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 ަވަނ ައަހުރގެ  2016 ިމިންސްޓީރ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެއްނޑް ެއގްިރަކލަްޗރގެ 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ްނސް ޮކމްޕަްލޔަ 

ފިޝަރީޒްާއެންޑްާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،
ާމ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާާގެާއެގްރިކަލްޗަރ

 ތަޢ ރަފުާ

ިމނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީްޒާާކުރެވުނުާއޮޑިޓްާދަުށންާގެ(ާޤ ނޫނުާާއޮޑިޓްާ)4/2007ާާަނންބަރުާޤ ނޫނުާބޭނުމަކީާރިޕޯޓުގެާމި
ޖެނެރަލްާާމ ލީާބަޔ ންތަކ މެދުާއޮޑިޓަރގައިާނިމުނުާމ ލީާއަހަރުގެާއަހަރ2016ާާީާޑިސެމްބަރ31ާުއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާ

ާކޮށްފައިވަނީާޚަރަދުާބަޖެޓުންާއަހަރުގ2016ާެގެާރުމ އި،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރދެކޭގޮތްާބަޔ ންކު
ާޙ ޞިލްވާ ާމަޤުޞަދުތައްާގެމިނިސްޓްރީާާއެާ،އެއްގޮަތށްާބަޖެޓ ާފ ސްކުރިާމިނިސްޓްރީއަށްާާއެރައްޔިތުންގެާމަޖިީލުހންާާއަހަރަށްާއެ

ނޑައެޅިފަިއވ ާބަޖެޓުގައިާ،ގޮތަށް ނޑައެޅުނުާޚަރަދުކުރުމަށްާބަޖެޓުގައިާ،ކަންތައްތަކަށްާކަ ާ،ބެލުމ އިާތެރޭގައިތޯާހުދޫދުގެާކަ
2006/3ާާނަްނބަރުާނޫނުޤ ާަބލަހައްޓ ފައިވަނީާގައިންާހިންކަކަންާމ ލީާފިޝަރީޒްާއެްނޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާނިސްޓްރީާއޮފްމި
ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ) ާާވ އިދ ގަާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާއ އިާ( ާއެއަށް ާބަލައި، ާކުރެވިފައިވ ާާޢަމަލުއެއްގޮތަށްތޯ

ާކަންކަމ މެދުާާފ ހަގަކުރެވުނުާއޮޑިޓުގައިާޖެހޭކަމަށްާކުރަންާާއިޞްލ ޙުދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމ އި،ާާމެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްމިންވަރ 
ަވަނ36ާާގެާ(ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަުތގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާނަންބަރުާނޫނުޤާ ާކަންކަންާއެާއެޅުމަށްޓަކައިާފިޔަވަޅުާއިޞްލ ޙީ

ޮގތުގެާމަތިން މ ލީާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ އަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާިފޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އިާއެއްގޮތްވާ 
ާއެާމަިތންާގޮތުގެާޔ ންކޮްށފައިވ ބަާމ އްދ ގައިާވަނ213ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާުޖމްހޫރިއްޔ ގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާ،ހުށަހެޅުމ އެކު

ާއޮފީހުގެާާމިާފެންނ ނެހެންާރައްޔިތުންނަށްާރިޕޯޓުާމިާ.ހުށަހެޅުމެވެާށްމަޖިލީހަާރައްޔިތުންގެާށ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަާކަންކަން
ާ.ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެާއިގwww.audit.gov.mvާަާވެބްސައިޓް

ާ ާމ2016ާަނަމަވެސް ާރައްޔިތުންގެ ާއަހަރަްށ ާމިިނސްޓްވަނަ ާއެގްރިކަލްޗަރަށްޖިލީހުން ާއެންޑް ާފިޝަރީޒް ާއޮފް ފ ސްކުރިާާރީ
ވަނަާއަހަރުާއެާމިނިސްޓްރީއަށްާލިބުނުާއ މްދަނީއ ިއާހިނގިާޚަރަދުގެާހިސ ބު،2016ާާދުކުރިގޮތުގެާހިސ ބ އި،ާޚަރަބަޖެޓުންާ

ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގަވ އިދައުލަތުގެ ާާ(R-20/2017)ދުގެ ާމ އްދ 15.03ާގެ ާވަނަ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާއެއްގައި ނޑ  ގޮތަށްާއޮނިގަ
ާއެާމ އްދ ގައިާާ،ވަނަާމ އްދ ގައިވ ާގޮތަށ35ާްގެާާ(ޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާނަންބަރުާޤ ނޫނުާ،ތައްޔ ރުކޮށް
ާށްާހުށަހެޅުމަށްާނުވެއެވެ.ާމ ލީާބަޔ ންތަްއާމިާއޮފީހަާމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާއޮޑިޓްާކުރުމަށްޓަކައިާހުަށހަޅ ފައެއްާށްފައިވ ބަޔ ންކޮ

