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csIfoa egclwrenej rwTiDoa 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 

 ަވަނ ައަހުރގެ ޮކމްޕަްލަޔްންސ ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  2017 ޖެްނޑަރ ެއްނޑް ފިެމީލގެ ިމިންސްޓީރ ޮއފް 

 

ގެ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް 

 ފު ތަޢ ރަ 

ޖެންޑަރ އެންްޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުރެވުނު  ދަށުން އޮޑިޓް ގެ އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(( 4/2007 މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު
 މ އި،ބަޔ ންކުރުމ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް އަަހރީ އަހަރުގެ  ގައި ނިމުނު މ ލީ  2017 ރޑިސެމްބަ 31 ގެފެމިލީ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ެއ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  2017ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޑައެޅިފައިވ   ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް އެ މިނިްސޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ކަ
ނޑައެ މ ލީ  ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޅުނު ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ ިއދ   )ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު( 2006/3 ޤ ނޫނު ަނންބަރުކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ 
ޖެހޭކަމަށް ކުރަން އިޞްލ ޙު ،އެއަށް ޢަަމލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންުކރުމ އި ،އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ  2006/3 ކަންކަން ޤ ނޫނު ނަންބަރު  އެއެޅުމަށްޓަކައި  ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅުއޮޑިޓުގައި 
ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ައށް މ ލީ  ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީިމނިސްޓްރީ އޮފް މަތިން  ގޮތުގެ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތްވ  ވަނަ 36 ޤ ނޫނު(ގެ
ރައްޔިތުންގެ އެ ކަންކަން ން ގޮތުގެ މަތި ނެފައިވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު 213 އަސ ސީގެ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު ،އެކުހުށަހެޅުމ 

 އޮފީހުގެ ވެބްސަިއޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެެހން މިމި ހުށަހެޅުމެވެ. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްމަޖިލީހަށ އި ރައީ
www.audit.gov.mv  ިޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ގައ   

އަށް ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަެޖުޓން ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިިނސްޓްރީ އޮފް ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2017 ނަމަވެސް
ވަނަ އަހަރު އެ ިމނިސްްޓރީއަށް ލިބުުނ އ މްދަނީއ އި ިހނގި ޚަރަދުގެ ހިސ ބު، ދައުަލުތގެ  2017 ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ހިސ ބ އި،
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 35 )ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 3/2006ރުކޮށް، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު ގޮތަށް ތައްޔ  ގައިވ  15އިދުގެ ބ ުބ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ 

އެ ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކުރ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބައިތައް ހިމަނައިގެން،ވަނަ މ އްދ 
ވަނަ ައހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަަކށް އޮޑިޓަރ  2017 ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއެހެންަކމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހުށަހަޅ ފައެއް ނުވެއެވެ.

)ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ  3/2006ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ރައުޔެއް ނުދެމެވެ. މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނ ފައިވ ނީ ޤ ޫނނު 
މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮްށފައިވ  މިންވަރ އިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ގޮތ އި އިޞްލ ޙުކޮްށ 

 ހަރުދަނ ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފ ހަގަުކރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ.

އިްސވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ަކން  ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮްފ  ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުގައި މި
ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު  ހުރިހ  ބޭފުޅުންނަށް މި ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް  ފ ހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

 ދަންނަވަމެވެ.

ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 
 މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް 

ޒިންމ ދ ރު ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މ ލީ 
 ލިއްޔަތު އޫ މަސް ވެރިޔ ގެ 

ޚަރަދު ކުރުމުަގއި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ   ،މުގެ  އިތުރުންރުރު ކުތައްޔ މ ލީ ބަޔ ންތައް 
ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، މަޤުޞަުދތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަްށ، ބަެޖޓުގަިއ  ގެެޖންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ ޮއފް އެއްގޮތަށް،  ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި  ޤ ނޫނު ނަްނަބރުމ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

މަލީ  މިނިސްޓްރީގެމަކީވެސް ( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރުދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3
 ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

 ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމުގެ އިތުރުން 
ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ަބޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި،  ދައުަލތުގެ ) 2006/3 ޤ ޫނނު ނަންބަރުމ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ  މިނިސްޓްރީގެކަ

( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަިއ، އެއަށް ޢަމަުލކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވެސްބަޔ ންކުރުމަކީ

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިަވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް  ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
ދުމުގެ ގޮުތން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުުރން ފ ސްކޮށްދެއްވި މަޤުސަދުތައް ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ެބލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯ
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( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު) 2006/3 ޤ ނޫނު ނަންބަރުހިމެނެއެވެ. މި އިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި 
 ރުން ހިމެނެއެވެ.ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކު

