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، ަބޖެުޓްނ މްަސޯދިނަފަހާރިއިއްނީޖުނ ެއޅިަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓްނ ަޚަރުދޮކްށގެްނ ަބނެދަފިއވާ 
ިއްނީޖުނަތްއ ޫދުކެރުވުނ ަފާރތަްތުކްނ  ޯހދަާފއިވާ ބޭުރގެ ެއހީެގ ަދުށްނ ަޚަރުދޮކްށގެްނާނިއ ައިދ 

 ރިޕޯޓް  ަފއިާސއާގުޅޭ ޚާްއަޞ ޮއިޑޓް  ަދްއަކްނޖެހޭ ަދުއލަަތްށ ައނުބާރ 

 

 ތަޢ ރަފުހ. 

ބޭރުގެ އެހީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނ އި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދެފައިވ  މަސްދޯނި ފަހަރ އި،  ،އޮޑިޓަކީމި 
އިންޖީނުތައް ދޫކުރެވުނު ފަރ ތްތަކުން ދައުލަތަށް އަނބުރ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ދައްކަމުން ގެންދ  ގޮތ އި ހޯދ ފައިވ  ދަށުން 
)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން  2007/4ޤ ނޫނު ނަންބަރު ފިޔަވަޅުތައް ބެލުމަށް،   ފަރ ތްތަކ  މެދު އަޅ ފައިވ ނުދައްކ  ހުރި ފައިސ  
 ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ޚ އްޞަ އޮޑިޓެކެވެ. ،ކުރެވުނު

ޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމ އެކު، މި އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ  މަތިން މި ރިޕޯޓު ރައީސުލް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ގުޅޭގޮތުން އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ހެޅޭނެއެވެ. ހުށަ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށްދިން ޢުމަލިޔެކިއުންތަކ އި އެ  މި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވި މުހިއްމު ލިޔެކިއުންތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށް ދީފައިވ ތީ،
 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކަށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ސ ސީއ އި އޮޑިޓް ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހެޅުުމގެ މި ރިޕޯޓު، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަ
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvއިތުރުން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

 ތަޢ ރަފު  މަޝްރޫޢުގެށ. 

ދިވެހިރ އްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތު ކުރިއަރުވައި މި އޮޑިޓްގައި ބަލ ފައިވ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 
ގެ  އަހަރ  ދެމެދުނަވަ  2003 ވަނަ އަހަރ އި  1990ން އިށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރތަރައްޤީކުރުމަ 
އ އި އެކައުންޓް  291އެކައުންޓް ނަންބަރު ން ޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  އަހަރުތަކުގައި
ނަށް ދޫކުރުމަށް ހިންގި ގެ ދަށުން، ފަހުން އަގު ދައްކ  ގޮތަށް އިންޖީނު އެޅި މަސްދޯނިފަހަރު މަސްވެރިން 680ނަންބަރު 

އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން، އެކައުންޓް ނަންަބރު  ހޯދި ރުގެ އެހީގެ ދަށުން ބޭއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނ އި މަޝްރޫޢުތަކ 
ގެ ދަށުން، މަސް ދޯނި ފަހަރުގައި އެޅުމަށް އޮޑިވެރިންނަށް  944އަދި އެކައުންޓް ނަންބަރު  680އ އި އެކައުންޓް ނަންބަރު  216
އިންޖީނު  39އިންޖީނު އެޅި މަސްދޯންޏ އި  75މުލަ ވެ. މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ޖުޖީނު ދޫކުރުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުތަކެއިން

މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވ  މަސްދޯނިފަހަރަށ އި މަސްދޯނިފަހަރުގައި އެޅުމަށް މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 
ންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އިންޖީނުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ބަލައިގަތުމ އި ހިސ ބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމު

 އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.

1ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ )

އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.
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ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.ފައިވ ނީ ތިރީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ލ ބަލ  ،މި އޮޑިޓްގައި

 ުރިންނަށް ދޫކުރި ގެ ދަށުން ފަހުން އަގު ދައްކ  ގޮތަށް މަސްވެ 680އ އި އެކައުންޓް ނަންބަރު  291އެކައުންޓް ނަންބަރ
އަދި އެކައުންޓް  275އ އި އެކައުންޓް ނަންބަރު  216އިންޖީނު އެޅި މަސްދޯނިފަހަރުގެ އަގަށ އި އަދި އެކައުންޓް ނަންބަރު 

