ ތަނތަނާ ި
ހށަހަޅަނ ޖެހޭ މާލީ ރިޕޯޓތައ ު
ު

ތނުގެ މަޢުލޫމާތުވެސ ބަލަހައޓަމުނ ގެނގޮސފައި ވެއެވެ.
ހުށަނާޅާ ތަނ ަ
 02މާރިޗ 2017