(  ަގވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންަވރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭޮގތް ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު) 2006/3 ޤ ނޫނު ަނންބަރު
 ބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  ިމންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެކި ހޯދިފައިވ ަކމަށް މިއޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 

ދެކޭގޮތް  މިންވަރ މެދު  ޢަމަލުކުރެވިފައިވ   ގަވ އިދަށް  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤ ނޫނ އި  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 
 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްތައް 

ފ ސްކުރި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ  އަށްޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2017 .1
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  ލިބުނު އ މްދަނީ އ އި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސ ބު، އެ މިނިސްޓްރީއަށްވަނަ އަހަރު  2017 ހިސ ބ އި،
ދައުަލތުެގ ) 3/2006ޤ ޫނނު ަނންބަރު  ، ވަނަ ބ ބުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށް 15ގެ  (R-20/2017)ގަވ އިދު 

 ނުވުން؛ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން،ވަނަ  35މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 

)ދެ ސަތޭކަ ފަންސ ސް ހ ސް( ރުފިޔ  އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ ހުަށހަޅ   250,000ކުރުވ  މަސައްކަތ އި ހޯދ  ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު  .2
ކަމަށް،  އިންސައްތަ( ރިޓެންޝަން ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންވ ނެ )ފަހެއް %5ކޮންމެ ބިލަކުން، ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 

މިނިސްޓްރީގެ ވީނަމަވެސް،  ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންޮކށްަފއި 10.67ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
)އަށް ސަތޭކަ  818,495ޖުމުލަ  ތަށް ކުރުމުގެ މަސައްކަދަށުން ހިންގ  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔ  އަދި އަމ ންހިޔ ގެ އިމ ރ ތް މ ރ މ ތު 

ބިލްތަކަށް ފައިސ  ދެއްކުމުގެކުރިން  ،ޚަރުދުކޮށްފައިވ އިރުވަނަ އަހަރު  2017އަށ ރަ ހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔ  
 ރިޓެންޝަން ފައިސ  އުނިކޮށްފަިއ ނުވުން؛

ދުމަތެއް ހޯދުމަްށ އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ޙަވ ލުކުރަންވ ނީ، އެ މަސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚި .3
ކަމަށް  ކުރުވުމ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމ  ބެހޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ފަރ ތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައި

އެފަދަ ، ވީނަމަވެސްއްދ ގެ )ޅ( ގައި، ަބޔ ންކޮށްފައިވަނަ މ  10.52ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ 
)ހަތް ސަތޭކަ ދެ ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް(  702,194އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމުލަ 

ދިރިުއޅެމުންދ  ކުދިންނަށް "ޔަންގް ހުޅުމ ލޭަގއި ހިންގ  ފިޔަވަތީގައި  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން؛ އަދި ވަނަ އަހަރު  2017 ރުފިޔ 
 މަސައްކަތުގެ އަގ އި އަގު އަދ ކުރ ނެގޮތްގުމަށް ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި، ލަރނ ސް އިންގްލިޝް ޕްރޮގްރ މް" ހިން

 ހިމަނ ފައިނުވުްނ؛

( ގެ އެސިސްޓެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ  ޏ. އަތޮޅުގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ )އެފް.ސީ.އެސް.ސީ .4
އަށް އެއްވެސް  2018ފެބްރުއަރީ  1އިން ފެށިގެން  2017މ ރިޗް  9ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯކަރ ގެ މަގ މުގައި ހުރި މުވައްޒަފު 

 85,110ލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި( ެބހެއްޓުމަށްފަހު މުސ ރައ އި އެލަަވންސްގެ ގޮތުގައި އޫމަސައްކަތެއް ހަވ ލުނުކޮށް )މަސް 
 ރުފިޔ  ދީފައިވުން؛ ސަތޭކަ ދިހައެއް( ހަ ފަސްހ ސް އެއް)އަށްޑި

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


 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 4   ގެ 10ސަފުހ   

ށް އިޢުލ ްނ އ ންމުކޮ ރުފިޔ  އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ 35,000ތަކުގެ އަގު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުވުމ އި،  .5
ވީނަމަވެްސ،  އިމ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފަވަަނ  10.31ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުެގ މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދު މަށް ކުރަންވ ނެކަ