 ނުތަކުގެ އަގަށް މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރި އިންޖީ އެޅުމަށް ކަންކުރ  އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސްވެރިގެ ދަށުން  944ނަންބަރު 
ން.ނުލިބި ހުރި ފައިސ ގެ މިންވަރު ބެލު ދައްކަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމ އި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ 

 ިލިބުނު ފަރ ތްތަކ އި ހަރު އިންޖީނު އެޅި މަސްދޯނި ފަ އެޅުމަށް ދޫކުރެވުނު އިންޖީނުތަކ އިމަސްވެރިކަންކުރ  އުޅަނދުފަހަރުގައ
ލަތަށް އަނބުރ  ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއ  ދެމެދު ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ދައު

އް އަޅަމުން ވަޅުތަދައްކަމުން ނުގެންދ  ފަރ ތްތަކުން ފައިސ  ހޯދުމަށް ކަމ ބެހޭ މުއައްސަސ ތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ
ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބެލުން.

ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް  ގެންގުޅެފައިވ  ހަމަތަކ އި އޮޑިޓް ކުރުމުގައި  . އޮޑިޓް ރ

ނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަ  ނޑުތަކ އި، ހަމަތަކ އި، މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި އޮފީހުން މިފަދަ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް ކަ
ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ  އުޞޫލުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތުން މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓ 

ހ  ލިޔެކިއުންތަްއ ން ލިބެންހުރި ހުރިފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ންޑް އެގްރިކަލްޗަރއ އި ފިޝަރީޒް އެއޮފް 
ރ ތްތަކުން ލިބެންހުރި ބަލައި ދިރ ސ ކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތ  ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނ  އިންޓަވިއުކޮށް އެފަ 

ފިޝަރީޒް އެންްޑ ފް އޮމިނިސްޓްރީ އ އްމު ކުރުމުގެ ކުރިން  ރިޕޯޓް ވިފައިވ ނެއެވެ. މި މައުލޫމ ތ އި ލިޔެކިޔުންތައް ދިރ ސ ކުރެ
  ރިޕޯޓް ހިއްސ ކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. މި  އ  މިނިސްޓްރީ ބަހެއް ހޯދުމަށް އެ  ގެއެގްރިކަލްޗަރ
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 . އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލ ސ  ބ

ސްދޯނިފަހަުރ މަ ގ އި އަޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދެގެން އެކި ފަރ ތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  މަސްދޯނިފަހަރުގެދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  .1
 ދަށުން ހޯދ ފަިއވ  ނ އި ބޭރުގެ އެހީގެޚަރަދުކޮށްގެން  އޮޑިވެރިންނަށް ދޫކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ގައި އެޅުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ފަރ ތަކުން  55އިން ހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެފައިސ  ދައްކަންޖެ ގަށް ދައުލަތަށް އިންޖީނުތަކުގެ އަ
ގައި އެއްވެސް މީގެ ތެރޭ ކަންޖެހިފައިވ ކަމ އިމިލިއަން ރުފިޔ  ދައް 24.63ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 

ނަ ދުވަސްވެފައިވ  ގިއަހަރަށްވުރެ  ތ  ފަސްވ ފައިސ  ދެއްކުން ހުޓ ލ ފައި ފަރ ތަކ އި  ދައްކ ފައިނުވ  ތިން ފައިސ އެއް 
 ފ ހަގަކުރެވުން. ފަރ ތެއް ހިމެނޭކަން 34

ވަނަ އަހަރުގެ  2013 އަހަރުގެ މުއްދަތު 10މަސްދޯނިފަހަރުތަކުގެ އަގަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކަށް ދެވުނު  .2
 8މަށް ދެވުނު އަގަށް ފައިސ  ދެއްކުނިޔަލަށް ހަމަވެ އަދި މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު އިންޖީނުތަކުގެ 

ފައިސ  ދެއްކުން  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  2006އަހަރުގެ މުއްދަތު 
ވ  ފަރ ތްތަކ އި ެމުދ ހުއްޓ ލ ފައިވ  ފަރ ތްތަކ އި އަދި އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ފައިސ އެއް ދައްކ ފައިނު

ސްދޯނިފަހަރ ިއ މަ ،އުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް ފިަޔވަޅު އެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އިދަ
ނޑައަޅ ފައިވ  އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފި ޔަވަޅު އެޅުްނ އިންޖީނުތައް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކަ

ލަސްވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

އަހަރުން ފެށިގެން  ވަނަ  2015ހަރުގެ އަގ އި އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކުން ފައިސ  ހޯދުމަށް ފަމަސްދޯނި .3
 އަޅަމުން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ފިޔަވަޅު އެކި 

ކޮށްފައިވ  ވަނަ އަހަރ  ދެމެދު، ފަހުން ފައިސ  ދައްކ ގޮތަށް އެކި ފަރ ތްތަކަށް ދޫ 1996ވަނަ އަހަރ އި  1984 .4
ށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވ  އިންޖީނުގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ދައުލަތަށް ލިބިފައިވ ކަން ކަ 120އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ލިޔެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވުން.
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 އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޅ.

