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ގެްްޮއފ ްޓ ރީްިމިނސް  ޯޕޓ ސ  ސ   ް ޑ ެއނ  2016ްްޫޔތް  ުރގެ  ަވަންައަހ

ްޮއިޑަޓރްޖެެނަރލ ް ތަަކށ   ޭދްރިޕޯޓުް މީާލްަބާޔނ 

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށާއ ، ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލީހަށާއ ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް 
 ސްޕޯޓްސްގެ މާލީ ޒ ންމާދާރު ވެރ ޔާއަށް 

 ފު ތަޢާރަ 

 އެންޑް  ޔޫތުމ ނ ސްޓްރީ އޮފް ދަށުން އޮޑ ޓް ކުރެވުނު  ގެ )އޮޑ ޓް ޤާނޫުނ( 4/2007 ޤާނޫނު ަނންބަރުމ  ރ ޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 
ލީ ބަޔާްނތަކާމެދު އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް މާ ޮކންސޮލ ޑޭޓް ކޮށްފައ ވާގެ އަހަރު ގައ  ނ މުނު މާލީ  2016 ޑ ސެންބަރު 31ގެ ސްޕޯޓްސް
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައ ވަނީ އެ  2016 އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޔޫތްމ ނ ސްޓްރީ އޮފް  ،މާއ ބަޔާންކުރުދެކޭގޮތް 

އެ މ ނ ސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް  ،އަހަރަށް ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލީހުްނ އެ މ ނ ސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވ  ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް
ނޑައެޅުނު ޙުއ  ޚަޙާޞ ލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައ  ަކނޑައެޅ ފައ ވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގަ ދޫދުގެ ތެރޭގައ ތޯ ރަދުކުރުމަށް ކަ

ނާއ  މާލީ ކަންކަން ހ ންގާ ބަލަހަްއޓާފައ ވަނީ ދަުއލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ާޤނޫ އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ބެލުމާއ 
އެއަށް ޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާ މ ންވަރާމެދު އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް  ،ވާއ ދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައ ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަ

 އެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އ ޞްލާޙީ ފ ޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައ  އޮޑ ޓުގައ  ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އ ޞްލާޙު ،ބަޔާންކުރުމާއ 
 ގޮތުގެ އާއ  އެއްގޮތްވާ މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ 36ގެ ( ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ާޤނޫނު) 2006/3 ކަންކަން ޤާނޫނު ަނންބަރު

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރ އްޔާގެ  ،އެކުޒ ންމާދާރު ވެރ ޔާއަށް ހުށަހެޅުމާމާލީ  މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެމަތ ން 
މަޖ ލީހަށާއ  ރައްޔ ތުންގެ އެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތ  ޔާންކޮށްފައ ވާވަނަ މާއްދާގައ  ބަ 213ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 www.audit.gov.mv އޮފީހުގެ ެވބްސައ ޓް ރ ޕޯޓް ރައްޔ ތުންނަށް ެފންނާނެހެން މ  މ  ހުށަހެޅުމެވެ. ސުލްޖުމްހޫރ އްޔާއަށްއީރަ
 ގައ  ޝާއ ޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ކަމާމެދު ސައްޙައ ވާނީ މާލީ ަބޔާންތަކުގެ ފުރަތަމަ ބައ ގައ  ބަޔާންކޮށްފަމ  ރ ޕޯޓު އެކުލެވ ގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރ ޕޯޓުގެ 
 ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫާނއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައ ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާނީ 

މ ނ ސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައ ، ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލީހުގެ ނ ންމުންތަކާއ   ،މ ްނވަރާއ  ޢަމަލުކޮށްފައ ވާ ގަވާއ ދަށް
  އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައ ވާ މ ންަވރާމެދު 
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 2016 ޑ ސެންބަރު 31 މ ނ ްސޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެހ މެނ ފައ ވާ  އަށް 32އ ްނ  16 ފުޙާޞަމ  ރ ޕޯޓާއެކު 
އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައ  ހ މެނޭ ފައ ސާ ލ ބުނު ގޮތާއ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއ ، ފާސްކުރެވުނު މާލީ ގައ  ނ މުނު 
އޮފީހުން ބަލައ  އޮޑ ޓް  ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މ ޞީބަޔާންތަާކ ގުޅޭ ތަފް އެ، ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއ  ބަޖެޓާއ  އެ
 އެ  ބަޔާނާއ   ޒ ންމާތަކުގެ ާމލީ ބަޔާނާއ  މ ލްކ އްޔާތުގެ ،ހ ެމނ ަފއ ވާ އަށް 36އ ން  33 ޞަުފޙާ އ ތުރުން މީގެ ކޮށްފައެވެ.
އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ . ކޮށްފައެވެ ޓްއޮޑ  ބަލައ  އޮފީހުން މ  ވާނީ ނޯޓްތައްވެސް ގުޅޭ ބަޔާންތަކާ

ރ ޕޯޓްގެ ދެވަނަބައ  "ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުެގ ޤާނޫނާއ  ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދާ އެއްގޮތަްށ މ  ، މައްސަލަތައް
 ގައ  ހ މަނާފައ  ވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާ މ ންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރ ޕޯޓް"

އ ސްވެރ ންނާ މަޝްވަރާކުރެވ ފައ ވާކަން  އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މ ނ ސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތްރ ޕޯޓުގައ  ފާހަގަކުރެވ ފައ ވާ ކަންތައްތައް  މ 
 ދަންނަަވމެވެ.  ފުރުޞަތުގައ  ޝުކުރު ހުރ ހާ ބޭފުޅުންނަށް މ   ފާހަގަކޮށް، މ  އޮޑ ޓްގައ  އެހީެތރ ވެދެއްވ 

 ބަޔާންކުރާ ރ ޕޯޓް  މާމެދު ދެކޭގޮތް ކަ ޙަ އްސަ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ 

 ލ އްޔަތު އޫ މަސް މާލީ ޒ ންމާދާރު ވެރ ޔާގެ  މުގައ  ށް ހުށަހެޅު ތައްޔާރުކޮ މާލީ ބަޔާންތައް 

 ،)ދަުއލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ން 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެ މ ނ ސްޓްރީގެ ހ ސާބުތައް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް  ،މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއ  ގެޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްމ ނ ސްޓްރީ އޮފް 

ވަނަ މާއްދާގައ   15.01ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދު  ،ސައްޙަކަމާއ  ފުރ ހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް
ނޑާ އެއްގޮތަށްވަނަ މާއްދާގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  15.03ބަޔާންކޮށްފައ ވާ މަޢުލޫމާތު ހ މަަނއ ގެން އެ ގަވާއ ދުގެ  މ   ،އޮނ ގަ

 ،ށްއަ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސމ ނ ސްޓްރީ އޮފް އޮޑ ޓް ކުރުމަށް މ  އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ  ،އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައ 
ނޑައަޅާފައ ވާ މާލީ  46)ަދއުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާޫނނު(ެގ  2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ަދށުން ކަ

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއ  އެ ބަޖެުޓން  ،ންމާދާރު ވެރ ޔާގެ މަސްއޫލ އްޔަތެކެވެ. ފައ ސާ ލ ބުނުގޮތާއ  ހޭަދކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއ ޒ 
"އ ންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލ ކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓ ންގ ސްޓޭންޑަޑް )އ ޕްސަސް(: ފައ ނޭންޝަލް  ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން

ނޑު ލާޒ މް ކުރެއެވެ.ރ ޕޯޓ ންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް   ބޭސ ސް އޮފް އެކައުންޓ ންގ" އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް މ  އޮނ ގަ

ޚ ޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައ ަގނޑުގޮތެއްގައ  ސައްޙަނޫން  ތެރޭގައ ، ލ އްޔަތުގެއޫމަސް އަދ  މ 
އެކަށީގެންާވ ހަރުދަނާ އ ންޓަރނަލް ކޮްނޓްރޯލްތައް ، މަޢުލޫމާތު ނުހ ެމނޭ މާލީ ބަޔާްނތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަްށ ބޭނުންވާ

 އެކަށީގެންވާ މާލީ ހ ސާބު ެބލެހެއްޓުމާއ  ާމލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމުެގ ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެެމހެއްުޓމާއ ، މުއައްސަސާއަށް
މާއ ، އެކުލަވާލު ތައްމާލީބަޔާން އަހަރީ ،މާއ ހ ސާބު ބެލެހެއްޓުސ ޔާސަތުތައް ޚ ޔާރުކޮށް، އެ ސ ޔާސަތުތަކާއ  އެއްގޮތަށް މާލީ 

އެއް އަންދާޒާޙާލަތަށް ރ ޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ  ،ނަމަރާކު ންބޭނު  އަންދާޒާއެއް އެއްވެސް އަދ  މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުމުގައ  
 ބޭނުންކުރުން ހ މެނެއެވެ.
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 އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް އޫ ލ އްޔަތު 

 އަހަރީ މާލީބަޔާންތައް އޮޑ ޓްކުރުމަށްފަހު އެ މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެލ އްޔަތަކީ އޫޑ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޮ
 ކޮށްފައ ވަނީއޮޑ ޓް އްބަޔާންތަ އޮފީހުން މ  އަހަރީ މާލީ މ  މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ނޑާއ  އެއްގޮތަށް ނޭޝަނަލް ސްޭޓންޑަޑްރއ ންޓަ ސް އޮން އޮޑ ޓ ންގ އާއ  އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑ ޓަރުންގެ ސުލޫކީ މ ންގަ
ނޑުގޮތެއްގައ  ބަޔާންތަކަކީ  އަހަރީ މާލީ  މ ޢަމަލުކުރުމާއ ،  ކަން ބަޔާންތަކެއް ،ނުވާ ހ ެމނ ަފއ  ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު މައ ގަ
 ނެވޭގޮތަށް އޮޑ ޓުގެ މަސައްކަތްަތއް ރާވައ  ހ ންގުމަށް މ  ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒ މްކުރެއެވެ.ޔަޤީންކަމާއެކު ދެނެގައެކަށީގެންވާ 

