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csIfoa egclwrenej rwTiDoa 

 ޔިވެހިޒާއްޖެ ،މާޑެ

 

ަވަނ ާސރކް  21ޭބްއުވުނ ަވަނ ައަހުރ ޮނެވމަްބުރ ަމުހަގިއ  3122ައްއޑޫ ިސީޓއާިއ ފަުވްއުމލުަކަގިއ 
 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ޞަ އް ޚާ  ުކެރުވުނ ަޚަރުދގެ ިލުބުނ ެއހީއާިއ ަސިމަޓްށ 

 ތަޢާރަފު  ހ.

އަށް  12އިްނ  11ވަނަ ައހަރު ނޮވެމްބަރ  2011 ،)އޮޑިޓް ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން 2007/4މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ާޤނޫނު ނަްނބަރު 
ބުުނ އެހީއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ލިދައުލަތަށް  ންގެވަނަ ސާރކް ސަމިޓާއި ގުޅި 17 އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު

ޙީ މެދު އިޞްލާކަމާމަށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަންލާޙު ކުރަންޖެހޭކަޞްއި  ކަންތައްތަކާއި އޮޑިޓުން ާފހަގަކުރެވުނުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، 
ޢަމަލީގޮުތން ކުރެއްވުމުގައި  ހިންގަވާ ިއންތިޒާމް  ކަންަތއްތައް ސާކް ސަމިޓުގެ، މަށްޓަކައިފިޔަވަޅު އެޅުއްވު

ިމނިސްޓްރީ އޮފް  އި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާ އޮފީސްތައް ަކމުގައިވާ މަސްއޫލުދަުއލަތުގެ ވި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެ
އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ޒާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮިރން އެފެއާހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި  213އެކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ،ހުށަހެޅުމާއިއެކު ސެކިއުރިޓީއަށް
  މެވެ.ހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަމްރައީސުލްޖުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި 

 މާޗް  26ރައްޔިތުގެންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  މެޓީގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށްގެ މާލިއްޔަތު ކޮހުޑިޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ އޮ މި
 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު  2011، ސިޓީން F/ML/07/2012/9-57އްވި ނަންބަރު ނުގައި މިއޮފީހަށް ފޮ 2012

  ގަތުމުން ކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓެކެވެ. އޮޑިޓުކޮށް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިސާކް ސަމިޓަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަނަ  17

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް ، އިފީހާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮމިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
ރޒްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއެންވަޔަރަންމަންޓާއި،   ގެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު  ދެއްވިގަކޮށް، މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެމަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހައިސްވެރިންނާއި 
ފިނޭންސް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ށާއިމަޖިލީހަރައްޔިތުންގެ ދަންނަވަމެވެ. މިރިޕޯޓް 

ރޒް އަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި،  ،ޓްރެޜަރީއަށާއި  ،ށާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ
 www.audit.gov.mv މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް، ހުށަހަޅައި އަށް ސެކިއުރިޓީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް

  ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.އި ގަ

http://www.audit.gov.mv/
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 ދާއި މިންވަރު ޞަ ގެ މަޤް އޮޑިޓް  ށ.

ދިވެހި ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް  17ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު  2011މި އޮޑިޓްގެ މަޤްސަދަކީ 
ސަރުކާރަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން  ޓަކައި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި، އެ ސަމިޓު ބޭއްވުަމށްސަރުކާރުން 

ސަމިޓު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ލިބުނު  ،ކޮށްއޮޑިޓް ން ދޫކުރެވުނު ފައިސާއާއި ބެހޭ މުއާމަލާތުތައްތަކެތީގެ އެހީއާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ކުރައްވާފައިވަނީ  މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާގުޅޭބޭްއވުމަށް  ސަމިޓްފައިސާއާއި ތަކެތީގެ އެހީއާއިގުޅޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާޢަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ ކަ ސިޔާސަތުތަކާ އުސޫލުތަކާ ވާއިދުތަކާއި ގަޤާނޫނުތަކާއި  މަލުކުރުމަށް ކަ
މިކަންކަމުގައި ތޯ ބަލައި، ހުރި ގޮތުގައި ތަށް އެންމެ ފައިދާއެއްގޮތަށްތޯއާއި، ސަމިޓަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަ

މިންވަރު ބަާލ، މިކަްނކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ އިސްލާހީ  ތަށް ކަްނތައްތައް ކުރަްއވާފައިވާއިސްރާފާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮ
ތަކުން ދެއްވި ވެރި ބައެއް ގައުމުކުބޭއްވުމަށް އެ ޓްވަނަ ސާކް ސަމި 17 ،އަދި މީގެ އިތުރުން ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރުމެވެ.

އެހީދެއްވުމާއި ދިވެހި ސަރުކާރާދެމެދު  ފައިވަނީ އެ އެހީއެއް ދެއްވި ސަރުކާރުތަކާއިވިއެހީ ބޭުނން ކުރެ ގެއާއި ތަކެތީފައިސާ
 ބެލިފަިއ ވާނެއެވެ.މި އޮޑިޓުގައި ވެފައިވާ ކަންކަމަށްތޯ އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، ގުޅޭގޮތުން 

ވަނަ އަހަރު  2011އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި  ،ހިމަނާފައިވާ އަށް 56އިން  37 ނަންބަރު ޙާމި ރިޕޯޓާއެކު ސަފް 
ވަނަ ސާކް  17 ،ހިސާބަކީވަނަ ސާރކް ސަމިޓަށް ލިބުނު އެހީއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ  17ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ބޭއްވުނު 
މި އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ގެ ނިޔަލަށް 2013މާރޗް  31 ކުެރވުނު ޚަރަދުތަކާ ބެހޭގޮތުންސަމިޓަށް ލިބުނު އެހީއާއި 

ކުރެވުުނ  ތަކެތީގެ އެހީއާއި، ަވނަ ސާކް ސަމިޓަށް ލިބުނު ފައިސާާއއި 17. މި ހިސާބު މިއޮފީުހން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ހިސާބެކެވެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި  އި ދެއްވުން އެދިވައްތައްޔާރުކޮށް މި އޮފީހަށް ފޮނުޚަރަދުގެ ހިސާބެއް 

މިކަމަށް  އަދި މިހިސާބު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިމިވަނީ ތީއެވެ.ނުވާމިއޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައި  އްޔާރު ކުރައްވާތަ އެދެމުންވެސް އެ ހިސާބު
ވަރެއްގެ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހާހި ގޮތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިވެ މިކަމާ ގުޅޭ ،ވިފައިވާ މިންވަރާއިކުރެ ދުޚަރަ

ކަމުގައި އްގިފަިއ އޮތުމަކީ ކޮްނމެހެން މުހިންުމ ކަމެނއެ އެންމެހާ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށާ، ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހަށްއެހީއެއްކަން 
ޕަބްލިކް މުން ގެންދަވާ ދައުަލތުގެ ހިސާބުތައް ރެކޯޑުކޮށް ަބލަހައްޓަވަ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ިހސާބުމި އެވެ. މިއޮފީހުން ދެކޭތީ
 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނާއިރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޕް އުފައްދަވާފައިވާ ގައި ސާކް ސަމިޓުގެ ނަމުގައި ސިސްޓަމުއެކައުންޓިންގް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި،  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނާއި
ރޒުންނާއި އި ތަކާ ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިރިޓީްނ ކުރައްވާފައިވާ ،ފޮރިން އެފެއަ

އެކައުންޓަްށ ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު  ވި ފަންޑްށް ޙާއްސާކޮށްގެން ހުޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސާކް ސަމިޓަ
ސާކް ޓުން ބަޖެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއައްސަސާތަކުގެ މި ހިސާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގައިނެވެ. ބިނާކޮށްެގން މައްޗަށް ޚަރަދުތަކުގެ
ށް ލިބިފަިއ މިއޮފީހަބައެއް އޮފީސްތަކުން ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޚަރަދުތަކާ ފަދަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެ އެއްވެސް ޚަރަދެއްސަމިޓަށް 

އެވެ. ވުމާއެކު ސާކް ސަމިޓަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ މިއަށްވުރެ ގައި ހިމެނިފައި ނުވާނެޚަރަދުތައް މި ބަޔާނު ފަދަނުވުމާއެކު އެ
ވަނަ ސާކް  17ހިސާބަކީ އެކު ހިމަނާަފއިވާ ރިޕޯޓާެއހެންކަމުން މިއިތުރު ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެްއކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. 

ިމ  ބައްލަވައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ހިސާބެއް ކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސަމިޓަށް ލިބިފައިވާ އެހީއާއި ޚަރަދުގެ ފުރިހަމަ
ހިސާބުގެ މައްޗަށް ރައުޔެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓެއް ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ލިބުނު އެހީއާއި  ސާކް ސަމިޓަށް އޮޑިޓަކީ

  .ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
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ވަނަ ސާކް ސަމިޓާގުޅިގެން ކުރެވުނު އެންމެހާ މުޢާމަލާތުތައް ޗެކުކޮށް ބެލުމުގެ  17ގެންގޮސްފައިވަނީ މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް 
ބަދަލުގައި އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ސަމިޓާގުޅޭ ބައެއް މުޢާމަލާތުތައް ބަލަިއ ޗެކުކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ، މި 

އް ޗެކުކޮށް ބެލިފައިާވ ހާ އެހީއާއި ކުރެވުނު އެންމެހާ ޚަރަދުތަކާގުޅޭ މުޢާމަލާތުތައޮޑިޓުގައި ސަމިޓާ ގުޅޭގޮތުން ލިބުނު އެންމެ
މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވިފައިވާނެކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެންމެހާ މި ދެންނެވި އެންމެހާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ހުރި  ކަމަށާއި

ލިބުުނ އެހީއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާގުޅޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ިމ އޮޑިޓުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ. އެެހންކަުމން ސަމިޓާ ގުޅޭގޮތުން 
 ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ އިތުރު މައްސަލަތައް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

 ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސް އޮފީ  މަސްއޫލު  .ނ

ވަނަ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު  17ބޭއްވުނު  ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރުމަހު 2011އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި 
ލިބުނު އެންމެހާ އެހީގެ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ، އެންމެހައި ޚަރަދުތަކާއި، ހޯދުނު އެންމެހާ މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަެކއްޗާއި

އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މިކަންކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ ބަެޖަޓރީ އުސޫލުތަކާ  އި،ވާއިދާގަޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ 
ޚަރަދުތައް އަދި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާ މާލީ ިހސާބުތައް ހަޤީޤަާތ އެއްގޮތަްށ ަތއްޔާރުކޮށް ފުރިހަމައަށް ލިޔެ ެބލެހެއްޓުމާއި، 

ތުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނުތަކެތި ބަލައިގަގައާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމުކުރުމުގައާއި މު
ސަިމޓާގުޅިގެން ކުރެވުނު އެންމެހާ ަޚރަދުތަކާ ހޯދުނު އެންމެާހ މުދަާލއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ިލބުނު  ،ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމުކޮށް

އިސްރާފު ނުހިމެނޭޮގތަށް  އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ މަކާރާއި ހީލާތާއި ޚިޔާނާތާއި ،އެންމެހާ އެހީގެ ކަންކަން ކުރިަޔށް ގެންދިޔުމުގައި
ސަމިޓާ ގުޅޭ އެންމެހާ އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަމިޓުގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމުގައި ޢަމަީލގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެިވ 

ދައުލަތުގެ މަސްއޫުލ  ަވއިގެންނެވިލައްއެހީ ބަލިުބނު މުދަލާއި ތަކެތި ބައްަލވައިގަނެ، ، އަދި ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް ޚަރަދުކުރައްވާ
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ރިންގެމާލީ ޒިންމާދާރު ވެއޮފީސްތަކުގެ 

 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮޑިޓަރ .ރ

ވަނަ ސާކް ސަމިޓު  17ވަނަ އަހަރު އައްޫޑ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭްއވުނު  2011ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮ
އެހީގެ  ފައިސާއާއި، އެ ގޮތުގައި ދެއްވި ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ 

އި ދައުލަތުގެ ނޫނާޤާމާލިއްޔަތުގެ ކޮށްަފއިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް  ފައިސާއިންނާއި
ނޑައަޅާފައިވާދައުލަތުގެ  ،އިދާއިމާލިއްޔަތުގެ ގަވާ އިވާ ގޮތަށް ކޮށްފައުސޫލުތަކާ އެއް މާލީ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަ
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަމަށް ފާހަގަ އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭ  ،ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުނުއޮޑިޓްގައި  ޚަރަދުތަކެއްތޯބަލައި

 ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.  ބެހޭ އިކަމާ
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ފާހަގަ ކުރެވުނު  އޮޑިޓުން ކަންތަކާއި، ފާހަގަކުރެވުނު އި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ބ.
 ކަންތައްތައް މުހިއްމު އެހެނިހެން 

 ލިބުނު އެހީއާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ޚަރަދުތަކާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ހޯދުނު ތަކެތި  .1
 

 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވުން  436.6 ށް އިތުރަ  މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓަށްވުރެ  1.1
 

ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ލިބުނު އެހީއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ބަޔާނުން  17އެކުލަވާލި ގެ ނިޔަލަށް މި އޮފީހުން  2013މާރޗް  31
)ހިޭލ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިންުގނު ަމޝްރޫޢުތަކާ ހިލޭއެހީގެ ޮގތުގައި  ވަނަ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅޭކަންކަމަށް 17ދައްކާގޮތުގައި 

 ހަތް މިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ަހތަރުހާސްހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) ރ667,874,870.84ޖުމްލަ  ލިބުނުތަެކތި ނުހިމަާނ(
އެވެ. ނަމަވެސް މި އަދަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވެ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި(އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ 

)ދުއިސައްތަ ތިރީސްއެއްމިލިޔަން  ރ231,240,000.00ސާކް ސަމިޓާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ 
)ހަސަތޭކަ ަނވާރަ މިލިޔަން އަށްސަތޭކަ  ރ436,634,870.84 ގެ ބަޖެޓަށްވުރެ( ރުފިޔާ ދުއިސައްތަ ސާޅީސްހާސް

އިތުރު އަދަދެއްކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ  %188.82 ނުވަތަ ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަުރ ލާރި(ސާޅީސްނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ 
ގެ )ނ( ގައި  96ވަނަ ބާބުގެ  3ނޫނު އަސާސީގެ ޤާ ރެއްވުމުގައި،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދިން އަދަދަްށވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ކު

 ވާގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯއްދަވާފައި ނުވާަކން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  

 )ސަތޭކަ ސާޅީސް  ރ141,874,587.56 ށްފައިވާ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައިސާކް ސަމިޓަށް ކޮ
އާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ހަ ހަތްރުފިޔާ ފަންސާސް ހަލާރި(އެއްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ އަށްޑި

 ޚަރަދު ކޮށްފައި ވެއެވެ. މިލިޔަން ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ތިންރުފިޔާ އަށާީވސް ލާރި()ފައްސަތޭކަ ސައްބީސް  ރ526,000,283.28
 ާހސް ތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަދެލާރި()ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ މިލިޔަން ހަސަތޭކަ ފަސް ރ270,605,003.72މި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން 

)ދުއިސައްތަ  ރ267,541,003.72ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އިްނޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވި 
ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ދެއްވި  ،ގެ އެހީ އިްނާނއިހާސް ތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަދެލާރި( ފަސްދޮޅަސް ހަތްމިލިޔަން ފައްސަތޭކަ ސާޅިސްއެއް

ގެ އެހީންނެވެ. އަދި ދަުއލަތުގެ ބަޖެުޓން މި ޚަރަދުތައް ( ރުފިޔާ ސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް)ތިންމިލިަޔން ފަ ރ3,064,000.00
 ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ މިލިޔަން )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިަހ ހަތް ރ397,269,867.12ހަމަޖެއްސުމަށް 

ޚަރަދު ކޮށްފައި ވެއެވެ. މިދެންނެވުނު އެހީގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ އެހީ ތަކުގެ ތެރޭަގއި  ފަސްދޮޅަށްހަތްރުފިޔާ ބާރަލާރި(
 މިލިއަން )ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު  ރ154,200,000.00ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ 

 (ރުފިޔާ 29,014,503.00)އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު  ވިޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެއްމަޝްރޫއާއި،  ގެ ދުއިސައްތަހާސް ރުފިޔާ(
ބަްނގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން އެހީގެ  ވެހިކަލަކާއި 19ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ދެއްވި  ގެ އިތުރުން،ވެހިކަލްތަކާއި ބައެއް ސާމާނު

ހިމެނެއެވެ. އަދި ސާކް ސަމިޓަށް ޚަރަދު ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން ދެއްވި ވެހިކަލެއް  7ގޮތުގައިދެއްވި 
 ހިމެނެއެވެ. ހަނުވަރުފިޔާ އަށްޑިހަފަސްލާރި(އެކާވިސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިމިލިއަން )ދެ ރ2,021,479.85
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 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ފަހު ގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށްރައްޔިތުން ގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 96ވަނަ ބާބުގެ  3ނޫނު އަސާސީގެ ޤާ)ހ( 
 ދަންނަވަމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީފަިއވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ނުކުރެއްވުމަށް  މެނުވީ އެއްވެސް ކަމަކަށް

 ްށވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ބަޖެޓަ  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވިރައް ސަމިޓުގެ ޚަރަދުތައް ކުރެއްވުމަށްޓަކައިސާކް )ށ( 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ  ގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 96ވަނަ ބާބުގެ  3ނޫނު އަސާސީގެ ޤާ ކުރެއްވުމުގައިޚަރަދު 

ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ މާއްދާވަނަ  48އަދި  47އެކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫގެ ނުވާތީ  ހޯއްދަވާފައި
 މަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ޢަ

 

އެއްޗެއްކަމާއި އެ ސެންޓަރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ  ކޮންކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ހޯދުނީ ކޮން  1.2
 ބެލޭނެގޮތެއް ނެތުން 

 
 ލިބިފައި ބޭރުގެ އެހީެގ ގޮތުގަިއ ގިނައަދަދެއްގެ ތަކެތި  ،ޚަރަދު ކުރައްވައިގެންނާއިސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުްނ 

އެ ސެންޓަރުގައި  ކޮންކޮން ެއއްޗެއްކަމާއި،ނުވަތަ ލިބިފައިވަނީ ނީ ފައިވަސެންޓަރަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ހޯދާ ކޮންވެންޝަން ،ވާއިރު
މި އޮފީހަށް ހުންނަންޖެޭހނީ ކޮންކޮން އެއްެޗއްކަން އެނގޭފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން 

އާއި އެތަނުގައި ުހންނަންޖެޭހ ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ެއއްޗެއް އެސެންޓަރުން މަދުވެފައިވޭތޯ އެ ސެްނަޓރުގައި ލިބިފައިފައި ނުާވތީ،
 ވެ.ނުވިކަން ފާހަގަ ކުރަމެ ބެލޭނެގޮތް ދައުލަތުގެ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިފައިވާކަން ނުަވތަ ނޫްނކަން

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ނުވާތީ އެކަމުގައި  އިބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފަނު ތަކެއްޗާ ލިބުކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ހޯުދނު ތަކެއްޗާއި 
މަލު ކުރެއްވުމަށް ޢަގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދަގައިވާ  48އަދި  47ކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫގެ އިހުމާލުވި ފަރާތްތަ

 ދަންނަވަމެވެ.
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 މެންޓް ން އެންޑް އެންވަޔަރަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން  .2

 

މާލިއްޔަތުގެ  ،ކުރުމާއިމިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދު  61ވުރެ އެއްބަސްވި އަގަށްސެންޓަރު އެޅުމަށް  ކޮންވެންޝަން 2.1
 އިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން ގަވާ 

ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑް  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ބިނާކުރިޓާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާކް ސަމި
އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގެ  އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ،ކުރި ފަރާތް ކަމުގައިވާޅުވާލި ބިޑް ކާމިޔާބުމެދުވެރިކޮށް ހު
ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތަރުސަތޭަކ ސާޅީސްދިހަމިލިއަން  ސައްތަ)ދުއި ރ00210,449,842. ވަނީހުށަހަޅާފައި އަގުގެގޮތުގައި

 ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އެޅުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބޮޑު އަގެއްކަމަށްވުމުން ގަކީނަމަވެސް މި އަ .ވެއެ( ސާޅީސް ދެރުފިޔާ
ފަރާތާ ދެމެދު ކުރި ކާމިޔާބު އި ެޓންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑާއި ިބޑްއެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ 

ބަދަލު ގެނެސް މަސައްކަތުގެ އަގު  އަށްދި ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލްސްއިމާރާތުގެ ޑިޒައިން އަ ވަރާ ކުރުމަށްފަހު،މަޝް
އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ  ،އަށް ބަދަލުކޮށް( ރުފިޔާ )ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިއަން ރ150,000,000.00
މަސައްކަތް މި ނަމަވެސް ވެއެވެ.  އްގައި ސޮއިކުރައްވާފައިއި އެގްރިމެންޓެދެމެދުގަ ކުރި ފަރާތާބިޑް ކާމިޔާބު  އިއެންވަޔަރަންމަންޓާ

އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް އާއި އަދި އިމާރާތުގެ ބައެއް ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން  ހިނގަމުން ދިޔައިރު
 ރ211,852,834.84 ލަ އަގުޖުމު  މަސައްކަތުގެ މަސައްކަްތ ނިމުނު އިރު ސަބަބުން ބަދަލުތަކުގެއެހެނިހެން ކަންކަމަށް ގެނެވުނު 

އަށް އަރާފައި  (ދުއިސައްތަ އެގާރަމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅިސްހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ ސާޅިސް ތިންލާރި)
ފަސްދޮޅަސް އެއްމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ) ރ 61,852,834.84އަގަށްވުރެތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވި މިއީ މި މަސައްކަ ވާކަމާއި،

 ކުރެވުނެވެ. އަދަދެއްކަން ފާހަގަ  ބޮޑު %41 ނުވަތަ( ސާޅިސްހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ ސާޅިސް ތިންލާރި

ނޑައެޅުނު ފެންވަރުގެ މެޓީރިއަލްގައި  ،ޢިމާރާތުގެ އޮރިޖިނަލް ޑިޒައިންގައިއަދަދަކީ  މި އަދި ބޭނުންުކރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަ
ހުށަހެިޅ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްކަމާއި، އެންމެ ފުރަތަަމ  ިމ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުންމިމަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމަށް 

 ގައި އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއްނެތި މަސައްކަތް ހަާވލުމިކަން މިގޮތަށް ދިމާވެފައިަވީނ ކޮންވެންޝަން ސެްނޓަރު އިމާރާތް ކުރުމު
 އޭގެފަހުްނ އިމާރާތުގެ ޑިޒައިނަށާއި ބޭުނންުކރެވުނު ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި "އެޑްހޮކްކޮށް" އާއިކޮށްފައިވާތީ
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ، )ށ( ގައިގެ  8.33އިދުގެ ްއޔަތުގެ ގަވާެވ. މީގެއިތުރުން ދައުލަތުގެ މާލިކަމުގައި ބެލެވެއެން ބަދަލުގެނައު

އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން  %10އިތުރަށް )ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި( ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު، އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 
  ވެއެވެ.ފައިހަގަ ކުރެވިއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުވާ ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާނެކަމަށް އޮތް ނަމަވެސް، ެއ ގަވާނުވާ

ސާކް  ،ލަސްވަމުންދާތީ ންއެޑްވާންސް ގެރެންޓީ ހަމަޖެއްސުބަހަްއޓަންޖެހޭ ފަރާތުން  ކޮންޓްރެކްޓަުރގެ ،މީގެ އިތުރުން
ގޮތުްނ މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމުގެ ކޮށް،އްކަމަށް ބަޔާންައވަހަށް ނިންމަންެޖހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަ

އާއި، ޓީޕޭމަންޓް ގެރެންއެްޑވާސް ކޮންޓްރެކްޓަރު ބަހައްަޓންޖެހޭ  މި މަސައްކަތުގެ ެއޑްވާންސް ގެރެންޓީ ގޮތުގައި ،ކަމަށްބުނެ
ތުގެމަތިން ބަހައްޓާފަިއ ގެ )ވ( ގައި ވާގޮ 44ގެ  15އިދުގެ ބާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ ،ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަދި  ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ރަށް ޓަކޮންޓްރެކްމިލިޔަން ރުފިޔާ  30ގޮތުގައި  އެޑްވާންސްގެ ،ނުވަނީސް
ރިޓެންޝަން އެހެން ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަްތ ކުރިން  ކޮންޓްރެކްޓަރުއެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވަނީ 

ފައިހުރި ފައިސާއަކީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާކަމުގައި މިނިސްޓްރީގައި ބެހެއްޓި ގެ ގޮތުގައިފައިސާ
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އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްީރން ކޮންވެންޝަްނ ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ  ،ހަމަޖައްސަވައި
 ނޭނގޭ މާލީ ފައިދާއެއް ކުރިން މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީ އެހެން ފަރާތް ތަކަށް ލިބޭނެކަން  ،ކަމަށް ވުމުން އިގެންހުށަހަޅަ

ފައިާވ ކަމެއްކަމަށް ހޯދަދީފައިވާީތ މިއީ ވަކިަފރާތަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދަިއދިނުމަށް ކޮށްކޮންޓްރެކްަޓރަށް  މަސައްކަތާ ހަވާލުވި
މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  ގައި  8.23 ގަވައިދުގެ ބާބު ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތު ، ކަމާއިބެލެވޭ

 %20މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ވެސްވާންސްގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ދީފައިވަނީޑްކަމަށް ޮއތްނަމަވެސް އެ %15ޖުމްލަ އަގުގެ 
 ވެއެވެ. ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

އަދަދަށްވުރެ  ވާގައި 8.23އިދުގެ ގެ ގަވާއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުއެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދަމިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް )ހ( 
އިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ ތަކަށް ެއޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައިމަސައްކަތްދިނުމަށާއި، ނުއެޑްވާންސް ފައިސާ  އިތުރަށް
ހޯއްދެވުމަްށ  ޮކންޓްރެކްަޓރު ބަހައްޓަންެޖހޭ އެޑްވާސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ގެ )ވ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން  44ގެ  15ބާބު 

 ދަންނަވަމެވެ. 

ދީފައިވާތީ އާއި، ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  އެޑްވާންސްވާގޮތާ ޚިލާފަށް ގައި  8.23އިދުގެ ގެ ގަވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު( ށ)
ގައި ވާގޮތުގެމަތިން އެޑްވާސް  ގެ )ވ( 44 ގެ 15 އިދުގެ ބާބުގަވާ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުއެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި 

އެކަމުގައި  ދީފައިވާތީރެކްޓަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކޮންޓް ގެ ގޮތުގައިސެކިއުރިޓީ ބަހައްޓާފައި ނުވަީނސް އެޑްވާންސް
ޮގތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48ައދި  47އިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫގެ 

 ދަންނަވަމެވެ.

އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ފައިސާ ދީފައިވާތީ  ޓީ ބަހައްޓާފައި ނުވަނީސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައިގެރެންއެޑްވާސް  (ނ)
ނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ގަވާ ސައްކަތާ ހަވާލުިވ މަ މިފައިވަނީ ދީއިދުގައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަ

އްސަލަ އިތުރަށް ިދނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވޭީތ، ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޮފނުވައިގެން މިމަފައިދާއެއް ހޯދައި ފަރާތަށް މާލީ
 ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ޤީޤުޙުތަ

 

 5.9 ށް އުލަތުގެ މާލިއްޔާއަ އިދާ ޚިލާފަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް އާއި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ތަކުން ދަ ގެ ގަވާ މާލިއްޔަތު  2.2
 ލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފައިވުން  މި 

ސެންޓަރުގެ ކޮންވެންަޝން ގޯިތެތރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮުތްނ،  ޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ވޯކްވޭ ތަކާކޮންވެންޝަން ސެން 
ނޑުތަކާއި ގާޑަން ލައިޓްގެ މަސައްކަތާއި އަދި ގާޑްހައުސްތައް ހަދައި ގޯތިތެރޭގައި ގައު  ސަރަހައްދު ޑިޒައިންކޮށް، ފެްނގަ

ގައި  8.01އުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަ ،ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ )އެސް.ޔޫ.އެލް( އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަދަން ޔުޓިލިޓީސްއާ
ގައި ވާގޮތުގެ  8.15އަދި  ،ޞަތު އޮންނާނެ ގޮތަކަށް ޫނންަކމާއިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުވާގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ 

ކުރި މަސައްކަތްތައް ެއ ވުެނވެ. އަދި ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒާ ހަވާލުފާހަގަ ކުރެ އިޢްލާންކޮްށގެން ނޫންކަން އާންމުކޮްށ ތިން މަ
ސަރުކާރަށް އެ ކުންފުނިން ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން ކަމަށްވެފައި، މިއިން ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށްވެސް -ކޮށްފައިވަނީ ސަބް ކުންފުނިން 
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ސަދަން ސަރުކާރުން ބިލް ކޮށްފައިވަނީ އެ މަސައްކަެތއްކުރި އަސްލު އަގުގެ ތެރެއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލައިގެން ކަމަށްވުމުން، 
ފަސްމިލިޔަން ) ރ5,980,248.07ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށްވުރެ ސަރުކާރުްނ  ،ތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައިތް ކައްމަސަ ހަވާލުކުރިޔުޓިލިޓީޒާ 

ކުރަންޖެުހނުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ޚަރަދު އިތުރަށް  (ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަހާސް ދުިއސައްތަ ސާޅިސްއަށްރުފިޔާ ހަތްލާރި
ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯުދމުގައި ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ގޮސްފައި ނުވާކަމާއި، އެހެންވުމުގެ -އެސް.ޔޫ.އެލް އިން މަސައްކަތްތަކަށް ސަބް

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެންމެ އަގުހެޔޮ އަދި ރަގަުޅ  ކޮންޓްރެކްޓަރުްނގެ ފަރާތުން ިލބިފައިވާ އަގު ތަަކކީ މިފަދަ-ސަބަބުން ސަބް 
 އްކަން ބެލެވޭކަްށނެތެެވ. މެހުށަހެޅުއް

ޓްކޮށް ފައިސާ ދީފައިވީ ންޓްރެކްސަބް ކޮ  ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އެއްވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ގެ 1ތާވަލް ތިރީގައިވާ އަދި 
ފަރާތަށް ސަދަްނ ދެއެ އެހެްނކަމުން  ،އެނގެން ނެތްކަަމށާއި ލިޔެކިޔުންތަކުންކުރިކަން ން އެމަސައްކަތް ފަރާތުދެ ނަމަވެސް އެ

މަސައްކަތުގެ ފައިދާއަށްލީ  ސަދަން ޔުޓިިލީޓޒުން،ލުގެ އެއްވަނަ ނަްނބަރުން އުނިކޮށްފިނަމަ ތާވަޔުޓިލިޓީޒުން ދީފައިވާ ފައިސާ 
( ތިރީސްއެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ހަތްލާރިއަށްމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ )ރ 8,931,568.07މިންވަރު ޖުމުލަ 

ފައިވާ ދަން ޔުޓިލިޓީޒް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވާތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ ސައެވެ. ކަްނ ފާހަގަކުރެވެއްއިތުރުވެގެން ދާނެކަމެ އަށް
ރޭގައި ހިމެނޭ ފައިދާގެ ހަޅާފައިވާ އަގު ތެމަސައްކަތްތަކާއި، އެކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ހުށަ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅުންހުރި

 ތަކެވެ.ތަފްޞީލު

 ޓައިޔާއަސުގަކާ ދަސާޓައިވާ ލަޔަދް ޔުޓިޑިޓީޒް މެޔުވެޒިކޮފް ކުޒައްވާޓައިވާ މަލައްކަގްގަކަފް އެ ކުދްޓުދިދް ހުފަހަޅާޓައިވާ : 1ގާވަޑް 

 މަލައްކަގް #
 ހަވާޑުވިމަލައްކަގާ 

 ލަޒުކާޒު ކުދްޓުދި

 ލަޒުކާޒުސެ

 ކުދްޓުދީސެ އަސު

 ކޮދްޓްޒެކްޓް-ލަބް

 ކުޒެވުދު ކުދްޓުދި

 ކޮދްޓްޒެކްޓަޒުސެ ލަބް

 އަސު

 ލަޒުކާޒު)ގު: ގަޓާ

 /ކުދްޓުދީސެ ޓައިޔާ

 (މެދޭޖްމަދްޓް ޓީ

1 
ކޮދްވެދްޝަދް ލެދްޓަޒ 

 ސޯގިގެޒޭ ސައި ސާ އެގުޒުދް
 5,100,000.00 ލަޔާޒދް ޔުޓްޑިޓީޒް

 1,475,660.00 އެލް.އޭ.އާޒ ޓްޒޭޏިދްސ

2,148,680.00 

 1,475,660.00 ޒ ކޮދްލްޓްޒަކްޝަދްއާއޭ.އައި.