 ( އެއްވަނަ ބައި 1)
 ފައިސ   އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތެރެއިން ނުލިބިހުރި ދޯނިތަކުގެ އަގަށ އި އިންޖީނުތަކުގެ 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނ އި ށ އި، ދޫކުރުމަމަސްދޯނިފަހަރު  ފައިވ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދެ ،ބައިގައި ބަލ ލ ފައިވ ނީ މި
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ކުރުމަށްވެރިންނަށް ދޫއޮޑި ކައި ޓަގައި އެޅުމަށް ފަހަރުމަސްދޯނިއިންޖީނުތައް  ހޯދ ފައިވ ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން 

އިވ  އެކިއެކި ގ ފަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިން  2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1990ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން 
ފަހަރ ިއ ދޯނިމަސްއިވ  ދަށުން ދޫކޮށްފަގެ  944އަދި  275، 216، 291، 680ތެރެއިން އެކައުންޓް ނަންބަރު  މަޝްރޫޢުތަކުގެ

 ތެރެއިން ނުލިބި ހުރި ގެންދ  ގޮތުގެ މައްޗަށ އި އެ ފައިސ ގެ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ލިބެުމންދައުލަތަށްއިންޖީނުތަކުގެ އަގަށް، 
 ފައިސ ގެ މައްޗަށެވެ.

އަނބުރ  ފިޔ  މިލިއަން ރު  24.63ގަށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ެގ ތެރެއިން ދޯނިތަކުގެ އަގަށ އި އިންޖީނުތަކުގެ އަ  1.1
 ލިބިފައި ނުވުން 

ން ސަރުކ ރަށް އިންޖީނު އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލު 39ދޯންނ އި އިންޖީނު އެޅި މަސް 75ގެ ދަށުން ޖުމުލަ ތަކުމި މަޝްރޫޢު
ދޯނިފަހަރު މަސްކޮށްފައިވަނީ މި ގޮތުން މަސްދޯނިފަހަރު ދޫ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.އަމިއްލަ އެކި ފަރ ތްތަކަށް އަނބުރ  އަގު ދައްކ ގޮތަށް 

އަހަރުގެ  10ކުގެ ދަށުން އެގްރިމަންޓްތަ ރިކަލްޗަރއ  ދެމެދު ކުރެވުނުފަރ ތްތަކ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްލިބުނު
ނޑައަނބުރ  ތެރޭގައި  އެޅިފައިވ  ދޯނީެގ އަގު ދައްކ ގޮތަށެވެ. އަދި އިންޖީނުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީވެސް އިންޖީނު އެޅުމަށް ކަ
އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  8ށުން އެގްރިމަންޓްތަކުގެ ދަ ރިކަލްޗަރއ  ދެމެދު ކުރެވުނުތ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްވެރިފަރ 

 ގޮތަށެވެ. މަކުރ ހަ ރޭޓްގައި ފައިސ  ދައްކ  ރެސްޓް އިންޓް ގެ  %9އިންޖީނުގެ އަގ އި ނުދެއްކި ބ ކީ ހުންނަ އަގުން އަހަރަކު 

ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1998މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން އިންޖީނު އެޅި މަސްދޯނިފަހަރު 
ރުގެ ނިޔަލަށް ދައްކ  ވަނަ އަހަ 2013ދޫކޮށްފައިވ އިރު އެ މުއްދަތުގައި ދޫކުރެވުނު ދޯނިފަހަރުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  

އިސ  އެއްބަސްވުމ އި ފަސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދޯނިފަހަރުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ނިންމަންޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަ
ވަނަ އަހަރުން  1990އެއްގޮތަށް ބައެއް ފަރ ތްތަކުން ދައްކ ފައިނުވ  ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫތަކުގެ ދަށުން 