ހ މެނޭ ޢަދަދުތަކާއ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަަވރު ކުރުމަށްޓަކައ  ބޭނުންާވ  އޮޑ ޓެއް އެކުލެވ ގެންވަނީ މާލީ ަބޔާންތަކުގައ 
ނޑައަޅާ އ ޖުރާތުތައް ބ ނާވެގެންވަީނ  ނޑައަޅައ  އެ އ ޖުރާތުތައް ފުރ ހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މ ގޮތަށް ކަ އ ޖުރާތުތަކެއް ކަ

ނޑުގޮ" ަޖޖްމަންޓަށާއޮޑ ޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ތެއްގައ  ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތަްއ )ޮއޅުވާލުންތަކާއ  އޮޅުންތަކުގެ އ ، މައ ގަ
 ުތތައް އޮތްޞަފަދަ ފުރުތް މ ންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މ ުތ އޮޞަސަބަބުން ނަމަވެސް( މާލީ ބަާޔންތަކުގައ  ހ މެނުމުގެ ފުރު

އްސަސާގެ އ ންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑ ޓަރުން މ ންވަރު ބެލުމުގައ ، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއ  ހުށަހެޅުމާއ  ގުޅޭ، މުއަ
ރ އާޔަތްކުރުން ހ މެނެއެވެ. އަދ  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައ  ބޭނުންކޮށްފައ ާވ ސ ޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު 

ދާޒައެއް ބޭނުންކޮށްފައ ވާނަމަ، ސ ޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމާއ ، މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައ  މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަން
އ  އެ އަންދާޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންދާޒާއެއްތޯ ބެލުމާއ  އަދ  މާލީ ބަޔާންތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައ  ހުށަހަޅާފައ ވާ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑ ޓުގަ

 ހ މެނެއެވެ.

ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވާގ ދޭ އޮޑ ޓެއް އެކުލެވ ގެންވަނީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައ  ހ މެނޭ ޢަދަދުތަކާއ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 
އޮޑ ޓްކުރެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގައ  ، ހެކ ތައް ޓެސްޓް ބޭސ ސް އަށް ބަލައ  ދ ރާސާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު

ރޭގައ  ހުރެދާނެ އެންމެހާ އެކުލެވ ފައ  ހުރުން އެކަށީގެންވާ އެންމެހާ އޮޅުންތަކާއ ، އޮޅުވާލުންތަކާއ  އޮޑ ޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެތެ
 . ހީނަރުކަންތައްތައް އޮޑ ޓުގައ  ފާަހގަ ކުރެވ ގެންދާނެކަމަށް ބަލައ ެގން ނުވާނެއެވެ

މާލީ ބަޔާންތަކާއ މެދު އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރުމަްށ ބޭނުންވާ މ ންވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ހެކ  ހޯދ ފައ ވާކަމަށް މ  
 ދެކެމެވެ.އޮފީހުން 

 އޮޕީނ އަނެއް ދެވުނު ސަބަބު  ކޮލ ފައ ޑް 

 ގަވާއ ދު  މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައ  ތައްޔާރުކޮށް ބަޔާންތައް މާލީ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ ދ ވެހ 
(2017/R-20) ެނޑައަޅާފައ ވާ ވަނަ މާއްދާގައ  15.03 ގ  ސެކްޓަރ ޕަބްލ ކް އ ންޓަރނޭޝަނަލް" ،އަސާސަކީ ކަ
ރޑް އެކައުންޓ ންގ އަށް  "އެކައުންޓ ންގ އޮފް ބޭސ ސް  ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރ ޕޯޓ ންގ ފައ ނޭންޝަލް(: އ ޕްސަސް) ސްޓޭންޑަ

މ ހެންވުމުގެ  މ ނ ސްޓްރީގެ ކޮންސޮލ ޑޭޓް ކޮށްފައ ވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައ  މ  އަސާސާއ  ޚ ލާފަށް ޚަރަދު ރ ކޯޑުކޮށްފައ ވުން.، ވާއ ރު
ދުގެ ގޮތުގައ  ޚަރަޖުމުލަ ވަނަ އަހަރުގެ  2016އ ސާ ލ ބުނު ގޮާތއ  ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައ  ސަބަބުން، "ފަ

)ސާދަ މ ލ އަން ަހ ސަތޭކަ ސާޅީސް ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް( ރުފ ޔާ  14,642,752، ހ މަނާފައ ވާ އަދަދު
 .ވެފައ ވުން އ ން "އޯވާރސްޓޭޓް"
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 ކޮލ ފައ ޑް އޮޕީނ އަން 

ސަބަބުން މާލީ ބަޔާންތަކަށް  އ ގެކޮލ ަފއ ޑް އޮޕީނ އަނެއް ދެވުނު ސަބަބުަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ މައްސަލަ ،މ  އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައ 
ގައ  ނ މުނު މާލީ އަހަރުގެ  2016ޑ ސެންބަރު  31މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  ،އަންނާނެ ފަރަގުތައް ފ ޔަވައ 

 ގޮތުގެ ބަޔާން" އަކީ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއ  އެ ބަޖެޓުން ހޭަދކުރެވުނުލ ބުނުގޮތާއ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" އާއ  ""ފައ ސާ 
ނޑު ގޮތެއްގައ  އަށް ނ މޭ މާލީ އަހަރު  2016ޑ ސެންބަރު  31މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  ،މައ ގަ

ފައ ސާ އަދ  އެ ހުރ  ބާކީ ސާއ ން ކުރެވުނު ޚަރަދާއ ، މާލީ އަހަރުގެ ނ ޔަލަށް  އެ ފައ މ ނ ސްޓްރީއަށް ލ ބުނު ފައ ސާ އާއ 
ތެދުވެރ ކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދައްކުވައ ދޭ،  ،ކުރެވުނުގޮތްވުނު ބަޖެޓާއ  އެ ބަޖެޓުން ހޭދަ އަހަރަށް ފާސްކުރެ

"އ ންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލ ކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓ ންގް ސްޓޭންޑަްޑ )އ ޕްސަސް(: ފައ ނޭންޝަލް ރ ޕޯޓ ންގް އަންޑަ ދަ ކޭޝް 
 ތައްޔާރުކުރެވ ފައ ވާ މާލީ ބަޔާންތަކެކެވެ.ގ" އާ އެއްގޮތަށް ބޭސ ސް އޮފް އެކައުންޓ ން

ގަވާއ ދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނާއ  މާލ އްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ
 ބަޔާންކުރާ ރ ޕޯޓް މ ންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް 

މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައ  
 ލ އްޔަތު އޫ މަސް ޒ ންމާދާރު ވެރ ޔާގެ އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މާލީ 

ގެ މާލީ ޒ ންމާދާރު ވެރ ޔާ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްށް ހުށަހެޅުމާއ  ގުޅޭގޮތުން މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ތައްޔާރުކޮމާލީ ބަޔާންތައް 
ރައްޔ ތުންގެ  ޚަރަދު ކުރުމުގައ  އެ އަހަރަކަށް ،ގެ އ ތުރުންލ އްޔަތުއޫމަސްއަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ 

ނޑައެޅ ފައ ވާ  މަޖ ލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވ  ބަޖެާޓ އެއްގޮތަށް، މ ނ ސްޓްރީގެ މަުޤޞަދުތައް ޙާޞ ލްވާ ގޮތަށް، ަބޖެޓުގައ  ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައ  ޚަރަދުކުރުމާއ  ހެއްޓުމުގައ  މާލީ ކަންކަން ހ ންގާ ބެލެ ،ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައ  ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އެންޑް ޔޫތް މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ވާއ ދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ނާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫދަ
 ލީ ޒ ންމާދާރު ވެރ ޔާގެ މަސްއޫލ އްޔަތެކެވެ. މާ ސްޕޯޓްސްގެ

 އޫލ އްޔަތު އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ގެ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާްނކުރުމުގެ އ ތުރުން މ ނ ސްޓްރީ ޮއފް ތަކުގެ ސައްޙަކަމާމެދު މާލީ ބަޔާން
އަށް ފާސްކޮށްދެއްވ  ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައ ވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލީހުން މ ނ ސްޓްރީ އޮފް 

ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައ  ބަޖެޓާ އެއްގޮތަްށ، އެ މ ނ ސްްޓރީގެ މަޤުޞަދުތައް  ޙާޞ ލްވާ ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައ  ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައ ތޯ އާއ ، މާލީ ކަންކަން ހ ންގާ ބަލަހައްޓާފައ ވަނީ ދައުލަތުެގ  މ ނ ސްޓްރީގެ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އެއްގޮތަްށތޯ ބަލައ ، އެއަށް ޢަަމލުކުރެވ ަފއ ވާ މ ންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ވާއ ދާ ގަމާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނާއ  ދަުއލަތުެގ މާލ އްޔަތުގެ 
 ބަޔާންކުރުމަކީ އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލ އްޔަތެކެވެ.
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ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައ ަވނީ ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލީހުްނ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްމ ނ ސްޓްރީ އޮފް މ  މަސްއޫލ އްޔަތުގެ ތެރޭގައ  
ލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ޭބނުންވާ ހެކ  ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭ އ ޖުރާތުތަްއ ޙާޞ ދުަތއް ޞަށްދެއްވ  މަޤުބަޖެޓް ފާސްކޮ