2 
 ސެލެދްޓަޒުކޮދްވެދްޝަދް 

 ސޯގިގެޒޭސައި ޓެޒާޒޯ ޖެހުދް
 5,730,000.00 ލަޔާޒދް ޔުޓްޑިޓީޒް

ޕްޒެލްޓޯދާ ޓައިޑްލް ޑަދްކާ 

އަޔި / ޑިމިޓެޏް   ޕްޒައިވެޓް

 ޔިވެހި ޔެ ކުދްޓުދްތަކަފް

3,956,196.02 1,773,803.98 

 1,827,000.00 1,150,000.00 ޑިމިޓެޏްޑީދިއަޒޓެކް ޕްޒައިވެޓް  2,977,000.00 ލަޔާޒދް ޔުޓްޑިޓީޒް ޑޭދްޏް ލްކޭޕް ޑައިޓިދްސ 3

4 
ކޮދްވެދްޝަދް ލެދްޓަޒ 

 ސެ ސާޏް ހައުލްގަފް ހެޔުދްް
 230,800.09 714,199.91 ލީ.ޕީ.އޭ.ބީ 945,000.00 ލަޔާޒދް ޔުޓްޑިޓީޒް

 5,980,284.07 ޖުމުލަ:    

 2,951,320.00 ފައިސާ ކަމަށްެބލެވޭ ދެފަރާަތށް ދީފައިވާ ނުކުރާ މަސައްކަތް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ،  1އެއްކުރަން: 

  8,931,568.07 :ދަދު ޖުމުލަ ޢަ ބެލެވޭ  ފައިދާއަށްލީ މިންވަރު ކަމަށް  ނުކުރާ މަސައްކަތަށް ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާއާއެކު 
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 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ގައި ވާގޮތާއި ޚިލާފަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އާއި މަސައްކަތް  8.15އަދި  8.01ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު)ހ( 
އެތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަުތން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދު ވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ގަހަވާލުކުރައްވާފައިވާތީއާއި މިގޮތަްށ 

ތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ތްޚަރަދު ކުރުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާ މިގޮތަށް ފައިސާ  ،އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި ވުމާއެކުގުނައަކަށް 
 މަލު ުކރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ޢަގޮތުގެމަތިން  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ޤާނޫނުގެ 

މިކަމަކީ މަކަށް ގޮސްފައި ނުވާކަމާއި، ކޮންޓްރެކްޓަުރން ހޯދުމުގައި ވާދަވެރި ބީލަ-މަސައްކަތްތަކަށް ސަބް ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒުން)ށ( 
 ޤު ޤީޙްމެދުވެރިކޮށް މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަ ކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަންފެންނާތީ އެންޓި މެއްކަމަށްކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަ
 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

ޓިލިޓީޒުން މަސައްކަތްތަކަށް ސަދަން ޔު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސްގެ ބޭފުޅުން ލައްވާ ކުރުވި  2.3
 ފައިސާ ނަގާފައިވުން 

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ވޯކްވޭ ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް )އެސް.ޔޫ.އެލް( އާއި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން 
އަރިމަތީގައި ޖަހާފައިާވ  ތަކުެގ ޕޭވްމަންޓުގެމަގުތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ ތަކާ، ގޯތި ތެރޭގައި ގައު އެތުުރމުގެ މަސައްކަތާއި 

ގައު )ކާބް ސްޓޯން( ތަކާއި މަގުތަކުގެ ފެން ހިންދުމަށް މަގުަތކުގެ އަރިމަތީގައި ވަޅުލާފައިވާ ފެންހިންދާ ވަޅުތައް ހެދުމުގެ 
ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސްގެ ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މޯ  ބައެއްބޮޑު މަސައްކަތުގެ 

)އެސް.ޔޫ.އެލް( ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައި ވާއިރު، އެފަރާތް ތަކުން ކުރައްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ތަކަކީ ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒުން 
އެއްބަސްވުމުގައިާވ  ތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރާއިއެކު އެކުލަވާލެވުނުއެ މަސައްކަ ،ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައިބައްލަވައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންއަށް ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގާފައި ވާކަން  ،ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒުން އަގުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިނުކޮށް
ތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއް މަސައްކަތް ތަކަކީ އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެްނ ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތް

ފުިނން ފައިސާ ީދފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައި އި މަސައްަކތް ކުރިކަން އެގެންެނތް ފަރާތް ތަކަކަށް އެކުންހަގީގަތުގަ، ކަމަށްހަދާ
 ވެއެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައް ފާހަގާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ، ގެނެސް އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ( ކޮންވެންަޝން ސެންޓަރުެގ ގޯތިތެރޭގައި ރަތްކުލައިގެ ގައު ހ)
 ގަލުގެ އަގަށްވާ 500,000)އަށް  (ސޯޅަމިލިޔަން އެއްސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ) ރ16,100,000.00އެންޑް އެންވަޔަރަންމެންޓުން 

ރުފިޔާ( ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އާއި ހަވާލު  5,100,000.00 ގެ ގޮތުގައިރުފިޔާ އަދި މަސައްކަތުގެ އަގު 11,000,000.00
ނޑު ހަރުކޮށް ގައު  ނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި ބިންގަ ކޮށްފައިވާއިރު، ސެންޓަރުގެ ގޯތި ތެރޭގައި އެ ގައުތައް އެތުރުމަށް ބިންގަ

ބޭފުޅުންކަން  ގެއަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް %60އެތުރުމުގެ 
ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެސް.ޔޫ.އެލް އިން މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި

ފައި މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ބިލްކޮށް ފައިސާ ނަގާ 5.1އުނިނުކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަގުެގ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ހިަމނާފައިވާ 
 ވެއެވެ. 
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ނޑު ހަރުކޮށް ގައު  ނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި ބިންގަ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ގޯތިެތރޭގައި ރަތްކުލައިގެ ގައުތައް އެތުރުމަށް ބިންގަ
ޅުން ގެ ބޭފުޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައިގެން ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް ،މަސައްކަތް އެތުރުމުގެ

ދެ  ދެކުންފުންޏަކާއެކު އެއްތާރީޚެއްގައި އެއްއަގެއްގެކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް ހަމަ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
ދެމިލިޔަން ނުވަސަތޭަކ ފަންސާއެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ) ރ2,951,320.00އެ ދެފަރާތަށް ޖުމުލަ  އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި

ދެ  އެއްއަގެއްގެ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެކުންފުންޏަކާއެކު އެއްތާރީޚެއްގައި އެހެންކަމުން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދީފައިވާ (ވިހިރުފިޔާ
ވެ. ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެކުމުގެފައިވަީނ އެ މަސައްކަތް ކުރީ އަމިއްލަ ދެކުންފުންޏަކުންކަން ދެއްއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާ
ލެވުނު އެކުލަވާ ލިމިޓެޑާއިއެކު އޭ.އައި.އާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓްތެރެއިން  މިދެންނެވި ދެ ކުންފުނީގެ

ނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި ، ގައު( އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް) 125,000އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު  ބިންގަ
ނޑު ހަރުކުރުމާއިއެކު އެތުރުމަށް  އެއްމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ) ރ1,475,660.00ބިންގަ

އެސް.އޭ.އާރު ޓްރޭޑިން ށް ދީފައި ވާކަމާއި، ގައު އެތުރުން ހަވާލުކުރި އަނެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެ ކުންފުންޏަ  (ފަސްދޮޅަސްރުފިޔާ
ނޑު ހަރުކުރުމާއިއެކު ގައު އެތުރުމަށް ކޮންޕެނީ ޕްރަ ނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި ބިންގަ އިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކުވެސް، ބިންގަ

 އަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާ  )އެއްމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ަހތްދިހަފަސްާހސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްރުފިޔާ( ރ1,475,660.00
ދެމިލިޔަން ) ރ2,951,320.00ފައިސާ ދީފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 

މި ދެކުންފުންޏަށް ދީފައި ވާއިރު، ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ގޯތިތެރޭގައި  (ނުވަސަތޭކަ ފަންސާއެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ
ެއ ދެފަރާތަްށ ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުިނން  ،އިއެނެގން ނެތްކަމަށާލިޔެކިޔުންތަކުން އު ެއތުރިކަން ން ގައެ ދެކުންފުނީގެ ފަާރތު
 ވެ. ވެއެކަމުގައި ބެލެ ކުރާ މަސައްކަތަކަށްފައިސާ ދީފައިވަނީ ނު

އެންޑް އެންވަޔަރަންމެންޓުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން( އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ށ)
ޓީސް އާއި ހަވާލު އަށް ސަދަން ޔުޓިލި (ހާސް ރުފިޔާދުއިސައްތަ ފަންސާސްފަސްދޮޅަސްހަތަރު މިލިޔަން ) ރ64,250,000.00

ސްމިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ިދހަހާސް ަފއްސަތޭކަ ސާޅިސްހަތްރުފިޔާ ބީސައްރ )26,310,547.89ކޮށް މީގެ ތެރެއިން 
ޖަހާ ކާްބ ސްޓޯން ެގ  ގައިއަރިމަތީ ދުވާރުގެ މަގުގެ ( އެފަރާަތށް ދީަފއިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އަށްޑިހަނުވަލާރި

ނޑަކަށް  7,800 ވަޅު  570އިވާ ފެންހިންދާ ވަޅުތަކުގެ ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިން( ގަލާއި މަގުގެ އަރިމަތީ ވަޅުލާފަ 7.8)ގާތްގަ
 ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބޭފުޅުންހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އާއި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސްގެ )ހ( 
އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ސަރުކާރުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އާއިއެކު ވެފައިވާ ، ހިމެނިފައިވާތީބޭފުޅުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް 

ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު،  ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން  އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އަގުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އިންސާނީ
 ހޯއްދެުވމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިނިސްޓްރީއަށްއަނބުރާ 

އަދި މިމަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ އަމިއްލަ ދެކުންފުންޏަކަށް )ށ( 
 ތުރަށް ތަޙުޤީޤު އެދެފަރާތަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އި، ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 . ދަންނަވަމެވެ މަށްކުރެއްވު
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޔަން ރުފިޔާ މިލި  1.8ގަތުމަށް  ޑިސްޕްލޭ ޔުނިޓް  2ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓި  2.4
 ޚިލާފަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން 

 ރ1,847,817.59ޓީވީ(  2) ޑިސްޕްލޭ ޔުނިޓް 2އިންޗީގެ  103ހަރުކުރުމަށް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ މައި ހޯލުގައި 
ލިންޓެލް އިންވެސްޓްެމންްޓ  އަށް، (ރުފިޔާ ފަންސާނުވަލާރި އެއްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ސާޅިސްހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ސަތާރަ )

ގައި  8.25ގަވައިދުގެ  ގެދަުއލަތުގެ މާިލއްޔަތުކުންފުންޏަުކން ގަނެފައިވަނީ  ކިޔާމެނޭޖްމަންޓް ސާވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 
ޓެންޑަރ ބޯޑަށް  ނޭޝަނަލް ގެ )ރ( ގައިވާގޮތުގެމަތިން 13ގެ  15އަދި އެ ގަވައިދުގެ ބާބު  ވާގޮތުގެ މަތިން

ން އަގު ހުށަހެޅި ރާތަކުފަ 3ތައް ވިއްކުމަށް ޔުނިޓް ޑިސްޕްލޭއަދި މި ން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެނގެްނެނތްކަހުށަހަޅުއްވައިގެންކަން 
ަށހެޅި އަގުތައް ނަމަވެސް ެއފަރާތްތަކުން ހުރާތުގެ ހުަށހެޅުން ކެންސަލް ކުރަންޖެހުނުކަމުގެ ަމޢްލޫމާތު ލިިބފައި ވީފަ 2ކަމާއި، 

މުްނ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަްށ އެމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނީ ކޮންގޮތަކަށް ބަްއލަވައިގެންކަްނ ފެންނަން ނެތުލިޔެކިޔުމުން 
ޞާ އޮތް އްއްގެ ޙިތްތަކެސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާ ރުގެއޭވަނީ ން، ިމތަކެތި ގަެނަފއިކުރެވުމުގެ އިތުރު އެނގެން ނެތްަކން ފާހަގަ 
 .ކުރެުވނެވެކުންފުންޏަކުންކަން ފާހަގަ 

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ގެ )ރ(  13ގެ 15ބާބު  ގަވައިދުގެގައި ވާގޮތަށް އަދި އެ  8.25ޑިސްޕްލޭ ޔުނިޓް ގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 
 48އަދި  47ވާގޮތަށް އަމަލު ކުރެވިފައި ނުވާތީ ތަކެތި ގަތުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ގައި 

ސަރުކާރުގެ  ނީ އޭރުގެތައް ގަނެފައިވަޔުނިޓްޑިސްޕްލޭ ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ވަނަ މާއްދާ
އިދާ އެއްގޮތަށް ގެ ގަވާޞާ އޮތް ކުންފުންޏަކުންކަމަށްވެފައި ިމތަކެތި ގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުއްއްގެ ޙިތްތަކެއިސް ފަރާ

 ކަންތައް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، މި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވާގޮތް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 
 ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް ބެއްެލވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތާރު  ޔަ ގެންދި  ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑުން ކުރަމުންދިޔަ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ސަދަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްގެން  2.5
  ޚަރަދުކުރުން ޚާއްސަ ބަޖެޓުން ރުފިޔާ މިލިޔަން  2.4މެޝިނަކަށް 

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ވިލާ  ،ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަދަންޔުޓިިލޓީޒުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށްތާރު އަޅައިގެން މަގު 
އެއާބެހޭ ތަކެތި އައްޑޫ ސިޓީއަށް  އިޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮންޕެނީން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގެންދިޔަ ތާރު މެޝިނާ

 ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މުސާރައިގެ  ތި އޮޕަރޭޓް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެކެ ގެންދިޔުމާއި، އަނބުރާ ެގނައުމާއި، ބެލެހެްއޓުމާއި، އެތަ
އެ ފައިސާ ސަދަންޔުޓިލިޓީޒުން ދެއްކުމުގެ  ،ގައި ސަދަންޔުޓިލިޓީޒަށް ބިލް ފޮނުވުމުން 2012އެޕްރީލް  17ވިލާ ޝިޕިންގ އިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކައިދިނުންއެދި އެކުންފުނިން ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެފައިސާ ދައް
 14ން އެފައިސާ ދައްކާފައި ނުވަނީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުގައި އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  2012ޖޫން  5ގައި ފިނޭންސް
ކުންފުނިން ފޮނުވި ބިލުގައިވާ އަދަދަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒުން ބިލެއް ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ވިލާ  ،ގައި  2012އޯގަސްޓް 

)ދެމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ  ރ2,440,703.05ތައްޔާރުކޮށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން އެބިަލްށ ދައްކަންޖެހޭ 
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ގައި  2012އޯގަސްޓް  12ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެދި ރައީސުލްޖުމް ދައްކައިދިނުން ސާޅިސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ ފަސްލާރި(
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމާގުޅިގެން އެފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒަށް 

 ކާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ދައް

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ސަދަންޔުޓިލިޓީޒުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް، ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް މަގު ހެދުމުގައި ބޭުނންކުރުމަްށ 
އެއާބެޭހ ތަކެއްޗަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަކީ ސަދަން  އިޓްރޭޑިންގ ކޮންޕެނީން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގެންދިޔަ ތާުރ ެމޝިނާ

ތީ، ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވި ރާތުން މިފައިސާ ދައްކާފައިވާފަ  ޒުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށްވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ޔުޓިލިޓީ
 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތ ޤާނޫނުގެ 

 

 އެކަށީގެންވާ  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބޭނުން މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ބިނާކުރި  242.9 ،އައްޑޫ ސިޓީގައި 2.6
 ކުރެވެމުން ނުދިއުން ގޮތެއްގައި 

ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބިނާކުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހެދުމަށާއި އެ  2011ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް  17
ފަންސާސްދެހާސް ދެމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ )ދުއިސައްތަ ސާޅިސް ރ242,952,235.30ސެންޓަރުގެ ގޯތިތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

ގެންާވ މި ސެންޓަރުގެ ބޭނުން އެަކށީދައުލަތުން ަޚރަދު ކުރައްވާފައި ވާއިރު،  (ދުއިސައްތަ ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި
ކުރަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ސެންޓަރުގެ ބޭނުން މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކައިރި  ގޮތެއްގައި ކުރެވެމުން ނުދާކަމާއި، އަދި

ެފދެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން މިފަދަ ބޮޑު ިއންވެސްޓްަމންޓަކަށް ޚަރަދު ކުރެއްވިއިރު، ސުވާލު އުފެށިދާނެ ކަމާމެދު 
ނިމުމުން އެތަން ފައި ވާކަން އެނގެން ނެްތކަމާއި ސަމިޓް ކުރައްވާސެންޓަރުން ލިބޭނެ ފައިދާ އަކާިއ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އަންދާޒާ 

 ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވަނީ ޮކންކަމަކަށް އަދި ކޮން ގޮތަކަށްކަްނ އެނގެން ނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި، އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ސަމިޓް ނިމުމަށްފަހު މިހާތަނަށް އެސެންޓަރުގެ ބޭނުްނ 
ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުމެއް މާލޭގައި ބާއްވަން އެ ، ން ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުންތައް އެ ސެންޓަރުގައި ބޭއްވުމަކީސަރުކާރުން ބާއްވަ

 ބާއްވާން ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދަށްުވރެ ދަތުރުފަތުރަށާއި އެކަމަޑޭޝަނަށް ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދާ އެކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން
ސަރުކާރުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް އާއްމު ގޮތެއްގައި އެ  ،އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވުާމއެކު ޚަރަދުތައްވެސް އެތައްގުނައެއް

އެަތން ެބލެހެޓުމަްށ ޮބޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހުމާއެކު  މީެގ އިތުރުންސެންޓަރުގައި ބޭއްވުމަކީ ކުރެވޭެނ ކަމެއްކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ. 
ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރު ހެދުމަށް ކޮށްަފއިވާ ޚަރަދަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ތީ ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާ އި އެތަންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ

 ފައިދާބޮޑު ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަމަކަށް ބެލެވޭކަށްެނތެވެ.
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 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

މިސެންޓަރުގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވަ ގޮތެއްގައި ނުކުރެވި ދައުލަތުން މިހާ ބޮޑު ހޭދައެްއ ކުރައްވައިގެން ބިނާ ކުރައްވާފައިވާ 
ވެގެން ދިޔުމަށް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، މިސެންޓަރުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި ިމ ވީރާނާ

އަދި ސެްނޓަރުން ލިބޭނެ ފައިދާ އަކާއި  ދަންނަވަމެވެ.އިމާރާތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ޮގުތގައިހިފޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްެސވުމަށް 
އަދި ސަމިޓް ނިމުމުން އެތަން ބޭނުންކުރައްވާެނ ވަކި ގޮތެއް ރޭއްވެވުމެއްނެތި ، ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އަންދާޒާ ކުރެއްވުމެއްނެތި

 48އަދި  47އުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ މިހާބޮޑު ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގައި އިހުމާލުިވ ފަރާތްތަކާމެދު ދަ
 ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ަޢމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވަނަ މާއްދާ

 

 ސާކްސަމީޓާ ގުޅުވައިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަދާފައިވާ މަގުތައް  2.7

 ހަދާފައިވާ މަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގައި، ސަދަންޔުޓިލިޓީޒް އާއި ހަވާލުކުރައްވައިގެން ސަމިޓާ ގުޅުވައިގެން އައްޑޫ ސިޓީސާކް 
 ތިރީގައިވާ ކަންތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މަގު )ހ( ކޮންވެންަޝން ސެންޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ހިތަދޫ ޣާޒީ މަގު ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފައިވާކަމާއި، އަދި 
ފައި ތައްޔާރު ކުރައްވާ ކުރެހުމެއް މަގު ހެދުމާބެހޭން ޔުޓިލިޓީޒު ގޮތުގެ މަތިން ސަދަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ކުރެހުމެއްކަން ކުރައްވާފައިވާ  ( އެޕްރޫވްވީނަމަވެސް އެއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން )މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން
ތްކަމާއި، ނެ ންއެއްގޮތައްކަން ޔަގީން ކުރެވެހުމަކާ ފައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައިވާ ކުރެމަގު ހަދާ އެނގެންނެތްކަމަށާިއ، އެހެންކަުމން

މަސައްކަތް ކުރި މިހާތަނަށް އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް  40މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމި، އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުގެތެރެއިން 
ށްަކން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަމާ، ދެއްވާފައިވާއިރު ފައިާސ ދެވިފައިވަނީ ޭބނުންވާ ކޮިލޓީަގއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަ ފަރާތަށް

ކަން ާފހަގަ އެފަރާތް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވިަނމަވެސް ބޭނުންވާ ެފންވަރަށް ކޮންޓްރެކްަޓރ
 ކުރެވުނެވެ.

