
 

 ިމންިސޓްރީ އޮފް ހަަޔރ އެިޑއޭުކަޝން 

ކޮްނޕްލަަޔންްސ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް ވަަނ އަަހުރގެ 2018  
 

2019 ޑިސެންބަރު 08  

 

 

COM-2019-66(D) 

-45 (D) 

 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:



ފިހުރިސްތުު

ުޞަފުޙ ު
1ު.....................................................................................................................................ތައ ރަފު

2ުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު.........................................................................................މ ލީުޒިންމ ދ ރުު

2ުު....އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު...........................................................................................

ގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނުނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަްށުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ އިމެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުުދައުލަތު
3ު.ު..............................................................................................................................އަސ ސްު..

4ުުު.....ުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނުނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަްށުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ އިމެދުުދެކޭގޮތް

4ުުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިްނގޮތް........................................................

ު



 

ދިވެހިރ އްޖެުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ، ު  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 1 ުގ9ުުެސަފުހު ު  

c 
 

 

 

 

 ަވަނ ައަހުރގެ ޮކމްޕްލަަޔްންސ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓް  2018 ގެ ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝން މިންިސޓްރީ ޮއފް 

ު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއެޑިޔުކޭޝަންުދިވެހިރ އްޖޭގެ ގެުހަޔަރ
 މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

 ފުުތަޢ ރަު

ގެުމިިނސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންކުރެުވނުުުދަށުންުއޮޑިޓްުގެ އޮޑިޓްުޤ ނޫނު((4/2007ުުމިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރު
ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުމިނިސްޓްރީއަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ 2018ުު

އެުމިނިސްޓްރީގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުު،އެއްގޮތަށް
ުކަނޑައެ ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުޙުދޫދުގެ ުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންޅުނު ުއޮފް ުުގެުމިނިސްޓްރީ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުކަންކަން ޤ ޫނނުުމ ލީ
އެއްގޮތަށްތޯުބަލައިު)ދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު( 2006/3ުނަންބަރު އެއަށްުޢަަމލުކުރެވިފައިވ ުު،އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުއޮޑިޓުގައިުޖެހޭކަމަށްުކުރަންުއިޞްލ ޙުު،މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި
ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުނަްނބަރުުއެފިޔަވަޅު ުޤ ނޫނު ުޤ ނޫުނ(ގެ 2006/3ުކަންކަން ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ ިއު ވަނ36ުަ )ދައުލަތުގެ ު)ހ( މ އްދ ގެ

ުއެޑިޔުކޭޝަންު،މަތިންުގޮތުގެ އެއްގޮތްވ  ުހަޔަރ ުއޮފް ުުގެމިިނސްޓްރީ ުހުށަހެޅުމ މ ލީ ުވެރިޔ އަށް ދިވެހިރ ްއޖޭެގުު،އެކުޒިންމ ދ ުރ
ުޤ ނޫނު ުބ213ުު އަސ ސީގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުމ އްދ ގައި ުމަތިުނެފައިވ ވަނަ ުގޮތުގެ ުން ުަކންކަން ުމަޖިލީހަށ އިުއެ ރައްޔިތުންގެ

 ުހުށަހެޅުމެވެ.ުސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްރައީ

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުހިމަނ ފައިވ ނީ ުދ3/2006ުަމިރިޕޯޓްގައި ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ ު)ދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއުލަތުގެ
ުޖެހޭކަަމށްު ުހަރުދަނ ކުރަން ުއިްޞލ ޙުކޮށް ުގޮތ އި ުދެކޭ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރ އިމެދު ުޢަމަުލކޮށްފައިވ  ުމިނިސްޓްރީން އެއްގޮތަށް

ުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކެވެ.

ުފ ހަގަކުރެވިފައި މި ުރިޕޯޓުގައި ުކަންތައްތައް ުއެޑިޔުކޭޝަންވ  ުހަޔަރ ުއޮފް ުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަްނުުގެމިނިސްޓްރީ އިސްވެރިންނ 
ފުރުަޞތުގައިުޝުކުުރުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމިުގެމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓްގައިުއެީހެތރިވެދެއްވި

ުދަންނަވަމެވެ.
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ުގަވ އިދަު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޢަމަލުކުރުމުގައިުދައުލަތުގެ ުުށް ުވެރިޔ ގެުޒިުމ ލީ ންމ ދ ރު
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްު

ހިންގުމަްށުުއިދުގަވ ޔަތުގެުދައުލަތުެގުމ ލިއްމިނިސްޓްރީގައިުުު،އިތުުރންުުރުކޮށްުއޮޑިޓަޖެނެރަލަށްުުހށަހެޅުމުގެތައްޔ މ ލީުބަޔ ންތައްު
ކުރުމ އިުދުމުގެުމަސައްކަތްުލިބޭނެކަމަށްުއަންދ ޒ ކޮށްފައިވ ުއ ްމދަނީުހޯމިނިސްޓްރީއަށްުު،ކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުކަންތައްަތއްުކުރުމ އި

ޚަރަދުތައްުު،ބެލެހެްއޓުމ އިުހިންގައިުއިސްރ ފުނުވ ނޭހެންުއެު،ފައިސ އ އިުމުދަލ އިުތަކެތިުރައްކ ތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމ އިުޚަރަދުުކޑަކޮށް
އެއްގޮތަށްުރައްޔިުތންގެުމަޖިލީހުންކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްު ޚަރަދުކުރުމަށްުު،ށްުކަންތައްތަކަބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިަފއިވ ު،ފ ސްކުރިުބަެޖޓު 

އެއްގޮތަށްުމިނިސްޓްރީގެު،ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމ އި އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުޞައްޙަކަމ ުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތު 
ުުވެސްމަކީހައްޓުބެލެ ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު)3/2006ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ )ު 46ުުގެ ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ުނިސްޓްރީއަށްމިވަނަ

 .ކަނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ބަލަހަްއޓ ފައިވަނީުުމިނިސްޓްރީގެއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ،ު ދައުަލތުެގު) 2006/3 ރުުޤ ޫނނުުނަންބަމ ލީުކަންކަންުހިންގު 
ުޤ ނޫނު ުދެކޭގޮތްު(ުއ އިުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްތޯުބަލަިއ،ުއެއަށްުޢަމަލުކުެރވިފައިމ ލިއްޔަތުގެ ުމިންވަރ މެދު ވ 

ުބަޔ ންކުރުމެވެ.