މުއްދަތުގައި ދޫކުރެވުނު  ދޫކޮށްފައިވ އިރު އެރުގައި އެޅުމަށް އިންޖީނުތައް މަސްދޯނިފަހަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  1998ފެށިގެން 
ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް  ށްވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ 2006މުގެ މުއްދަތު އިންޖީނުތަކުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ދެއްކު
ނޑައެޅިފައިވ  މުން ގޮސްފައިނުވ ކަމ އި އަދި ފައިސ  ދެއެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް ބައެއް ފަރ ތްތަކުން ފައިސ  ދައްކަ އްކުމަށް ކަ

 .މުއްދަތު ފ އިތުވިއިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިނުވ  ފަރ ތްތައް ތިބިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ

އުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އަގަށް ދަގެ ދަށުން ދޫކުރި ދޯނިފަހަރ އި އިންޖީނުތަކުގެ ތަކުމި މަޝްރޫޢުތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީ 
 ފައިސ ގެ ހިސ ބެވެ. ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިހުރި 2017ސެޕްޓެންބަރު  30ފައިސ ގެ ތެރެއިން 
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މަސްދޯނިފަހަރ އި އިްނޖީނުތަކުެގ ައަގށް ަދއުލަތަްށ ލިބެްނޖެހޭ ަފއިސ ގެ ހިސ ބު: 1ތ ވަލު 

އެކައުންޓް 
ނަންބަރު 

ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ޢަދަދު  ތަފްޞީލް 
ފައިސ  ނުދައްކ  

ޢަދަދު ފަރ ތްތަކުގެ 
ނުލިބިހުރި ފައިސ ގެ 

 ޢަދަދު 
147,112,00072,079,899އިްނޖީުނ އެިޅ ަމސްދޯނިަފހަރު 680
6137,195,1672912,720,233އިްނޖީުނ އެިޅ ަމސްދޯނިަފހަރު 291
19653,0244166,862އިްނޖީނު  216
163,548,736119,000,021އިްނޖީނު  275
4455,0374667,927އިްނޖީނު  944
11448,963,9645524,634,942ޖުމުލަ 

މަަނއިެގްނނެވެ.ނުލިބި ހުިރ ފައިސ ގެ ހިސ ުބކޮށްފައިވަީނ ފަިއސ  ުނދައްކ ހުރި މުްއދަތަްށ ދައްަކންޖެޭހ ިއންޓްެރސްޓް ހި  ނޯޓް:

ށްފައިވ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކޮ 2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1998މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން 
ޖީނުތަކުގެ އަގަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރި އިން 1998ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1990ތަކުގެ އަގަށ އި މަސްދޯނިފަހަރު

މިލިއަން  24.63ލަ ގެ ނިޔަލަށް ޖުމުބަރު މަހުސެޕްޓެންވަނަ އަހަރުގެ  2017ފަރ ތަކުން  55ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ފައިސ  
ރުފިޔ  ދައްކ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ދައްކަމުން  ފައިސ  އެއްވެސް ވަރަކަށް ދޯނިތަކުގެ އަގ އި އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭ ބައެއް ފަރ ތްތަކުން 1.2
 ގޮސްފައިނުވުމ އި ބައެއް ފަރ ތްތަކުން ފައިސ  ދެއްކުން ހުއްޓ ލ ފައިވ ތ  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވުން 

އަހަރުގެ  10ވުނު ދޫކުރި މަސްދޯނިފަހަރުތަކުގެ އަގަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކަށް ދެގެ ދަށުން ތަކު މި މަޝްރޫޢު
ނު އިންޖީނުތަކުގެ  ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވީނަމަވެސް އަދި މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރެވުވަނަ އަހަރުގެ  2013މުއްދަތު 

ވެސް މަސްދޯނިފަހަރ ިއ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވީނަމަ 2006އަހަރުގެ މުއްދަތު  8އަގަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށް ދެވުނު 
ވެސް ވަރަކަށް އެއްފައިސ   ދައްކަންޖެހޭދައުލަތަށް  ފަރ ތްތަކުން އިންޖީނުތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކ  އެއްގޮތަށް ބައެއް

ކަން  ހުއްޓ ލ ފައިވ ފައިސ  ދެއްކުންދައްކ ފައިނުވ ކަމ އި އަދި ބައެއް ފަރ ތްތަކުން ވަކި ވަރަކަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށް ފަހު 
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެ ފަރ ތްތަކުން  ދ އިކުގެ ޢަދަފައިސ  ދައްކަމުން ނުގެންދ  ފަރ ތްތަތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީ އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް 
 ނުދައްކ  ފައިސ  ށް ނިޔަލަ އެ ތ ރީޚްގެ ދައްކަންޖެހިފައިވ  ފައިސ ގެ ހިސ ބ އި ނިޔަލަށް ސެޕްޓެންބަރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2017