ރަސްމީ ޖަލްސ   ވިވަނަ ދުވަހު ދަރުބ ރުގޭގައި ބޭއް 2017މ ރޗް  8ބައިނަލްއަޤުވ މީ އަންެހނުންގެ ުދވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
ސް ހަ ހ ސް އެއް )ސ ޅީ 46,110ގެ ބޮޑުބެރު ސައުންޑ އި، ސައުންޑް ސެޓްއަޕ އި، ލައިޓިންގ އަށް ޖުމުލަ  )ރެހެންދި އެވޯޑް(
ކޯޭޓޝަން ) ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އ ންމުކޮށް އިޢުލ ނު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެ ބަޔަކަށް ބަހ ލައިގެން ސަތޭކަ ދިހައެއް(

 ؛ކަމަށްވުންއެއް ފަރ ތަކ  ޙަވ ލުކޮށްގެން ހޯދައިގެން( 

ލަސްވ  ލަސްވުމުން، އެކަމެއް ހަވ ލުކުރި ފަރ ތަށް، ިލޭބ އެގްރީމަންޓުކޮށްގެން ޙަވ ލުކުރ  މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދ ނަމަ އެ  .6
ނޑައަޅ ނެ ގޮތުގެ ގެއްލުމުގެ އަގު )ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް( އެކަމެއް ހަވ ލުވި ފަރ ތުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށ އި، އެ ގެއްލުމު  ގެ އަގު ކަ

މަސައްކަތް  ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް،ވަނަ މ އްދ ގައި  10.71ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ލު ސޫއު

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ަވަނ ައަހުރ  2017، ނުވުމުންފައިމ  އެްއބަސްވުމުގައިވ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންހަވ ލުކުރުމަށްފަހު،
ނޑަންޖެހޭ އުނި ނުކޮށް މަސައްކަތުގެ އަުގ  )އެކ ވީސް ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ސ ޅީސް ތިނެއް( ރުފިޔ  21,143ޖުމުލަ  ގޮތުގައި ކަ

 އަދ ކޮށްފައިވުން؛

ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަށް ލިބޭ ފަިއސ  ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސ އެްއ  .7
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި  1.01 ( ގ2009ެޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެކަމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ގަވ އިދު )

ބަލައިގެންފަިއވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމުަލ  ވަނަ އަހަރު 2017 ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މިިނސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓްފަންޑަށް
ންދެން ޖަމ ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަބޭންކް އެކައުންޓަށް )އެއް ސަތޭކަ ދިހަ ހ ސް ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ   110,250

 ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވުްނ؛

 11.03ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު ރީގެ ދަށުން ހިންގ  އިދ ރ  ތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އ އި މިނިސްޓް .8
ހައްޓ ފައި ސ ބުތައް ބަލަވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގޮތަށް ހަރުމުދަލ އި ހަރުމުދަުލގެ ހި

ފައި ނުވުމ އި، ބައެއް ހަރުމުދ  ހޯދި ހަރުމުދ ، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ވައްދ  އެގޮތުްނ، ތަނަށް ގަނެަފއިވ  ބައެއް ނުވުން؛
މުދަލެއްގެ ތ ރީޚ އި، މުދ  ހުރި ތަނ އި އަގު ފަދަ މަޢުލޫމ ތުތައް ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނ ފައި ނުވުން. އަދި، ބަެއއް ހަރުމުދަލުގައި އެ 

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނބަރު ަޖހ ފައި ނުވުމ އި، ަތނުގައި ހުްނނަންޖެހޭ ހުރިހ  ތަކެތި ހަމައަްށ ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަުކ 
 ން ހަރުމުދ  ޗެކުކޮށްފައިނުވުން؛އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަންވ ނެކަމަށް މި ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް މިފަދައި

 
 މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ 

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ) 2006/3 ޤ ނޫނު ނަްނބަރު)ހ( 
މައިގަނޑު  ،ކޮށްފައިވ  މައްސަލަތައް ފިޔަވައިބަޔ ން( އަށް 6( އިން )1ނަންބަރު )ސްގެ ސ މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަަރދުތައް ކޮށްފައިވަީނ އެ އަހަރަްށ  2017އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގޮތެއްގައި 
ނޑައެޅިފައިވ  ފ ސްކޮށްދެއްވި މިިނސްޓްރީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ   ބަޖެުޓގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، އެ ބަޖެޓުގައި ކަ
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ނޑައެޅިފައިވ  މިންވަރަށް،، ކަންތައްތަކަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުލަތުގެ ) 2006/3 ޤ ނޫނު ނަންބަރު ބަޖެޓުގައި ކަ
 މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

ކުރެވުނު )ށ( އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެވޭ ރައުޔު ބިނ 
އެހެނިހެން   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ،ފިޔަވައިޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ބަ ( އަށ8ްއިން )( 7)ބަރު ނަންއަސ ސްގެ 

ނޑު ގޮތެއްގައި،، މ ލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓ ފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ   މައިގަ
 އެއްގޮތަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެެކމެވެ.