ާމުއްދަތު ާބަޔ ންކޮްށފައިވ  ާާގައިޤ ނޫނުގައި ާއެގްރިކަލްޗަރގެާނުވ ތީ،ހުށަހަޅ ފައި ާއެންޑް ާފިޝަރީޒް ާއޮފް 2016ާާިމނިސްޓްރީ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ާޤ ޫނނުމަނ ފައިވ ނީާރިޕޯޓުަގއިާހިާމިއެހެންކަމުން،ާާއުޔެއްާނުދެމެވެ.އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާރަާވަނަާއަހަރުގެާމ ލީާބަޔ ންތަަކށް
ާގަާ(ޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެ)2006/3ާާނަންބަރު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާކަމ ގުޅުއ އި ާއަދިވެސް ންހުރިާވ އިދ އި

މިންވަރ ދުތަކ އިާއެއްގޮަތށްާމިނިސްޓްގަވ އިއެހެނިހެންާ މެދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭާގޮތ އިާއިޞްލ ޙުކޮށްާރީންާޢަމަލުޮކށްފައިވާ 
ާޖެހޭކަމަށްާފ ހަގަުކރެވުނުާކަންތައްތަކެވެ.ާހަރުދަނ ކުރަން

ާ ާފ ހަގަމި ާކޮށްރިޕޯޓުގައި ާކަންތައްތައް ާފައިވ  ާއެގްރިކަލްޗަރގެ ާއެންޑް ާފިޝަރީޒް ާއޮފް ރިންނ ާއިސްވެމިނިސްޓްރީ
މުވައްމިނިސްޓްރީއެާވިާވެދެއްމިާއޮޑިޓްގައިާއެހީތެރިާ،މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށް ޒަފުންނަށްާމިާފުރުޞަތުގަިއާގެާހުރިހާ 

ާޝުކުރުާދަންނަވަމެވެ.

ާ

އެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ ޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 
ރިޕޯޓްާ ާމިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރާ 

ާ ާމިނިސްޓްރީގެ ާއަމަލުކުރުމުގައި ާގަވ އިދަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ލީާމ ާދައުލަތުގެ
ާގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ާ

އެއްގޮތަށްާމ ލީާބަޔ ންތައްާތަ ނޑުތަކާ  މިންގަ ާއްޔ ރުކޮށް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ާޤ ނޫނު)2006/3ާ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާހުާ(ދައުލަތުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށް ާމުއްދަތުގައި ާބަޔ ންކޮްށފައިވ  ާއިތުރުްނ،ާގައި ށަހެޅުމުގެ

ާއެއް ާބަެޖޓ  ާފ ސްކޮށްދެއްވި ާިމިނސްޓްރީއަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަހަރަކަށް ާއެ ާކުރުމުގައި ގޮތަށް،ާމިނިސްޓްރީގެާޚަރަދު
ނޑައެޅިފައިވ ާކަން ނޑައެޅުނުާހުދޫދުގެާަތއްތަކަށް،ާބަޖެޓުގައިާޚަރަދުކުރުމަމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލްވ ާގޮތަްށ،ާބަޖެޓުގައިާކަ ށްާކަ
ާ(މ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުާދައުލަތުގެ)2006/3ާނޫނުާނަްނބަރުާޤާ ތެރޭގައިާޚަރަދުކުރުމ އި،ާމ ލީާކަންކަންާހިންގ ާބެެލހެއްޓުމުގައިާ

އެއްގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަކީވެސްާގަވ އިއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ މ ލީާޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންމިނިސްޓްރީދާ 
ާޒިންމ ދ ރުާވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 އޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ާ ާއިތުރުން ާަބޔ ންކުރުމުގެ ާދެކޭގޮތް ާބަޔ ންތަކުގެާޞައްޙަކަމ މަުދާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއޮމ ލީ ާއެންޑްާމިނިސްޓްރީ ާފިޝަރީޒް ފް
ާ ާކޮށްފައިއެގްރިކަލްޗަރގެ ާޚަރަދު ާއަހަބަޖެޓުން ާއެ ާމަޖިލީހުންވަނީ ާރައްޔިތުންގެ ާާރަށް ާއެއްގޮތަށް،ާބަފ ސްކޮްށދެއްވި ޖެޓ 

ާގޮތަށް،ާމިނިސްޓްރީގެ ާޙ ޞިލްވ  ާބަޖެޓުާމަޤުޞަދުތައް ާކަންތައްތަކަށް، ާަކނޑައެޅިފައިވ  ާބަޖެޓުގައި ރަދުކުރުމަށްާޚަގައި
ާއ އި، ާތެރޭގައިތޯ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ާމިނިސްޓްާކަ ާއެގްރިކަލްޗަރގެ ާއެންޑް ާފިޝަރީޒް ާއޮފް ާކަންކަރީ ާހިންގަމ ލީ ާއިން
ާ ާނަްނބަރު ާޤ ނޫނު ާމ ލިއ3/2006ާްބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ާދައުލަތުގެ ާއ އި ާޤ ނޫނު( ާމ ލިއްޔަތުގެ ާގަވ އިދާ )ދައުލަތުގެ ޔަތުގެ

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާބަޔ ންކުރުމަ އެއަށްާޢަމަުލކުރެވިފައިވާ   ނެރަލްގެާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ޖެކީވެސްާއޮޑިޓަާރއެއްގޮތަށްތޯާބަލައާި،
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3ާގ8ާާެސަފުހ ާ