 މަޢުލޫމ ތެވެ. ތ ގުޅޭވެފައިވ  މުއްދަ

މުއްދަތ އި ނުިލބިހުރި ަފއިސ ގެ ހިސ ބު ފައިސ  ނުލިިބ ޭހދަވެަފއިވ  : 2ތ ވަލު 

ފައިސ ގެ ޢަދަދު  ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ޢަދަދު  ހޭދަވެފައިވ  މުއްދަތު#
114,317,396ކުޑަފަސް ައހަރަށްވުެރ  )ހ(
93,157,058 ފަސް ައހަރ ިއ ދިހަ ައހަރ  ެދމެދު  )ށ(
156,010,656ައހަރ  ެދމެދު  ރަދިަހ އަަހރ ިއ ފަނަ  )ނ(
2011,149,832 އަަހރަްށުވރެ ިއތުރު  ރަ ފަނަ )ރ(
5524,634,942ޖުމުލަ 

ފަރ ތަކ އި ފައިސ  ދެއްކުން 3ފަރ ތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސ  ނުދައްކ  55މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައި ހިމެނޭ 
ހިމެނޭކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެކި ފަރ ތްތަކ އެކު ކުރެވޭ ފަރ ތް  44އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވ   5ހުޓ ލ ފައިވ ތ  

ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ )
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 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް އެ ފަރ ތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި ގިނަ ދުވަސްވެގެންދ 
 އެކަށީގެންވ  ކަމެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ނަމަ ފައިސ  ހޯދުމަށް ދަތިތަކ  ކުރިމަތިވެ ފައިސ  ނުލިބި ގެއްލިގެންދިއުމަކީ 

އެޅުނ1.3ް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ފައިސ  ފަރ ތްތަކުން ނުގެންދ  ދައްކަމުން ފައިސ  އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމ 
 ލަސްވެފައިވުން 

އި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ތެރޭގަމަސްދޯނިފަހަރުގެ އަގަށ އި އިންޖީނުތަކުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ 
ށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވ  ފައިވ  ފަރ ތްތަކ އި ދިހަ އަހަރަވެފައިސ  ދެއްކުން ހުއްޓ ލ ފައިވ ތ  ފަނަރަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް

އުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ދަ ،ފަރ ތްތަކ އި އަދި ފަސްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވ  ފަރ ތްތައް ތިބި ނަމަވެސް އެ ފަރ ތްތަކުން
ހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެ  ،ފައިސ  ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

ނޑައެޅިފައިވ  އުސޫލުތަކ އިއެޅުމަ ތަކ  އެއްގޮތަށް މުގައިވ  ހަމަފައިސ  ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކ  މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްބަސްވު ށް ކަ
  ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަ 2015ފަރ ތްތަކުން ފައިސ  ހޯދުމަށް   އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ނުދައްކ  ނަމަވެސް މަސްދޯނި ފަހަރުގެ އަގ އި
އިސ  ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފަ 2017އެކި ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 

 ތިން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ސްޓްރީން ކުރިން ދީފައިވ ފަހަރުގެ ފައިސ  ދެއްކުމަށް މިނިމަސްދޯނިއަޅ ފައިވ  ފިޔަަވޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 
ހުގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހ އި  2015ފަރ ތަކަށް  38ހިފ ފައިނުވ  

ރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަ ފައިސ  ދައްކައި ޚަލ ސްކުރުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވުމ އި ފައިސ  ދައްކައި ޚަލ ސްކުރުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވުނު
ގެ އިންޖީނުނުވުމ އި ފޮމީހެއްގެ އަތުން ފައިސ  ހޯދަން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  9

 ށް ފައިސ  ދެއްކުމައި ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ 2016ފަރ ތަކަށް  10އަގު ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން
 އަންގ  ސިޓީ ފޮނުވ ފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަޔަށް އެއްވެސް  ވަނަ އަހަރ  2015ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކުން ފައިސ  ހޯދުމަށް މަސްދޯނިފަހަރ އި އިންޖީނުތަކުގެ 
 2012ނަ އަހަރ އި ވަ 2009ފައިސ  ދެއްކޭނެ ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އަޅ ަފއި ނުވިނަމަވެސް 

 ން ތަފ ތު އެކިފަހަރު ވަނަ އަހަރ  ދެމެދު ހިނގ ފައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއި
މިނިސްޓްރީން ތުން އެ ގޮ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.މަތިން އެކި ފުރުޞަތު ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ފަހިކޮށްދީފައިވ 