 

  ކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް ހު އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކ އި އިޞްލ  

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓު  .1

 70,655,589، ވަނަ އަހަރަށް 2017 ،އިދ ރ ތަކަށްރީގެ ދަށުން ހިންގ  މިނިސްޓްއަށ އި އެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެ
ލީހުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ެގ ބަޖެޓެއް، ރުފިޔ )ހަތްދިހަ ިމލިއަން ހަ ސަތޭކަ ަފންސ ސް ފަސް ހ ސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް( 

 ފ ސްކުރި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ހިސ ބ އި، ބަެޖޓްކުރި އ މްދަނީ އ އި ލިބުނު އ މްަދނީ ގެ ހިސ ުބ،ސް، އަފ ސްކޮށްދެއްވ ފައި ވި
، ފައިވ  ބައިތައް ހިމަނައިެގންބަޔަންކޮށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ެގ ) 3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 

ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓު  ވަނަ ބ ބުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ތައްޔ ރުކޮށް، 15 ގެ (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ވަނަ  2017ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އެހެންކަމުން، ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅ ފައި

 އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކަށް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ރައުޔު ދެވިފައި ނުވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ ބ ބުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގތަށް މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު  15ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަްށ، ކޮންމެ މީލ ދީ  35ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫުނ( ގެ ) 3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުަމށް ފައިވ  އަހަރު ރިޕޯޓ އެކު، ަބޔ ންކޮށް ޤ ނޫނުގައި މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރެއް ނިމޭތ  ިތން
 ދަންނަވަމެވެ.

 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސ  އުނިކޮށްފައި ނުވުން  .2

ފަންސ ސް ހ ސް( ރުފިޔ  އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ ހުށަހަޅ   ސަތޭކަ)ދެ  250,000ކުރުވ  މަސައްކަތ އި ހޯދ  ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު 
ދައުލަތުެގ ކަމަށް )ފަހެއް އިންސައްތަ( ރިޓެންޝަން ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންވ ނެ %5ކޮންމެ ބިލަކުން، ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ  ނަމަވެސްވީ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 10.67ގެ  (R-20/2017)މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
އަށ ރަ ހ ސް  ސަތޭކަ)އަށް  818,495ޖުމުލަ  ތްތަކަށް،މ ރ މ ތު ކުރުމުގެ މަސައްކަ ޔ  އަދި އަމ ންހިޔ ގެ އިމ ރ ތްކުޑަކުދިންގެ ހި

ފައި ނުވ ކަްނ އުނިކޮށް މިގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސ  ،ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔ  ޚަރުދުކޮށްފައިވ އިރު
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ކަމެއް ހިމަނ ފައި ނުވ ކަން ވެސް އަދި މިމަސައްކަތ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި، ރިޓެންޝަން ފައިސ އ  ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް  މެވެ.ފ ހަގަކުރަ
 ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ކުރުވ  މަސައްކަތ އި  10.67ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ފަންސ ސް ހ ސް( ރުފިޔ  އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ ހުށަހަޅ  ކޮންމެ ބިލަކުން، ބިލުެގ  ސަތޭކަ)ދެ  250,000ހޯދ  ޚިދުމަތުގެ ޖުމުލަ އަގު 

އަދި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން  ތުގައި އުނިކުރުމަށް ދަްނނަވަެމވެ.)ފަހެއް އިްނސައްތަ( ރިޓެންޝަން ފައިސ ގެ ގޮ %5ޖުމުލަ އަގުގެ 
 10.52ގައި ބަޔ ންކުރ  ކަންކަމަށް ރިއ ޔަތްކޮށް،  2ވަނަ ބ ބުގެ ޖަދުވަލު  10ގަވ އިދުގެ ތައްޔ ރުކުރ އިރު، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 

 ހަމައަށް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަެމވެ. ވަނަ މ އްދ ގެ )ކ( ނުވަތަ )އ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ބައިތައް ުފރި

 މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުނުކޮށް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހަވ ލުކޮށްފައިވުން  .3

ވަނަ މ އްދ ގެ )ޅ( ގައި، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ  10.52ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ގޮތުްނ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ހަވ ލުކުރަންވ ީނ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމ  ބެހޭ

ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސް،  އި ދެ ފަރ ތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށްމި މ އްދ ގެ )ކ( އަދި )އ( ގައިވ  ގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގަ
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑަރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކ އި  ގެ ދަށުން ހިންގ މިނިސްޓްރީރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއ އި މިނިސްޓް