ވާއ ދާ ޚ ލާފަށް ނާއ  ދައުަލތުގެ ާމލ އްޔަތުގެ ގަފުރ ހަމަކުރުން ހ މެނެއެވެ. މ  އ ުޖރާތުތަކުގެ ތެރޭގައ  ދައުލަތުގެ ާމލ އްޔަތުގެ ޤާނޫ
 ތު އޮތް މ ންވަރު ވަޒަންކުރުން ހ މެނެއެވެ.ޞަމުގެ ފުރުޢަމަލުކޮށްފައ  ވު

ތް ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާޫނނާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް ޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާ މ ންވަރާއ މެދު އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮ
 ފީހުން ދެކެމެވެ. މ  އޮވާަކމަށް ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މ ންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކ  ހޯދ ފައ 

ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް ޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާ މ ންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް 
 ބ ނާކުރެވުނު އަސާސް 

 ޕްރޮގްރާމްގެ  އެކްސްޗޭންޖް ޔޫތް ގުނުހ ން ދެމެދު އާ އ ންޑ އާ އާއ  ދ ވެހ ރާއްޖެގުޅ ގެން،  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ކަންކަމާ  ތ ރީގައ  .1
 ގޮތަށްކަން  ފައ ދާހުރ  ޚަރަދުތައް ކުރެވ ފައ ވަނީ ދައުލަތަށް އެންމެ ހުރުމާއ  ކެއުމުގެ ދަށުން އ ންޑ އާއ ން ރާއްޖެ އައ  ޓީމްގެ 

 ؛ނެތުން ކަށަވަރުކުރެވެން

އެތަކެތ  ނުވަަތ  ބޮޑުވާނަމަ ރުފ ޔާއަށްވުރެ 25,000 އަގު ޖުމުލަ ތަކެތީެގ ނުވަތަ ޚ ދުމަތުގެ ގަންނަ )ހ( އެއްފަހަރާ
 މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަލައ ގެންކަަމށް ހ ސާބުތަކަށް ައންދާސީ ލ ބޭ އ ޢުލާންކޮށްގެން ޢާއްމުކޮށް  ޚ ދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ

ދަށުން އ ންޑ އާ އ ން  ޕްރޮގްރާމްގެ އެކްސްޗޭންޖް ޔޫތް ،ވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައ  މާއްދާގައ  ވަނަ 8.15 ގަވާއ ދުގެ
ހަތް ސަތޭކަ ފަސް  ) 705,751 ލަޖުމު މެމްބަރުންގެ ޓީމުގެ ހުރުމާއ  ކެއުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 50ވަޑައ ގަތް 

ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ެއކެއް( ރުފ ޔާއަށް އަމ އްލަ ކުންފުްނޏަކާއ  ހަވާލުކޮށްފައ ވަނީ އާންމުޮކށް އ އުލާނު ކުރުމަކާއ  
ފަރާތެްއގެ އަގު ހޯދާފައ  ނެތުުމން، މ ީއ ވާދަވެރ  އަގެއްގައ   މަށް އ ތުރު އެހެން ނުލައ  ކަމަށްވާއ ރު، މ  ޚ ދުމަްތ ހޯދު

 ؛ހޯދާފައ ވާ ޚ ދުމަތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތުން

މަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން  އެ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ،)ށ( 
ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ   8.22ގައ  ކަމަށް ދަުއަލތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ފަހު ޮސއ ކުރުވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައ  ދެފަރާތުން

 ން؛ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައ  ނުވުމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު  މ ވީނަމަވެސް، 

ނޑު ލެވަލް ކުރުމުގެ ހުޅުމާލޭގައ  ސ ންތެޓ ކް ޓްރެކެއް އެޅުމާއ  އަދ   .2 ނޑުގެ ފަސްގަ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ހ މެނޭ ފުޓްބޯޅަ ދަ
މޯލްޑ ވްސް  )ސާދަ މ ލ އަން ފަސް ސަޭތކަ އެއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާރަ( ރުފ ޔާއަށް 14,501,618 މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އުލަތުގެ ދަ ހަވާލުކުރުމުގައ ، ކުންފުންޏަކާއ   އެލް( މެދުވެރ ކޮށް ޗައ ނާގެ.ސީ.އޭ.އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލ މ ޓެޑް )އެމް
މ  މަސައްކަތަކީ  ފައ  ނުވާއ ރު،ޓެންޑަރ އ ެވލުއޭޝަން ބޯޑަށް ުހށައަޅާ ގައ ވާ ގޮތުގެ މަތ ން 8.25ގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދު

ގައ  ( ނ) 8.15ެގ ( R-141/2015)ވަނަ އ ސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއ ދު  11ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަްށ 
ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮަތށް، މ  މަސައްކަތާއ  ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވަޒީރުްނގެ މަޖ ލީހުގެ އ ޤްތ ޞާދީ ކަންަކމާއ  ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނުވަަތ 

ނގެްނ އެ އ ގެން ކުރ އަށް ގެންދަން ނ ންމެވ  މަސައްކަތެއްކަންކައުންސ ލަށް ހުށައަޅައ ، އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދަ
' މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑ ންގ'އެލް އާއ  ދެމެދު .ސީ.އޭ.މ ނ ސްޓްރީ އާއ  އެމްސައްކަތާއި ގުޅޭ ޮގުތން . މި މަނެތުން

ޓްރެކް ހަދަންޖެެހނީ  ފަރާތުގެ ހައްގުތަކާއ  ޒ ންާމތަކަކީ ކޮބައ ކަން އެނގެން ނެތުާމއ ، ދެއެއްގައ  ސޮއ ކޮށްފައ  ވީނަމަވެސް، 
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ނޑުތަކަކަށް ފެތޭގޮަތށްކަން ަބޔާންކޮށްފައ ނެތުމާއ ،  ދައުަލތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ކޮން ފެންވަރަކަށް ނުވަތަ ކޮން މ ންގަ
 . މ އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައ  ނުވުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައ  ތާ ގުޅޭ ގޮތުންމަސައްކަ ، ގައ ވާ ގޮތަށް 8.22

 މާއްދާ ވަނަ 1.2 ގެ ޔޫ.އޯ.އެމް ސޮއ ކޮށްފައ ވާ ެދމެދު އާއ  އެލް.ސީ.އޭ.އެމް އާއ  މ ނ ސްޓްރީ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް
 އަދި  ،ވާނޭކަމާއ  ހޯދަން ސެޓްފ ކެޓް ކަމުގެ ނ ންމ  މަސައްކަތްގައ   (ދައުރު ސްޕޯޓްސްގެ އެންޑް  ޔޫތު އޮފް މ ނ ސްޓްރީ)

މަސައްކަތް  ،ީވނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައ  ކަމަށް ދުވަސް 120 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ ގައ  މާއްދާ ވަނަ 3 ގެ ޔޫ.އޯ.އެމް
މ ކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތުން. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ  މަސައްކަތް ނ ންނ ންމ  ތާރީޚް އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

 ދަށުން ( ގެދައުރު ސްޕޯޓްސްގެ އެންޑް ޔޫތު އޮފް މ ނ ްސޓްރީ) މާއްދާ ވަނަ 1.2 ގެ ޔޫ.އޯ.އަދ  މީގެ އ ތުރުން މ  އެމް
 ހުށަހަޅަން މ ނ ސްޓްރީއަށް ހޯދުމަށްފަހު ވޮރެންޓީއެއް ދުވަހުގެ  އަހަރު 1 ކ ބައ ން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އ ން އެލް.ސީ.އޭ.އެމް

 ؛ހޯދާފައ ނުވުން މ ނ ސްޓްރީން ވޮރެންޓީ މ  ވީނަމަެވސް ބަޔާންކޮށްފައ  ވާނެކަމަށް

އް ހެދުމަށާއ ، ާމލެ، ޕްލެްޓފޯމެ  ސްވ މ ންގ ގ.ދ ތ ނަދޫގައ ސްވ މ ންގ އެސޯސ އޭޝަން އޮފް މޯލްޑ ވްސް މެދުވެރ ކޮށް  .3
ވޯޓަރ ޕާކެއް ހެދުމަށް، މ ނ ސްޓްރީެގ ބަޖެޓުގައ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަކަށް ބަޖެޓުޮކށްފައ ވާ  ހުޅުމާލެ އަދ  ތ ނަދޫގައ 

އ ސައްތަ ފަސް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ އައްޑ ހަ ހަތެއް( ރުފ ޔާ އެ އެސޯސ އޭޝަން )ދެ މ ލ އަން ދު 2,205,787 ،ބައ ން
ގެ )ށ( ގައ   8.25ކުރެވ ފައ ވަނީ، ދަުއލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ  ތައްއަށް ދައްކާފައ ވާއ ރު، މ  މަަސއްކަތް

ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް ޓެންޑަރ އ ވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައ ގެން އެނގެން ނެތް އ ރު،
ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް، މ   ގައ ( ނ) 8.15ގެ ( R-141/2015)ވަނަ އ ސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއ ދު  11ގަވާއ ދަށް 

މަސައްކަތާއ  ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވަީޒރުންގެ މަޖ ލީހުގެ އ ްޤތ ޞާދީ ަކންކަމާއ  ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނުަވތަ ކަުއންސ ލަށް ހުށައަޅައ ، 
 ؛އްދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދާފައ ނުވުންއެފަރާތުގެ ހު