ފައިވަނީާރައްޔިތުންގެާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާާމަސްއޫލިއްޔަތުގެާތެރޭގައިާމި
ާހޯދުމު ާހެކި ާބޭނުންވ  ާބެލުމަށް ާހ ސިލުކުރުމަށްތޯ ާމަޤުޞަދުތައް ާފ ސްކޮށްދިން ާބަޖެޓް ާގޮތުމަޖިލީހުން ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާގެ ން

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާތެރޭގައި ާއިޖުރ ތުތަކުގެ ާމި ާހިމެނެއެވެ. ާފުރިހަމަކުރުން ާމ ލިއްޔަތުގެާ)ދައުލ3/2006ާައިޖުރ ތުތައް ތުގެ
ޚިލ ފަށްާޢަމަލުކޮށްފައިާވުމުގެާފުރުސަތުާއޮތްާމިންވަ ާހިމެނެއެވެ.ާރުާވަޒަންކުރުންޤ ނޫނު(ާއ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދާ 

މިންވަރާ  ދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާދެކޭގޮތްާމެދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 
ާ.ބަޔ ންކުރުމަށްާބޭނުންވ ާިމންވަރަށްާއެކަށީގެންވ ާހެކިާހޯދިފައިވ ަކމަށްާމިާއޮފީހުންާޤަބޫލުކުރަމެވެ

މިންވަރ މެދުާދެކޭގޮތްާދައުލަތުގެާ މ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 
ާބިނ ކުރެވުނުާއަސ ސްާ

ާއަގ އެކު( (1) ާ)ތަކެތީގެ ާއަގު ާހ ސް(ާާމިލިއަން)އެއ1,500,000ާްާމަސައްކަތުގެ ާބޮޑުވ ނަމަ،ާއަށްވުރެރުފިޔ ފަސްސަތޭކަ
ާފަރ ތެ ާހަވ ލުކުރ ނޭ ނޑައައެމަސައްކަތް ާކަ ާހުށަހަޅައިގެންކަމަާޅ ނީއް ާބޯޑަށް ާއިވެލުއޭޝަން ާޓެންޑަރ ދައުލަތުެގާށް

ާގަވ އިދު ާާ(2009)ާމ ލިއްޔަތުގެ ާމ އްދ 8.25ާގެ ާވިޔަބަޔ ންކޮށްފައިާގައިާވަނަ ާބޯޑަޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަސް، ްށާން
ާކަނުދފަތިާ ާއޮއިވ ލި ާާާތައްޔ ރުކުރުމަށްހުށަނ ޅައި، ާަތކެތި ދެމިލިއަްނާ)2,714,569ާާމ ގުޅޭފޯރުކޮށްދިނުބޭނުންވ 

 ؛ (ާރުފިޔ ގެާމަސައްކަތްާކުރުވ ފައިވުންއެއްނުވަސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާާހ ސްާފަސްހަތްސަތޭކަާސ ދަ

ާކޮށްދެއްވިފ ސްާއަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރވަނަާއަހަރަށްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުނ2016ާާް (2)
ނގިާޚަރަދުގެާހިވަނަާއަހަރުާއެާމިނިސްޓްރީއަށްާލިބުނުާއ މްދަނީާއ އ2016ާާިޚަރަދުކުރިގޮތުގެާހިސ ބ އި،ާބަޖެޓުންާ

ނޑ ާބަޔ ންޮކްށފައިވ ާާދ ގައިވަނަާމ އ15.03ާްގެާާ(R-20/2017)ާއުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުހިސ ބު،ާދަ އޮނިގަ
ާއެއް ާނަންބަރު ާޤ ޫނނު ާތައްޔ ރުކޮށް، 3/2006ާާގޮތަށް ާގެ ާޤ ނޫުނ( ާމ ލިއްޔަތުގެ ވަނ35ާާަ)ަދއުލަތުގެ

 އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހަޅ ފައިާނުވުްނ؛ާވ ގޮތުގެމަތިންމ އްދ ގައި

ފްާފިޝަރީޒްާމިނިސްޓްރީާއޮއެއްގޮތަށްާާއ އިާ)ހ(ގެވަނަާމ އްދ 7.01ާާ(ާގ2009ާެ)ގަވ އިދުާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާ (3)
ާއެގްރިކަލްޗަރގެާ ާާއެންޑް ާބައެއް ާމައުލޫމ ތު ާފުރިހަމަ ާދަލުގެާދަފްތަރުހަރުމުހަރުމުދަލުގެ ާނުވުމ އި،ހިމަގައި ާނ ފައި

ާކޯޑުހަރުމުދަލު ާޖަހަންޖެހޭ ާާގައި ާޖަހ ފައިހަބައެއް ާނުވުާރުމުދަލުގައި ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާމ އްދ ގައިާވ7.11ާަމ އި ނަ
 ؛ވުންބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތަށްާހަރުމުދަުލގެާހިސ ބުތައްާލިޔެާބަލަހައްޓ ފަިއާނު