ަހދާފައިވާ ފެންވާރާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތާރު އަޅައިގެން ހަދާފަިއވާ މަގުތަކާބެހޭގޮތުން ކޮންސަްލޓަންޓަކު މެދުވެރިކޮށް، މަގު )ށ( 
ފެންވަރާމެދު ފަންީނ ގޮތުން އެއްޗެއް ދެންނެވެން ގެ އަޅައިގެން ހަދާފައިާވ މަގުތަކު ތާރު ހުން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ނުވާތީ،މިއޮފީ

ހިންދުމުެގ ފެންމަގުގައި ހިތަޫދ ޣާޒީ  ހަދާފައިވާ ތާރު އަޅައިގެންނެތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 
ނޑު އަވަހަށް ިހނދެމުން ތީގައިހެދޭ ވާރޭވެިހ ނިމުމުންވެސް މަގުމަވާގޮތަްށ ގާއިުމ ކުރެވިފައި ނެތްކަމާއި، ނިޒާމެއް އެކަށީގެން  ފެންގަ

ޖަންކްަޝންތަުކގެ މަތިތައް ތާރުގެ ލެެވލްއަށްުވރެ އުސްކޮށް ހުރުމުގެ އިތުރުން  ބައެއް ފެންހިންދުމަްށ ބަހަްއޓާފައިވާ ،ނުދިޔުމާއި
 ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ނގަޅަްށ އޮމާންކުރެވިފައި ނުވާކަންމަގުގެ ބައެއް ތަންތަން ރަ

ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އިން  ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންގަުއ އަތުރައިގެން ހުޅުދޫމީދޫގެ މަގުތައް )ނ( 
އެއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން )މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން( މަގު ހެދުމާބެހޭ ކުރެހުމެއް ތަްއޔާރު ކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް 

 ވާ ފެންވާރާމެދެ ކުރައްވާފައިވާ ކުރެހުމެއްކަން އެގެން ނެތްކަމާއި، ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓަކު މެދުވެރިކޮށް މަގު ހަދާފައި އެޕްރޫވް
މިހާތަަނށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާމެދު ފަންނީ ގޮތުން އެއްޗެއް  ،ޓެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ނުވާތީފީހުން ރިޕޯމިއޮ
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ހުޅުދޫ  ،ދެންނެވެން ނެތް ކަމުގައި ވީަނމަވެސް، މި އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ގައު އަތުރައިގެން ހަދާފައިވާ
ދަރުން ބޮޑު މަގަށް ދާން އޮންނަ މަގާއި، ބޮޑު މަގުގައި ހުންނަ ހުޅުދޫމީދޫ މީދޫ ބަނ، ބަނދަރުން ބޮޑު މަގަށް ދާން އޮންނަ މަގާއި

އި ކަމަކަށް ހަދާފައިވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގަ ގައު އަތުރައިގެން މަގުއޮންނަ ސަރަހައްދުން ބައެއްގައި  ގައިސްކޫލް ކުރިމަތީ
ސްޓްރީޓް ލައިޓް ޖަހަްނވާ  ،ޤާއިމުކުރެވި މަގުހަާދ ނިމިފައި ހުންނައިރު ދުވާރާއި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު މިގޮތުން އެވެ.ނުބެލެވެ

 މަގުގައި ބަހައްޓަންެޖޭހ ސައިންބޯޑުތައް ބަހަްއޓައި ސްޕީޑް ބްރޭކަރސްތައް ހެދިފައި  ތަނާއި ޕާކިންޒޯުނތައް ފާަހގަކުރެވިތަން
 މަުގތަކުގައި ގައު އަތުރާފައިވާއިރު  މިދެންނެވި ،ހުންނަންޖެޭހނެކަމަށް މަސައްކަުތގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

ތަކެއް އިތުރު ޚަރަދު ހަދާފައިވާ މަުގތަކުގައި އެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމު ކުރަން ނުވާކަމާއި،ޤާއިމު ކޮށްަފއި  ތައްތައްމިކަންކަން
 މިލިއަން ރުފިޔާގެ  26ހުޅުދޫމީދޫގެ މަގުތައް ގައު އަތުރައިގެން ހެދުމުގެ  .އެވެކުރަންޖެހޭނެކަން ާފހަގަކުރެވެ ދައުލަތުން

 ގައެވެ. 2011ނޮވެމްބަރ  24މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ސާކް ސަމިޓް ނިމުނު ފަހުން 

 ތް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި،ސައްކަމި މައިރު ކުރުވާފައިވާ ގެންހަވާލުކޮށްއާއި ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ތައް މަސައްކަތް)ރ( މި 
ގޮތަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގައިކަން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަނެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެގެންނެތްކަން  ވާކަންވިފައިފެންަވރު ވަޒަންކުރެ މަސައްކަތުގެ ން އެގެން ނެތްކަމަށާއިވާކަޔަޤީންކުރައްވާފައި

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ފައިވާ މަގުތައް ހަދާފައިަވނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދާދާފައިވާ މަގުތަކާއި ގައު އަޅައިގެން ހަތާރު އަޅައިގެން ހަ
މި މަގުތައް ްނޓަކު މެދުވެރިކޮށް ކޮންސަލްޓަ  ،އެއްގޮތައްޯތ ބެއްލެވުމަށާއިއެކުރެހުމާއި  ،ފައިވާ ކުރެހުމެއްވާނަމަރައްވާފާސްކު

ވަޒަންކުރެއްވުމަށާއި، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، މަސައްކަތުގެ  ހަދާފައިވާ ފެންވަރު
ށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، މި މަސައްކަތަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ފެންވަރު ދެރަކޮށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަ

 ހަވާލުވި ފަރާތް މެދުވެރިކޮްށ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތާ
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 އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  .3
 

ހިންގާ  އައްޑޫ ސިޓީގައި  ،އަން ޑޮލަރު މިލި  5ސާކް ސަމިޓުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވި  3.1
 ޚަރަދު ކުރުން ށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓަ 

 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށްވާ މިލިއަން  5އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވި  އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިސާކް ސަމިޓުގެ 
ސާކް ސަމިޓާ  (ފަސްދޮޅަސްހަމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސްދެރުފިޔާ) ރ66,999,732.00

 ފެނާ ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ޒުން ހިންގަމުން ގެންދާކަމުގައިވާ ސަދަން ޔުޓިލިޓީނެތް މަސައްކަތެއް ގުޅުމެއް
ފޮރިން އެފެއާޒަށް  ފްމިނިސްޓްރީ އޮމި ޚަރަދު  ޓްރާންސްފަރކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން

 އަދި ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ  ފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ކުރައްވާމިނިސްޓްރީގެ ލެޖާ އަށް ޕޯސްޓް  އެނުލައި އެންގުމަކާ
 22ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  އެހެން ކަމަކަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ،ކުރެވިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިިބފައިވާ ފައިސާއެއް

ދައުލަތުގެ އަދި  ކުރެވުނެވެ. ޫނންކަން ފާހަގަ ކަށް ކަންތަ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭޚިާލފަށް އެ ފައިސާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި 
ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާގޮތުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައިވާ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް  17މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރެވެނިއު ފަންޑުން ނުވަތަ ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ދޭންވާނީ 
ންގާ ފެނާއި ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒުން ހި ، ވަނިކޮށް ފައިބަޔާންކޮށްކުރުމަށް ކަމަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓެއްގައި ހިމެނޭ ޚަރަދެއް

 އެ ލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ދައު 2011ފައިވަނީ މިފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްއަށް ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު 
  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ަކންހިމަނާފައި ނުވަނީސް ދިނުމަށް އެއް މަޝްރޫޢަށް އެއްވެސް ފައިސާ

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ލިބޭކަމަކަށް ފިޔަވައި ފައިސާއާއި ތަކެތި އެ އެހީއެއްއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ނުވަތަ ޚަރަދުކުރުމަށް  ބޭނުންކުރުަމށް  ވަކި ކަމަކަށް)ހ( 
 ދަންނަވަމެވެ.  ނުކުރެއްވުމަށް ޚަރަދު ނުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ޭބނުން  ކަންކަމަށް ނޫން އެހެންއެ

ފައިސާ ޚަރަދު ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތާއި ޚިލާފަށް  17ވަނަ މާއްދާއާއި  22 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެއަދި  )ށ(
ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ތްއިހުމާލުވި ފަރާކުރައްވާފައިވާތީ މިކަމުގައި 

 އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައި ވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން  26 ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް  3.2
 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިސްރާފު ވެފައިވުން  5.7

އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށްަޓކައި ސަމިޓުގެ ކަންތައްތައް ިއންތިޒާމް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާިއ ސިޓީ ސާކް ސަމިޓް އައްޑޫ 
 ރ26,344,882.53ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް 

ޚަރަދު ކުރައްވާފައި  (އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ ފަންސާސް ތިންލާރި ސްހަތަރުހާސް)ސައްބީސްމިލިޔަން ތިންސަތޭަކ ސާޅީ
ެގ ކަންތައް ދުރާލާ ރަނގަޅަްށ ގައުމުތަކުގެ އިސް ވެިރންނާއި އިސްބޭފުޅުން ތިއްބެވުމު ންނެވިސަމިޓަށް ވަޑައިގެ ސާކްވާކަމާއި، 
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އެކަންކަން ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމު ، އަދަދެއްގެ ފައިސާ އިންތިޒާމު ކުރެއްވިނަމަ ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރައްވަން ނުޖެހޭނެ ގިނަ
ނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ކުރައްވަންޖެހި ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެކަމަޑޭޝަން އަށް ކުރެވުނު 

 ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. 

 ރުފިޔާ  ލް ޞީ ތަފް  ޚަރަދުގެ  ކުރި  އެކަމަޑޭޝަނަށް  ސަމިޓުގެ  ސާކް 

 13,384,244.40 ޝަންގްރިއްލާ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ 

ނޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ   8,605,731.99 ހެރެތެރެ އައިލެ

 2,062,006.14 ސަފާރީ( 6ސަފާރީ އެކޮމޮޑޭޝަން )

 1,927,700.00 އައްޑޫ ސިޓީން ދުވަހުކުއްޔަށް ހިފި ކޮޓަރިތަުކގެ ކުލި

 365,200.00 ފުވައްމުލަކުން ދުވަހުކުއްޔަށް ހިފި ކޮޓަރިަތުކގެ ކުލި

 26,344,882.53 ޖުމުލަ:

 

އެއް ޝަންގްރިލާސް ވިލިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އިން ބުކް ކުރުމަށްފަހު އެ  ވިލާ 63ބޭނުންވާނެކަމަށް ސަމިޓަށް  ސާކް)ހ( 
އަށް އިތުރުކުރަން ބޭނުންެވގެން ރިސޯޓުގައި އެދުނުއިރު،  101އަދި އެންމެފަހުްނ އެ އަދަދު  ،އަށް ިއތުރުކޮށް 70އަދަދު 

 ފަރާތްތަކަށްތަކުގެ ބުކިންގްސް އެހެން އެކަމަޑޭޝަން ވިލާގެ އިތުރަށް ރިސޯޓުގައި ބާކީ ހުރި 70ސަރުކާރުން ކުރިން ބުކް ކުރި 
އެރިޒޯޓްގައި ބުކިންގ ހަދާފައިވާ ޓަކައި ރިޒާވް ކުރުމަށް ވިލާ 31ފަހުން އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވި  ވާތީ، ދޫކޮށްފައި

)ފަސްމިލިޔަން  ރ5,754,266.64ގެ ގޮތުގައި ކެންސަލޭަޝންސް ޗާރޖް ކުރުމަށް ބުކިންގތައް ެކންސަލް ކަސްޓަމަރުންގެ
 އެ ރިސޯޓަށް  ސަރުކާރުން ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރުާހސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުލާރި(

ސަބަބުން އިސްރާފްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދު  ނުކުރެވުމުގެ އްކާފައި ވާކަމާއި މިއީ ކަންކަން ހަރުދަނާގޮތުގައި އިންތިޒާމުދަ
ފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާއި މިއީ ދައުލަތުގެ ކަންކަން ރާވާ އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ 

 ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިންތިހާއަށް އިހުމާލުވުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 ،މަށް ޓަކައި ދުވަހު ކުއްޔަށް ވުފަރާތްތަށް ބޭއްތިބެ  ޒިޔާރަތްކުރި އި ފުވައްމުލަކަށްގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ސާކް ސަމިޓާ)ށ( 
ޚަރަދު  )ދެމިލިޔަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ދެާހސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ރ2,292,900.00ކުއްޔަށްހިފި ކޮޓަރިތަކަށް ޖުމްަލ 

 ލާފުޚިއާދަޔާތަކަށްވުރެ މުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު ހިފުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި 
ދާ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ސީ  ބައެއް ކޮޓަރި ،ބޮޑުއަގުގައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފައި ވާކަމާއި

ތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން މަށްވުމުން ކުއްޔަށްހިފި ކޮޓަރިކަ ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ދެވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން
 ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ނޑުމަގުން ކުރި ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު  ތަފާތު  ،ސާކްސަމިޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ސާކް ގައުމުތަކުގެ ވަފުދު ތަކާއި)ނ( ކަ
ސަފާރީ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޖުމްލަ  6ޖަމާއަތްތަކުން ވަޑައިގެންނެވި ޭބފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ކޮށްފައި ވާއިރު،  ޚަރަދު  (ފިޔާ ބާރަލާރި)ދެމިލިޔަން ފަސްދޮޅަސްއެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަރު ރ2,061,996.12
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އާއި  )ދެހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ރ2,600.00ސަފާރީތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްުބމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް )ުދވާލަކަށް( 
ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން  ( އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް)ތިންހާސް އަްށސަތޭކަ ރުފިޔާ ރ3,800.00

ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާން ކޮށްގެން ނޫންކަމާއި،  8.15އެބޯޓްތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 
ސަފާރީ  5ރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ކުއްޔަށްހިފި ކުއްޔަށްހިފި ސަފާރީ ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯއްދަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކު

 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށް 8.22އިދުގެ ގެ ގަވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ،ދީފައިވަނީއަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ 
ދީގެންކަން ފާހަގަ  %50އާއި ޚިލާފަށް، ހުށަހެޅި އަގުގެ  8.23އިދުގެ އެ ގަވާ ،އިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލަ
އަށް ސަފާރީ ތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާއިރު އެކިއެކި  12އިން  7ގެ ނޮވެންބަރު  2011ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ސަފާރީގައި ބޭތިއްބީ ކޮންކޮްނ ަބއެއްކަން އެނގެން ނެތުުމން ހުިރހާ ސަފާރީއެއްގެ ބޭނުން ކުރެުވނުކަންވެސް އެނގެން ެނތްކަން 
 ކުރެވުނެވެ.  ފާހަގަ 

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ދައުލަތަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލުން ވެފައިވާތީ، އެކަމަޑޭޝަންގެ ކަންތައް  ،އެކަމަޑޭޝަން ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި
ވަނަ  48އަިދ  47އްޔަތު ޤާނޫނުގެ އިންތިޒާމު ކުރެއްވުމުގަ އާއި ަފއިސާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވި ފަާރތްތަކާމެދު ދައުލަތުެގ މާލި

 މަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތުގެމަތިން އަ ގައިވާމާއްދާ

 

 ހުރުން  ނުދައްކާ  މިލިޔަން ރުފިޔާ  2.9ކޮށްފައިވުމާއި، އިތުރު  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު  15.5ދަތުރުފަތުރަށް  3.3

ނޑު ގޮތެއްގައި ަވނަ ސާކް  17އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު  ސަމިޓުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ަޚރަދުތައް މައިގަ
 ބޮޑުވެފައިވަނީ މިފަދަ ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އައްޑޫ ސިޓީގައާއި ފުވައްމުލަކުގައި 

އްދަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި އެ ހަރަނެތުމުން، އުމްރާނީ ގޮތުން ކުިރ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަކެތި އެ ސަ
، މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާޮގތް ބެލުމަށާއި ސަމިޓްގެ ކަްނތަްއތައް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކުރެވުުނ ގިނަ ދަތުރު ތަކުގެ އިތުރުން

 ޚަރަދުގެ ސަބަބުންނެވެ.  ސަމިޓުގެ ބައިވެރިންނާއި ވަފުދުަތއް އެސަރަހައްދަށް ގެންގޮސް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހުނު ބޮޑު

ސްހާސް ފަނަރަމިލިަޔން ފައްސަތޭކަ ތޭވީ) ރ15,523,444.23މި ސަމިޓް ބޭއްވުމަށްޓަކަިއ ަދތުރުފަތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ 
ނޑު ޚަރަދުތަކަކީ ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅިސްހަތަރު ރުފިޔާ ތޭވިސްލާރި( ނޑުމަގުންކުރި  ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަ

އާއި،  ނުވަލާރި( ސްހަަސތޭކަ ހަތްހާސް ނުވަިދހަ ރުފިޔާ ފަންސާ )ދެމިލިއަން ރ2,607,090.59ވި ތަކަށް ޚަރަދު ތުރުދަ
ތިންސަތޭކަ ނުވަދިަހފަސްހާސް  )ދެމިލިއަން  ރ2,395,378.52ޚަރަދުވި  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އެއްގަމު މަގުން ކުރި ދަތުރުތަކަށް

އާއި، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެމަގުން ކުރި ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުވި  ފަންސާސްދެލާރި(ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހައަށްރުފިާޔ 
އާއި،  އަށްސަތޭކަ ފަންސާސްއެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްރުފިޔާ ފަނަރަލާރި( )އަށްމިލިއަން ރ8,851,665.15

ދެާހސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަނުވަރުިފޔާ  ހަސަތޭކަ )އެއްމިލިއަން ރ1,602,279.23 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުަތކަށް ޚަރަދުވި
ނޑު ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުއެވެ.  ތޭވިސްލާރި(  2011އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގައި  ގެ ތަފްޞީލްދަތުރުފަތުރަށް ކުރެވުނު މައިގަ

ނޯޓް ވަނަ ސާރކް ސަމިޓަށް ލިބުނު އެހީއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުގެ'  17' ބޭއްވުނުވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގައި 
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ގޮތުން ާފހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ގުޅޭ ތަކާފަތުރުތަަކށް ކުރެުވނު ޚަރަދުދަތުރުއެވެ. ހިމެނިފަިއ ާވނެ ގައި 6ނަންބަރު 
 އެވަނީއެވެ.

)އަށްމިލިޔަން  ރ8,851,665.15 މަގުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކުރި ދަތުރުތަކަށްވަނަ ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ވައިގެ  17)ހ( 
އިން ވެފައިވާކަމަށް ޖެނެރަލް ލެޖަރ ޚަރަދު އަށްސަތޭކަ ފަންސާސްއެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްރުފިޔާ ފަނަރަލާރި(

)ދެމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަތިްނހާސް  ރ2,993,911.23 ތެރެއިންޚަރަދުގެ ތަކުގެ ވައިގެމަގުން ކުރި ދަތުރު ،ދައްކާއިރު
ފާހަގަ ކުރެވިފައި  ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ލިޔުންތަކުންނުދައްކާ ހުރިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނުވަސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ ތޭވިސް ލާރި(

ގާރަމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ )އެރ 11,845,576.38ތަކުގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު ގެ އެތެރޭގައި ކުރި ދަތުރުމަގުން ރާއްޖޭވައިގެވުމާއެކު 
 އަށް އަރާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  ސާޅިސްފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަރުފިޔާ ތިރީސްއަށްލާރި(

ނޑު ޚަރަދަކީ ސާކް  2.3އެއްަގމު މަގުން ކުރި ދަތުރުތަަކށް ޚަރަދުވި  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި)ށ(  މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައިގަ
މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށް  1.4ވެހިކަލެއްގެ ކުއްޔަށް ޚަރަދުވި  21ސަމިޓަށް އައްޑޫ ސިޓީން ކުއްޔަށް ހިފި 

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާނީ ގަޑިއިރަކަށް  0.5ހިފާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކުއްޔަށް ޚަރަދުވި 
ގަޑިއިރަށް  12ގެ ރޭޓުންނާއި، ކޮންމެ  ()ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ރ00500.އާއި  ()ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ ރ00400.
އާއި ދެމެދުގެ ރޭޓަކުްނނެވެ. މިގޮތުން ކުއްޔަށް ހިފި  ()ފަސްހާސް ރުފިޔާ ރ005000.އާއި  ()ތިންހާސް ރުފިޔާ ރ003000.

އާ ދެމެދުގެ  )އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާ ރުފިޔާ( ރ125,000.00އާއި  )ތިރީސްހާ ރުފިޔާ( ރ30,000.00ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް 
ގަޑިއަށް ކުއްޔަށްހިފާ ރޭޓްތަކަްށ މިރޭޓްތަކަކީ އާއްމުކޮށް ވެިހކަލްތައް ދުވަހު ކުއްޔަށް ނުވަތަ މިންވަރެއް ޚަރަދު ކޮށްފައި ވެެއވެ. 
ޤީޤަތުގައި ޙަބިލްޮކށް ފަިއސާ ނަގާފައިވަނީ ، ނުވުމުން ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ަބލަަހއްޓާފައި ވުރެން ބޮޑު ރޭޓް ތަކެއް ކަމާއި

 ސަމިޓުގެ ބޭނުންތަކަށް އެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ގަޑިަތކަށްކަން ޔަގީން ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރުން ބާއްވާ މިފަދަ ބޮޑެތި ބައްދަލުވުންތައް އިްނތިޒާމުކުރުމުގައި، މިހާބޮޑު ޚަރަދެއް )ހ( 
ކޯޑު ދަތުރުފަތުރަށް ކުރަން ނުޖެހޭެނ ގޮތަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމު ކުރެއްވުމަށާއި ކުރެވޭ ދަތުރު ތަކުގެ ރި

 ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުމަށް ަދްނނަވަމެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުެގ )ށ( ކުރެއްވި ދަތުރުތަކުގެ ތަްފސީލް އެގެންނެތި ފައިސާ ދެއްވާފައިވާތީ އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެުދ 
 މަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތުގެމަތިން އަ ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47

 

މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  16.8މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  ،ސައުންޑާއި ލައިޓިންގ ގެ އިތުރުން 3.4
  ޚަރަދު ކުރުން ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލިއްޔަތުގެ 

އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ  ގެތަކުގެ ސައުންޑާއި ަލއިޓިންގތްސާކް ސަމިޓްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ހަވާސާގައި ހިންގި ަހރަކާތްތަކާ
ސޯޅަމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ) ރ16,851,611.37ހަވާލުކޮށް ކުރުވުމަށް  ކިއެކި ފަރާތްތަކާއިބައެއް މަސައްކަތް އެ
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ދައުަލތުގެ ، ކޮށްފައިަވނީމަސައްކަތްތަްއ ހަވާލު ށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޚަރަދު ކޮ (ފަންސާސްއެއްހާސް ހަސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ
އިޢްލާންކޮށްގެްނ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  8.15އަދި  8.01ގަވާއިދުގެ  ގެމާލިއްޔަތު
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ގަމުްނ ދިޔަ 'ސާކް ޓާސްކްފޯސް ސެންޓަރ' އިން ހުގައި ހިނލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީރައީސު ،ނޫންކަމާއި

ނޑައެޅުމުން، އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެ  ފާހަގަ  އެކުލަވާލައިގެންކަންއެކު އެއްބަސްވުން ބަޔަކާފަރާތެއް ކަ
ހުށަހަޅާފައި ޑަރބޯޑަށް ކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ޓެންޑަރބޯޑަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަގު ތަކުގެ މަސައްކަތް ޓެން

ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ އިތުރުން، މި މަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވާވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ މާއި، ނުވާކަ
ވާ ވާފައިވަނީ އެކަށީގެންކަމުން، މި މަސައްކަތްަތއް ކުރުނޫން ހޯދިފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލައިެގން ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން 

ވާލުކުރުމުގައި މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތަށް ބައެއް ހަވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްގައި ކަމުގައާއި، މަސައްކަތް 
ގަިއ ެއވަނީ ސާކް ސަމިޓްގެ ރަސްމީ  2ތިރީގައިވާ ތާވަލް ށް މަސައްކަތް ހަާވލު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ކަތަތްފަރާ

ބައްދަލުވުން ތަކާއި ހަވާސާގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަާކތް ަތކުގެ ސައުންޑާއި ލައިޓިންގެގ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ބައެއް 
މަސައްކަތްތައް ޙަވާލު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަަގ ކުރެވިފައިވާ  އެ ފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލާއި މަސައްކަތްތަކަށް ކުރައްވާ

 ކަންތައްތަކެވެ.

 

 ށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް އަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ސްޓޭޖްތައް ހެދުމަށާއި ސައުންޑް އެންޑް ލައިޓްސަ : 2 ތާވަލު 

 މަސައްކަތުގެ އަގު  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  މަސައްކަތް  #

 1,680,540.00 އިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ޓަމޯލްޑިވްސް އެންޓަރ ބައެއް މިއުޒިކް ސާމާނު ހޯދުމާއި، ޓްރާންސްޕޯޓާއި އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން  01

02 
 

 1,271,200.00 މުޙައްމަދު މުންތަސިރު މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ނެށުންތަާކއި، ލަވަތައް ދަސްކޮށްދީ ހުށަހެޅުންތައް 
 ތަރުތީުބކުރުން 

 1,332,000.00 މުންތަސިރުމުޙައްމަދު 

03 
ފުވައްމުލަކު މައިލޯ ގްރައުންޑްގައި ސްޓޭޖް ސެޓަޕެއް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި 
 ޑީޖޭ އެންޑް ތްރީ ޕީސް ސެޓަޕެއް ހެދުން އަދި މިއުޒިކް ސާމާނާއި އިވެނޓް މެނޭޖްކުރުން

 1,897,569.00 ހަބް ކޮމްޕެނީ 

 84,000.00 ހަބް ކޮމްޕެނީ  އެޅުމަށް ބިންސާފްކުރުން މައިލޯ ގްރައުންޑްގައި ސްޓޭޖް  04

ނޑީ ސަރަހައްދުގައި ހެދި ސްޓޭޖް ބަނދަރު ސަރަހައްދައް ބަދަލުކުރުން 05  929,347.20 ހަބް ކޮމްޕެނީ  ފުވައްމުލަކް ތު

06 
ނޑީގަޔާއި، ، ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިންނަށް އެއަރޕޯޓުގަޔާއި ތު

ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ހުށަހަޅާއިރު އެތަންތަނުގައި ސައުންޑް ސިސްޓަމް  ބަންޑާރަކިޅީގައި
 އިންސްޓޯލް ކޮށް އޮޕަރޭޓް ކުރުން

 1,336,081.50 ހަބް ކޮމްޕެނީ 

 2,400,000.89 އައިލެންޑް އޮކްސްޓިކް ސްޓޭޓް ބޭންކޮއެޓްގެ ސައުންޑް ހަމަޖައްސައިދިނުން  07

08 
ރޭގައި އެޅި ސްޓޭޖްގެ ހުޅުމީދޫ ސްކޫލް ގޯތިތެސްޓޭޓް ބޭންކޮއެޓްގެ ލައިޓިންގ އާއި 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން  ލައިޓިންގ
 1,920,682.10 ބީމް އޮން 

9 
ދަރުބާރުގޭ މައިހޯލާއި، ސްޓޭޓް ބޭންކޮއެޓް ހޯލް އަދި ހެރަތެރޭގެ  ސައުންޑް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
 2,508,755.68 މިއުޒިކް ވޯލްޑް 

10 
ނޑުގައި  ސްޓޭޖެއް ހަދައި ސްޓޭޖްގެ ސައުންޑާއި ލައިޓިން ފޫޓްގެ  60×40މަރަދޫ ދަ

 ހަމަޖައްސައި މިއުޒިކް ސާމާނު ހަމަޖެއްސުން 
 1,491,435.00 ޑިޒައިން ގެލެރީ

 16,851,611.37 :ޖުމުލަ   
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ނޑު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތުގައި، މުނިފޫހި  (1) ފިލުވައިދިނުމުެގ ސާކް ސަމިޓުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ މައިގަ
ފަސްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ ) ރ5,242,750.00ނުލައި  މަސައްކަތް އިޢްލާން ކުރުރުމަކާ ތަކެއް ރާވާ ހިންގުމުެގ  ހަރަކާތް

ގައި  2011އޮގަސްޓް  28 މޯލްޑިވްސް އެންޓަރޓެއިމެންޓް ކޮމްޕެނީއާ އަށް (ސާޅިސްދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ
ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ބާރަ ) ރ786,412.00( %15މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ) ،ކޮށްހަވާލު
އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ  އެކުލަވާލި އެކުއެފަރާތާއިއޭގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ، އެ ކުންފުންޏަށް ދިނުަމށްފަހު (ރުފިޔާ

އެއްމިލިޔަން ހަސަތޭކަ ) ރ1,680,540.00ގައި އެ ކުންފުންޏާއެކު  2011އޮކްޓޫބަރ  9ގެނެސްފައި ވެއެވެ. އަދި 
އެންޓަޓެއިންމަްނޓް ގްރޫޕު ތަކުގެ ކެއުމާއި ، އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާ (އަށްޑިހަހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅިސްރުފިޔާ

 ކަންތައް ބައެއް ކަންތަކާއި ބައެްއ މިއުޒިކު ސާމާނު ގަތުމުގެ އިތުރުން މަދަރުސާތަކުން ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ  އެކަމަޑޭޝަންގެ
 ،ފަރާތާއި ހަވާލު ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ފުރަތަ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެއްވި އެޑްވާންސް ފައިސާއެ

އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން  ލުގައި، އެ ފައިސާ އަކީ ފަހުން އެކުލަވާލެވުނުމިނިސްޓްރީ އަށް އަނބުރާ ހޯއްދެވުމުގެ ބަދަ
 8.23އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  ،ދޫކުރެއްވި އެޑްވާންސް ފައިސާ ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވުމުން

އަދި އެޑްވާންސަށް ދޫކުރި  ޑްާވންސް ފައިސާ ދެވިފައިވެއެވެ.އަށްވުރެ އިތުރަށް އެ %15 ގައި ވާގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތުގެ 
އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ސަތޭކަ ) ރ894,127.00ފައިސާގެ އިތުރުން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ 

މި  ފާހަގަ ކުރެވުމުގެ އިތުރުން،އެ ކުންފުންނަށް ދީފައި ނުވާކަން ގެ ނިޔަލަށް  2013 މާޗް 31، (ހަތާވިސްރުފިޔާ
ކޮންކޮން ވައްތަރެއްގެ މިއުޒިކު ސާމާނެއްކަން  ާވއިރު އެއީ ތަކެއް ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިސާމާނު މިއުޒިކުއެއްބަސްވުމުގައި 

އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެކުންުފްނޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހޯދުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައި ވާކަން އެގެން 
   .ނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

މުނިފޫހި އާއި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކުރި މަސައްކަތްތައް  މެންްޓ ކޮމްޕެނީންމޯލްޑިވްސް އެންޓަރޓެއި (2)
 ރ2,603,200.00ޖުމުލަ  އެކުލަވާލާ ވަކިވަކި ދެ އެއްބަސްވުމެއްފިލުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެއްވާ އާންމު ފަރުދަކާއެކު 

ހަވާލު އެފަރާތާ ގައި  2011ޓޫބަރު އޮކް 5ރުފިޔާ އަށް ( ދެމިލިޔަން ހަސަތޭކަ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)
އެއްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ ހަތްދިހައެއްހާސް ) ރ1,271,200.00 ފުރަތަަމ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިގޮތުންވެއެވެ. ކޮށްފައި

މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ ސަމިޓް ުހޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ،  ށް އެފަާރތާ ހަވާލު ކުރިއަ (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ
ފްލާ އާއި ފޮރިްނ މިނިސްޓަރުންނަށް ދެއްިވ ޙަގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ، ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ

ނޑުގެ  ކުގައި ބޭއްިވ ޕްރޮގްރާމުގެ ހަވާސާގައި އިތުރުން، ވެރިންގެ އަނބިއަނބި ކަނަބލުންނަށް ފުވައްމުލަ ފަރިއްކޮޅުގެރޭގަ
ތިންސަތޭކަ )އެއްމިލިޔަން  ރ1,332,000.00ހިންގި މުނިފޫހި ފިލުވައިދިނުމުެގ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމެވެ. އަދި 