ރުފ ާޔއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެތަެކތ  ަގންނަންވާީނ އާންމުކޮށް  25,000ލަ އަގު ހަރާ ގަންނަްނ ޖެހޭ ތަެކީތގެ ޖުމުއެއްފަ .4
ވަނަ މާއްދާގައ   8.15އ ޢުލާންކޮށްގެން ލ ބޭ އަންދާސީ ހ ސާބުތައް ބަލައ ގެން ކަަމށް ަދޢުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ 

.ސީ.އޭ( އ ން ހޯދާފައ ވާ އާރޓްސް )އެން ދ  ފޯރ ސެންޓަރ ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް 2016ބަޔާންކޮށްފައ  ވީނަމަވެސް، 
އޮލ މްޕަސް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ،މ ޮގތުން އްދާ އާއ  ޚ ލާފަށް ހޯދާފައ ވުން.ބައެއް ޚ ދުމަތްތައް މ  މާ

 ކޮށްފައ ވާއ ރު، އާއްމުކޮށް އ ޢުލާންކޮށްކުންފުންޏަކާ ޙަވާލު މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ކުރ ންވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދ ޔަ 
އަހަރު ފަހުން އެ އެއްބ ޑު މަރުހަލާ ކުރ އަށް ގެންގޮސްފައ  ނުވާކަމާއ  އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފައ  ނުވުން. އަދ  އޭގެ 

އާއްމުކޮށް އ އުލާންކޮށް އަދ  ބ ޑް މަރުހަލާ ، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްަފއ  ވަނީވެސްތައްޔާރު ކުރެވ  އެކު އެއްބަސްވުމެއް ފަރާތާ
ކަ ތ ރީސް )އެއް ސަތޭ 138,000ލަ ސައްކަތަށް އެއް އަހަރު ތެރޭ ޖުމުމ  މަ ނުލާ ކަމަށްވާއ ރު،އ  ކުރ އަށް ގެންދ އުމަކާ

 އަށް ހާސް( ރުފ ޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައ ވުން؛

ޕްރޮކ އުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާދަވެރ ކަން ގެއްލޭގޮތަށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައ  ބެލޭ ކަންތައްތައް ވަކ ވަކ  ނުކުރުމަށާއ ،  .5
އެއްމަސައްކަތެއްކަމުގައ  ބެލެވ ދާނެ މަސައްކަތްތައް، ބައ ބައ ކޮްށ، އެ މަސައްކަތް ވަކ ވަކ ން ހަާވުލކޮށްގެން ނުާވނެކަމަށް، 

 ސެންޓަރ ނޭޝަނަލްގައ  ބަޔާންކޮށްފައ  ވީނަމަވެސް، ނަންބަރުގެ )މ( ވަނަ  8.01 ލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެދައު
)ދުއ ސައްތަ ސާދަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ އަށްޑ ހަ  214,981ޕަސް މަރާމާތު ކުރުމަށް ން، އޮލ ންއ  އާރޓްސް  ދ  ފޯރ

 ކުރުވަފައ ވުން؛  އެއް ފަރާެތއް މެދުވެރ ކޮށްބަޔަށް ބަހާލައ ގެން 10 ،އެކެއް( ރުފ ޔާގެ މަސައްކަތް
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 ރަޖ ސްޓްރީ އ ދާރާތަކުގެ ަހރުމުދަލުގެޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއ  އެ މ ނ ސްޓްރީގެ ދަށުން ހ ނގަުމންދާ  އޮފް މ ނ ސްޓްރީ .6
ތަނަްށ  ،އެގޮތުން .އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުުވން، ަބލަހައްޓައ  އެއްގޮަތށް އާއ  ާބބު ވަނަ 7 ގަވާއ ދުގެ  މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 އަގު  ތަނާއ  ހުރ  މުދާ ތާރީޚާއ ، ހޯދ  ހަރުމުދާ ބައެއް، ނުވުމާއ  ވައްދާފައ  އަށް ރަޖ ސްޓަރީ ގަނެފައ ވާ ބައެއް ހަރުމުދާ
 އެ މުދަލެއްގެ އައ ޑެންޓ ފ ކޭޝަން ބައެއް ހަރުމުދަލުގައ   އަދ ، ނުވުން. ހ މަނާފައ  ރަޖ ސްޓްރީގައ  މަޢުލޫމާތުތައް ފަދަ
 އެއްފަހަރު އަހަރަކު ލަސްވެގެން ހުރ ތޯ ހަމައަށް ހުރ ހާ ަތކެތ  ހުންނަންޖެހޭ ަތނުގައ  ނުވުމާއ ،ބަރު ޖަހާފައ  ންނަ

 މ ފަދައ ން  ވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައ  މާއްދާގައ  ވަނަ 7.11 ގަވާއ ދުގެ މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޗެކުކުރަންވާނެކަމަށް
 ނުނ މ   ބ ނާކޮށް ގުޅޭ މަސްރޫޢުތަކާ ތަރައްޤީގެ ހ ްނގަމުންދާ މ ނ ސްޓްރީންމީގެ އ ތުރުން،  ނުވުން. ޗެކްކޮށްފައ  ހަރުމުދާ

 ހ މަނާފައ  ނުވުން. ބާޔާނުގައ  މ ލްކ އްޔާތުގެ ތަފްޞީލު (ޕްރޮގްރެސް އ ން ވޯކް) މުދަލުގެ ހަރު ހުރ 
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖ ސްޓްރީއާއ  މާލީ ބަޔާންތަކުގައ  ރ ކޯޑްތައް ފުރ ހަމައަށް ބެލެހެއްޓ ފައ  ުނވުމާއ ،  ނ ސްޓްރީގެ ހަރުމުދަލުގެމ 

ލް ކޮށްފައ  ނުވުމުގެ ސަބަުބން، ައހަރު ނ މުނު އ ރު ހުރ  ހަރުމުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައ  ހ ަމނާފައ ވާ ޢަދަދުތައް ރ ކޮންސައ 
އެކާވީސް މ ލ އަން )ތ ން ސަތޭަކ  321,202,164ހ މަނާފައ ާވ  މ ްލކ އްޔާތުގެ ބަޔާނުގައ  އަގުގެ ގޮތުގައ ހަރުމުދަލުގެ 

 ނެތުން. ރުފ ޔާގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ( ދުއ ސައްތަ ދެ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް

 ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް ޢަމަލުކުރެވ ފައ ވާ މ ންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް 

 މ  އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައ ،
( އަށް  5( އ ން )1ްނބަރު )ގެ ނަމ ންވަރާމެދު ދެކޭޮގތް ބ ނާކުރެވުުނ އަސާސް ވާާޤނޫނާއ  ގަވާއ ަދށް އަމަުލކުރެވ ފައ )ހ( 

ނޑު ގޮތެއްގައ  މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއ  އެ މ ނ ސްޓްރީގެ ފާހަގަ ކޮށްފައ ވާ މައްސަލަތައް ފ ޔަވައ ،  މައ ގަ
ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައ ވަީނ އެ އަހަރަށް ރައްޔ ތުންގެ  2016 ދަށުން ހ ނގަމުން އައ  އެެހނ ެހން އ ދާރާތަކުން

ނޑައެޅ ފައ ވާ މަޖ ލީހުން އެ  އ ދާރާތަކަށް ާފސްކޮށްދެއްވ  ބަޖެޓުގެ މަޤުަޞދުތައް ޙާޞ ލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައ  ކަ
 ވެ. ދަުއލަތުގެ މާލ އްަޔތުގެ ޤާނޫނާއ  ދައުލަތުގެ މާލ އްަޔތުގެ ގަވާއ ދާ އެއްގޮތަށެ ކަންތައްތަކަށް،

 
ފާހަަގ  ( ގައ 6ދެކޭގޮތް ބ ނާކުރެވުނު އަސާސްގެ ނަންބަރު ))ށ( އަދ  ޤާނޫނާއ  ގަވާއ ަދށް އަމަލުކުރެވ ފައ ވާ މ ންވަރާމެދު 

ނޑުގޮތެއްގައ   މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ އެހެނ ހެން މާލީ ކަންކަން، ހ ންގާ ކޮށްފައ ވާ މައްސަލަ ފ ޔަވައ  މައ ގަ
  ވާއ ދާއ  އެއްގޮތަށެވެ.ބަލަހައްޓާފައ  ވަނީ ދައުަލތުގެ ާމލ އްޔަތުގެ ޤާނޫނާއ  ދައުލަތުގެ ާމލ އްޔަތުގެ ގަ

 އޮޑ ޓްގައ  ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއ  އ ޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދ ންގޮތް 

 ޚަރަދުތައް ބަޔާންކުރުމުގައ  ކޭޝްއެކައުންޓ ންގ ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚ ލާފުވެފައ ވުން  .1

 ގަވާއ ދު  މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައ  ތައްޔާރުކޮށް ބަޔާންތައް މާލީ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ ދ ވެހ 
(2017/R-20) ެނޑައަޅާފައ ވާ ވަނަ މާއްދާގައ  15.03 ގ  ސެކްޓަރ ޕަބްލ ކް އ ންޓަރނޭޝަނަލް" ،އަސާސަކީ ކަ
ރޑް އެކައުންޓ ންގ އެވެ.  "އެކައުންޓ ންގ އޮފް ބޭސ ސް  ކޭޝް ދަ  އަންޑަރ ރ ޕޯޓ ންގ ފައ ނޭންޝަލް(: އ ޕްސަސް) ސްޓޭންޑަ