ާހޯދުމުގެާފައިސ ާާއެާނުލިބިއްޖެނަމަާތެރޭގައިާމަސްދުވަހުގެާއެއްާލިބެންޖެހޭތ ާފައިސ ާއެާފައިސ ،ާލިބެންޖެހޭާދައުލަތަށް (4)
ާއަޅަންވ ނެކަމަށ ާފިޔަވަޅުާގޮތުން ާމައްސަލަާާއެާނުލިބޭަނމަ،ާއެފައިސ ާާވެސްާފިޔަވަޅުތަކަށްފަހުާއަޅ ާއެގޮތަށްއި
ާވަނ1.07ާަާމ އްދ އ އިާވަނ1.05ާަާ(ާގ2009ެ)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާހުށަހަަޅންވ ނެކަމަށްާރީޢަތަށްޝަ

ާާބުނެފައިވ އިރު،ާމ އްދ ގައި ާމަސްދޯނިފަހަމިިނސްޓްރީން ާއަޅ ާާފަރ ތްތަކުްނނ އިާދޫކޮށްފައިވ ރު މަސްދޯނިފަހަރުގައި
ާސަރަހަާތަކުންނ އިފަރ ތްާާދޫކޮށްފައިވ ާއިންޖީނު ާހަތަރު ާރ އްޖޭގެ ާމިނިސްޓްރީން ގ އިމުކޮށްފައިވ ާއްދެއްގައި

ފަރ ތްތަކުންއައިސްޕްލ ންޓްތަ ގަވ އިދުންާދައްކަުމންާނުދިޔަނަމަވެސް،ާާފައިސ ާދައުަލތަށްާދައްަކންޖެހޭާއްާހަވ ލުކޮށްފަިއވާ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ހޯދުމަށްާ ފިޔަވަޅުާއަޅ ފައިނުވުން؛އެާފައިސާ  ގ2016ާާެޑިސެމްބަރ31ާާާކަންކަމ ގުޅޭގޮތުންމިާއެގޮތުްނ،ާއެކަށީގެންވާ 
ާ ާނިޔަލަށް ާޖުމްާިލބެންޖެހޭދައުލަތަށް 39,935,044ާާލަ ާތިރީސް ާނުވަސަތޭކަ ާމިލިއަން ާނުވަ ހ ސްާާސްފަ)ތިރީސް

 ؛ހޯދުމ ގުޅޭގޮތުންާއެކަށީގެންވ ާފިޔަވަޅުާއަޅ ފައިާނުވުންާ(ާރުފިޔ ޅީސްާހަތަރެއްސ 

ާދެކޭގޮތްާާމިންވަރ މެދުާާކުރެވިފައިވ ާާއަމަލުާާގަވ އިދަށްާާމ ލިއްޔަތުގެާާދައުލަތުގެާާޤ ނޫނ އިާާމ ލިއްޔަތުގެާާއުލަތުގެާދަާ

ާާއޮފީހުންާދެކޭގޮތުގައި،މި

މިންވަދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނ އިާާ)ހ( ބިނ ކުރެވުުނާާދެކޭގޮތްރ މެދުާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ 
ާނަމްބަރު ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ (ާގަިއ1ާ)ާއަސ ސްގެ ނޑުގޮތެއްގައި ާފިޔަަވއި،ާމައިގަ ާމައްސަލަ ާފިޝަރީޒްާއޮމިނިްސޓްރީ ފް

އުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުެގާދަާޚަރަދުތައްާކޮށްފައިވަނީއަށްާނިުމނުާމ ލީާއަހަރުގ2016ާާެޑިސެމްބަރ31ާާުާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެ
ާޤ ނޫނ އިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށެވެ.

ާދެކޭގޮތްވ ާމިންވަރ މެދުާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވިފައިދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަުތގެާޤ ނޫނ އިާނަމަވެސް،ާ
ާނަމްބަރު ާއަސ ސްގެ ާާ(2)ާބިނ ކުރެވުނު ާމިނިސްޓްރީގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ަފދައިން، ާއަހ2016ާަގައި ާމ ލީާވަނަ ރުގެ

ނުާމ ލީާއަހަރުެގާއަށްާނިމ2016ާުޑިސެމްބަރ31ާާހުށަހަޅ ފައިާނުވ ތީ،ާާހިސ ބުތައްާތައްޔ ރުކޮށްާއޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި
ގެާމަޤުޞަދުތަްއާޖެޓުބަާއެާއަހަަރށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުްނާއެާިމނިސްޓްރީއަށްާފ ސްކޮށްދެއްވިާޚަރަދުތައްާކޮށްފައިވަނީާ

ާގޮތަށް ާނުވަތަކަޙ ޞިލްވ  ާބަޖެޓުގައިާން، ާކަންތައްތައެ ނޑައެޅިފައިވ  ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެުޓަގއިާ،ާނުވަތަކަށްކަންާާކަ ާކަ
ާމިންވަރަށްކަންާކަށަވަރުާކުރެވިފައެއްާނުވެއެވެ.

ާއަދިާ()ށ ،ާ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދައުލަތުެގ ާމ ލިއްޔަތުެގ ާދައުަލތުގެ ާޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ާމިގަވ އިދަށް ާދެކޭގޮތްާންވަރ މެދު
ާ ާނަމްބަުރ ާއަސ ސްގެ 3ާ)ބިނ ކުރެވުނު 4ާ)ާއިއ ( ާއަށް ާމައްސަލަ( ާއޮފްާމިނިސްާފިޔަވައި،ާތައްބަޔ ންޮކށްފައިވ  ޓްރީ
ާއެގްރިކަލްޗަރގެ ާއެންޑް ާކަންކަންާފިޝަރީޒް ާމ ލީ 2016ާާާއެހެނިހެން ާއަހަރު ނޑުގޮތެއްގައިވަނަ ހިންގައިާާމައިގަ

ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދ ާ)ދައުލަތުގެާމ ިލއްޔަތުގެާޤ ނޫނު(ާއ އިާދައުލަތުެގާމ 2006/3ާާޤ ޫނނުާނަްނބަރުާބަލަހައްޓ ފައިަވނީ،
ާއެއްގޮތަށެވެ.