އިްނ  2016އޮކްޓޯބަރ  18ދެމެދު ދުމަތްދޭ ފަރ ތ  ޚިގުޅ ލުމަށް މެގަ އެކްސެސް ކަނެކްޝަން ޤ އިމުގެ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 
، ގެ ނިޔަލަށް )ތިނެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް( މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި ކޮށްފައިވ އިރު  2019އޮކްޓޯބަރ  18

ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ވަނަ ދުވަހުގައި 2017އޮކްޓޯބަރ  22މި އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށް ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ 
ބިލުތަަކށް ފައިސ  ހޯދުަމށް ސެ.ޕް ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓް ޚިުދމަތުގެ  ހޯދ ފައި ވ ކަމ އި، ޚިދުމަތް   ވެސްސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން

އަދި މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔ ގައި ބަލަހައްޓަުމން ގެންދ  ކުދިންގެ ކޮންސަލްޓޭަޝން އަިދ  ށްފައިވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ.ކޮ
  ވެ.ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަޓް ހެދުމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީވެސް މި ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުނުކޮށްކަން ފ ހަގަކުރަމެ

 ކުރުވ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް ކޮށް އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުނު : 1ތ ވަލު 

 އަދަދު  ތަފުސީލު  އިދ ރ  

 681,394 މެގަ އެްކސެސް ކަނެްކޝަން ޤ އިމު ުކރުުމގެ ޚަަރދުަތއް  ރީ މިނިސްޓް 

 20,800 ޓް ހެުދުމގެ ޚަަރދު ންކުދިންގެ ކޮްނސަލްޓޭޝަން ައދި ަސއިޮކލޮޖިކަލް އެސެްސމަ ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔ 

 702,194 ޖުމުލަ 

 

މިނިސްޓްރީގެ ދަުށން ހުޅުމ ލޭގައި ހިންގ  ފިޔަވަީތގައި  ދިރިއުޅެމުންދ  ކުދިންނަްށ "ޔަންގް ލަރނ ސް އިންގްލިޝް މީގެއިތުރުން 
 އަގ އި އަގު އަދ ކުރ ނެ ގޮތް ހިމަނ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. ގައި، އެ މަސައްކަތުގެއެއްބަސްވުމު ވެފައިވ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރ މް" 
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 ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ  

ވަނަ މ އްދ ގެ )ޅ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮަތށް ދައުލަުތގެ  10.52ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ަގވ އިދު )ހ( 
 ނުަވތަ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކުރަންވ ނީ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުވުމ ބެހޭގޮތުން

 ޚިދުމަތެއް ހޯދުމ  ބެހޭގޮތުން ވެޭވ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރ ތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ވަނަ މ އްދ ގެ )ކ( އަދި )އ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެަމިތން  10.52ގެ  (R-20/2017)ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )ށ( 
 މަދުވެގެން ހިމަނަންޖެހޭ ނުކުތ ތައް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި

 
 އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަވ ލުނުކޮށް މުސ ރައ އި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ދީފައިވުން  .4

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުްނ ، ލިއްޔަތު އަދ ކުރުމުން ދޭންޖެހޭ އިނ ޔަތަކަށް ވިއަސްއޫމުވައްޒަފަށް ދެވޭ މުސ ރައަކީ އެމީހެއްގެ ވަޒީފ ގެ މަސް
ހިންގ  ޏ. އަތޮޅުގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ )އެފް.ސީ.އެސް.ސީ( ގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް 

މަސައްކަތެއް ހަވ ލުނުކޮްށ  އަށް އެއްވެސް 2018ފެބްރުއަރީ  1އިން ފެށިގެން  2017މ ރިޗް  9ވޯކަރ ގެ މަގ މުގައި ހުރި މުވައްޒަފު 
)އަށްޑިހަ ފަސްހ ސް  85,110މުސ ރައ އި އެލަވަންސްގެ ގޮތުަގއި  ތުގައި އެމުއްދަ، ލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފަިއ( ބެހެްއޓުމަށްފަހު ސްއޫ)މަ

ސް ސެންޓަރަށް އަންގައި މިނިސްޓްރީން ޏ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވި އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ  ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.
 މުވައްޒަފު( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުން މި 2017މ ރޗް  7) 459-FM/459/2017/179(MEMO)ފޮނުވި މެމޯ ނަންބަރު: 

މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރުމަށް  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުން ބަލަުމންދ  މައްސަލަަތކ މެދުމަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައިވަނީ 
މި ކުލަވ ލ ފައިވ  އިޖްރ ޢަތުތަކ ިއ ޚިލ ފަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވިގެން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ

 ދައުލަތުން މުސ ރަ ދޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފ  ދެމެހެއްޓުމ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނުިނންމ  އެކަށީގެްނވ މައްސަލައ  ގުޅިގެން 
އިން ފެށިގެން މި މުވައްޒަުފގެ  2018ފެބްރުއަރީ  01ދީފައިވ ކަން ފ ަހގަކުރެވުނެވެ. ދުމަތެއް ނުލިބޭގޮަތށް ދިގު މުްއތަކަކަށް މުސ ރަ ޚި

 މަސައްކަތް އަނބުރ  އިޢ ދަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

މުވައްޒަުފްނގެ މުސ ރައ އި އިނ ޔަތްތައް ދިުނމަށް ދެއްވ ފައިވ  އިރުޝ ދުތަކ ިއ ( ގައި 2014 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވ އިދު )ދިވެހި
އަދި ދައުލަތުން މުސ ރަ ދޭ ވަޒީފ ތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ  އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރައ އި އިނ ޔަތްތައް ދިނުމަށް ދަންަނވަމެވެ.

 އުސޫލުތަކ އި އިްނތިޒ މްތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދުމަތެއް ލިބޭނެ ގޮތަށްޚިފަރ ތުން އެކަށީގެންވ  

 ފައިވުން ށްގެން ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ  ބައި ކޮ އިބަ  .5

ަވނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ ތަކެތި ގަތުމ އި، މަސައްކަތްތަްއ  10.31ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ 
)ތިރީސް ފަސްހ ސް( ރުފިޔ  އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ އ ންމުކޮށް  35,000ތަކުގެ އަގު ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުޚިދުމަތްތައް ކުރުވުމ އި، 

ވަނަ ދުވަުހ  2017މ ރޗް  8ބައިނަލްއަޤުވ މީ އަންެހުނންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮުތން  ،އިޢުލ ން ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ. ނަަމވެސް
ރަސްމީ ޖަލްސ  )ރެހެންދި އެވޯޑް(ގެ ބޮޑުބެރު ސައުންޑ އި، ސައުންޑް ސެޓްއަޕ އި، ލައިޓިންގ އަށް ޖުމުލަ  ދަރުބ ރުގޭގައި ބޭއްވި
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)ކޯޓޭޝަން )ސ ޅިސް ހަ ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އ ންމުކޮށް އިޢުލ ނު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  46,110
އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކުރެވިދ ނެ ކަންކަން،  މެވެ.ކަން ފ ހަގަކުރައެއްފަރ ތަކ  ޙަވ ލުކޮށްގެން ދެ ބަޔަކަށް ބަހ ލައިގެން ހޯދައިގެން(

ަކްނ ބައި ބަޔަށް ބަހ ލައި ަތފ ތު މަަސއްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރ ނަމަ، މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނ ނެ
 ވެސް ފ ހަގަކުރަމެވެ.

 ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އިޞްލ  

( ގައި ވ ގޮތަށް، އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ށވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( އަދި ) 10.29ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
ގޮތުގައި  ބެލޭ ކަންތައްތައް ވަކިވަކި ނުކުރުމަށ އި، ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ހިނގ ނޭ ޚަރަދ އި އޭގެ މަންފ  އެންމެ ފުރިހަމަ

ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ، ހޯދުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުން ޕްރޮކިއޮރ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި
 .ދަންނަވަމެވެ

  މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދ ފައި ނުވުން  އެއްބަސްވެފައިވ   .6

ލަސްވުމުން، އެކަމެއް ހަވ ލުކުރި ފަރ ތަށް، ިލބޭ  އެގްރީމަންޓުކޮށްެގން ޙަވ ލުކުރ  މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދ ނަމަ އެ ލަސްވ  (6.1)
ނޑައަޅ ނެ ގޮތުގެ އުސޫލު  ޑެމޭޖަސް( އެކަމެއް ހަވ ލުވި ފަރ ތުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށ އި، އެ ގެއްލުމުގެ އަގު ގެއްލުމުގެ އަގު )ލިކުއިޑޭޓެޑް ކަ

ރީ އޮފް މިނިސްޓް ،ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮްށފަިއވެއެވެ. ނަމަވެސް 10.71ގެ  (R-20/2017)ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދ ދައުލަތު
)ސަތޭކަ އެއްހ ސް  101,506ގަތުަމށް ޗައިްލޑް ހެލްޕްލައިންގެ ކޯލް ސެންަޓރަށް ބޭުނންވ  ފަޔަރވޯލް  ގެޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