ުތެރޭގައިު ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންމި ުއޮފް ުރައްޔިތުުގެމިނިސްޓްރީ ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ުބަޖެްޓުބަޖެޓުން ުމަޖިލީހުން ންގެ
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުފ ސްކޮ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުއަުއިޖުރ ުުށްދެއްވިުމަޤުސަދުތައްުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 

ުއިޖުރ  ުމި ުއަހިމެނެއެވެ. ުތެރޭގައި ުަނންބަރުތުތަކުގެ ުޤ ޫނނު) 2006/3 ޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުެގު(ުއ އިުދަދައުލަތުގެ އުލަތުގެ
ުގަވ އިދ ުޚިލ ފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުވުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު) 2006/3 ޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދެކޭގޮތްު(ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިދައުލަތުގެ ޓަރުޖެނެރަލް
 ންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ަކމަށްުމިއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުިމންވަރަށްުއެކަށީގެ
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ދެކޭގޮތްުުވަރ މެދުުމިންުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުުގަވ އިދަށްުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުުޤ ނޫނ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްތައްު

ުމަޖިލީހުނ2018ުުް .1 ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއަށްމިވަނަ ުހިސ ބ ފ ސްކުރިުނިސްޓްރީ ުގޮތުގެ ުޚަރަދުކުރި ވަނ2018ުުަުއި،ބަޖެޓުން
ގެުު(R-20/2017)ދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިުލިބުުނުއ މްދަނީުއ އިުހިނގިުޚަރަދުގެުހިސ ބު،ުއެުމިނިސްޓްރީއަށްއަހަރުު

35ުގެުޤ ނޫނު(ުގެުލިއްޔަތުދައުލަތުގެުމ )3/2006ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުު، ވަނަުބ ބުގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ުގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށ15ުް
 ނުވުްނ؛ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައިުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންޮކށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތިން،

ުގަވ އިދުެގު .2 ުމ ލިއްޔަތުގެ ުފ5.21ުަދައުލަތުގެ ުލިެބންޖެހޭ ުއޮފީސްތަކަށް ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުަގއި ުމ އްދ ގެ ުހޯދުމަށްޓަކަިއުވަނަ އިސ 
ނުލިބިއްޖެނަމަފައިސު  މުއްދަތުުހަމަވ އިރުުފައިސު  ދެއްކުމަށްު)ހަތެއް(ުދުވަހުގެުތ7ުެު،ދެއްކުމަށްުކަނޑައެޅިފައިވު  ރޭގައިުފައިސު 

ުފ އިތުވ އި ުމުއްދަތު ުއެ ުއަދި ުފޮނުވަންވ ނެކަމަށ އި ުލިޔުން ުފަރ ތަށް ުދައްކަންޖެހޭ ުފައިސ  ުފައިސު ހަނދ ންކޮށްީދ، ރުވެސް
ންުއަންގަންވ ނެކަމަށ އިުއެުމުއްދަތުގައިުފައިސ ުދެއްކުމަށްުލިޔުމަކުު،)ހަތެއް(ުދުވަސްުދިނުމަށްފަހ7ުުއިތުރުުު،ނުދައްކައިފިނަމަ

ުދިނުމުންވެސް ުފުރުޞަތު ުނުދައްކައިފިނަމަު،އެ ުހުަށހަޅައިގެު،ފައިސ  ުޝަރީޢަތަށް ުމައްސަލަ ުހޯދުމުގެ ުކުރިއަށްުފައިސ  ން
ރީގެުރިކޯޑުތަކުންުގެުނިޔަލަށްުނުލިބިހުރިުފައިސ ުކަމަށްުމިނިސްޓ2018ުްރުގެންދަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފަިއވިއަސްުޑިސެމްބަ

ު ު)114,128,300ުދައްކ  ުހޯދުމަށް ުރުފިޔ  ުސަތޭކަ( ުތިން ުހ ސް ުއަށ ވީސް ުއެއްސަތޭކަ ުމިލިއަން ުސ ދަ ދުގައިުގަވ އިސަތޭކަ
ުމަސައްކަތްުބަޔ ންކޮ ުުއަިދ،ުކޮށްފައިނުވުން؛ުށްފައިވ ގޮތަށް ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުަގިއުވަނ5.20ުަދައުލަުތގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ

ު ުަބލައިގަންނަ ުަތނަކުންވެސް ުކޮންމެ ުބަލަިއގަންނަ ުފައިސ  ުނުވަތަ ުޮއފީހަކުން ުކޮންމެ ުބަލައިގަންނަ ުފަފައިސ  ހިސ ުބުއިސ ގެ
ުބަޔ ންޮކށްފައިވިއަސްބަލަހައްޓަ ުކަމަށް ުމަތީު،ންވ ނެ ުދުވަސްވަރު ުއެކި ުދޫކޮުގެުތައުލީމުުމިނިސްޓްރީން ުލޯނު ކިތައްުށްފައިވަީނ

ދުު،ދަރިވަރުންނަށްކަމ އި ހޭދަވެފައިވަނީުކިހު  ނުދައްކު  ލޯނުގެުޢަދަދ އިުދަރިވަރުންުފަިއސު  އެނގޭނެުގޮތަްށުު،ވަހެއްކަންދޫކޮށްފައިވު 
ގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުެނތުމުގެމަޢުލޫމ ތުުުކަމ ގުޅޭުމުހިންމު ުހިސ ބުތަކުގެުސައްޙަކަންުމުތަކ ގުޅޭސަބަބުންުލޯންުސްކީުއެކަށީގެންވު 

 ؛ރެވިފައިނުވުންކަށަވަރުުކު

ގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަުރ .3 ބަހައްޓަންވ ނީ،ުފަުުމ އްދ ގައިުދައުލަތުގެުއެންމެހައިވަނ11ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( އިސު 
ުއެކައުން ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުބަލަހައްޓ  ުހުޅުވައި ުމިނިސްޓަރު ު)ފިނޭންސް( ުއޮތޯރިޓީގައި، ުމަނިޓަރީ ުކަމަށްުމޯލްޑިވްސް ޓްގައި