ދިންގޮތްާ ާއޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކުރެވުނުާމައްސަލަތަކ އިާއިޞްލ ޙުކުރަންާލަފާ 

ާމަސައްކަތްާކުރުވ ފައިވުންާމިލިއަންާރުފިޔ އަށްވުރެާއަގުބޮޑ1.5ާާުޅުމެއްާނެތިާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑަށްާހުށަހެާ .1

ގެާއެއްބަސްވުމެއްގެދަށުންާމަސައްކަތް،ާދެާއަހަރުދުވަހުާާފޯރުކޮށްދިުނމުގެތިާބޭުނންވ ާތަކެއޮއިވ ލިާކަނދުފަތިާތައްޔ ރުކުރުަމށްާ
ާވެއެވެ.2014ސެޕްޓެމްބަރ08ާާ ާޙަވ ލުކޮށްފައި ާމިނިސްޓްރީން ާފަރ ތަކަށް ާއަމިއްލަ އެކިފަހަރުާާދަށުންއެއްބަސްވުމުގެާމިާގައި

(ާއަށެއްދޮޅަސްާހ ސްާފަސްސަތޭކަާފަސް)ދެމިލިއަންާހަތްސަތޭކަާސ ދ82,714,56ާަާޖުމްލަާމަތިންާހޯދ ފައިވ ާތަކެތީގެާއަގު
ާއަރައެވެއެވެ.ާ ާއަށް ާރުފިޔ  ާޙަވ ލުކުރުމުގައިނަމަވެސް ާމަސައްކަތް ާހުާމި ާޯބޑަށް ާނުވ ކަްނާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަން ށަހަޅ ފައި

ާފ ހަގަކުރަމެވެ.
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ށްވުރެާބޮޑުވ ނަމަ،ާފަސްސަތޭކަާހ ސް(ާރުފިޔ އަާމިލިއަން)އެއ1,500,000ާްހޯދަންޖެޭހާތަކެތީގެާއަގުާކަންާމިހެންާއޮތްއިރު،ާ
ނޑައަ ާމ ލިއްޔަތުާާދައުލަތުގެާމަށްށްާހުށަހަޅައިގެްނކަޅ ނީާޓެންޑަރާއިވެލުއޭޝަންާބޯޑައެތަކެތިާގަތުމަށްާހަވ ލުކުރ ނެާަފރ ތެއްާކަ

ާވެއެެވ.ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނަާމ އްދ 8.25ާާގެ(2009ާ)ާގަވައިދު

ދިންގޮތްާ ާއިޞްލ ޙްކުރަންާލަފާ 

ާ ާއަގު ާކ2,500,000ާުތަކެތީގެ ާމަސައްކަތެއް ާމަތީގެ ާފެށިގެން ާރުފިޔ އިން ާހ ސް( ާސަތޭކަ ާފަސް ާމިލިއަން ރުވ ނަމަ،ާ)ދެ
ނޑައެޅުމަށްާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާ ވަނަާމ އްދ ގ10.31ާާެގެާާ(R-20/2017)އެމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރ ނޭާފަރ ތެއްާކަ

ާވެ.އަމަލުކުރުމަށްާދަންނަަވމެާށްގޮތަާވ ވަނަާމ އްދ ގައ10.09ާިވައިދުގެާގައިވ ާގޮތުގެާއިތުރުންާއެގަާާ)ހ(

ާ
ާމ ލީާބަޔ ންތައްާއޮޑިޓްާކުރުމަށްާހުށަހަޅ ފައިާނުވުންާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަތގެާ .2

އުަލތުގެާކޮންމެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިވ ގޮތުން،ާދ35ާަުނ(ާެގާޤ ނޫާމ ލިއްޔަތުގެާަދއުލަތުގެ)2006/3ާާނަްނބަރުާޤ ނޫނު
ނޑައަޅ ާޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ާކޮންމެާމ ލީާއަހަރެއްާނިމޭތ ާތިންާމަ ސްާދުވަހުގެާތެރޭގައި،ާއޮފީހެއްގައި،ާއެާޤ ނޫނުގެާދަށުްނާކަ

މ ލީާހިސ ބުތަކ އިާއެާއޮފީހުންާހިންގިާކަންތައްތަކުގެާރިޕޯޓްާހި ާތައްޔ ރުކޮށްާޓެއްއަހަރީާރިޕޯާމަނައިގެން،އެާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކުރާ 
ާދައުލަތުގެ ނޑު ާއޮނިގަ ާަތއްޔ ރުކުރަންވީ ާބަޔ ންތައް ާމ ލީ ާޖެހެއެވެ.ާމި ާހުށަހަޅަން ާގަވ އިދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށް ާމ ލިއްޔަތުގެ