"ފައ ސާ ލ ބުނު ގޮތާއ  ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައ  ދެއްކޭނީ އެ މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައ  ، މ  އަސާސްގެ ދަށުން
ކޭޝް  އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދީ ހެދ ފައ  ނުވަތަރ ޓްާރންސްފަ ބޭންކް ނުވަތަ ފައ ސާ ދައްކާފައ ވާ ،އަހަރެއްގެ ތެރޭގައ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބ ލްޑ ންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދ ވެހ ރާއްޖެ
  www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއ ލ  
9 ގެ  36ސަފުހާ   
 

ވަނަ އަހަރު ފެށުުނފަހުން  2016ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން،  2015  . ނަމަވެސް،ށްފައ ވާ ޚަރަދުތަކެވެގައ  ރެކޯޑުކޮބުކް
 )ފަސް މ ލ އަްނ ތ ން ސަތޭކަ އަށްޑ ހަ ހަތަރު ހާސް ފަންސާސް ނުވައެއް(  5,384,059ޚަރަދުކޮށްފައ ވާ ފައ ސާގެތެރެއ ން، 

 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައ  ފައ ސާ ލ ބުނު ގޮތާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައ  ހ ނަމާފައ  ނުވާކަމާއ ، 2016
)ވ ހ  މ ލ އަން ަސއްބީސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ  20,026,811، ރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައ ވާވަނަ އަހަރު ނ މުނުފަުހން އެ އަހަ 

 2016ރުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައ  ފައ ސާ ލ ބުނުގޮތާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުަގއ  ހ މަނާފައ ވުމުން، ރުފ ޔާ، އެ އަހަ އެގާރަ(
)ސާދަ މ ލ އަން ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ދެ  14,642,752، ރ ޕޯޓުކޮށްފައ ވާ އަދަދަކީވަނަ އަހަރު ހ ނގ  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަކަމަށް 
 ރެވ ފައ ވާ ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކު "އޯވާރސްޓޭޓް"ޔާ އ ން ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް( ރުފ 

 ދ ންގޮތް  ލަފާ  އ ޞްލާޙްކުރަން 

މާލީ އަހަރު ނ މުމަށްފަހު ކުރާ ޚަރަދުތަކާއ  ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މ  އަހަރު ކޮށްފައ ވާ ޚަރަދުތައް ވަކ ން އެނގޭނެެހން 
މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައ  ހ މެނޭ "ފައ ސާ ލ ބުނު ގޮތާއ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން"  ލެހެއްޓުމަށާއ ،ދުގެ ހ ސާބުތައް ބެޚަރަ

 ގައ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައ  ހ މަނާފައ ވާ އަދަދުތައްއާއ  "ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއ  އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުެގ ބަޔާން" 
 )އ ޕްސަސް(: ފައ ނޭންަޝލް ރ ޕޯޓ ންގ އަންޑަރ ދަ ޝަނަލް ޕަްބލ ކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓ ންގ ސްޓޭންަޑރޑް"އ ންޓަރނޭ

އ ލް ކުރުމަށް ރ ކޮންސަފުރ ހަމަައށް ގޮތުގެ މަތ ން،  ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ 1.9.41ކޭޝް ބޭސ ސް އޮފް އެކައުންޓ ންގ" ގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.

އ  ފާހަގަކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ބެލުމުގަ ގުނު ޔޫތް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ އ  ދެމެދު ހ ން އާ ދ ވެހ ރާއްޖެއާއ  އ ންޑ އާ  .2
 ކަންތައްތައް 

ދަށުން އ ންޑ އާއ ން ރާއްޖެ އައ  ޓީމްގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ އެކްސްޗޭންޖް ޔޫތް ހ ނގުނު ދެމެދު ޢާއ  އ ންޑ އާ ދ ވެހ ރާއްޖެއާއ 
 ކަންކަން ތ ރީގައ އެވަނީއެވެ. ފާހަގަކުރެވުނު ކުރުމުގައ  ޚަރަދުތައް ހުރުމާއ  ކެއުމުގެ

ނުަވތަ ޚ ދުމަތެއް  އެތަކެތ  ބޮޑުވާނަމަ ރުފ ޔާއަށްވުރެ 25,000 އަގު ޖުމުލަ ޚ ދުމަތުގެތަެކތީގެ ނުވަތަ  ަގންނަ އެއްފަހަރާ)ހ( 
 8.15 ގަވާއ ދުގެ މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަލައ ގެންކަމަށް ހ ސާބުތަކަށް އަންދާސީ ލ ބޭ އ ޢުލާންކޮްށގެން ޢާއްމުކޮށް ހޯދަންވާނީ

 ޕްރޮގްރާމްގެ  އެކްސްޗޭންޖް ޔޫތް ގުނު ހ ން ދެމެދު ޢާއ  އ ންޑ އާ ދ ވެހ ރާއްޖެއާއ  ،ީވނަމަވެސް ބަޔާންކޮްށފައ  މާއްދާގައ  ވަނަ
 705,751 ލަޖުމު މެމްބަރުންގެ ޓީމުގެ ހުުރމާއ  ކެއުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 50ދަށުން އ ންޑ އާ އ ން ވަޑައ ގަތް 

ށް ވާލުކޮށްފައ ވަނީ އާންމުކޮޙަ  އަމ އްލަ ކުންފުންޏަކާއ  )ހަތް ސަތޭކަ ފަސް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް އެކެއް( ރުފ ޔާއަށް
 ، ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދާފައ  ނުވާއ ރުމ  ޚ ދުމަތް ހޯދުމަށް އ ތުރު އެހެންއ އުލާނު ކުރުމަކާއ  ނުލާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދ  

 ވެސް ހޯދާފައ  ނުވާކަން ހުއްދައެއް ޙާއްސަ ޙަވާލު ކުރުމަށް މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ފ ޭނންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ އެފަރާތާއ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން  ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ،)ށ( 
ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ   8.22ގައ  ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ އ ކުރުވުމަށްފަހުސޮ އެއްބަސްވުމެއްގައ  ދެފަރާތުން

ފަރާތާއެކު އުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ވީނަމަވެސް އ ންޑ އާ އ ން ވަޑައ ގަތް ޓީމުގެ ހުރުމާއ  ކެ

  އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައ  ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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  އަމ އްލަ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރ ކޮށް ހުރުމާއ  ކެއުން  ދަށުން އ ންޑ އާއ ން ވަޑައ ގަތް ޓީމްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެކްސްޗޭންޖް ޔޫތް )ނ(
ދޭތެރޭ އެބޭފުޅުންގެ ހ ތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް ހުރ ކަމަށް   ޚ ދުމަތުގެ ފެންވަރާ ހަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް،ދުވަ 5 ހަމަޖައްސާފައ ވަނީ

ނޑާލަން ދުވަަހށް ކަމަށްވާއ ރު،   އެބޭފުޅުްނ ބައ ތ އްބާފައ ވަނީ ތ ންބަޔާންކޮށް އެތަނުގައ  ކުއްލ  ގޮތަކަށް ޚ ދުމަތް މެދުކަ
އެއް ސަތޭކަ ނުވަދ ހަ  ) 193,255 ލަޖުމު ދުވަހަށްވެސް ދެއ ން އެދ ފައ ވުމުގެ ސަބަބުން ޚ ދުމަތް ލ ބ ފައ ނުވާ މ ނ ސްޓްރީ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.ފ ޔާ އެފަރާތައް ދައްކަން ޖެހ ފައ ވާކަން ފަންސާސް ފަހެއް( ރުތ ން ހާސް ދުއ ސައްތަ 

ހ ތްހަމަނުޖެުހންތައް،  ހުރ  ންގެ މެދު އެބޭފުޅު އ ންޑ އާއ ން ވަޑައ ގަތް ީޓމަށް ހަމަޖެއްސ  ހުރުމާއ  ކެއުމުގެ ފެންވަރާމެ)ރ( 
ދުވަހުގެ ހުރުމާއ   3ދަތުރުގެ ބާީކ އޮތް  ނުވުމުގެ ސަބަބުން،ފައ  ކުރެވ ހައްލު  ޚ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދ ން ފަރާތް މެދުވެރ ކޮށް

 އެއް  ހާސް އެއް ސާޅީސް ސަތޭކަ ށް)އަ 841,196 ދަުއލަތުންހޯދަންޖެހ ، މެދުވެރ ކޮށް އެހެން ފަރާތެއް ކެއުމުގެ އ ންތ ޒާމް 
  އ ތުރަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހ ފައ ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ރުފ ޔާ( ހައެއް ނުވަދ ހަ ސަތޭކަ

 އ ޞްލާޙްކުރަން ލަފާދޭގޮތް 

ޙަވާލުކުރުމުގައ ، ދައުލަތުގެ  އްމަސައްކަތެ ށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެރުފ ޔާއަ 35,000މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީެގ އަގާއެކު( )ހ( 
ދުމަށްފަުހ ގައ  ބަޔާން ޮކށްފައ ވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އ ުޢލާންކޮށް ައންދާސީ ހ ސާބު ހޯ ގެ )ހ( 10.31މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ 

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތާއ  ހަާވލުކޮށްގެން ކުރ އަށް ގެންދ އުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގައ   )ޅ( 10.52އެއްވެސް ފަރާތަކާއ  މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ކުރ ން ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ( ށ)
 ތައްޔާރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް އެ ފަރާަތކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް 

 ހުޅުލާމޭގައ  ސ ންތެޓ ކް ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދާ ޚ ލާފަށް ކޮށްފައ ވުން  .3