ރ ުދަރިވަރުންުައނބުުއެުުމަތީތައުލީމުުހ ސިލްކުރިުދަރިވަރުންގެުކޯސްުނިމުުމންުއެހީގައިުބޭްނކުގެުވޯލްޑް، ބަޔ ންކޮށްފައިވިއަސް
ވަރުންުއަނބުރ ުދައްކު އަދިުމިނިސްޓްރީންުދޫކޮށްފައިވ ުއެހެނިހެންުސްކީމްތަކުގެުދަށުންުކިޔަވ ފައިވ ުދަރިުފައިސ ދައްކަމުންދ ު

ުންުއެކައުންޓަކަށްުޖަމ ކުރަމުދެުުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގައިުހުޅުވ ފައިވ ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކުރުމުގެުބަދަލުގައިުުފައިސ 
ުޓްރ ން ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުލިބޭފަިއސ  ުއެގޮތަށް ުއެކަފަރުސްގެންދިއުމ އި، ުއެ ޖަމ ކުރު ުއުންޓްތަކަށްކޮށްފައިނުވުމ އި

 ސްޓަމަށްުޕޯސްޓުކޮށްފައިނުވުން؛ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިފައިސ ު

)ބ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމެނޭުކޮންެމ11.03ުުގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ .4
ުެބލެހެއްޓިފައިު ުފުރިހަމަކޮށް ުމަޢުލޫމ ުތތަކެއް ުވަކި ުއ އިުހުންނަންވ ނެ މުދަލެއްގައިވެސް ުމިނިސްޓްރީ ުބަޔ ންޮކށްަފއިވިއަސް ކަމަށް

 ބަލަހައްޓ ފައިނުވުން؛ުއްުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުހިސ ބުތަު  މިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގ ުއިދ ރ ތަކުގެުހަރުމުދަލުގެ
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މިު ުންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ު)ހ(ު ުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަނުން ުއޮފް ުއަހ2018ުަމިނިސްޓްރީ ުއެ ުކޮްށފައިވަނީ ުޚަރަދުތައް ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ުރައްޔިތުްނގެުރަށްވަނަ
ގޮތަށް،ުއެުބަޖެޓުގައިުކަނޑަ ކަންތައްތަކަށް،ުމަޖިލީހުންުއެުމިނިސްޓްރީއަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓްގެުމަގްސަދުތައްުޙ ސިލްވު  އެޅިފައިވު 

ު ުމިންވަރަށް ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުނަންބަރުބަޖެޓުގައި ުދައު)2006/3ުުޤ ނޫނު ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެުުލަތުގެދައުލަތުގެ
ުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްކަމަށްުމިއޮފީުހންުދެކެމެވެ.

މިންވަ އަދިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  ރ މެދުުދެވޭުރައުޔުުބިނ ކުރެވުނުު)ށު(
އަށ4ްއިންު)ު(1)ންބަރުުނައަސ ސްގެު މައްަސލަުު( އެހެނިހެންުުގެޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއެޑިު،ފިޔަވައިުތައްބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ހިންގައިުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި،ުދަުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައި،، މ ލީުކަންކަން
 އެއްގޮތަށްުކަމަށްުމިއޮފީހުންުދެެކމެވެ.

ު

ދިންގޮތްުހުުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ުއޮޑިޓްގައިު ުުކުރަންުލަފު 

ުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންުުރުޖެނެރަލަށްުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓަު .1

ުމަސްއޫލުުުކޮންމެުގެދައުލަތުު،ގައިވ ޮގތުން(ުހ)ުގެުމ އްދ ުވަނ35ުަުގެ(ުޤ ނޫނުުުމ ލިއްޔަތުގެުދަުއލަތުގެ)3/2006ުުނަްނބަރުުޤ ނޫނު
ުއެުު،ތަރޭގައިުހަގެދުވަުމަސްުތިންުނިޭމތ ުއަހަރެއްުމ ލީުކޮންމެު،ޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުކަނޑައަޅ ުަދުށންުޤ ނޫނުގެުއެު،އޮފީހެއްގައި
ުއޮޑިޓަރުތައްޔ ރުކޮށްުޕޯޓެއްރިުއަަހރީު،ހިމަނައިގެންުރިޕޯޓްުކަްނަތއްތަކުގެުހިންގިުއޮފީހުންުއެުހިސ ުބތަކ އިުމ ލީުބަޔ ންކުރ ުމ އްދ ގައި
ުޖެހެއެވެުހުަށހަޅަންުޖެނެރަލަށް .ު ުްނގއެކައުންޓިުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަނޭޝަނަލް"ުަތއްޔ ރުކުރ ނީުބަޔ ންތައްުމ ލީުމިއަދި

ދައުލަުތގެުުށްކަމަުއެއްގޮތަށްުއޮިނގަނޑ "ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުޭބސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުިރޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް:ުސްޓޭންޑަރޑް
ު .ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެުމައްދ ގައިުވަނ15.03ުަުގެު(R-20/2017)މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު

ު،ބަޔ ނ އިުގޮތުގެުރިޚަރަދުކުުބަެޖޓުންުއަހަރުގެުވަނ2018ުަުއިދ ަރތަކުގެުހިނގ ުދަށުންުގެމިނިސްޓްރީއެުުއިއ މިނިސްޓްރީު،ނަމަވެސް
ު،ބަޔ ންުރަދުގެޚަުހިނގިުއ އިުއ ްމދަނީުލިުބނުުތަކުގެއިދ ރ ުހިނގ ުދަށުންުމިނިސްޓްރީގެުމިނިސްޓަރީއ އިުއެުއަހަރުުވަނ2018ުަ

ުނަންަބރުުުޤ ނޫނުު،ކޮށްތައްޔ ރުުއެއްގޮތަށްުއޮނިގަނޑ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އްދ ގައިުވަނ15.03ުަުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
އޮޑިޓަރުުމުއްދަތުގައިުބުނ ުމ އްދ ގައިުއެު،ގޮތުގެމަތިންުގައިވ (ުހ)ުމ އްދ ގެުވަނ35ުުަުގެ(ުޤ ނޫނުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެ)3/2006ު