 ވަނީ،ުކރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ސަްއކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންމަ އަށް އެ ފަރާތާއެކު އެކުލަވާލެވުނު ތިރީސްދެހާސް ރުފިޔާ(
ހިމެނޭ ކުޅިވަރުތަކާއި  ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނު އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެޭރގައި

 މި ދެ އެއްބަސްވުމަކީ  ވުމާއެކު،ނެށުން ތަކާއި ލަވަތައް ދަސްކޮށްދީ ހުށަހެޅުންތައް ތަރުތީބުކޮށް ިހންގުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 
މި ގޮތަށް އެއް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދެ  ،އެއްބަސްވުްނކަމާއިއެއްކަމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދެ 

ގައި ވާގޮތުގެ މަތިންާނއި އަދި އެ ގަވައިދުގެ  8.25އިދުެގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ 
މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް މަތިން ނޭޝަނަލް ޓެންަޑރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ގެ )ރ( ގައިވާގޮތުގެ 13ގެ  15ބާބު 

 %25އަދި އެފަރާތަްށ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވެ.ހޯއްދެވުމުން އެއްކިބާ ވުމަށްޓަކަިއކަމަށް ބެލެވެއެ
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ވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި އެ ވާގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމާއި، އެޑްގައި  8.23އަށްވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ލޫމާތެއް ގެރެންޓީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢު ގެ )ވ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެޑްވާންސް ޕޭމަނާޓް 44ގެ  15އިދުގެ ބާބު ގަވާ

 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެޑްވާންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދައިގެން ނޫންކަން ، އެއްބަސް ވުމުގައި ހިމަނައިގެން ނޫންކަމާއި

ސަމިޓުގެ ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވެވި ހަރަކާތްތަކަށް ފުވައްމުަލކު މައިލޯ ގްރައުންޑުގައި  (3)
ޕީސް ބޭންޑް ތަކަށް ސްޓޭޖް ސެޓަޕެއް އެރަުށ ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި  3އެންޑް  DJ، ސްޓޭޖެއް ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމަށާއި 

ސްޓޭޖްގައި ބޭނުންކުާރނެ ސައުންޑު އަދި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމާއި މިއުޒިކް އިކްއިޕްމެންޓްސް ހަމަޖެއްސުން، އަިދ  ،މާއިހެދު
ނޑު ބޭއްވި އިވެންޓްތައް އޮގަނައިޒްކޮށް މެނޭޖް ކުރުމަށް  ކުއެހަބް ކޮމްޕެނީ އާއި ވަނަ ދުވަހު 2011އޮކްޓުބަރު  9 ،ރޭގަ

 އަށް އެއްބަސްވުން (އަށްސަތޭކަ ނުވަިދހަ ހަްތާހސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަރުފިޔާއެއްމިލިޔަން ) ރ1,897,569.00
ވާގޮތުގެ މަތިންނާއި އަދި އެ ގައި  8.25އިދުގެ ގެ ގަވާމަސައްކަތްތައް ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  އެ ،އެކުލަވާލާ

ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަ  ގެ )ރ( ގައިވާގޮތުގެމަތިން ނޭަޝނަލް 13ގެ  15އިދުގެ ބާބު ގަވާ
އިންސައްަތ  70މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް 8.23ގަވާއިދުގެ  ގެއަދި ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުކުރެވުނެވެ. 

އެޑްވާންސްގެ  (އަށްރުފިޔާއެއްމިލިޔަން ތިންސަތޭކަ އަށާވިސްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ) ރ1,328,298.00 ކަމުގައިވާ
 ވެ.ވެއެވާކަން ފާހަގަކުރެގޮތުގައި އެފަރާތަށް ދީފައި

ނޑު ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އަގުގެ ގޮތުގައި  (4) ހަބް  (އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) ރ84,000.00މައިލޯ ދަ
މަތިން އިޢްލާން ކޮށްފައި  ގައި ވާގޮތުގެ 8.15ގަވާއިދުގެ  ގެށް ދީފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލިއްޔަތުކޮންޕެނީ އަ
ފައި ނުާވކަމާއި، އެ މަސައްކަތް ރާތާއެކު ެއއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަ، ނުވާކަމާއި

ފުކޮށްފައި ވާނީ ސަދަްނ ގެން ނެތްަކން ފާހަަގ ކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދު ސާ ނއެފަރާތާ ޙަވާލު ކުރިކަންވެސް އެ
ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑާއި ފުވައްމުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ތަކާއި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ނިކުމެ 

ރި އެ މަސައްކަތަކީ ހަބް ކޮންޕެނީން ކު  ،އުންސިލުން ހާމަ ކޮށްފައި ވާތީކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކަ
އެފަރާތުން ނުކުާރ މަސައްކަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަދި މިފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ވެ.ވާ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެދޫކޮށްފައިމަސައްކަތަކަށް 

އެކު ހަބް ކޮމްޕެނީ އާއިވަނަ ދުވަހު  2011އޮކްޓުބަރު  9 ވާ،ފާހަގަ ކުރެވިފައި( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3)އަދި  (5)
އަށް،  (އެއްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަރުފިޔާ) ރ1,897,569.00

ޕީސް ބޭންޑް ތަކަށް  3އެންޑް  DJއެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު ބަނަދރު ސަރަހައްދުގައި 
ނޑީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި  ބޭނުންވާ ސްޓޭޖް ސެޓަޕެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނާ ފައިސާ ދީފައި ވަނިކޮށް، ފުވައްމުލަކު ތު

DJ  ްސެޓަޕެއް ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުުރމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި، އެ ުކްނފުނިން ުހށަހެޅި ބިލަަކށ
 44/2011/951ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ  (ނުވަސަތޭކަ އޮނަތިރީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅިސް ހަތްރުފިޔާ) ރ929,347.00

ނޑީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި  (31.12.2011)  DJއިން ހަބް ކޮންޕެނީ އަށް ދީފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ތު
ނޑީ ސަރަހައްދުގައި ބް ކޮންޕެނީން ހަސެޓަޕެއް ހާބަރު ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް   DJބިލްހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ތު

ސެޓަޕެއް ހާބަރު ސަރަހައްދަށް ބަދަލު  DJސެޓަޕެއް ހުރިކަމެއްވެސް އެނގެން ނެތްކަމާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި 
ބިލް ުހށަހަޅައި  މަަސއްކަތަށް އި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާކުރުމަށް އެފަރާތާ ހަވާލު ކުރިކަމެއް ވެސް އެނގެން ނެތްކަމުން، މަތީގަ
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ލު ވެފައިވާކަން ފާހަަގ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އިހުމާ ،ގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ބެލެވޭކަަމށާއިފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އޮޅުވާލުމު
 ވެ. ކުރެވެއެ

ޑީގަޔާއި، ތުނ، ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކަށް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިންނަށް އެއަރޕޯޓުގަޔާއި (6)
ބަންޑާރަކިޅީގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ހުށަހަޅާއިރު އެތަންަތނުގައި ސައުންޑް ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލް ކޮށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް 

އަށް  (އެއްމިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ތިރީސްހަހާސް އަށްޑިހަ އެއްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ރ1,336,081.50 ހަބް ކޮމްޕެނީއާ
ގައި ވާގޮތުގެ  8.15އިުދގެ މަްށ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއެމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ،ފައިވާއިރުހަވާލުކޮށް

ފައިސާ  އަށްވާ %50އާއި ޚިލާފަށް އަގުގެ  8.23މަތިން އިޢްލާން ކޮށްފައިވާކަން ެއގެން ނެތުމުގެ އިތުރުން އެ ގަވައިދުގެ 
 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ ށް ދީފައިވާކަންއެފަރާތައެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 

ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރަސްމީ  ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޤައުމުތަކުގެ (7)
ކޫލް ސް، ފަރިއްކޮޅު ހުޅުމީދުގައި ރޭގަނޑު ބޭއްވުމަށް، ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ހެދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލުގެ އެތެރޭގައާއި

 ބީމް އޮްނ އާއި ޑިޒައިންކޮށް، އިންސްޓޯްލ ުކރުމަށް ގތެރޭގެ ލަިއޓިންހެިދ ސްޓޭޖްގައާއި އަދި ގޯތިގޯތި ތެރޭގައި 
އަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުެގ  (އެއްމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ވިހިހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ) ރ001,920,682.

ގެ )ރ( ގައިވާގޮތުގެމަތިްނ  13ގެ  15އިދުގެ ބާބު މަތިންނާއި އަދި އެ ގަވާވާގޮތުގެ ގައި  8.25އިދުގެ ގެ ގަވާމާލިއްޔަތު
ގެ ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑަށް ުހށަހަޅުއްވައިގެން ނޫންކަން ފާަހގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

އާއި ޚިލާފަށް  8.23ދުގެ އިއެ ގަވާ، އެކުލަވާލާއްކަތުގެ އެއްބަސްވުން މަސަ ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށް 8.22އިދުގެ ގަވާ
އެއްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ ) ރ001,220,682. އިންސައްތަ ކަމުގައިވާ 63.55މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  ންސްގެ ގޮތުގައިއެޑްވާ

 ވެއެވެ. ދީފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި (ވިހިހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ

ނޑު ބޭއްވުމަށް، އްވި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅު ހުޅުމީދޫޝަަރފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެސާކް ސަމިޓުގެ ވެރިންގެ  (8) ގައި ރޭގަ
ސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި ހެދި ސްޓޭޖުގައާއި ގޯތިތެރޭގެ  ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ހެދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލުގެ އެތެރޭގައާއި

ކުރުމަށްފަހު ވަކި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި، އެ ހޯލުގެ ހަވާލު ބީމް އޮން އާއި  ލައިޓިން ޑިޒައިންކޮށް، އިންސްޯޓލް ކުރުމަށް
ދެމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަހާސް ) ރ002,400,000.އެތެރޭގައި ސައުންޑުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް 

އިދުގެ ގެ ގަވާކޮށްފައިވަނީވެސް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުވާލު ޑާއި ހަ ޑް އެކޮސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެއައިލެންއަށް  (ރުފިޔާ
ންޑަރ ގެ )ރ( ގައިވާގޮތުގެމަތިން ނޭޝަނަލް ޓެ 13ގެ  15ގައި ވާގޮތުގެ މަތިންނާއި އަދި އެ ގަވައިދުގެ ބާބު  8.25

ވަނަ މާއްާދ  8.22ދުގެ އިގަވާ  ގެނޫންަކން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީެގ އިުތރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން 
 ވާންސްގެ ގޮތުގައި އާއި ޚިލާފަށް އެޑް 8.23 އިދުގެއެ ގަވާ، މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާ އާއި ޚިލާފަށް

އެއްމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ) ރ1,966,658.00 އިންސައްތަ ކަމުގައިވާ 82މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 
ގެ )ވ( ގައި  44ގެ  15ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ގަވައިދުގެ ބާބު  (އަށްރުފިޔާހަސަތޭކަ ފަންސާސް 

، އިބަސް ވުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަމާޓް ގެރެންޓީ އާއިބެހޭ އެއްވެްސ މަޢްލޫމާތެއް އެއްގޮތުގެ މަތިން އެޑްވާންސް ޕޭމަންވާ

 ވެ. އެފާހަގަކުރެވެގެރެންޓީއެއް ހޯދާފައި ނުވާކަން  އެޑްވާންސް
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ސާކް ސަމިޓްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި، ބައްދަލުވުން ތަކުގައާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތް ތަކުގެ އޯޑިއޯ އެންޑް ވީޑިއޯ  (9)
ދެމިލިޔަން ފައްސަތޭކަ އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ) ރ002,508,755.އާއި  މިއުޒިކް ވާލްޑް ، ޕްރޮޖެކްޝަން ގެ މަސައްކަތް

ވާގޮތުގެ މަތިންނާއި އަދި ގައި  8.25އިދުގެ ވަނީ ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއަށް ޙަވާލު ކޮށްފައި (ފަސްރުފިޔާފަންސާސް 
ގެ )ރ( ގައިވާގޮތުގެމަތިން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަ  13ގެ  15އިދުގެ ބާބު އެ ގަވާ

އެ ، އާއި ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާ ވަނަ މާއްދާ 8.22މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ  ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ
 އިންސައްތަ ކަމުގައިވާ 50މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  އާއި ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 8.23 ގަވައިދުގެ

ވާކަން ދީފައި (ހަތްދިަހހަތްރުފިޔާއެއްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ) ރ001,254,377.
 ވެ.ވެއެފާހަގަކުރެ

 40ފޫޓު ގުނަ  60ސައިޑްލައިން ހަރަކާތުގައި ހިމެނޭ އައްޑޫގެ އިވެންޓްތައް އޮގަނައިޒްކޮށް މެނޭޖް ކުރުމާއި، މަރަދޫ ގައި  (10)
ސިސްޓަމާއި މިއުޒިކް ފޫޓުގެ ސްޓޭޖެއް ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމާއި، ސްޓޭޖްގައި ޭބނުންުކރާނެ ސައުންޑް އަދި ލައިޓިްނގ 

އެއްމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ) ރ1,491,435.00އިކްއިޕްމެންޓްސް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް 
މަސައްކަތް  ޑިޒައިން ގެލެރީއާ މިހަވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ.  ޑިޒައިން ގެލަރީއާ ،އަށް (ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްފަސްރުފިޔާ

ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އާންމުކޮށް އިޢްލާން ކޮށްގެން ކަމެއް  8.15އިދުގެ ގެ ގަވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 
 8.23ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ގަވައިދުގެ  ގެ ގޮތުގައިއެޑްވާންސް ަފއިސާމަސައްކަތުގެ އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެފަރާަތށް 

އެއްމިލިޔަން ސާޅިސްހަތަރުހާސް ) ރ1,044,004.50 ކަމުގައިވާ  އިންސައްތަ 70ގެ ބަދަލުގައި އަގުގެ  %15ގައިވާ 
 ވެއެވެ.ދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ (ފަންސާލާރި ރުފިޔާ ހަތަރު

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

 ދަންނަވަމެވެ.)ހ( ކުރައްވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަށް 

ެގ )ވ(  44ގެ  15ބާުބ  ިއދުގެގެ އިތުރުން އެގަވާ 8.25 އިުދގެއާއި އެގަވާ 8.15 ވާއިދުގެގަ ގެ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތު( ށ)
ވުްނ ވަނަ މާއްާދ އާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސް 8.22އިދުެގ އާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާުލ ކޮށްފައި ވާތީއާއި ެއ ގަވާ

ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް  އިވާގޮތާ ގެ )ވ( ގައި  44ގެ  15އާއި އަދި އެ ގަވައިދުގެ ބާބު  8.23އިދުގެ ވާތީއާއި، އެ ގަވާ ހަދާފައި
އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެއިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އަމަލު ކޮށްފައިވާތީ އެކަންކަން ކުރުމުގައިފައިސާ ދިނުމުގައި 

 ތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ. ގޮ ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48

އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަޤވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާތީއާއި، ( ނ)
ނޑައަޅާފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށް މި މަސައްކަތްތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވަނީ، އެ  އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަ

އްކަތްތައް ހަވާލު މަސަމި މާީލ ފައިާދއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަަމށް ެބެލވޭތީ ނަޖާއިޒު ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރި ފަރާތްތަކަްށ 
ތަޙްޤީްޤ އެްނިޓ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް  ކޮށްފައިވާގޮތާއި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންތައް،

 ދަންނަވަމެވެ. ކުރެއްވުމަށް
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ސަމިޓް  ،ފިޔާގެ ގައުމިލިއަން ރު  12.7ފުވައްމުލަކާއި ހުޅުމީދޫގެ ބައެއް މަގުތައް ހެދުމަށް ގެނައި ގަލުގެ ތެރެއިން  3.5
 ނިމުނު އިރުވެސް ބޭނުން ނުކޮށް ބެހެއްޓިފައި ހުރުން 

ސާކް ސަމިޓަށް ފުވައްމުލަކާއި ައއްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގެ ބައެއް މަުގތައް ގައު އަތުރައިގެން ހެދުމުެގ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ރޒުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް )އެސް.ޔޫ.އެލް( އަށް  ވަނަ އަހަރުގައި ދެ ޕޭމަންޓަކަށް ަބހާލައިގެްނ  2011ފޮރިން އެފެއަ

ވެއެވެ. މި ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ  ދޫކުރައްވާފައި (މިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ފަންސަވީސްހާ ރުފިޔާ)އަށާވިސް ރ28,725,000.00
 19.15 ިމލިއަްނ އިންޓަލޮކިން )މަގުމަތީގައި އަުތރާ ގައު( ގައު، ގަލެއް 1.5އެސް.ޔޫ.އެލް އިން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ން ގަތުމަށެވެ. މިގޮުތން މިފައިސާ ހޭދުކުރެވުނު ގޮތާިއ މި މިމަސައްކަތް ހިންގާފައިާވ އަތު ގެބޭރުގެ ކުންފުްނޏެއް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން
 ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެިވފައި އެވަނީއެވެ. ފާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން 

ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުެގ )ހ( ގައު ގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އަށް ފައިސާ ހަވާލު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް އާއްމުކޮށް ބީލަން ހުޅުވާލައިގެްނ  40ގެ  15މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ ބާބު 

ށްޓަކައި ނަމަވެސް، ގައު ގަތުމަފުނިތަކުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވީ މިތަކެތި ވިއްކާ ބައެއް ކުން  އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ،ނޫން ކަމާއި
ވާދެވެރި ހުށަހެޅުމަކާއި އަގެއް ޯހދުމަށް އިންޓަރޭނޝަނަލް ޓެންަޑރަށް ނުވަތަ އާއްމުކޮްށ ބީލަަމށް ހުޅުވާލާފައި ނުވުމުގެ ސަަބބުން 

  ގައު ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ައގެއްގައި ކަމުގައި ބެލެވޭކަށް ނެެތވެ.