ދުވަސް( މަސައްކަތް ނިިމފައި  65އެއްބަސްވުމުަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މުއްދަތުގައި )ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު،  ސަތޭކަ ހައެއް( ރުފިޔ އްފަ
މުއްދަތު ފ އިތުވިތ  ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަޔަރވޯލް ލިބުނުކަމަށް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ނަޑއެޅިފައިވ  މުއްދަތަށްވުރެ ލަހުްނ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައި  އި،ކަމ ދުވަސްފަހުން 28 ވުމުެގ ސަބަބުން، މަސައްކަތުގެ އަުގން  ކަ
  އުނި ނުކޮށް ބިލަށް ފައިސ  ދަްއކ ފައި ވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވެއެވެ.ހ ސް ދުއިސައްތަ އެގ ރަ( ރުފިޔ   )ސ ދަ 14,211އުނިކުރަންޖެހޭ 

ތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މަސައްކަތް ޖެހުމުގެ މަސައްކަ  އަމ ންހިޔ ގެ ދޮރުތަކުގައި ގްރިލްމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގ    (6.2)
ނިމިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފަވ   މަސައްކަތް ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 2017އޮކްޓޯބަރ  22 ނިމްމަންޖެހޭ ތ ރީޚަކީ

ގައެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ލަސްވުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު )ލިކުއިޑޭޓެޑް  2017އޮކްޓޯބަރ  29 ސް ފަހުން،ދުވަ 6ތ ރިޚުގެ 
 އުނި ނުކޮށް ( ރުފިޔ  އް)ހަ ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ދޭ 6,932 ރަންޖެހޭމަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކު، ޑެމޭޖަސް( ގެ ގޮތުގައި

 ފ ހަގަ ކުރެވެއެވެ.ބިލަށް ފައިސ  ދައްކ ފައި ވ ކަން 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ  10.71ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 
 ނަވަމެވެ.ސަބަބުން ދައުލަަތށް ލިބޭ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތް ޙަވ ލުވި ފަރ ތުން ހޯދުމަށް ދަން 
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 ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ފައިސ   ބަލައިގަންނަ  .7

ލިބޭ ފައިސ   ތަންަތނަށްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ަދއުލަތުގެ  1.01ގެ ( 2009) ތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުދައުލަ
ކަމަށެވެ. ޖަމ ކުރެވޭހ  ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިްއޖެނަމަ، އެ ފައިސ އެއް ލިބޭ ދުަވހު އެ ފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންވ ނެ

ޖުމުލަ  ގެ ތެރެއިންރީ އޮފް ޖެންޑ  އެންޑް ފެމިލީން ބަލަހައްޓަުމްނގެންދ  ޓްރަސްޓްފަންޑަށް ަބލައިެގންފައިވ  ފައިސ ނަމަވެސް މިނިސްޓް
ޖަމ ނުކޮށް ިގނަ ުދވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިޖޫރީގަިއ  )އެއް ސަތޭކަ ދިހަ ހ ސް ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ  110,250
 ހަގަކުރަމެވެ.ވ ކަން ފ ބަހައްޓ ފައި

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ރީއަށް ިލބޭ ފައިސ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮަތށް މިނިސްޓް )ހ( ގައިަވނަ މ އްދ ގެ  5.15ގެ ( 2009) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު
 ޖަމ ކުރެވޭހޭ ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސ އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސ އެއް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރުމަށް

ޖަމ ނުކޮްށ ، އި، ދުވ ލަުކ އެއްފަހަރު ޖަމ ނުކޮށް ބަހަްއޓ ނަމަދަންނަވަމެވެ. އަދި ޮކންމެ ދުވަަހކު ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވެފަ
 ބެހެއްޓޭ ފައިސ  އެކަށީގެންވ  ރައްކ ތެރި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށ އި އަދި މިގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގައި މި މ އްދ ގެ )ނ( އ އި އެއްގޮތަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.ވެސް  ހުއްދަ ހޯދުމަށް އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ

 ފައި ނުވުން  ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓ  ހަރުމުދަލ އި ހަރުމުދަލުގެ ހިސ ބުތައް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  .8

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބަެޖުޓގެ  11.03ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު   (8.1)
އްދަުތ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ އައިޓަމުތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދ  އެންމެހައި ަތކެއްޗ އި، މަސައްކަތްތަކ އި، ބޭުނންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފ ކުރ  މު