ު.ފ ހަގަކުރަމެވެުނުވ ކަންުހުށަހަޅ ފައިުރަލަށްޖެނެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 15ުގެ ުބ ބުގައި ުއެއްުވަނަ ުބަޔ ންަތްއުއޮިނގަނޑ  ުމ ލީ ގޮތަށް
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށފަިއވ 35ުުދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ުގެު)3/2006ުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހުުޤ ނޫނުުަންނބަރުު

ުތިން ުނިމޭތ  ުއަހަރެއް ުމީލ ދީ ުކޮންމެ ުއެ ގޮތަށް، ުތެރޭގައި ުބަޔ ންކޮށް މަސްދުވަހުގެ ުއަހަރީޤ ނޫނުގައި ުުފައިވ  އޮޑިޓަރުރިޕޯޓ އެކު،
ުޖެނެރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަަވމެވެ.
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ހޯދުމަުބަލަހައްޓ ފައިނުވުމ އިުުގޮތެއްގައިުުއެކަށީގެންވ ުުހިސ ބުުުފައިސ ގެުުލިބެންޖެހޭު .2 މަސައްކަތެއްުލިބެންޖެހޭުފައިސު  ށްުއެކަށީގެންވު 
ުކޮށްފައިނުވުންު

 ބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުުގޮތެއްގައިުުއެކަށީގެންވ ުުހިސ ބުުުފައިސ ގެުުލިބެންޖެހ2.1ުުޭ

ބަލައިގަންނަުކޮންމެުއޮފީހަކުންުނުަވަތުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުފައ5.20ުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު ސު 
ދަރިވަުރންުުފައިވިއަސް،ހިސ ބުުބަަލހައްޓްންވ ނެުކަމަްށުބަޔ ންކޮށްފައިސ ގެުފައިސ ުބަލައިގަންނަުޮކންމެުަތަނކުންވެސްުބަލައިގަންަނު

ލޯނުތަކުގެ މަތީ ބެންެޖހެނީުކިހ ފައިސ އެއްަކންުލިތެރެއިންުިމހ ތަަނށްު ތައުލީމުުހ ސިލްކުރުމަށްުއެިކއެކިުސްކީމްތަކުގެުދަށުންުދޫކޮށްަފއިވު 
ުގ އިމްކޮށްފަ ކަށަވަރު ުކޮންޓްރޯލްތައް ުކަމ ގުޅޭ ުކުރެވޭނެގޮތަށް ުހިސ ބުތައް ުއެކަމ ގުޅޭ ުނުވ ކަމ އި، ުބަލަހަްއޓ ަފއިުއެކަށީއި ގެންވ ގޮތަށް

ުަމތީތައު ުނުވުމުން، ުހ ސިލްކުރުމަށް ުލީމު ުދަށުންއެކިދުވަސްވަރު ުސްކީމްތަކުގެ ުލޯނުތަކަުއެކިއެކި ުދައުަލަތށްުުށްުދޫކޮްށފައިވ  މިހ ަތނަށް
ުުލިބެންޖެހޭ ުުމިހންމުއަަދދ އި، ުފަދަ ުދުވަހެއްކަން، ުކިހ  ުހޭދަވެފައިަވީނ ުނުދައްކ  ުފައިސ  ުކުރެެވންުލޫމ ުމަޢުދަރިވަރުްނ ުކަށަވަރު ުތ

ުއެއްުުހ ސްުއެއް)1,166ުގެުނިޔަލަށް،2018ުުޑިސެންބަރ31ުުުވަނަުއަހަރުންުފެށިެގނ1990ުުް، އެގޮުތންުނެތްކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެ.
ުލިއަންމިުޅިސްސ ުސަތޭކަުއެއް)140,089,935ުުޖުމުލަުހ ސިުލކުރުމަށްުތައުލީމުުމަތީު،ދަރިވަރަކަށް(ުހައެއްުފަސްދޮޅަސްުސަތޭކަ
31ުުތެރެއިންުުގެމީުކަމަްށުދައްކ އިރު،ުދޫޮކށްފައިވ ުގޮތުގައިުޯލނުގެުުރުފިޔ (ުފަހެއްުތިރީސްުސަޭތކަުނުވަުހ ސްުނުވަުއަށްޑިހަ

ުރުފިޔު (ުސަތޭކަުތިންުހ ސްުއަށ ވީސްުއެއްސަތޭކަުމިލިއަންުސ ދަުސަތޭކަުއެއް)114,128,300ުު،ނިޔަލަށްުގ2018ުެުޑިސެމްބަރ
ު.ފ ހަގަކުރަމެވެުލިބިފައިނުވ ކަމަށްުމިނިސްޓްރީގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކ ކަން

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުގެކޮށްަފއިވ ގޮތަށް،ުބަލައިަގންނަުފައިސ ބަޔ ންވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ5.20ުުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
ލޯުނތަކުގެުހިސ ބުުބެލެއްޓުމުގެުކަންަކންުއިތުރަށްުހަރުދަ ނ ކޮށް،ުިލބެންޖެހޭުފައިސ ގެުހިސ ބުުބެލެހެްއޓުމަށ އި،ުދަރިވަުރންނަށްުދޫކުރު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުހޯދުަމށް ުފައިސ  ުިލބެންޖެހޭ ުބެެލހެއްޓުމަށ އި، ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުހުްނނަ ުނުިލބި ުމ އްދ ަގއ5.21ުުިތެރެއިން ވަނަ
ުދަންނަވަމެވެ.ބަޔ ން ުުކރުމަށް ުއަމަލު ުކަންުކޮށްފައިވ ގޮތަށް ުކުރަންޖެހޭ ުއިދ ރީގޮތުން ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ުކުރުމަށްފަހުވެުއަދި ސްުކަން

 މެވެ.އެކަށީގެންވ ުމުއްދަތެއްގައިުފައިސ ުނުދައްކ ުފަރ ތްތަކުގެުމައްސަލަުޝަރީއަތަށްުހުށަހެޅުމަށްވެސްުދަންނަވަ