އިދ ރީ ޚަރަދ އިއެކު  %50މަސްދޯނިފަހަރު ލިބިފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގުގެ  ދީފައިވ  ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ޖައްސައި ހަމަ
ތަށް އެގްރީމެންޓް ދައްކ ފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް މަސްވެރިކަންނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޯނި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮ

ރ ތްތަކުން އެކަން ލިޔުމުން ފައިސ  ދެއްކެންނެތް ފައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސ  ދަ ތު ދިނުމ އިއިސްލ ޙްކުރުމުގެ ފުރުޞަ
އަދި  ހިމެނެއެވެ. ށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން އަދ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އަގު

މަ އެފަދަ ލިޔުމ އެކު އްކަންޖެހޭ ފައިސ  އެހެން ފަރ ތަކުން ދައްކަން އެއްބަސްވ ނަގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދަދޯނިތަކު
ނުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮށްދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރ ތަކަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަރ ތަކ  ހަމަޔަށް އެގްރިމަންޓް ބަދަލު

 ހިމެނެއެވެ. ލުއިގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސައި ދީފައިވ ފައިސ  މިނިސްޓްރީން  ދިނުން،

 

 



332 ދިވެހިރ އްޖެ.  ފޯން: މ ލެ،  އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލ ( 1ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ ) 331ފެކްސް:  3939 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ 6430
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( ދެވަނަ ބައި (2
އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެންކަންކަން 

ދައްކ ގޮތަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަހުން ފައިސ   1996ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1984 ،ބައިގައި ބަލ ލ ފައިވ ނީ މި
ށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެޭހ އެގްރިކަލްޗަރއިން މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވ  އިންޖީނުތަކުގެ އަގަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 
 ފައިސ  ލިބިފަިއވ  ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

 120ތެރެއިން ވަނަ އަހަރ  ދެމެދު ދޫކޮށްފައިވ  އިންޖީނުތަކުގެ  1996ވަނަ އަހަރ އި  1984ފަހުން ފައިސ  ދައްކ ގޮތަށް 2.1
ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ލިބިފައިވ ކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން.އިންޖީނުގެ އަގަށް 

ގެ ގެ ހިސ ބުތައް ބެލުމު އެކި ފަރ ތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  މަސްދޯނިފަހަރ އި އިންޖީނުތަކުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ 
 ދެމެދު ހަދ ފައިވ   އެގްރިކަލްޗަރއ ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ގޮތުން ދައުލަތަށް

 ށްއެކި ފަރ ތްތަކަ ފަހުން ފައިސ  ދައްކ ގޮތަށް ،ވަނަ އަހަރ  ދެމެދ1996ުވަނަ އަހަރ އި  1984 ،އެއްބަސްވުންތައް ބެލިއިރު
 އެއްބަސްވުން ފެނިފައިވެއެވެ. 152ކުރުމަށް ހަދ ފައިވ  އިންޖީނު ދޫ

ކަށް ދޫކޮށްފައިވ  މިނިސްޓްރީން އެކި ފަރ ތްތަ ،އް ދޫކޮށްފައިވަނީއިންޖީނުތަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވ  މި 
ނުހިމެނޭ ކައުންޓްގައި އެ 5ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވ   ކުގެމަސްދޯނިފަހަރ އި މަސްދޯނިފަހަރުގައި އަޅ  އިންޖީނުތަ

ންޖެހޭ ފައިސ  ލިބިފައިވޭޯތ އްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވ  އިންޖީނުތަކުގެ އަގަށް ދައުލަތަށް ލިބެ ފަރ ތްތަކަކަށްވ ތީ މި އެ
ފަރ ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ   11އަދި  ޖީނުގެ ފައިސ  މަޢ ފްކޮށްފައިވ  ކަމ އިއެއްފަރ ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  އިން ބެލިއިރު މީގެތެރެއިން

މަށް މިނިސްޓްރީން ލެވިފައިވ ކަފަރ ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  އިންޖީނުތައް އަތު 20އި އަދި ސްކޮށްފައިވ ކަމ ލ އިންޖީނުތަކުގެ އަގުދައްކ  ޚަ
ޑިޓްގެ މަސައްކަތް އޮއިވ ކަން އަދި ފައިސ  ދެއްކިކަން ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  މަޢ ފްކޮށްފަމަޢުލޫމ ތު ދީަފއިވެއެވެ. 