(2017/R-20)ާާެބަޔ ންކޮށްފައިާވެއެވެ.ާވަނަާމ އްދ ގައ15.03ާިގ 

ގޮތުގެާބަޔ ނ އި،ާާވަނަާއަހަރުގެާބަެޖޓުންާޚަރަދުކުރ2016ާިފްާިފޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާނަމަވެސް،ާމިނިސްޓްރީާއޮ
ާމ ލިއ2016ާް ާދައުލަތުގެ ާބަޔ ން، ާޚަރަދުގެ ާހިނގި ާއ އި ާއ މްދަނީ ާލިބުނު ާމިނިސްޓްރީއަށް ާއެ ާއަހަރު ާގަވ އިދުާވަނަ ޔަތުގެ

(2017/R-20)ާާެއެއްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާވަނަާމ އްދ ގައ15.03ާިގ ނޑާ  ޤ ނޫނުާނަންބަރުާތަގޮތަށްާއޮނިގަ 2006/3ާއްޔ ރުކޮށާް،
މުއްދަތުގައިާއޮޑިޓްާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއިވ ާގޮތުގެމަތިން،ާއެާމ އްދ ގަިއާބުނ 35ާ)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(ާގެާ

ާކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހަޅ ފައިާނުވ ަކންާފ ހަގަކުރަމެވެ.

ާާތ ރީޚަށްާހުށަހަޅ ފައިޅަންާޖެހޭއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުށަހަާމ ލީާބަޔ ންތައްފްާފިޝަރީޒްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރގެާއޮާމިނިސްޓްރީ
ާސަބަބުން،ާ ާއަހަރުގ2016ާެާޑިސެމްބަރ31ާުނުވުމުގެ ާމ ލީ ާނިމުނު ާނިޔަލަށް ާބަޔ ންމިނިސްޓްރީާ،ގެ ާމ ލީ ާއޮޑިޓްާގެ ތަކުގެ
ާކުރެވިފައިާނުވެއެވެ.

ާލަފ ދިންާގޮތްާއިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާބަޔ ންކޮށްފަާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(35ާ)ަދއުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ޫނނު(ާެގ2006/3ާާޤ ނޫނުާަނންބަރުާ އިވ ާމަޢުލޫމ ުތާގައި
އޮނިަގނޑ 15.03ާގަވ އިދުގެާާދަުއލަތުގެާމ ލިއްަޔތުގެާ،ހިމަނައިގެން މ ލީާބަޔ ންތަްއާ އެއްގޮތަށްާވަނަާމ ްއދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 

ާ.ދަންނަވަމެވެމަށްާތައްޔ ރުކޮށް،ާކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާނިމޭތ ާތިންާމަސްދުވަހުގެާތެރޭގައިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާހުަށހެޅު

ާ
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އެއްގޮތަށްާބަލަހައްޓ ފައިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ ާާމުދަލުގެާރެކޯޑްތައްާހަރުާ .3  ނުވުންާާއިދާ 

ާބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށްއެއްާ()ރަޖިސްޓަރީާދަފްތަރެއްާމުދަލުގެާހުރިހ ާލިބޭާގޮތުގައިާހަދިޔ ގެާނުަވތަާގަންނަާތަންތަަނށްާދައުލަތުގެ
ލިބުނުާތ ރީޚ އިާާދ މުގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާއަދިާވަނަާމ އްދ 7.01ާ(ާގ2009ާެދައުލަތުގެާމ ލިއަޔްތުާގަވ އިދުާ)

ާއަގު ާމަޢުލޫމ ތުާއޭގެ ާާފަދަ ާދަފްތަރުގައި ާކޯޑްާހިަމނަންވ ނެހަރުމުދަލުގެ ާއެސެޓް ާމުދަލުގަިއ ނަންބަުރާާކަމަށ ިއ
ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާއެމ އްދ ގައިޖަހަންވ ނެކަމަށްވެސްާ

ާާނަމަވެސް، ާމަތީގައި ާހަރުމުދަލ ގުޅޭ ާބައެއް ާާއިސްވެދެންނެވުނުމިނިސްޓްރީގެ ާިމނިސްޓްރީގެ ރުމުދަލުގެާހަމައުލޫމ ތު،
ާ ާހިމަނ ފައި ާރަޖިސްޓްރީގައި ާނުވ ކަމ އި، ާޖަހަންޖެހޭ ާާކޯޑުމުދަލުގައި ާބައެއް ާޖަހ ފައި ާހަރުމުދަލުގެާވ ކަނުހަރުމުދަލުގައި މ އި

ލިޔެާބަލަހައްޓ ފައިާާގޮތަށްާވ ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައ7.11ާިގެާ(2009ާ)ާގަވ އިދުދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާހިސ ބުތައްާ
ާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާކަންނުވ 

ްޕޑޭޓްކޮށްާނުބަަލހައްޓ ނަަމ،ާއަގަވައިުދންާާހަރުމުދަލުގެާރެކޯޑުތައްާދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ާގޮތަށް
ވ ނުވ ާާހަރުމުދަލަށްާރީގެމިނިސްޓްާކަށަވަރުނުކުރެވުމުގެާއިތުރަށް،ާާހުރިާހަރުމުދަލުާޖުމްލަާއަގުމިލްކިއްޔ ތުގައިާމިނިސްޓްރީގެ