ު

ުފައިސ ުުލިބެންޖެހޭުުއަނބުރ ުުލޯނުތަކުންުުދޫކޮށްފައިވ ުުދަރިވަރުންނަށްުުމެދުވެރިކޮށްުު.އެމް.އެލް()ބީު މޯލްޑިވްސްުުއޮފްުުބޭންކ2.2ުުުް
ުކޮށްފައިނުވުންުުމޮނިޓަރުމިނިސްޓްރީންުުކަންކަންުުހޯދުމުގެު

ުފޯރުސްކީމްުލޯންުސްކީމްއ އިުޯލންުުސްޓޫޑަންޓްުނޭޝަނަލް)ުލޯނުތަކުގެުތައުލީމީުއެކިއެކިުދޫކުރ ުމެދުވެރިކޮށްުއެލް.އެމް.ބީ
ުއެސިސްޓެންސްުއެޑިޔުކޭޝަނަލް ުއޯވަރޑިއު"ުނުވަތަުހުރިުުނުދައްކ ުއަނބުރ ުުގަވައިދުންުތެރެއިން( ުހޯދުމަށްުުއަނބުރ ުލޯނުތައް"

ުފ ހަގަކޮށްފައިުރިޕޯޓުގައިުއޮޑިޓްުޕަރފޯމަންސްުނެރެފައިވ މިއޮފީހުންުުއަހަރުުވަނ2017ުަުކޮށްފައިނުވ ކަންުމަސައްކަތްުއެކަށީގެންވ ވަރަށް
ުމިނިސްްޓރީުށް،ގެންގުޅެންވ ނެކަމަުހަމަތައްުުގެންގުޅޭުބެލެހެއްޓުަމށްުޯލނުތައްުުއަމިއްލަުބޭންކުގެުބެލެހައްުޓމުގައިުލޯނުތައްުމިުވ ނެއެވެ.

ުގަވ އިދުންު،އަމަލުކޮށްުއެފަދައިންު،ނަމަވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިވީުމ އްދ ގައިުވަނ5.3ުަުޔޫގެ.އޯ.އެމްުވެފައިވ ުދެމެދުުއ އިުއެލް.އެމް.ބީުއ އި
އެހެންނަމަވެސް،ުު.އެުރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ނެއެވެުވެސްުއަޅ ފައިނުވ ކަންުފިޔަވަޅުުފަރ ތްތަކ މެދުުނުގެންދު ުދައްކަމުންުއަނބުރ ުލޯނު

ހޯދުމުގެުކަންކަންުހަރުދަނ ކުރުމުގެުގޮތުންުވަކިުޚ އްސަުފިޔަވަޅުތަކެއްުއަޅ ފައިނުވ ކަން ުުފ ހަގަުކުރެވެއެވެ.މިހ ތަނަށްވެސްުލޯނުުއަނބުރު 
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ފައިސ އ މެދުުއަމަލުކުރ ނެުގޮތެއްުމިުއެމް.އޯ.ޔޫުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވ ކަންވެ ދައްކު  ސްުމީގެުއިތުރުންުދަރިވަރުންުބޭންކަށްުއަނބުރު 
ުފ ހަގަުކުރެވެއެވެ.ު

ުސަތޭކަުތިންުބިލިއަންުއެއް)1,396,199,973ުުޖުމުލަ ނިޔަލަށްުއަހަރުގެުވަނ2018ުަުދަށުންުސްކީމްގެުލޯންުސްޓޫޑަންޓްުނޭޝަނަލް
ުނިޔަލަށްުުއެުއަހަރުގެުރު،ދޫކޮށްފައިވ އިުރުފިޔ (ުތިނެއްުހަތްދިހަުސަތޭކަުނުވަުހ ސްުނުވަުނުވަދިހަުސަތޭކަުުއެއްުމިލިއަންުހަުނުވަދިހަ

ުރޑިއުއޯވަ"ުނުވަތަުލޯުނތައްުހުރިުނުދައްކ ުއަނބުރ ުގަވައިދުންުުަފހު މުއްދަތަށްުަފށަްނޖެހޭުދައްކަންުއަނބުރ ުލޯނު ުއަދަދަކީ"
ު.ރުފިޔ އެވެ(ުއެކެއްުއަށްޑިހަުހ ސްުފަންސ ސްުތޭކަސަުހަތަރުުމިލިއަންުސ ޅީސް)40,450,081ު

ުއަށްިޑހަުސަތޭކަުތިންުމިލިއަންުއެގ ރަ)11,388,507ުުޖުމުލަުދަުށންުއެސިސްޓެންސްގެުއެޑިޔުކޭޝަނަލްުފޯރުސްކީމްުލޯންުއަދި
ުމުއްދަތަށްފަހުުުޖެހޭފަށަންުދައްކަންުއަނބުރ ުލޯނުުނިޔަލަށްުއަހަރުގެއެުއިރު،ުދޫކޮށްފައިވ ުރުފިޔ (ުހަތެއްުސަތޭކަުފަސްުުހ ސްުއަށް

ުހަތްދިހަުސަތޭކަުހަތަރުުމިލިއަންުތިން)3,472,800ުުގެުގޮތުގައި"ުއޯވަރޑިއު"ުނުވަތަުލޯނުތައްުނުދައްކ ހުރިުއަނބުރ ުގަވައިދުން
ު.ުހުރިކަންުފ ހަގަކުރަމެވެުރުފިޔ (ުސަތޭކަުއަށްުހ ސްުދެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުމޯލްޑިވްސްުސަރުކ ރ އިުދިވެހި ުއޮްފ ުއޮފްުސޮއިކޮށްފައިވ ުދެމެދުުއ އިުބޭންކް ުޭބންކް ުގޮތަށް ުޯމލްޑިވްސްއިްނުއެމް.އޯ.ޔޫގައިވ 
ު ުބެލުޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ުރިޕޯޓުތައް ުުހށަހަޅަންޖެހޭ ުދައްކ ުދަުހުށަހަޅަމުންުގެންދޭތޯުެބލުަމށ އި،ުވ އިދުންގަމަށ އި ުއަނބުރ  ރިވަރުން