ރުފ ޔާއ ން ފެށ ގެން  1,500,000( ތަކެތީގެ އަގާއ އެކު)މަސައްކަތުގެ އަގު ގައ ،  8.25ލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ދައުލަތުގެ މާ
. ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވެއެވެ މަތީގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާީނ ޓެންޑަރ އ ެވލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށައަޅައ ގެން

 އ ،ގަ( ނ) 8.15ގެ ( R-141/2015)ވަނަ އ ސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއ ދު  11އަދ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް 
ނޑައަޅާ ވަކ  ވަޒީ ރުންގެ މަޖ ލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖ ލީހުގެ އ ޤްތ ޞާދީ ކަންކަމާއ  ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނުވަތަ ކައުންސ ލުން ކަ

ގައ ވާ ފަދައ ން ޓެންޑަރ އ ވަލުއޭޝަން ބޯޑަށް  8.25އ ދުގެ ޑްކުރުމަކާއ  ނުލައ  އަދ  އެ ގަވާޙާއްސަ މަޝްރޫޢްތައް ބ 
ކާއ  ނުވަތަ ޯމލްޑ ވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައ  ަނ ކުންފުންޏަސަރުކާރުެގ މެޖޯރ ޓީ ހ އްސާ އޮންހުށައެޅުމަކާއ  ނުލާ، 

ކަށް ނުވަތަ ގައުމީ ޖަމ އްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްކަމަށް މެޖޯރ ޓީ ހ އްސާ ހ މެނޭ ކުންފުްނޏަލ ސްޓްކޮށްފައ ވާ ސަރުކާރުގެ 
ގެން އެ މަސައްކަތް ކުރެވ ދާނެ ކަމާއ ، އަދ  އެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މުއައްސަސާއަކާއ  ހަވާލުކޮށް

ހ މެނޭގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖ ލީހުގެ  ފަރާތް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް އަގާއ ، މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއ ، އެ މަސައްކަތުގެ ކުރަންވާނީ،
ހުށައަޅައ ، ވަޒީރުންގެ މަޖ ލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ  އ ޤްތ ޞާދީ ކަންކަމާއ ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނުވަތަ ކައުންސ ލަށް އެ މައުލޫމާތު

 .ވެމަޖ ލީހުގެ އ ޤްތ ސާދީ ކަންކަމާއ  ބެހޭ ކޮމ ޓީ ނުވަތަ ކައުންސ ލްގެ ހުއްދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގައ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވެއެ

ނޑުގެ ފަސްގަނޑު މާއ  އަދ  ޓްރެކް ސަރަހުޅުމާލޭގައ  ސ ންތެޓ ކް ޓްރެކެއް އެޅުއެހެންނަމަވެސް،  ހައްދު ހ މެނޭ ފުޓްބޯޅަ ދަ
 )ސާދަ މ ލ އަން ފަސް ސަތޭކަ އެއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާރަ( ރުފ ޔާއަށް  14,501,618 ކުރުމަށް، ލެވަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
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ހަވާލުކުރުމުގައ ، މަތީގައ   އ ކުންފުންޏަކާޗައ ނާގެ  މެދުވެރ ކޮށް (އެލް.ސީ.އޭ.އެމްކޮމްޕެނީ ލ މ ޓެޑް ) މޯލްޑ ވްސް އެއާޕޯރޓްސް
ަފއ  ނުވާއ ރު، މ  މަސައްކަތާއ  ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވަޒީރުންގެ ޓެންޑަރ އ ވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށައަޅާއެވާ ގޮތުގެ މަތ ން، 

ވާކަން ެގ ހުއްދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދާފައ ނުއެފަރާތުމަޖ ލީހުގެ އ ޤްތ ޞާީދ ކަންކަމާއ ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނުވަތަ ކަުއންސ ލަްށ ހުށައަޅައ ، 
  .ފާހަގަކުރަމެވެ

ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް ގެނެވުނު އ ސްލާހުގެ ރޫހަކީ ދައުލަތުގެ މެޖޯރ ޓީ ހ އްސާ އެކުލެވޭ ކުންފުނ ތަކުން ކުރާ 
ނޑު ވ ޔަފާރ ،އެކުންފުންޏެއްގެ   ތައް  އެކުންފުޏެއްގެ އަމ އްލަ ވަސީލަތްނުވަތަ އެކްޕަޓީސް ލ ބ ފައ ވާ ކަންކަމުގައ  މައ ގަ

ވީނަމަވެސް،  ކަމަށް ންކުރުމަސައްކަތް އަވަސް މ ނެއްގައ  ކުޑަ އަދ  ފައ ދާ ހުރ  ގޮތަކަށް  ރަދުޚަ މުޅ  ދައުލަތައް  ބޭނުންކޮށްެގން
އ ން  އެލް.ސީ.އޭ.އެމްއަކީ މ ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ތަޖުރ ބާ ހުރ  ކުންުފންޏެއް ނޫންކަާމއ ،  އެލް.ސީ.އޭ.އެމް

އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ، މަސައްކަތް ހަގީގަތުގައ  ހަވާލުކުރަން ބޭނުްނވަނީއަދާކޮށްފައ ވަނީ ހަމައެކަނ  މެދުވެރ އެއްގެ ދައުރުކަމާއ ، 
ސަސާތަކާ އެކު އަމ  މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މު ،ދ ޔަ ޗައ ނާގެ ކުންފުންޏަކާ ކަންމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެން

އާއ  އެލް .ސީ.އޭ.އެމްދ  މ  ަމސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މ ނ ސްްޓރީ އާއ  އަ .ކުރެވ ފައ ހުރ  ލ ޔެކ ޔުްނތަކުން ހާމަވެއެވެބަދަލު 
 8.22އެއްގައ  ސޮއ ކޮށްފައ  ވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ' މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑ ންގ'ދެމެދު 

މ ނ ސްޓްރީ އާއ   އެހެންކަމުންގައ ވާ ގޮތަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައ   އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައ  ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ފަހުން ިލބިދާނެ ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއ  ގެ ހައްގުތަާކއ  މަސްއޫލ އްޔަތު ތަކަކީ ކޮބައ ކަމާއ ،  އެލް.ސީ.އޭ.އެމް

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ގެއްލުމެއް

  ވަނަ މާއްދާ  1.2 ގެ ޔޫ.އޯ.އެމް  ސޮއ ކޮށްފައ ވާ ދެމެދު އާއ   އެލް.ސީ.އޭ.އެމް އާއ  މ ނ ސްޓްރީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް މ 
 އަދި ، މާއ ވާނޭކަހޯދަން  ސެޓްފ ކެޓް ކަމުގެ ނ ންމ  މަސައްކަތް އ ގަ (ދައުރު މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ)

މަސައްކަތް  ،ބަޔާންކޮށްފައ  ވީނަމަވެސް ކަމަށް ދުވަސް 120 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ ގައ  މާއްދާ ވަނަ 3 ގެ ޔޫ.އޯ.އެމް
ނެތްކަން  ކަށަވަރުކުރެވެން ނ ންމ ކަން މަސައްކަތްނ ންމ  ތާރީޚް އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ  

 އެލް.ސީ.އޭ.އެމް ( ގައ ،ދައުރު މ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ)ވަނަ މާއްދާ  1.2ގެ  ޔޫ.އޯ.އެމްއަދ ،  ފާހަގަކުރަމެވެ.
 އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއެއް ހޯުދމަށްފަހު މ ނ ސްޓްރީއަށް ހުށަހަަޅން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައ  1 ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ކ ބައ ން އ ން

އެހެންކަމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުެގ  އެއް މ ނ ސްޓްރީން ހޯދާފައ ނުވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.ވޮރެންޓީ ފަދަވީނަމަވެސް މ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ހޯދަން ދަތ ތަކެއް މެދުވެރ  ވެދާނެކަންމުގެ ަބދަލު ގެއްލު ލ ބ ާދނެސަބަބުން 

 އ ޞްލާޙްކުރަން ލަފާދޭގޮތް 

 އަގު ގެގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތުގެ ަމތ ން، ޕްރޮކ އުމަންޓް 10.10ގެ (R-20/2017) އްޔަތުގެ ގަާވއ ދުދައުލަތުގެ މާލ )ހ( 
 ނެޝަނަލް ،ހުއްދަދޭނީ ކުރުމަށް އެކަމެއް  ،ބޮޑުނަމަ ރުފ ޔާއަށްވުރެ ދ ވެހ  ( ސަތޭކަ ހާސް ފަސް މ ލ އަން ދެ )  2,500,000

 އ ސްވެރ ޔާ ކަމުގައ  ދަންނަވަމެވެ. އެންމެ އޮފީހުގެ އެ އެއްގޮތަށް ނ ންމުމާ ޯބޑުގެ އެ ،ހުށަހަޅައ  ބޯޑަށް ޓެންޑަރ

ހ އްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ުނވަތަ މޯލްޑ ވްސް ސްޓޮކް ސަރުކާރުގެ މެޖޯރ ޓީ ، އާންމުކޮްށ ބީލަަމށް ހުޅުާވނުލައ )ށ( 
އެކްސްޗޭންޖްގައ  ލ ސްޓުކޮށްފައ ވާ ސަރުކާރުގެ ހ އްސާ ހ މެނޭ ކުންފުންޏަކާ  ނުވަތަ ޤައުމީ ޖަމްޢ އްޔާއެއް ނުވަތަ 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ މަ،  ކުރަން ބޭނުންނަ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މުއައްސަސާއަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް
ނޑައެ މަސައްކަތުގެ  ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް،ގެ )ހ(  10.27އުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަގެ ޅުމަށް ދަފަރާތެއް ކަ
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 ،ހަޅައ  ބާވަތާއ ، މަސައްކަތުގެ އަގާއ ، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހ މެނޭގޮތަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަ
 .ލަފާގެ މަތ ން އެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދުމަްށފަހުގައެވެ އޮފް ފ ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ނ ސްޓަރ