ާކުރިމަިތލ ންޖެހުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެކެެވ.ާމަކ ނޭނގި،ާމ ލީާގެއްލު

ދިންާ ާގޮތްާއިޞްލ ޙްކުރަންާލަފާ 

މިނިސްޓްރީގެާބެލުމުގެާގޮތަށްާވ ނެފައިބުާގައިވަނަާމ އްދ 311.0ާާގެާ(R-20/2017)ދައުލަތުގެާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުާާ)ހ(
ހަރުމުދާ  ހުރިހާ  ހަމަކޮށް،ާގަވ އިދުންާމިނިސްޓްރީގެާހަރުމުދަލުގެާރަޖިސްޓްރީގައިާހިމަނައި،ާރަޖިސްޓަރީާފުރިދަށުގައިވާ 
 ގެންިދއުމަށްާދަންނަވަމެވެ.އަޕްޑޭޓްކޮށްާބަލަހައްޓަމުންާ

ާާ)ށ( ާގަވ އިދު ާމ ލިއްޔަތުގެ ާާ(ބ)ެގ11.04ާާާގެާ(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ާބަޔ ންގައި މިނިސްޓްރީެގާކޮށްފައިވ ގޮަތށް،
ާއަހަ ާމަދުވެގެން ާހަމައަށްހުރިތޯ ާހަރުމުދ  ާދަށުގައިހުރި ާޗެކުކުރުމަށ އިބެލުމުގެ ާފަހަރު ާއެއް ާޗެކުކުރިއި،ާރަކު ރުާއެގޮތަށް

ލިޔެކިއުމުންާވ ގޮތަށްާގެާ)ޅ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިއެާމ އްދ ،ާއެކަމ މެދުާނިންމިގޮތްާވިއްޖެނަމައުނިާއިތުރެއްާފ ހަގަކުރެ
ާަދންނަވަމެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށްާ

ާ
4. ާ ާސަރަޙައްދެއްގައިާރ އްޖޭގެ ާއައިސްޕްލ ާމިނިސްޓްރީާާހަތަރު ާހަތަރު ާގ އިމުކޮށްފައިވ  ާގުޅޭގޮތުންާން މިނިސްޓްރީއަށްާާންޓ 

ގަވައިދުންާލިބެމުންާނުދިާ  ންާއުލިބެންޖެހޭާފައިސާ 

ާގ އިމުކޮށްފައިވ ާއިސަރަހައްދެއްގަާހަތަރުާާރ އްޖޭގެާކޮށްގެންާޚަރަދުާާންބަޖެޓުާއެގްރިކަލްޗަރގެާާއެންޑްާާފިޝަރީޒްާާއޮފްާމިނިސްޓްރީ
އަމިއްލަާފަރ ތެއްގެާާ،އަގުާއަދ ކުރ ގޮތަށްބަހ ލައިގެންާާށްދިގުމުއްދަތަާކުގެާތެރެއިންާތިންާއައިސްާޕްލ ންޓެއްތަޓްއައިސްޕްލ ން

ދެއްކުމުގައިާާއަދިއެވެާ.ވެދޫކޮށްފައިށްާކުންފުންޏަކަާދެާއިތުރުންާސަރުކ ރުގެާ ދަތިތައްާހައްލުކުރުމުގެާާދިމ ވިާއެފަރ ތްތަކަށްފައިސާ 
ާ ާންތަކައެއްބަސްވުގޮތުން ާބަދަލުގެނެސްށް ާފަހަރުމަތިން ާދީާއެކި ާލުއިތަކެއްވެސް ާފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހުވެސް،ާނަމަވެސް،

ާހަވ ލުކޮ ާާބައެއްާށްފައިވ އައިސްޕްލ ންޓްތައް ާފަރ ތްތަކުން ާގަވ އިދުން ާފައިސ  ާސަބަބުން، ާނުގެންދިއުމުގެ 31ާދައްކަމުން
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)ސޯޅަާމިލިއަންާސ ޅީސްާހ ސ16,040,064ާާްނިޔަލަށް،ާއެފަރ ތްތަކުންާދައުލަަތށްާދައްކަންޖެހޭާޢަދަދ2016ާާުޑިސެމްބަރާ
 އެފަރ ތްތަކުންާޕްލ ންޓްގެާއަގުގެާާއަދަދުގެާތެރޭގައިާހިމެނެނީމިާރުފިޔ އަށްާއަރ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާފަސްދޮޅަސްާހަތަރެއް(

ރުފިޔާ )ތިންާމިލިައންާުނވަސަތޭކަާސޯޅަާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާފަސްދޮޅަސް(3,916,860ާާތެރެއިންާދައުލަތަށްާދައްަކންޖެހޭާ
ނުދެއްުކމުގެާސަބަބުންާޖޫރިމަނ ގެ ަކާ)ބ ރަާމިލިއަންާއެއްާސަތ12,123,204ާޭގޮތުަގއިާދައްކަންޖެހޭާާއ އިާގަވައިދުންާފައިސާ 