ުއުސޫލެއްުއެކުލަވ ލައިުއެުއެމް.އޯ.ޔޫގައިުއެކަންުހިމެނުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ފައިސ އ ުމެދުުއަމަލުކުރ ނެު

ު 

ުފައިނުވުމ އިުމިނިސްޓްރީންުމިނިސްޓްރީއަށްުފޮނުވ ލޯނުތަކުގެުހިސ ބުުުދޫކޮށްފައިވ ުުދަރިވަރުންނަށްުުމެދުވެރިކޮށްުުސިލޯންުުއޮފްުުބޭންކ2.3ުުް
ުއެުހިސ ބުތައްުހޯދ ފައިނުވުންު

ުސަ ުދިވެހި ުސިލޯނ އި ުއޮފް ުޭބންކް ުިދނުމަށްޓަކައި ުދަރިވަރުންނަްށުލޯނު ުޭބނުންވ  ުޙ ސިލުކުރުމަށް ުތަޢުލީމު ުމަތީ ުދެމެދު 26ރުކ ރ އި
ުމް.އޯ.ޔޫގެުއެ(2ު"ު)ެއްނ.އެސް.އެލް.އެސ2ުްވަނަުދުވަހުުސޮއިުކުރެވުނުު"ނޭޝަނަލްުސްޓޫޑަންޓްުލޯންުސްކީމ2010ުުްޑިސެމްބަރު

ުޅޭުހަމަތައްުގެންގުޅެންވ ނެބޭންކުންުލޯނުތައްުބެެލހައްޓުމުގައިުޭބންކުެގުއަމިއްލަުލޯނުތައްުބެެލހެއްޓުމަްށުގެންގުުވަނަުމ އްދ ގައ5.3ުި
ުމި ުއަދި ުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ. ުމަސ5.2ުްުއެމް.އޯ.ޔޫގެުކަމަށަށް ުބޭންކުން ުމަހަކުވެސް ުކޮންމެ ުމ އްދ ގައި ުރިޕޯުޓުވަނަ ދުވަހުގެ

ުކޮންމެ ުފޮނުވު ުއަަހރަކުވެސްުއޮޑިޓްުކުރެވިފައިވ ުމ ލީުބަޔ ންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްުއެންފޮނުވަންވ ނެކަމަށ އި ުޓްރެޜަރީއަށް ޑް
ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވ ގޮަތށްުަވނަުމ އްދ 5.2ުުނަމަވެސް،ުއެމް.އޯ.ޔޫގެުށްުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.އޭގެުކޮޕީުމިނިސްޓްރީއަށްުފޮނުަވންވ ނެކަމަ

ު ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުރިޕޯކޮންމެ ުއޮޑިޓް ުބަޔ ން ުމ ލީ ުއޮޑިޓްކޮށްފައިވ  ުނިމުމުން ުއަހަރު ުރިޕޯޓ އި ުމިނިސްޓްރީއަށްުމަސްދުވަހުގެ ޓ އެކު
ު ުއަދި ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުފޮނުވ ފައިނުވ ކަން ުހޯދަން ުރިޕޯޓްތައް ުފަރ ތުންމިުމި ުމަނިސްޓްރީގެ ުއެކަީށގެންވ  ުކޮށްފައިުވެސް ސައްކަތްތަކެއް

 ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުނުވ ކަން

ުޯލނުުދޫކުރެވިފައިވ ުދަރިވަރުންނަށް ުޯހދުމަށް ުތަފްޞީލް ުސިލޯނުގެ ުއޮފް ުފޯރުޮކށްިދންުޭބންްކ ުއެފަރ ތުން ުއެދުމުން، ުމިއޮފީހުން ގައި
ުރިޢ ޔަތްކުރ އިރު ުމެދުވެރިކޮްށުުމަޢުލޫމ ތަށް ުޖުމްލ85ުަެއުބޭންކް ުތިީރސްު)ަހތ7,133,493ުްުދަރިަވރަކަށް ުއެްއުސަތޭކަ ުމިލިއަން

މީގެުތެރެއިންރުުސަތޭކަުނުވަިދހަުތިނެއް(ުންުހ ސްުހަތަތި ޯލނުގެުގޮތުގައިުދޫކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެެވު. ުދަރިވަރުނ21ުުްު،ރުފިޔު 
ހަލ ސްކޮށްަފއިވ ކަންުވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުނަމަވެސް،ު ދަރިވަރުންުލޯުނ64ުުގެުނިޔަލަށ2019ުުްއޯގަސްޓ31ުުްލޯނުުއެއްކޮށްުދައްކު 
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ގެުގޮތުގައިުދަ )ހަތަރުުމިިލއަންުއަށްުސަތޭކަުތިރީސްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއަށެއް(4,830,968ުުއްކަންޖެހޭުޖުމްލަުފައިސު 
ދައްކ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ. އެކައުންޓްގައިުހުރިުުމިއެކައުންޓްުމެދުވެރިކޮށްުލޯނުުދިނުންުހުއްޓ ލ ފައިުީވނަަމވެސް،ުމިުމި ރުފިޔު 

ުުއެމް.އޯ.ޔޫގައިުހިމަނ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.އިުމެދުުއަމަލުކުރ ނެުގޮތެއްުއަދިުއަނބުރ ުނުލިިބުހުރިުފައިސ ުއ ުއ އި،ފައިސ 

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުއޮފްުުސަރުކ ރ އިުދިވެހި ުއެމް.އޯ.ޔޫުސޮއިކޮށްފައިވ ުދެމެދުުސިލޯނ އިބޭންކް ުއޮފް ުބޭންކް ުގޮތަށް ުޢަމަލުކުސިލޯނުގައިވ  ރަމުންޭދތޯުން
ުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ހަރުދަނ ުއުސޫލެއްުކަނޑަުވ އިދުންުހުށަހަޅަމުންުގެންޭދތޯުބެލުމަށްގަމަށ އިުހުށަހަޅަންެޖހޭުރިޕޯޓުަތއްުބެލު

ބަހައްޓ ފައިވުންު .3 ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓުުނޫންުބޭންކްުއެކައުންޓުތަކުގައިުފައިސު 