ގައ   )ޅ( 10.52އެއްވެސް ފަރާތަކާއ  މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރުމުގެ ކުރ ން ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ )ށ( 
 ތައްޔާރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެ ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް  އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް

ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތ  ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައ   ސްވ މ ންގ ޕްލެޓްފޯމް އަދ  ވޯޓަރ ޕާރކް  .4
 ކޮށްފައ  ނުވުން  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދާއ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

އް ހެދުމަށާއ ، މާލެ، ހުޅުމާެލ ޕްލެޓްފޯމެ ސްވ މ ންގ ގ.ދ ތ ނަދޫގައ މެދުވެރ ކޮށް  ސްވ މ ންގ އެސޯސ އޭޝަން އޮފް މޯލްޑ ވްސް
 ،ތަކަށް ބަޖެޓުކޮށްފައ ވާ ބައ ންމ ނ ސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ވޯޓަރ ޕާކެއް ހެދުމަށް، އަދ  ތ ނަދޫގައ 
އެސޯސ އޭޝަން އަށް ދީފައ ވާއ ރު،  އެސަތޭކަ އައްޑ ހަ ހަތެއް( ރުފ ޔާ  )ދެ މ ލ އަން ދުއ ސައްތަ ފަސް ހާސް ހަތް 2,205,787

ދައުލަތުގެ  ،އެގޮތުން އުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދާއ  އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މ  މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައ ވަނީ ދަ
ރުފ ޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ،  1,500,000 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައ  8.25މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ 

ނޑައަޅާ ނީ ޓެންޑަރ އ ވެލުއޭޝަން ބޯަޑށް ހުށަހަޅައ ގެން ކަމަށް އެ މަސައްކަތެއްކޮށްދ ނުމަށް އެްނމެ ރަނގަޅު ފަރާތެއް ކަ
މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޓެންަޑރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ުހށަަހޅައިގެންކަން އޮޑިޓަރުންނަށް ، ވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައ 

ވަޒީރުންގެ މަޖ ލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖ ލީހުގެ ، އަދ  .ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
ނޑައަޅާ ވަކ  ޙާއްސަ މަޝްރޫޢްތައް ބ އ ޤްތ ޞާދީ ކަންކަމާއ  ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނު ޑްކުރުމަކާއ  ނުލާ އަދ  ވަތަ ކައުންސ ލުން ކަ

ގައ ވާ ފަދައ ން ޓެންޑަރ އ ވަލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށައެޅުމަކާއ  ނުލާ، ސަރުކާރުގެ  8.25އ ދުގެ ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާ
އެކްސްޗޭންޖުގައ  ލ ސްޓްކޮށްފައ ވާ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރ ޓީ  ކާއ  ނުވަތަ މޯލްޑ ވްސް ސްޓޮކްނަ ކުންފުންޏަމެޖޯރ ޓީ ހ އްސާ އޮން

ހ އްސާ ހ މެނޭ ކުންފުންޔަކަށް ނުވަތަ ގައުމީ ޖަމ އްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މުއައްސަސާއަކާއ  
 އަގާއ ، މަސައްކަތުގެ ބާަވތާއ ، މަސައްކަތުގެއެ  އަދ  އެ މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރަންވާނީ،ކުރެވ ދާެނ ކަމާއ   ހަވާލުކޮށްގެން
ހ މެނޭގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖ ލީހުގެ އ ޤްތ ޞާދީ ކަންކަމާއ ގުޅޭ ކޮމ ޓީ ނުވަތަ ކައުންސ ލަށް އެ  ފަރާތް  ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް

ވަނަ އ ސްލާޙް  11ޔަތުގެ ގަވާއ ދަށް ހުއްދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގައ  ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލ އްއެފަރާތުގެ ، މައުލޫމާތު ހުށައަޅައ 
 މ  މަސައްކަތް ،  ބަޔާންކޮށްފައ ވީ ނަމަވެސް ގައ ( ނ)ގެ ވަނަ މާއްދާ  8.15ގެ ( R-141/2015)ގެނައުމުގެ ގަވާއ ދު 

ސްވ މ ންގ ، ހަވާލުކުރުމުގައ  އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައ ވާކަން ލ ޔެކ ޔުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. އަދ 
 އ ތުރު ފަރާތަކުން، ަތކެތ  ރާއްޖެއ ން ބޭރުން ގެނެސްަފއ ވާއ ރު އ ން މ  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  އެސޯސ އޭޝަން އޮފް މޯލްޑ ވްސް

ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ  ،މ  މަސައްކަތް ކުރެވ ފައ  ވަނީ . އެހެންކަުމންެނތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ އަގު ބަލާފައ ވާކަން އެނގެން
  ނެތްކަން ފާހަގަކުަރމެވެ.ކަަށވަރުކުރެވެން ދައުލަތަލަށް އެންމެ މަންފާހުރ  ގޮތަށްކަން، ތަށްގަވާއ ދާ އެއްގޮ

 އ ޞްލާޙްކުރަން ލަފާދޭގޮތް 

 35,000ޕްރޮކ އުމަންޓެއްގެ އަގު ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތުގެ މަތ ން،  10.10އްޔަތުގެ ަގވާއ ދުގެ ދައުލަތުގެ މާލ )ހ( 

 ވުރެ ބޮޑު  ރުފ ޔާއަށް ( ސަތޭކަ ާހސްދެ މ ލ އަން ފަސް ) 2,500,000ދ ވެހ  ުރފ ޔާއ ން ފެށ ގެން ( ތ ރީސް ފަސް ހާސް)
ބ ޑްކޮމ ޓީްނ ނ ންމާ ގޮތެއްގެމަތ ން، އެ ޮއފީހެއްގެ އެންމެ އ ސްވެރ ޔާ އޮފީހުެގ ނުވާނަމަ، އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ، 

 ކަމުގައ  ދަންނަވަމެވެ. އްނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަދީފައ ވާ ފަރާތެ 
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ސަރުކާރުގެ މެޖޯރ ޓީ ހ އްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ުނވަތަ މޯލްޑ ވްސް ސްޓޮކް ، އާންމުކޮްށ ބީލަަމށް ހުޅުާވނުލައ )ށ( 
އެކްސްޗޭންޖްގައ  ލ ސްޓުކޮށްފައ ވާ ސަރުކާރުގެ ހ އްސާ ހ މެނޭ ކުންފުންޏަކާ  ނުވަތަ ޤައުމީ ޖަމްޢ އްޔާއެއް ނުވަތަ 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ  ކުރަން ބޭނުންަނމަ، ށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މުއައްސަސާއަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްޖަމާޢަތެއްކަމަ
ނޑައެ މަސައްކަތުގެ  ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތަށް،ގެ )ހ(  10.27އުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދަގެ ޅުމަށް ދަފަރާތެއް ކަ

 ،ބާވަތާއ ، މަސައްކަތުގެ އަގާއ ، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހ މެނޭގޮތަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައ  
 ދަންނަވަމެވެ. ދަ ލ ޔުމަކުން ހޯދުމަށް ލަފާގެ މަތ ން އެ ބޯޑުގެ ހުއް އޮފް ފ ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ނ ސްޓަރ

 ށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައ ވުން ލާނު ނުކޮ އ ޢު  .5

ރުފ ޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެތަކެތ  ގަންނަންވާނީ އާންމުޮކށް  25,000ލަ އަގު ހަރާ ގަންނަން ޖެހޭ ތަެކތީގެ ޖުމުއެއްފަ
ބަޔާންކޮށްފައ   ގައ  8.15ވާއ ދުގެ ގަަދޢުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ކަމަށް އ ޢުލާންކޮށްގެން ލ ބޭ އަންދާސީ ހ ސާބުތައް ބަލައ ެގން 

 ހޯދާފައ ވާ ބައެއް ޚ ދުމަތްތައް  ން)އެން.ސީ.އޭ( އ  އާރޓްސް ދ  ފޯރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލްވަނަ އަހަރު  2016ވީނަމަވެސް، 
އޮލ މްޕަސް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް އަމ އްލަ ކުންުފންޏަކާ  ،މ  މާއްދާ އާއ  ޚ ލާފަށް ހޯދާފައ ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މ ޮގތުން 

އޮގަސްޓް  19މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ގައ  އެފަރާތާއ  އެން.ސީ.އޭ އާއ  ދެމެދު ވެފައ ފާ  2014އޮގަސްޓް  19މަށް ޙަވާލު ކުރު
މަަސއްކަތް ކުރ ޔަށް ގެންދ އުމަށް އ ޢުލާނުކޮށް ބ ޑް މަރުަހލާ ނ މ  ބަޔަކާއ  ހަވާލުކުރެވެންދެން އަލުން  ،ގައ  ހަމަވުމުން 2015

.ސީ.އޭ އ ން އެއަށްފަހުވެސް އެން، އަންގާަފއ ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގައ  އެފަރާތަށް 2015އޮގަސްޓް  30އެން.ސީ.އޭ އ ން 
ޙަވާލުކޮށްގެން އެ އެފަރާތާއ  ބ ޑް މަރުހަލާ ކުރ އަށް ގެންޮގސްފައ  ނުވާކަމާއ  އަދ  އެއްބަސްވުން އާ ކުރުމަކާއ  ނުލައ  