އެސް.ޔޫ.އެލް އަށް ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ  )ށ( ގައު ަގތުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިގެން ނޫންކަމަށާއި، އެސް.ޔޫ.އެލް  ،ގައި ވާފަދައިން 8.22ގަވާއިދު ގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ މެދުވެރިކޮށް ހެދުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ކޮން މަގުތަކެއް ކަމާއި، މަގު ތަކުގެ ތަފްޞީލާއި، މަގު ަހދާ ނިންމުމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިކޮންމެެހން ލިޔެިވފައިވާ އެއްބަސް ،ފެންވަރު ފަދަ ހުންނަންޖެހޭ އެްއވެސް ކަމެއް ސާފުކޮށް އެނގެން  ވުމެއްގެ ދަށުން ކަ

 ނެތިއެވެ.

އިންޓަލޮކިްނ އެއްމިލިޔަން ފައްސަތޭކަހާސް( ) 1,500,000ދުމަށް ގެނައި މަގު ހެސާކް ސަމިޓް ނިމުއިރު އެސް.ޔޫ.އެލް.އިން )ނ( 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލަކާއި  2012ގައު  ()ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަ 665,600ގަލުގެ ތެރެއިން 

އެހެންކަމުން ފުވައްމުލަކާިއ  ހުޅުމީދޫގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބޭނުްނނުކޮށް ބަހަްއޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ.
)އަށާވިސްމިލިޔަން  ރ28,725,000.00ހުޅުމީދޫގެ މަގުތައް ހެދުމަށްޓަކައި ގައު ގަތުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެއްވި 

)ބާރަމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ސާޅިސްހަހާސް ދުއިސައްތަ  ރ12,746,240.00ގެ ތެރެއިން ޔާ(ހަތްސަތޭކަ ފަންސަވީސްހާ ރުފި 
ގުޅިގެން ކުރެވުނު ޚަރަދެއްކަމްށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށާއި، ބޭުނންވާ ވަރަށްވުރެ ސާކް ސަމިޓާ ކޮންމެހެން  އަކީ  ސާޅިސް ރުފިޔާ(

ގެ  4.03އިތުރަށް ގަނެ ބޭނުން ނުޮކށް ަބހައްޓާފައިވާ ގައު ގަތުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 
 ންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބޭނުންވާ ޢަދަަދށްވުރެ އިތުރަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ެބލެވެއެވެ.)ހ( ގައި ބަޔާ

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

)ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއ ވާގޮތުން ތަކެިތ ގަންނަްނވާނީ އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ އަދަަދށެވެ.  4.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 
ޚިލާފަށް އެ ވަގުތަްށ  ގެ )ހ( އާއި 4.03ގަވައިދު ނަމަވެސް މަގުހެދުމަށް ބޭުނންވާކަން ހާމަކޮށް ގައު ގަތުމުގައި، ާމލިއްޔަތުގެ 



 

 
 info@audit.gov.mvމެއިޑް: -އީ 6430 331ޓެކްލް:  3939 332ޓޯދް:   ޔިވެހިޒާއްޖެ. މާޑެކ އަމީޒު އަޙްމަޔު މަސުކ ، ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ( 1ޣާޒީ ބިޑްޏިދްސ )

25 ފުހާ ސަ   ގެ 65  

ަރށްވުރެ އިތުރަށް ގައުގަތުމަށް ދައުލަތުގެ ގިނައަދަދެްއގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވާތީ އާއި މަގުހެދުމަށް ބޭނުންވާ ގަުއ ބޭނުންނުވާވަ
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން  8.22ގަތުމަށް ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު 

ވަނަ މާއްދާގައި  40ގެ  15އިދުގެ ބާުބ އާއި ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާ އް ހަދާފައި ނުވާތީއެއްވެސް އެއްބަސްވުމެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާތީ މިކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު ދައުލަތުެގ 

 ގޮތުގެމަތިްނ އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 48އަދި  47މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ 

 

ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  1.8ދަނޑި އާއި، އެޅި ކޮންކްރީޓް ބުޑުގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުކޮށްހުރި ބޮކި  ސަމިޓަށް ގެނައި  3.6
 ހޯދި ތަކެތި ކަމުގައި ބެލެވުން  ތަކެއްޗަކީ ސަމިޓަށް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

ނޑި ޖެހުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން،  ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ބޮކި ދަ
ނޑި ގަތުމަްށ  500މެދުވެރިކުރައްވާ  ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް )ތިންމިިލޔަން ފައްސަތޭކަ އަށާވިސްހާސް  ރ3,528,250.20ބޮކި ދަ

ބޮކި  263އެހެންނަމަވެސް ގަތް ބޮކި ދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން  ޚަރަދު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. (ވިހިލާރިދުއިސައްތަ ފަންސާސްރުފިޔާ 
ނޑި    }()އެއްމިލިޔަން ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސްއެއްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރުލާރި ރ{1,625,831.74ދަ
ނޑި  500 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްެވސް ހަރުނުކޮށް ސަދަން ޔުޓިިލީޓޒްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ބެހެްއޓިަފއި ވާތީއާއި 2012 ބޮިކ ދަ

ޚަރަދު  ()ފައްސަތޭކަ ސާޅިސްއެއްހާސް ސަތޭކަފަންސާސް ރުފިޔާ ރ 541,150.00ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން
ވަނަ  2012ކޮންކްރީޓް ބުޑު ގެ ތެރެއިން  500މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ މެދުވެރިކޮށް އެޅި ކުރައްވައިގެން ސަދާން 

 })ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހައަށްރުފިޔާ( ރ{262,998.00ކޮންކްރީޓް ބުޑު  243އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
ނޑިތަކާއި،  2011 ،ބޭނުންނުޮކށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ވަނަ އަހަރު ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅުވައިގެން ގަތް ހުރިހާ ބޮކި ދަ

ކޮންކްރީޓް ބުޑު ތަކަކީ ސާކް ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް ހޯއްދަވާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމާއި، މިތަކެއްޗަކީ  އެޅި ހުރިހާ
އަދަދަށް  ވާވާގޮތަށް، ޭބނުންވާ ަކމަކަށް އަދި ބޭނުން )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައި 4.03އިދުގެ ގެ ގަވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

 ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވެްނ ނެތްކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

އިތުރަށް ތަކެތި ގަތުމުގެ ބޭުނންވާވަރަްށވުރެ ، )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްަފއި ވާގޮތާ ޚިލާފަށް 4.03އިދުެގ ގެ ގަވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
 47ތަކެތި ގަތުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ، ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެިތ ބާކީވެފައިވާތީ

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 48އަދި 

 

 ގަސްމުށީގެ ބޭނުން ކުރެވެމުން ނުދިޔުން  1000ތައްޔާރުކުރި  ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން މިލިޔަން  2.4ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް  3.7

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި  ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ޒީނަތްތެރި
 ރ2,455,090.00ހެދުމަށް ގަސްމުށި  1000ޖުމުލަ  ކުންވައްތަރަ 4ކުރުމުގެ ގޮތުން  ފައިސާއިން، މަގުތައް ޒީނަތްެތރި

މި ދެފަރާތަށް އަގު  ދެފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަށް ()ދެމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ނުވަދިހަ ރުފިޔާ
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ފެންނަން  ލިޔެކިޔުމެއް ކައުންސިލުގައިދައްކާފައިވާއިރު މި ގަސްމުށިތަށް ކައުންސިލަށް ހަމަޔަށް ލިބުުނކަން ޔަގީންކުރެވޭ ފަދަ 
ގަސްމުށީގެ ތެރެއިން  1000އަދި މިތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ އޮޑިޓަރުން ޗެކު ކުރިއިރު ފެނިފައިވަނީ  ވެ.ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެ

ބޭނުްނނުކޮށް  އެއްގޮތަކަށްވެސްގަސްމުިށ  533ގަްސމުށީގެ ތެރެއިން  1000ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ހެދި ގަސްމުއްޓެވެ.  941
)އެއްމިލިޔަން  ރ1,308,562.00ބަހައްޓާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ބޭނުްނނުކޮށް ބަހައްޓާފަިއވާ ގަސްމުށިތަކުގެ އަގަށް 

. އަދި މިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށް، ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ ތިންސަތޭކަ އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރުފިޔާ(
ކުރެވެމުން ނުދާތީ ގަސްމުށިތަްށ ހެދުަމްށ  ވެސްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގަސްމުިށތަކުގެ ބޭނުން އައް

އަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ  )ދެމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( ރ2,455,090.00ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ 
 ޚަރަދުކުރުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.އިސްރާފު ގޮތެއްގައި 

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ބެހެއްޓިފައިާވ އެކި ތަްނތަނުގައި ބަހަްއޓާފައިވާތީ އާއި  އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭުނން ުނކޮށްގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސްމުށިތަްއ 
ބޭނުން ކުރެވެމުން ނުދާތީ، ގަސްމުށިތައް ހެުދމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފު ގޮތެއްގައި  ތައްވެސްގަސްމުށި

 ގެތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުތްދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާ ބޭާކރުގޮތުގައިހޭދަކުރުންކަމަށް ބެލެވޭީތ، 
 ގޮތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގައިވާމާއްދާ ވަނަ 48އަދި  47ޤާނޫނުގެ 

 

ރުފިޔާގެ ކުރެހުން ބޭނުންނުކޮށް  360,000ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސިމެންތިންހަދާފައިވާ  3.8
 ކޮންވެންޝަންސެންޓަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ބަހައްޓާފައިވުން 

އެ  ބައެއް ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ލް މެދުވެރިކޮށް ކުރަންބޭނުންވިއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން 
ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ  ،ނުވި ފައިސާއިްނ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކައުންސިލަށް ފޮ

ހަވާލުކޮށްގެން  އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ،އާޓްވޯކްގެ މަސައްކަތްކޮންކްރީޓް ރިފިލް  އެތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވުނު
ންމުކޮށް އިުޢލާން އާގައިވާގޮުތގެ މަތިން  8.15ކައުންސިލުން ކުރުވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވައިދުގެ އައްޑޫ ސިޓީ 

 ބަޔާން ގައި  8.22އިދުގެ ގަވާ މާލިއްޔަތުގެއެއްބަސްވުމުގައި  އެކުލަވާލެވުނުކުރުމަކައިނުލާކަމާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް 
. މިގޮތުން ހިމަާނފައި ނުާވކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެއްބަސްވުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ުމހިންމު ބައިތައް މަސައްކަތުގެ ކޮށްފައިވާގޮތަށް 

މިމަސައްކަތް  ނަމަވެސް،ވެ. ހިމަނާފައިނުެވއެ ގައިއެއްބަސްވުމުފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާުތ އަގު  މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވި
ފަރާތަށް  ނިޔަލަށް މިމަސައްކަތް ކުރެއްވި ގެ 2011އޮކްޓޯބަރ  31އިން ފެށިގެން  2011އޯގަސްްޓ  24ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ރައްވާ ކޮންމެ ޔާރު ކުރުފިޔާ( ދޭގޮތަށް ކަމާއި އަދި ތައް )ފަނަަރ ހާސް ރ15,000.00ކޮންމެ މަހަކު މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 
ފައިވާ ހުށަހަޅާމަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ( ދޭގޮތަށްކަން ރުފިޔާ )ދޭ ހާސް ރ2,000އަކަށް  ވޯކްއާޓް ކޮންކްރީޓް ރިފިލް

 ތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެެވ.އިންވޮއިސް

 ގެ ބޮޑުމިނުގައިފޫޓް 2ފޫޓް  2ުކރެހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  168 މި ދެންނެވި އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން ތައްޔާރުކުރެވުނު
ތައްޔާރުކުރި ކުރެހުްނތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި  ގޮތަށްިއންޗި ބޯމިނުގައި ސިމެންިތންނެވެ. މި 2ހަތަރެސްކަން ހަމަވާގޮތަްށ 
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އާއި، ބޭނުންވާ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  ()ތިންސަތޭކަ ތިރީސްހަހާސް ރުފިޔާ ރ336,000.00
)ތިންސަތޭކަ  ރ369,500.00ޖުމްލަ  ،އާއިއެކު ()ތިރީސްތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ރ33,500.00ދީފައިވާ 

މިތަކެތީގެ ބޭނުްނ  ،އި ވާއިރުމި ކުރެހުންތައް ތަްއޔާރު ކުރުމަށް ޚަރަދު ކުރައްވާފަ  (ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ
ފައިވާކަން އްގައި ގުދަން ކުރެވިއެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ކުރެހުންތައް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކޮޓަރިއެ

އްނެތި އިޢްލާން ކުރުމެ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމާއި،މި މަސައްކަތަކީ އިސްރާފު ގޮތުގައި ކު ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން
ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލު ކުރެވުނު މަސައްކަތަކަށްވާތީ މިއީ ވަކިފަރާތަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

 ވެ.ބޭކާރު މަސައްކަތެއްކަމުގައި ބެލެވެއެފައިވާ ކުރުވާ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ވަނަ މާއްދާ އާއި  8.22ިއދުގެ ށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް، އެގަވާއާއި ޚިލާފަ 8.15 ވާއިދުގެގަގެ ާމލިއްޔަތު)ހ( ދައުލަތުގެ 
، ފައިވާތީއާއި ދަުއލަތުގެ ފައިސާ ޭބނުމެއްނެތް ޮގތެއްގައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަތީމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާ ޚިލާފަށް

ގޮތުގެމަތިން އަމަލު  ގައިވާވަނަ ާމއްދާ 48އަދި  47ތަާކމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާޫނނުގެ ތްއިހުމާލުވި ފަރާ އެކަމުގައި
 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

އެއްބަސްވުން  އިދާ ޚިލާފާށްފައިވާތިއާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް މަަސއްކަތް ހަވާލުކޮށްދި ދައުަލތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ގަވާ)ށ( އަ
މާލީ ފައިދާއެއް  މިމަސައްކަތަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ތެއްގަިއ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ުކރައްވާފައިވާތީ،ގޮ ބޭކާރުތައްޔާރުކޮށް، 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  ތްމަސައްކަތްތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވާގޮމި  ،ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ
 ބެއްެލވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް 

 

ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގު ބޮޑު ޓެންޓު ވީތަނެއް ނޭނގި  7ގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ގެނައި އެކި ކަންކަމު ސަމިޓުގެ  3.9
 ގެއްލިފައިވުން 

ސާކް ސަމިޓްގެ ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅު ބޭއްވުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަާށއި ސަމިޓްގެ އެހެނިހެން ކަންކަުމގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަދާްނ 
ގެ ބޮޑު  35m x 15mގެަނއި  )ޗައިނާގެ ޒޫހައި ލިރީ ޓެންްޓ ޓެކްޮނލޮޖީ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން (ޔުޓިލިޓީޒް މެދުވެރިކޮށް 

ޚަރަދު ކޮށްފައި  (ހަތްސަތޭކަ ތިރީސްފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަރުފިާޔ އަށްޑިހަލާރި) ރ735,379.80ޓެންޓެއް ގަތުމަށް 
 ވާއިރު މިޓެންޓުގެ ބޭނުްނ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްފައި ނުވާކަމާިއ މިޓެންޓު ރާވާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ ިއތުރުން

ކަމާއިެބހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދެއްކިފައި  ،މުގެ ގޮތުން އޮޑިޓަރުން އެުދމުން މިޓެންޓު ީވތަންމިޓެންޓު ވީަތނެއް އޮޅުން ފިުލވު
ވެ. އަދި މި ޓެންޓު ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ، ގެއްލިފައި ވާކަމުގައި ބެލެވެއެ ނުވުމުން، މިޓެންޓް ވީނުވީ އެއް ނޭނގި

  ވެ.އިވާ ޚަރަދެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެގޮތެއްގައި ކޮށްފަ ކޮންމެހެން ކުރަން ނުޖެހޭ ޚަރަދެއްކަމާ މިއީ އިސްރާފު
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 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

އާއި ދައުލަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާތީ އެކުލެވޭގޮތަށް އިސްރާފުގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުމެއްނެތް 
ދައުލަތުެގ  އިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީ،ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ދައުލަތުގެ މުދާ 

 ގޮތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ.  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެމާލިއްޔަތު

 

މިލިޔަން ރުފިޔާ  2.6ކޮންޓެއިނަރަށް  10ކުރި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުން  3.10
 ދައްކަން ޖެހުން 

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެ ފޮނުވި ތަކެތި ހިތަދޫ ބަނދަރަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުިރ  ސާކް ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް
އެ ކުންފުނީެގ ދިވެހި އެޖެންޓާ ހަވާލުނުޮކށް ސާކް ސަމިޓް ނިމުނުފަހުންވެސް ކޮންޓެއިނަރު،  10ލައިނެއްގެ ގބޭރުގެ ޝިޕިން