ތިރީގައިވ  ހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްބަސްވުން މީގެތެރޭގައިވ ކަން ފ  120ނުވ  ކޮށްދެވިފައިނިންމ މުލ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ކަށަވަރު 
މަޢ ފްކޮށްފައިވ   ން ފައިސ  ދެއްކުތ ވަލުގައި އެވަނީ މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވ  އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން 

އަގ އި އަދި އަނބުރ   އިންޖީނުތަކުގެ ޢަދަދ އި އޭގެ ކޮށްފައިވ ޚަލ ސްއިންޖީނުތަކުގެ ޢަދަދ އި އޭގެ އަގ އި ފައިސ  ދައްކައި 
އިންޖީނުތަކުގެ ޢަދަދ އި  އިނުވ ދައްކ ފައިވ ކަން ނުވަތަ މަޢ ފްކޮށްފައިވ ކަން ކަށަވަރުކުރެވިފަ އަތުލެވިފައިވ  އިންޖީނުތަކ އި ފައިސ 

  ވެ.ގެއޭގެ އަ

ށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ އ ގުޅޭ ވަނަ އަހަރ  ދެމެދު ދޫކޮށްފައިވ  އިންޖީނުތަަކ 1996އަހަރ އި ވަނަ  1984: ފަހުން ފައިސ  ދައްކ ގޮތަށް 3ތ ވަލު 

އިންޖީނުތަކުގެ އަގު )ރުފިޔ ( އިންޖީނުތަކުގެ ޢަދަދު ތަފްޞީލް #
1113,759ފައިސ  ދެއްކުން މަޢ ފްކޮށްފައި )ހ(
11558,229ޚަލ ސްކޮށްފައި އަގު ދައްކައިއިންޖީނުތަކުގެ  ()ށ
201,561,931 އިންޖީނު އަތުލެވިފައި ()ނ
ފައިވ ކަން އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ދައްކ ފައިވ ކަން ނުވަތަ މަޢ ފްކޮށް ()ރ

ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވ 
1206,838,338

1529,072,257ޖުމުލަ 

ލިޔެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވ ތީ އެ  އިންޖީނުތަކ ގުޅޭ( ގައިވ  މަތީގައިވ  ތ ވަލުގެ )ރމި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމ ލުމ  ހަމަޔަށް 
ންތަކުގެ ދަށުން މި އެއްބަސްވު ގީންކުރެވިފައިނުވެއެވެ.އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ލިބިފަިއވ ކަން ޔަ

ފަރ ތްތަކުން ދައްކ  ފައިސ  ބަލައިގަންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަމަށ އި އެ  އިންޖީނުތައް ލިބިފައިވ 

1ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ )

އިންޖީނުތައް ލިބިފައިވ 
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ގެ 12ސަފުޙ    9  

 އެނެކްސް 1: އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ދައްކ ފައިވ ކަން ނުވަތަ މަޢ  ފޮްކށްފައިވ ކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވ  އިންޖީނުތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 

އަގު  އިންޖީނުގެ  ކުރި ތ ރީޚް  މަންޓް އެގްރީ  ނަންބަރު  މަންޓް އެގްރީ  # 

18,690 21-Jan-84 892 1 
18,690 14-Jul-84 894 2 
34,342 30-Sep-84 902 3 
34,342 15-Oct-84 904 4 
34,342 05-Jan-85 907 5 
34,342 05-Feb-85 908 6 
59,467 29-Nov-87 918 7 
59,467 01-Dec-87 919 8 
59,467 07-Dec-87 920 9 
59,467 07-Dec-87 921 10 
59,467 17-Dec-87 922 11 
59,467 17-Dec-87 923 12 
59,467 19-Dec-87 924 13 
59,467 23-Dec-87 925 14 
59,467 27-Dec-87 926 15 
60,467 29-Dec-87 927 16 
60,467 29-Dec-87 928 17 
60,467 29-Dec-87 929 18 
59,467 07-Jan-88 930 19 
60,467 17-Jan-88 931 20 
59,467 17-Jan-88 932 21 
59,467 21-Jan-88 933 22 
59,467 21-Jan-88 934 23 
59,467 13-Feb-88 935 24
59,467 13-Feb-88 936 25 
60,467 20-Feb-88 937 26 
59,467 24-Feb-88 938 27 
59,467 28-Feb-88 939 28 
60,467 05-Mar-88 940 29 
60,467 06-Mar-88 941 30 
59,467 10-Mar-88 942 31 
59,467 12-Mar-88 943 32 
59,467 13-Mar-88 944 33 
60,467 20-Mar-88 945 34 
60,467 21-Mar-88 947 35 
60,467 03-Apr-88 948 36 