އެ ފަރާތާ އެކު ގައ   2016އޮގަސްޓް  8އަހަރު ފަހުން  1ކުރަމެވެ. އަދ  އޭގެ މަސައްކަތް ކުރ އަށް ގެންގޮސްފައ ވާކަން ފާހަގަ
ބ ޑް މަރުހަލާ ކުރ އަްށ  އާއްމުކޮށް އ އުލާންކޮށް އަދ  ، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައ  ވަނީެވސްތައްޔާރު ކުރެވ  އެއްބަސްވުމެއް 

)އެއް ސަތޭކަ ތ ރީސް އަށް ހާސް(  138,000ލަ ތެރޭ ޖުމުއަހަރު  1ސައްކަތަށް ާފހަގަކުރަމެވެ. މ  މަގެންދ އުމަކާއ  ނުލާކަން 
ރުފ ޔާ ހޭދަ ކޮށްފައ ވާއ ރު، ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދާއ  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައ  ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ، މ  

 ވެ.ޚ ދުމަތް ހޯދ ފައ ވަނީ ދައުލަތަށް އެއްމެ ފައ ދާ ހުރ  ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަުކރަމެ

 އ ޞްލާޙްކުރަން ލަފާދޭގޮތް 
ޙަވާލުކުރުމުގައ ، ދައުލަތުގެ  އްމަސައްކަތެ ށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެރުފ ޔާއަ 35,000މަސައްކަތުގެ އަގު )ތަކެތީގެ އަގާއެކު( 

ދުމަށްފަުހ ގައ  ބަޔާން ޮކށްފައ ވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އ ުޢލާންކޮށް ައންދާސީ ހ ސާބު ހޯ ގެ )ހ( 10.31މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ 
 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތާއ  ހަާވލުކޮށްގެން ކުރ އަށް ގެންދ އުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައ  ކުރެވ ދާނެ މަސައްކަތްތައް ބައ ބައ  ކޮށްގެން ވަކ  މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައ  ކޮށްފައ ވުން  .6

ގެއްލޭގޮތަށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައ  ބެލޭ ކަންތަްއތައް ވަކ ވަކ  ނުކުރުމަށާއ ،  ޕްރޮކ އުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާދަވެރ ކަން
ޕްރޮކ އުމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ހ ނގާނޭ ޚަރަދާއ  އޭގެ މަންފާ ެއންމެ ފުރ ހަމަ ގޮތުގައ  ހޯދުމަށްަޓކައ  ވީވަރަކުން ޕްރޮކ އޮރ 

ވަަނ  36ވަނަ ާބބުގެ  15މަށް ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ޚ ދުމަތް ނުަވތަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލު ،ކުރަންޖެހޭ ތަކެތ 
 2016 ންއ  އާރޓްސް ދ  ފޯރ ސެްނޓަރ ނޭޝަނަލް( ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ  ީވނަމަެވސް، 2( އަދ  )1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ކޮށްފައ ވާކަން  ގޮތުގައ  މުއާމަލާްތަތކުގެ ވަކ ވަކ ބައ  ބަޔަށް ަބހާލައ ގެން  ހޯދުމުގައ  ޚ ދުމަްތތައް ތަކެއްޗާއ ވަނަ އަހަރު 

http://www.audit.gov.mv/
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14 ގެ  36ސަފުހާ   

ރުފ ޔާއަށް ވުރެ  25,000ގައ ،  8.15ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގެ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މ ކަން މ ގޮތަށް ކޮށްފައ ވަނީ، 
ނުކޮްށ  ފައ ވާތީ، އ ޢުާލންއަގު ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަން ޭބނުން ވެއްޖެނަމަ އާއްމުކޮށް އ އުާލން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

 214,981މ ގޮތުން، އޮލ ންޕަސް މަރާމާތު ކުރުމަށް  މ  މަސައްކަތްތައް ކުރ އަށް ގެންދ އުމުގެ ބޭނުމުގައ ކަން ފާހަގަުކރަމެވެ.
ޔަްށ ބަ 10)ދުއ ސައްތަ ސާދަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ އަށްޑ ހަ އެކެއް( ރުފ ޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައ ވާއ ރު، މ  މަސައްކަތް ކޮށްފައ ވަނީ 

ގެ ރ ޕްލޭސްމަންޓް  ވަޔަރ ކާރޓެއ ން  ބަހާލައ ގެން އެއް ފަރާތެއް މެދުެވރ ކޮށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދ ، އޮލ މްޕަހުގެ މެކޭނ ކަލް
ބަޔަކަށް ބަހާލައ  އެއް  2)ސާޅީސް ފަސް ހާސް( ރުފ ޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައ ވާއ ރު މ  މަސައްކަތްވެސް  45,000މަސައްކަތަށް 

ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ގަވާއ ދުގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތާއ  ޚ ލާފަށް  ފަރާތެއް މެދުވެރ ކޮށް ކޮށްފައ ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ށްަކން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން އް ކޮށްފައ ވަނީ ދައުަލތަށް އެންމެ ފައ ދާ ހުރ ގޮތަމަސައްކަތް ކުރުވާފައ ވާތީ، މ  މަސައްކަތްތަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އ ޞްލާޙްކުރަން ލަފާދޭގޮތް 
( ގައ  ވާގޮަތށް، އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައ  ބެލޭ ށވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދ  ) 10.29)ހ( ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ ަގވާއ ދުގެ 

ވަކ  ނުކުރުމަާށއ ، ޕްރޮކ އުމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ހ ނގާނޭ ޚަރަދާއ  އޭގެ މަްނފާ އެންމެ ފުރ ހަމަ ގޮތުގައ  ކަންތައްތައް ވަކ 
ހޯދުމަށްޓަކައ  ވީވަރަކުން ޕްރޮކ އޮރ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތ ، ޚ ދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްަލއ ގެން ކުރ އަށް ގެންދ އުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.

ރުފ ޔާ ައށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެތަެކތ  ގަތުުމގައ  ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތުގެ  35,000)ށ( އެއްފަހަރާ ަގންނަ ތަކެތީގެ ޖުމުލަ އަގު 
ންމުކޮށް އ ޢުލާންޮކށް އަންދާސީ ހ ސާބު ހޯދުމަށްފަހު ޢާގޮތަށް ބަޔާން ކޮށްފައ ވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައ  10.31ގަވާއ ދުގެ 

 .ވާ ފަރާތާއ  ހަާވލުކޮށްގެން ކުރ އަށް ގެންދ އުމަށް ދަންނަވަމެވެއެންމެ އެކަށީގެން

ހަރުމުދަލާއ  ހަރުމުދަލުގެ ހ ސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައ  ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް  .7

 ރަޖ ސްޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ ހ ނގަމުންދާ ބައެއް އ ދާރާަތކުގެ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއ  އެ މ ނ ސްޓްރީގެ ދަށުން މ ނ ސްޓްރީ
މ ގޮތުން  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ ފައ  ނުވާކަން  އެއްގޮތަށް އާއ  ބާބު ވަނަ 7 ގަވާއ ދުގެ މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ރޭންޑް، މޮޑެލް، ސީރ އަލް ބް ) ލްޞީތަފް ބައެއް މުދަލުގެ ،ތަނުގައ  ހުރ  ބައެއް މުދާ ރަޖ ސްޓްރީގައ  ހ މަނާފައ  ނުވުމާއ 
ކ ޔާފައ ވާ ނީލަން  އަހަރު ތެރޭ ،މުދަލުގެ އަގު ހ މަނާފައ  ނުވާކަމާއ  އަދ ފަދަ މަޢުލޫމާތު(   މުދާ ލ ބުނު  ތާރީޚް، ،ބަރުނަން

ތަނުގައި ހުރި ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ކޯޑު ، އަދ  ފާހަަގކުރެވުނެވެ.ހަރުމުދާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖ ސްޓްރީއ ން އުނ ކޮށްފައ ނުވާކަން 
 ބ ނާކޮށް ގުޅޭ މަސްރޫޢުތަކާ ތަރައްޤީގެ ހ ންގަމުންދާ މ ނ ސްޓްރީންމީގެ އ ތުރުން، ހަގަކުރެވުނެވެ. ޖަހާފައ  ނުވާކަން ފާނަންބަރު 
 ގޮތައް ދެނެގަނޭވޭނެ ވަކ ން ބާޔާނުގައ  މ ލްކ އްޔާތުގެ ތަފްޞީލު (ޕްރޮގްރެސް އ ން ވޯކް) މުދަލުގެ ހަރު ހުރ  ނުނ މ 

 ޓްރާސްފަރ މުދަލަށް ހަރު ،އަގު ލަޖުމު ތަކުގެ މަޝްރޫޢު ނ މުނު ތެރޭ އަހަރު ފާހަގަކުރަމެވެ. މ ގޮތުންހ މަނާފައ ނުވާކަން 
މާލީ  އަގު އަދ  ދައުލަތުގެ އެހެނ ހެން އ ދާރާތަކުގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު ހަރު މުދަލުގެ އަގު ކުރެވުނު

 .ެނތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ އެނގެންބަޔާންތަކުން 

ގައ  ( ރ) ގެ 7.11 ގަވާއ ުދގެ މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ހުރ ތޯ ހަމައަށް އަދ ، ތަނުގައ  ުހންނަންެޖހޭ ުހރ ހާ ތަކެތ 
 ކޮށްފައ  ނުވާކަންެވސް ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޗެކުކޮށް ކަށަވަރު އެއްފަހަރު އަހަރަކު ަމދުވެގެން މަތ ން ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގޮތުގެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
















































ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3939 332
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