ުބަހަްއޓަންވ ީނ،ުވަނަުމ އްދ ގައިުދައުލަތުެގުއެންމެހ ުފައިސ 11ު)ަދއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުެގ3/2006ުުޤ ނޫނުުަނންބަރު
ުއެކައުންޓް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުބަލަހައްޓ  ުހުޅުވައި ުމިނިސްޓަުރ ު)ފިނޭންސް( ުއޮތޯރިޓީގައި، ުމަނިޓަރީ ުކަމަށްުމޯލްޑިވްސް ގައި

ރ ުފައިސ ުފިޔަވައި،ުއެުނަުމ އްދ ގައިުޕަބްލިކްުފަންޑަކުންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދޫކުވ13ުަބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުއެޤ ނޫނުގެު
ުޖަމ  ުއެކައުންޓަށް ުބޭންްކ ުޕަބްލިކް ުފައިސ އެއް، ުހުރިހ  ުބަލައިގަންަނ ުފަިއސ އަކ އި، ުހުރިހ  ުހޯދ  ކުރަންވ ނެަކމަށްުއޮފީހަކުން

ވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުދައުލަތުގ5.10ުުެުގެު(R-20/2017)ޔަތުގެުގަވ އިދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުމީގެުއިތުރުން،ު
ު ުޤ ނޫނުގެ ުއެކައުނ12ުްމ ލިއްޔަތުގެ ުއިތުރު ުއިތުރުން ުއެކައުންޓުގެ ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއެއްގޮތަށް ުމ އްދ އ  ުނުވަތަުވަނަ ޓެއް

ބަަހއްޓަންޖެހިއްޖެުހ ލަތެއްގަިއ،ުއެަފދަުއެކަ އްުހުޅުވައިުބެލެހެއްޓިދ ނެކަމަށްުއުންޓެއްުނުވަތަުއެކައުންްޓތަކެއެކައުންޓްތަކެއްގައިުފައިސު 
ޓަކަށްުލިބުނުުނަމަވެސް،ުއެުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުދައުލަތަށްުލިބޭުހުރިހ ުފައިސ އެއްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓުނޫންުއެހެންުއެކައުން

ފައިސ އެއްުބަހައްޓަންޖެހޭުއެކައުންޓަކީުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުު،ކައުންޓްކަންހުރިހު 
ު.ުުގަވ އިދުގެުޢ މްދަނީއ އިުގުޅުންހުރިުމ އްދ ތަކުގެުމަފްޙޫމުންުއެނގެއެވެ

ުޚަރަ ުކޮށްފައިވ  ުދަރިވަރުންނަށް ުކިޔަވ ފައިވ  ުއެހީގައި ުބޭންކުގެ ުވޯލްޑް ުހ ސިލުކުރުމަށްޓަަކއި ުތަޢުލީމު ުމަތީ ދައުލަތަށްުުތެރެއިންދުގެ
ޖަމ ކުުރމަށްުއަނ ފައިސު  ދައްކު  ެއކައުންއިުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގައިުމިކަމ ބުރު  ވަނަުައހަރުގ2018ުުެގައިުޓުގުޅިގެންުހުޅުވ ފައިވު 
(ުހުރިކަންުުރުފިޔ )ހަތްުމިލިއަންުހަތަރުސަތޭކަުއަށްޑިހަުއަށްުހ ސްުފަސްސަތޭކަުނުވަދިހަުފަސ7,488,595ުްބަރުގެުނިޔަލަށްުސެންޑި

މިފައިސ އަކީުވޯލްޑްުބޭންކަށްުއަނބު ރައްދުކުރަންޖެހޭުފައިސ ފ ހަގަކުރަމެވެު. އިސ އިންުއެއްވެސްުޚަރަދެއްުފަުމި، ކަމަށްވެފައިނޫންުއެއްރު 
ު ުޖަމ ކުުއިރުކުރަންނުޖެހޭ ުއެކައުންޓަކަށް ުއެހެން ުނޫްނ ުއެކައުންޓް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުމިފައިސ  ުފައިދ ހުރިުދައުލަތަށްރުމަކީ ުއެންމެ
ުދެކެމެެވ.ނުމިއޮފީހުންުގޮތްކަމުގައިު

ުހ ސިލުކު ުތަޢުލީމު ުދީމަތީ ުދަރިވަރުންނަށް ުއެކައުންޓެއްުރުމަށްޓ ަކއި ުމޯލްޑިވްސްގައި ުއޮފް ުބޭންކް ުދެއްކުމަށް ުއަނބުރ  ުލޯނުތައް ފައިވ 
އެހެންކަމުންުމިނިސްޓްހުޅުވައިުދިނުމަށްުއެދިުހަޔަރުެއޑިއުކޭޝަނުގެުފަރ ތުންުމިނިސްްޓރީު ރީުޮއފްުއޮފްުފިނޭންސްގައިުއެދިފައިެވއެވެު.

ލޯނުުއަނބުރ ުދައްކ ުފަރ ތްތަކުގެުއަތުންުއަނބުރ ުފައިސ ުހޯދުމަށްުޑިޕ ޓްމަންޓްުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންގެުނަމުގައިުުފިނޭންސުން
ުއެ ުދީފައިވެއެވެ.ުއަދި ުހުއްދަ ުހުޅުވުމަށް ުއެކައިހުއްދަުކްލިއަރިންގުއެކައުންޓެއް ުއެ ުގައުގައި ުހިސ ބުތައް ުބަލަހަްއޓ ންޓުގެ ، ވ އިދުން

ުއެކައުންަޓށްު ުޭބންކް ުޕަބްލިކް ުދުަވހަށް ުދުވަހުން ުފައިސ  ުޖަމ ވ  ުއެކައުންޓަށް ުކުރުމަށ އި ުރިކޮްނސައިލް ުއެކައުންްޓ ުމަހަށް މަހުން
ުވ ފައެވެ.ޓްރ ންސްފަރުކުރުމަށްުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއަށްުއެންގުމަށްުވެސްުވަނީުދަންނަ
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ުހުޅުވ މިނިސްޓްރީ ުއެކައުންޓެއް ުމޯލްޑިވްސްގައި ުއޮފް ުބޭންކް ުު،ން ުދ0182ުަޖަނަވަރީ ުދަރިވަރުން ުފެށިގެން ުއެކައުންޓަްށުއިން ުއެ ނީ
ހުއްދައިގަ ނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސުންުއެކައުންޓްުހުޅުވުމަށްުދީފައިވު  ޖަމ ކުރަމުންނެވެު. ، ަތށްއިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮފައިސު 