34
35
36
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10 ގެ  12ސަފުޙ     

އަގު  އިންޖީނުގެ  ކުރި ތ ރީޚް  މަންޓް އެގްރީ  ނަންބަރު  މަންޓް އެގްރީ  # 
60,467 03-Apr-88 949 37 
60,467 05-Apr-88 950 38 
60,467 11-Apr-88 951 39 
59,467 21-Apr-88 952 40 
59,467 21-Apr-88 952 41 
60,467 09-May-88 954 42 
59,467 09-May-88 955 43 
59,467 09-May-88 956 44 
60,467 16-May-88 957 45 
60,467 16-May-88 958 46 
59,467 21-May-88 959 47 
59,467 24-May-88 960 48 
60,467 28-May-88 961 49 
59,467 28-May-88 962 50 
59,467 28-May-88 963 51 
60,467 29-May-88 964 52 
60,467 31-May-88 965 53 
59,467 01-Jun-88 966 54 
59,467 02-Jun-88 967 55 
59,467 06-Jun-88 968 56 
59,467 19-Jun-88 969 57 
59,467 20-Jun-88 970 58 
59,467 22-Jun-88 971 59 
26,349 04-Jul-88 972 60 
59,467 07-Jul-88 974 61 
59,467 12-Jul-88 975 62 
59,467 14-Jul-88 976 63 
60,467 19-Jul-88 977 64 
60,467 21-Jul-88 978 65 
26,349 21-Jul-88 979 66 
26,349 21-Jul-88 980 67 
26,349 21-Jul-88 981 68 
60,467 30-Jul-88 982 69 
60,467 31-Jul-88 984 70 
60,467 01-Aug-88 986 71 
59,467 13-Aug-88 987 72 
26,349 20-Aug-88 988 73 
26,349 20-Aug-88 989 74 

72
73
74
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11 ގެ  12ސަފުޙ     

އަގު  އިންޖީނުގެ  ކުރި ތ ރީޚް  މަންޓް އެގްރީ  ނަންބަރު  މަންޓް އެގްރީ  # 
60,467 24-Aug-88 991 75 
26,349 28-Aug-88 992 76 
26,349 01-Sep-88 993 77 
59,467 08-Sep-88 994 78 
59,467 12-Sep-88 995 79 
26,349 17-Sep-88 996 80 
59,467 21-Sep-88 997 81 
59,467 25-Sep-88 998 82 
59,467 06-Oct-88 999 83 
26,349 11-Oct-88 1000 84 
26,349 15-Oct-88 1001 85 
59,467 15-Oct-88 1002 86 
60,467 16-Oct-88 1003 87 
59,467 17-Oct-88 1004 88 
60,467 31-Oct-88 1005 89 
59,467 02-Nov-88 1006 90 
60,467 09-Nov-88 1007 91 
26,349 15-Nov-88 1008 92 
59,467 22-Nov-88 1009 93 
60,467 26-Nov-88 1010 94 
60,467 06-Dec-88 1011 95 
59,467 06-Dec-88 1012 96 
26,349 13-Dec-88 1013 97 
59,467 13-Dec-88 1014 98 
59,467 24-Dec-88 1015 99 
60,467 02-Jan-89 1016 100 
59,467 12-Jan-89 1017 101 
60,467 31-Jan-89 1018 102 
59,467 31-Jan-89 1019 103 
59,467 04-Feb-89 1020 104 
59,467 12-Feb-89 1022 105 
59,467 13-Feb-89 1023 106 
60,467 19-Mar-89 1024 107 
60,967 28-Mar-89 1025 108 
59,467 19-Apr-89 1026 109 
59,467 23-Apr-89 1027 110 
59,467 29-Apr-89 1028 111 
60,467 08-Jul-89 1029 112 

110
111
112



 

 
 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332 ދިވެހިރ އްޖެ.  ފޯން: މ ލެ،  އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލ ( 1ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ )

12 ގެ  12ސަފުޙ                                    

 # ނަންބަރު  މަންޓް އެގްރީ  ކުރި ތ ރީޚް  މަންޓް އެގްރީ  އަގު  އިންޖީނުގެ 
26,849 23-Sep-89 1030 113 
26,349 07-Dec-89 1031 114 
113,759 04-May-94 1206 115 
113,759 07-May-94 1208 116 
113,759 16-May-94 1209 117 
37,092 18-May-94 1210 118 
209,071 13-Jun-95 1217 119 
114,459 25-Jun-95 1220 120 
 ޖުމުލަ  6,838,338
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