ާހަތަެރއް( ާދުއިސައްތަ ާހ ސް ާހިމެނެއެވެ.ާތޭވީސް ާހޯދުމުެގާގޮތުްނ،ާމިނިސްޓްރީންާރުފިޔ  ާފައިސ  ދައުލަތުެގާާނަމަވެސް،ާމި
ނޑައަޅ ފައިވ ގޮތަށް ާއަޅ ފައިނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.ާތަކެއްއެކަށީގެންވ ާފިޔަވަޅުާމ ލިއްޔަތުގެާގަވ އިދުގައިާކަ

ާގޮތުންާާހޯދުމުގެާފައިސ ާއެާނުލިބިއްޖެނަމަާތެރޭގައިާމަސްދުވަހުގެާއެއްާލިބެންޖެހޭތ ާފައިސ ާއެާފައިސ ،ާލިެބންޖެހޭާދައުލަތަށް
ާއަޅ ާއެގޮތަށްާވ އިރު،ބުނެފައިާމ އްދ ގައިާވަނ1.05ާަާގެާ(2009)ާގަވ އިދުާމ ލިއްޔަތުގެާދައުލަތުގެާއަޅަންވ ނެކަމަށްާފިޔަވަޅު

ާވަނ1.07ާަާދުގެާގަވ އިާއެާހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްާާރީޢަތަށްޝަާމައްސަލަާާއެާނުލިބޭނަމަ،ާއެފައިސ ާވެސްާފިޔަވަޅުތަކަށްފަހު
ާ.ބުނެފައިވެއެވެާމ އްދ ގައި

ާލިެބންާާއަދ ކުރ ގޮތަށްާއަގުާާބަހ ލައިގެންާދިގުމުއްދަތަށް ާއައިސްޕްލ ންޓުތަކ ގުޅޭގޮތުން ާތަފްޞީލްާދޫކޮށްފައިވ  ާފައިސ ގެ ޖެހޭ
ާތިރީގައިާމިވަނީއެވެ.

 ޖުމްލަާ
 )ރުފިޔ (

ގޮތުގައިާ ޖޫރިމަނާ 
 ދައްކަންާޖެހޭާ)ރުފިޔ (

ޕްލ ންޓްގެާއަގުގެާއައިސްާ
 ގޮތުގައިާދައްކަންާޖެހޭާ)ރުފިޔ (

އައިސްޕްލ ންޓްާހުރިާ
 ރަށްާ

ާޅ.ާފެލިވަރުާ 1,372,218 6,474,912 7,847,130

 ތ.ާގުރައިދޫ 2,544,642 5,629,174 8,173,816

ާގދ.ާތިނަދޫާ - 19,118 19,118

ާޖުމްލަާ 3,916,860 12,123,204 16,040,064

ޚިލ ފަށްާ އިހަވަންދޫގައިާމަތީގައިާބަޔ ންކުރެވުނުާތިންާއަިއސްޕްލ ންޓާ  އައިސްޕްގ އިމުކޮށްހއާ. ލ ންޓްާހިންގައިާބެލެހެއްޓުމ ާފައިވާ 
ާ ާގުޅޭގޮތުން ާފަރ ތ އެކު ާޙަވ ލުކުރެވުނު ާގޮތުންާބަޔ ންާއިއެއްބަސްވުމުގަާއެކުލަވ ލ ފައިވ ާންމިނިސްޓްރީއެތަން ކޮށްފައިވ 

ާ ާފައިދ ގެ ާލިބޭ ނޑައި ާކަ ާޚަރަދު ާބެލެހެްއޓުމަށްދ  ާހިންގައި ާމިިނސްޓްރީއ50ާައައިސްޕްލ ންޓް ާދައްކަންޖެހެއެވެ.އިންސައްތަ ާށް
ާމަ ާކޮންމެ ާހިސ ބު ާޚަރަދުގެ ާހިނގ  ާހިންގަން ާފައިސ އ އި،ާއެތަން ާލިބޭ ާހިންގައިގެން ާއައިސްޕްލ ންޓު ާފަރ ތުންާއަދި ާއެ ހަކު

ނަށްާިލބޭާފައިސ އ އިާާހިންގ ާފަރ ތުން،ާއެތަައއިސްޕްލ ންޓުހއ.ާއިހަވަންދޫާާ،ނަމަވެސްމިނިސްޓްރީއަށްާހުށަހަޅަންޖެއެހެެވ.ާ
ާ ާޚަރަދުގެ ާމިނިސްޓްރީއަށްހިސ ބުހިނގ  ާެއއްގޮތަކަށްވެސް ާނުާތައް ާހޯދަންފޮނުވ ފައި ާަތްފޞީލު ާއެ ންާމިނިސްޓްރީާާވ އިރު،

ާނުވ ކަންާފ ހަގަކުރަމެވެ.އެއްވެސްާފިޔަވަޅެއްާއަޅ ފައި

މުެގާސަބަބުްނާެއާހއ.ާއިހަވަންދޫާއައިސްޕްލ ންޓުާހިންގައިގެންާިލބުނުާއ މްަދނީއ އިާހިނގިާޚަރަދުގެާހިސ ބުާެއނެގންާނެތު
ާލިބެންޖެހޭާފައިސ ގެާައދަދުާކަށަވަރުާކުރެވޭކަށްނެތެވެ.އައިސްޕްލ ންޓ ގުޅޭގޮތުންާމިނިސްޓްރީއަށްާ

ާ
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