ުފައިސ  ުހުންނަ ުޓްރ ންސްފަރުކޮށްފައިނުވ ކަުއެކައުންޓުގައި ުއެކައުންޓަށް ުޭބްނކް ުޕަބްލިކް ުދުވަހަށް ުދުވަހުން ުފ ހަގަކުރަމެވެ. އެުން
ުްއ(ހަުަހތެ)ހަތްުސަތޭކަުނުވަދިހަުހ ސްުހަުސަތޭކަުނުވަދ790,697ުިގެުނިޔަލަށްުޖުމުލ2018ުުަޑިސްމްބަރ31ުުއެކައުންޓުގައިު
ުންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ރުފިޔ ުހުރިކަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު(ުހ) ުމަޝްވަރ ކޮށްގެން، ުފިނޭންސ އި ުއޮފް ުއަނބުމިނިސްޓްރީ ުދަރިވަރުން ުކިޔަވ ފައިވ  ުއެހީގައި ުބޭންކުގެ ުފައިުވޯލްޑް ުދައްކ  ސު ރ 
ުއެކައުންުޓުބަންދުކު ުއެ ުޖަމ ކުރުމަށ އި ުއެކައުންަޓށް ުޭބންކް ުޕަބްލިކް ުނަގ  ުއެކައުްނޓުން ުބަލަހައްޓ  ުައދިުމިހ ރު ުަދންނަވަމެވެ. ރުމަށް
ުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމަށްުމިފައިސ އ އިުގުޅޭުމަޢުލޫމ ތުުޕޯސްޓުކުރުމަށްުވެސްުދަންނަވަމެވެ.ު

އިންުލަފ ުދީފައިވ ުގޮތަށްުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްަގއިުސިޓD2/22/2016/200ުީ-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޭނންސްގެުނަންބަރުު)ށ(ު
ފައިސ ،ުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއ އިުމަޝްވަރ ކޮށްގެންުކޮންމެުދުވަހަކުުޕަބްލިކްުބޭ އެކައުންޓަށްުދަރިވަުރންުޖަމ ކުރު  ްނކްުހުޅުވ ފައިވު 

 ުމިއިދުގައިވ ުގޮތަށްއަދިުދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެުގަވ ުރ ންސްފަރުކުރެވޭނެުއިންތިޒ މުުހަމަޖެއްސުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އެކައުންޓަށްުޓް

ު.އެކައުންޓިންގުސިސްޓަމަށްުގަވ އިދުންުޕޯސްޓުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެުފައިސ ގެުތަފްޞީލްުޕަބްލިކް

 

އެއްގޮތަށްު .4 ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުދަލުގެުހިސ ބުތައްުހަރުމުުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހިމެނޭު)ބ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުދައުލ11.03ުަގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު
މިހުންަނންވ ނެއެވެު. ކޮންމެުމުދަލެއްގައިވެސްުވަކިުމަޢުލޫމ ތުތަކެއްުފުރިހަމަކޮށްުބެލެހެްއޓިފައި އ އިުމިނިސްޓްރީގެުސްޓްރީުނިނަމަެވސުް،

ުއިދ ރ ތަކުގެ ުހިންގ  ުމުުދަށުން ުއަގު، ު)މުަދުލގެ ުތަފްީޞލް ުހަރުމުދަލުގެ ުބައެްއ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުތ ރީްޚ،ުހަުރމުދަލުގެ ުގަނެުވނު ދ 

 ހިމަނ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަަގކުރެވުނެވެ.ު( ސީރިއަލްުނަންބަރު،މޮޑެލްު،ބްރޭންޑް

ވަނަުމ އްދ ގެު)ބ(ުއ އިުއެއްގޮތަްށުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގައިުހުްނނ11.04ުުަގެުު(R-20/2017)ގެުގަވ އިދުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
އެުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުކަނޑައަޅ ުއުޞޫލެއްގެުމަތިންުޗެކުކޮށްު، ހަރުމުދ ުހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު

ުޗެކުކުރ އި ުމިގޮތުން ުބަލައިބަލައި، ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ުގޮތެއްގައި ުއެކަށީގެންވ  ުދެމެހެއްޓުަމށްޓަކައި ުގިނަދުވަހަށް ުތަކެތި މިުު،ރު،
ޗެކުކުރިކަމުގެުލިޔުމެއްގައިުސޮއިކޮ ޙަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފަކ އިުޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދު  ށްުއަދިުމ އްދ ގެު)ޅ(ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތަކެއްޗު 

ނުވަތަުއެުއޮފީހުގެުއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކުރަންުއުނިއިތުރެއްުވ ނަމަު އެކަމ މެދުުނިންމިުގޮތްުބަޔ ންކޮށްުއެުއޮފީހުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 
މިނިސްްޓރީޖެ ނަމަވެސުް، ސޮއިކޮށްފައިުހޭނެއެވެު. މ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު  ގޮތަށްުޗެކުކޮށުް، ގެުހަރުމުދ ތައްުމިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

 ފ ހަގަކުރަމެވެ.ނުވ ކަންު

 

 

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


o*44. o. rrro,4/rtr -rrY..2*,

.ii.Eezi :),'.11 iii i.3 (.) j 11.03 2t tt.o2 : (2}ITR_20).liii ;i;:23 jij:j \.)
4<!?.tl a tr?-,... a, . >. ,.o. ,a,)'2er-2e ,a \?2142 tl ,.in -n2 lz ,t..-r 2ri7 ,r 22 .2..-/c ,s.t ,t o7.z t> tE7i71l

2r?, .r4o o
't 2t?.r/t ,2?2, ,32'ro t?r/rv22 3, 3rj 22... 2.., .r 3./.? .,2r2a2.r. ,.., ).tt tr,r r2t.r

t441 .1,3;:-i t1

2019 08

4)t*(ru'' -t -

,,rrc , e i-,

9 :9 i;'

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


 