ގައި  MG/PR01ރީގައި ހިމަނައިގެން މި ގަވ އިދުގެ ޖަދުވަލު މުދަުލގެ ރަިޖސްޓަދައުލަތުގެ ހަރުއެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަވ ނަމަ އެ ަތކެތި 
ރީގެ ދަށުން ހިގަމުން ގެންދ  ނެ ކަމުގައި ވިައސް، މިނިސްޓްރީ އ އި މިނިސްޓްހިމަނ ފައިވ  ނަމޫނ އ  އެއްގޮތަްށ ބަލަހައްަޓންވ 

ކުރަމެވެ. ދ އި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފ ހަގަބަލަހައްޓަމުންގެްނދ  ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީ މިގަވ އި އިދ ރ ތަކުގައި
ރުމުދ  ލިބުނު ތ ރީޚް، ަހރުމުދަލުގެ އަގު އަދި ހަރުމުދަލުެގ އިތުރު މަޢުލޫމ ތު )ފަހުން ައްނނަ ީރގައި ހައެގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ

 މަނ ފައިނުވ ަކން ފ ހަގަކުރަމެވެ.ހި ފަދަ މުހިްއމު މަޢުލޫމ ތުތައްގޭގޮތަްށ( ބަދަލު އެނ

ވަނަ މ އްދ ގައި ދައުލަތުެގ ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެްނނ އި އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދ   11.02އަދި މި ގަވ އިދުގެ   (8.2)
ރީގައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބެ މުދ  އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ

 2017 ންރީގެ ދަށުން ހިގަމުން ގެންދ  އިދ ރ ތަކުމިނިސްޓްރީ އ އި މިނިސްޓް، އިގެން ބަލަހައްަޓންވ ނެކަން ބަޔ ންކޮށްފައި ވިއަސްހިމަނަ
ހަރުމުދަލުގެ  ފިޔ ގެ ( ރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް އްތަ އަށްޑިހަ ނުވަ ހ ސް ތިން)ދުއިސަ 289,368 ޖުމުލަވަނަ އަހަރު ހޯދ ފައިވ  

 ވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.ދ ފައިނުރީއަށް ވައްލުެގ ރަޖިސްޓަދަމުހިމެނޭތަކެތި ޚަރުގޮތުގައި 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ބ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ހަރުމުދަުލގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ  11.03އަދި މި ގަވ އިދުގެ    (8.3)
ަނންވ ނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ކޯޑު ނަންބަރު މުދަލެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމަތު ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓިފައި ހުން

ޑު މުދަލުގައިވެސް ޖަހ ފައި ހުންނަްނވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވިައސް ތަނުގައި ހުރި ބަހެއް މުދަުލގައި ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ ކޯ
 ރެވުނެވެ.ޗެކްކުރުމުގައި ފ ހަގަކު ނަންބަރު ޖަހ ފައި ނުވ ކަން ހަުރމުދ 

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


2r a.2- Y ,2.r)/J22E 12 tr-J, t

(-) : 11.04 1;

(8.4)

-2P.Pr/-r- rtt.f ,-t 2 tar-,

.t 2,, yr /J,r,,FPt2'J r-evu

Jr.-rv,.r.+..

2'.'rJ r2J 2 t.' --P2

-!r3 tr) rv2-r- at (, ,,-t I I UJ : (2017tR-20) .3i3i :,:i:23
,?LP, 2.P2r-4 t !.2142 /F.-.P2,

,'rJ 2 J' r' t2a2

4e...x,.2
2r/ .r-r-vJt 2

(-)

-:i3, 3 .i ]|,lGtPP(}l ;t;,
.t 2t.*/'J -2ea/r- 2'v2.rrr. -ataa

2e) v r 2e- 3?rr/, 2'.r 2at (-) (2ot7tl.-zo) ;.ii .r,o 4 .r,r.
ta),r22 t!.rrJ (-)

-?.rr2 .r rJ, ,.2y.t-t.r. yr.*-

r t.03

trl 2.t/, t_?2/r.t t vt a.22r.r'.r', t2ea/r- ,tr2'2, i 31 2,-rr'

\-) 'J'2 .'.2

t2t)..,.J -22. '

|.04 : QO|T R-20\ )-ii :;i:2i ili:i rt Q-)

... A ' o..,vrt .r/)..a v2./4 ltrP, !..,., )'r2/ r.vi , er'.r'r/

1439 ;i:3- 20

2018 -ii 04

+^w
e

ro : to :j,

i;i.i/ 'r2 'az r2t, ,2, ''-:,r, 5, t-).' 3",-e ,"!'
rnr s.audit.rov.nrv I in lL riarllit.eor.nrv i-3- 332 3%9 tt



 


	MoGF Audit report 2017 Final
	report signed page