ފައްސަތޭކަ ) ރ555,120.00 ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސ.ހިތަދޫ ބަނދަރުގައި 
 ދައްކަން ޖެހޭގެ ނިޔަލަށް  2012ޖެނުއަރީ  21ޑެމެރޭޖުގެ ގޮތުގައި އެ އެޖެންޓަށް  (ފަންސާސްފަސްހާސް ސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ

ގަިއ  2012ޖެނުއަރީ  20ކަމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮިރން އެފެއާޒުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ައށް 
އަދި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކި ވެއެވެ.  ބަޔާންކުރައްވާފައި ސިޓީގައި  S/13/2012/100-25އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ ފޮނުވި

ރޒުން  އޮފްމިނިސްޓްރީ ފަހަރުމަތިން  އެ ފައިސާ ދެއްކުން  ،މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭންސްގައި އެދިފައި ވީަނމަވެސްޮފރިންގ އެފެއާ
އެއްމިލިޔަން ) ރ1,892,959.00ޑެމަރޭޖަށް ދައްކަން ޖެހުނު އަދަދު ގެ ނިޔަލަށް  2012އޮގަސްޓް  ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން

އުމާއި އެހެނިހެން ޗާޖް ތަަކްށ އެ ތަކެތި މާލެ ެގނަ ،އަށް އިތުރުވެ (ނުވަރުފިޔާއަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަދެހާސް ނުަވސަތޭކަ ފަންސާސް 
ދެމިލިޔަްނ ) ރ2,603,677.00ޖުމުލަ  ،އެކު (ހަތްސަތޭކަދިހަހާސް ަހތްސަތޭކައަށާރަ ރުފިޔާ) ރ710,718.00ދައްކަން ޖެހުނު 

މި ކޮންޓެއިނަރ ތަކުގެ އެހެންކަމުން  ދައްކާފައި ވެއެވެ.ވެހި އެޖެްނޓަށް ދި (ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަހަތްރުފިޔާހަސަތޭކަ
ދައްކަން ޖެހުނީ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން މިހާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޑެމަރޭޖްގެ ގޮތުގައި 

 އިހުމާލުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ލިބުނުރުން ކަމާއި، ނަމަވެސް މިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފު ކު މިއީ ،އިށާކަމާ
 ވެ. ކަްނ ފާހަގަކުރެވެއެގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދާފައިނުވާ

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

 ކޮންޓޭނަރުތައް ހަވާލުކުރުްނ ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ދައުލަތުން ޚަަރދުކުރަންނުޖެހޭ ގިނައަދަދެއްގެ ަފއިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހި، ޚަރަދު 
ގައިވާގޮތުގެމަތިން އަމަލު  48އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެއިހުމާުލވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ކޮށްފައިވާތީ މިކަމުގައި

ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުންވީ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން އެ ކުންފުންނަށް ދައްކަން ޖެހުނު ފައިސާ 
 ކުން އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އިހުމާލުވި ފަރާތްތަ
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 ކުރުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް  ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލާންޗު ދަތުރު  4ސާކް ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް  3.11

ދުވަަހށް( ކުރަންޖެޭހ  9އަށް ) 2011ނޮެވންބަރު  13އިން  2011ނޮވެްނބަރު  5ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ގައި 
)ސާޅިސްހަހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ  ރ46,575.00ލޯންޗަށް( ުދވާލަކަށް  6ސްޕީޑް ލޯންޗު ) 6ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ 

ސާކް ޓާސްކް ވަސްވަރު ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ 'ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެ ދު، އެދި މަށްގެ މަގުން ހަމަޖެއްސު (ފަސްރުފިޔާ
ގައި ނޯޓެއް ފޮނުވާ،  2011ނޮވެންަބރު  3 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރިއަސް އެންޓަޕްރައިސަސްސިފޯސް ސެންޓަރު' ގެ ފަރާތުން 

ގައި ވާގޮތުގެމަިތން ހާމަކަްނ  8.01އިދުގެ ގެ ގަވާަވނީ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުހަވާލުކޮށްފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާ ދަތުރުތައް 
ފައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާ ދަތުރުތައް އެ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް، ބޮޑުގޮތެއްގައި ނޫންކަމާއި

'ސާކް ޓާސްކް  ،ދަތުރުތައް ނިންމުމަށްފަހު މިިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ބިލު ހުށަހެޅުމަށްއަދި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 
ކުންފުންޏަށް އަންގާފައި ވެއެވެ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނޯޓުގައި އެ  ރިއަސް އެންޓަޕްރައިސަސްފޯސް ސެންޓަރުން ސި

އިދުްނ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަުތ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރި މުއައްސަސާއަށް ތުރު ތަްއ ކޮށްދޭނެ ފަާރތެއް ގަވާމި ދަ  އެހެންކަމުން
ރ )ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަހާސް ސަތޭކަ 419,175.00ތަކަށް ޚިލާފަށް ހަވާލު ކުރި މި ދަތުރު  ގަވައިދާ ،ކަމާއިގެއްލިފައިވާ

 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  (ހަތްދިހަފަސްރުފިޔާ

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ފައިސާ  ،އާއި ޚިލާފަށް މަސައްަކތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަިއ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 8.01 ގެ ޤަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ވަނަ  48އަދި  47ތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާޫނނުގެ ތްޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ އެކަންކަން ކުރުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާ

 ގޮތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގައިވާމާއްދާ

 

 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުން  4މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ށް މަރާމާތަ  ގެ މަރުކަޒު  އާސާރީ  ގަމު  3.12

ނުިވ އެ ކައުންސިލަށް ފޮ ޚަރަދުކުރުމަށް ބައެއްކަންކަމަްށ ސާކް ސަމިޓުގެ  މެދުވެރިކޮށް ކުރަންބޭުނންވި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
ހަތަރުސަތޭކަ ) ރ410,100.00 ،މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެއަސާރީ މަރުކަޒު  ގަމުގެ ،ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ

އިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ ނީއެކައުންސިލުން ކުރުވާފައިވަ ،ހަވާލުކޮށް އިފަރާތަކާ އަމިއްލައަށް  (ދިހަހާސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ
އްގެ އަގުވެސް ންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަކައިނުާލކަމާއި، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއާގައިވާގޮތުގެ މަތިން  8.15

  ގައިކަން ބެލެވޭކަން ނެތެވެ.އެކަށީގެންވާ އަގެއްއެފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފަިއވަނީ މިމަސައްކަތަށް  ހޯދާފައި ނުވާތީ،

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަމަލު އާއި ޚިލާފަށް، މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގައި  8.15 ގެ ގަވާއިދުގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގައިވާގޮތުގެމަތިން އަމަލު  48އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެއިހުމާުލވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުއެކަމުގައި ކޮށްފައިވާތީ 

 ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ތަކަށް މާފުކޮށްދިން ޑިއުޓީ، މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނިކޮށްފައިނުވުން  ޑެކަރޭޓީވް ލައިޓްސް  3.13

އެ  ބައެއް ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މެދުވެރިކޮށް ކުރަންބޭނުންވިލް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން 
ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫސިޓީގެ ނުވި ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ކައުންސިލަށް ފޮ

ނައީމީ ސްޓޯރު ހިތަދޫ ޑް ލައިޓްސް )ރޯޕްލައިޓް( މީޓަރުގެ ޑެކަރޭޓިވް ލެ 15,000އަވަށްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ޭބނުންވާ 
އަށް ގަނެފައިވާއިރު،  (ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ފަންސާސްތިންރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ރ491,053.50ކޮށް މެދުވެރި

ފަސްދޮޅަސްއެއްހާސް ) ރ61,886.08އައިޓަމަކުްނ  21ސާކްސަމިޓާގުޅިގެން ނައީމީ ސްޓޯރުން އެތެރެ ކޮށްފައިވާ ބޮކިތަަކކާބެހޭ 
ޑިއުޓީ  ވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ބޮކިތަކުގެގެ ޑިއުޓީ މާފު ކޮށްީދފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެ (އަށްސަތޭކަ އަށްޑީހަ ހަރުފިޔާ އަށްލާރި

ހޯދުމަްށ  ދޭނެ ފަރާތެއްވެގެން އެ ތަެކތި  ފޯރުކޮށްކޮށްދީފައިވާއިރު، ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޮކި ގަންނަން ޭބނުންމާފުމިގޮތަށް 
މިއީ ބޮކިތައް ވިއްކި  ދެވޭނެކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި،ލޫމާތު ދިނުމުގައި މިފަދަ އިނާޔަތެއް އިޢްލާނުގައި ނުވަތަ މައު ކުރި

ތުރުން، ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ލައިޓްތަކެއް މީގެ އި ވެ.އިނާޔަތެއްކަމުގައި ބެލެވެއެ ފަރާތަށް ދީފައިވާ މާލީ
ލައިޓްތަްއ  ،ނބުރާ ކައުންސިލާ ހަވާުލކުރާ ގޮތައްނަމަވެސްއަލައިޓްަތއް ސަމިޓް ނިމުމުން  މު ފަރާތްތަކާ ހަާވލުކޮށްފަިއވަނީއާން

ތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ ލައިޓް ރޯޕް މި ފަރާތަކުން ކަމާއި،ވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މަދުހަކައުންސިލާ 
 ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މަސައްކަތެއް 

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ބޮިކ  ބޭުނންވި ބޮކިތައް ގަތުމުގައި ެއތަކެތިން ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދެވޭނެކަްނ،ރަށުތެެރ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ސަމިޓާ ގުޅިގެްނ )ހ( 
ގެނައި  ލޫމާުތ ިދނުމުގައި ހާމަކޮށްފައިެނތި، މަަސއްކަތް ހަވާލުވިފަރާުތންކުރި ިއޢުލާނުގައި ނުަވތަ މައުގަންނަން ބޭނުންވެެގން 

ޑިއުޓީއަށް ޖެހުނުފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނުވާތީ އެއީ  ،ހުށަހެޅި އަގުންމަސައްކަތަށް ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީ، އެފަރާތުން  ބޮކިތަކަށް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  ޑިއުޓީ މާފުކުރެވިފައިވާގޮތްމަސައްކަތާ ހަވާލުވިފަރާތަށް ދިަފއިވާ މާލީ އިނާޔަތެއްކަމަށް ބެލެޭވތީ، 

  .ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިތުރަށް ބެއްެލވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ކުރެވުނު ލައިޓްތައް އެފަރާތްަތކުން އަނބުރާ ހޯއްދަވައި، މިފަަދ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފަހުންވެސް ދޫރުމަށް )ށ( ރަށުތެރެ ޒީނަްތތެރިކު
 އެތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތަށް ަރއްކާތެރިކާމައެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ.

 

 ހޯއްދަވާފައިނުވުން އަނބުރާ ރުފިޔާ  11,385އިތުރަށް ދެއްކި  އީކްއޭޓަރ ވިލެޖްގެ ބިލަކަށް  3.14

 ،ވަޑައިގެންނެވި ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ިމނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިަޒމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއައްޑޫސިޓީއަށް ސާކް ސަމިޓަށް 
ގެ ބިލަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަމްބަރ  އެއްގެއީކްއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބޭއްވެވި ހަފްލާ

SAARC/2011/27  ްރ175,556.70އެމެިރކާ ޑޮލަރަށްވާ  )އެގާރަހާސް ތިްނސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( 11,385.00އިނ 
 1002އީކްއެޓަރ ވިލެޖްގެ އިންވޮއިސް ނަންބަރު  )ސަތޭކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަރުފިޔާ ހަތްދިހަލާރި(

 11,385ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުންވެސް އެ އިންވޮއިސް ގައިވާ މި ،އަށް ދައްކަވާފައި ވަނިކޮށް (10.11.2011)
)ެއގާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ  ރ11,385އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަަދލުގައި އޮޅިގެން  )އެގާރަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިަހ ފަހެއް(
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އިން ދައްކަވާފައިވާ ކަމާއި އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވާފައި  0044/2011/0958ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަންބަރު  ފަސްރުފިޔާ(
 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ގޮތުގެމަތިން އަމަލު  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ 
 ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަެމވެ.ކުރެއްވުމަށް 

 

 ށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުދައްކާ ހުރުން މިލިޔަނަ 8.5ދައްކަންޖެހޭ  ބޭނުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ސަމިޓުގެ  3.15

ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ އަހަަރށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު،  1ސާކް ސަމިޓް ނިމުނުތާ 
 ()އަށްމިލިޔަން ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަދެހާސް ފައްސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ ރ8,572,509.00 ދައްކަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށްތަކެއްޗާއި 

ވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ނެދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 2013ރުފިޔާ 
ކޮށްފައިވާ ދަތުރު ތަކުގެ ޚަރަދާއި، އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވުމުގެ 

 ވެ.ހޯދުމަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޚަރަދު ހިމެނެއެ ކަށް ިލުބނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުއެކި ފަރާތްތަ ،ސަބަބުން

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ތަކެއްޗަށް ނުވަަތ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާފައިވާ ބިްލތަކަކީ، އެ ސަމިޓާ ގުޅިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ  ންސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެ
، މެނުވީ ފައިސާ ނުދެއްކުމަށާއި  ކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަށްފަހުތަކެއްބިލު ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމެވުމަށް  ތައްފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައްދައްކަންޖެހޭ 
 ދަންނަވަމެވެ. 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  .4
 

 ރުފިޔާ  ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ  6 ބަދަލަށް ގޮނޑިތަކުގެ ގޮނޑީގެ ކުއްޔާއި  170ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި  4.1
  ދައްކަންޖެހުން 

ސަމިޓު އޮންނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ނުިލބިދާެނތީ،  ތައްމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރުށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަން ހަސާކް ސަމިޓަ
ނޑި އައްޑޫ ސިޓީއަށް  170ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފި  20 ކުލީބައިންޝޭޑީކެބިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  ގޮ

ނޑިތަކުގެ  ގެނައިރު މާލެ ނުކޮށް ސަމިޓް ނިމެްނދެން ބެހެއްޓުަމށްފަހު އަނބުރާނުރާވާ އަދި ބޭުނމެއްވެސް ،ގެންގޮސް ގޮ
ނޑުތަކުގެ ސްޕޮންޖް ކަވަރު ނޑީގެ އިސްކުރުތައްއަތްގަ ނޑު އަޅާފައިވާ ތަކާއި ގޮ އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް  ގެއްލިފައިވާތީ، ފޮށިގަ

ނޑިތައް  ރ189,720.00ދުވަހަްށ( ކުީލގެ ގޮތުގައި  62ގެ ނިޔަލަށް ) 2011ޑިސެންބަރު  27ހަވާލުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން  ގޮ
ނޑު ތަކުގެ ސްޕޮންޖް ކަވަރު ތަކާއި  (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ) ނޑީ އަތްގަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި ގޮ

ނޑިތަކުގެ  ނޑިތައް ބަލައި ނުގަތުމުން ގޮ  ރ427,288.00ގޮތުގައި  ބަދަލުގެއިސްކުރުތައް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކުލީބައިން ގޮ
ނޑި ރައީ  (ހަތަރުސަތޭކަ ހަތާވިސްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހައަށްރުފިޔާ) ސް އޮފީހުގެ ގުދަނަކަށް ގެންދިއުމަށް ނެިގ އާއި ގޮ

ހަސަތޭކަ ތިރީސްނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ) ރ639,224.00އާއި ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު މުޅިޖުމުލަ  (ރުފިޔާ ރ )ހަސަތޭކ600.00ަ
ނޑި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޚަރަދު  (ސައުވިސް ރުފިޔާ ޚަރަދެއްކަމާއި ސަމިޓާ ގައި ކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވާއިރު މިއީ އިސްރާފް ގޮތެއްގޮ

ގުޅޭ މިފަދަ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ިލބިފައިާވ 
 ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ލިބިނު ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ވެ. ފާހަގަ ކުރެވެއެ ގެއްލުމެއްކަން

 ޒިންމާކުރުވައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެފަރާތްތަކުން ހޯއްދަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ.

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ނޑިތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ިއސްރާފު ގޮތެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ، ފައިސާ ހޭދަކުރުމުގަ އި ގޮ
ގޮތުގެމަތިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް  ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެއިހުމާލުވި ފަރާތަކާމެދު ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު

 ދަންނަވަމެވެ. 

 

  ން ކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލު މަސައް  މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު  4.2

 އިންސްޓޯލްކޮށްކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި  ތައްބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްސްދެއްވި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 
ފައިވަނީ އޭނާގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާ ޓެކްނީަޝންގެ  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި ހެދުމަށްޓަކައި ސެޓިންގ

 ގެ އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުފުރިފަހުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ނިންމާ ރާއްޖެއިން
ނޑަނާޅާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން، މަސައްކަތް ކުރާ  8.22ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ އަގު ކަ

ޓެކްނީޝަްނ މި މީގެ އިތުރުން ކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އަގަށް ވުރެން ބޮޑު އަގެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެ
އެފަރާތަށް  އެއްގެ އަގުވެސް އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާކެމެރާ ލެޕްޓޮޕަކާއި ގެއްލުނު ކަމަށްބުނާ ހުރިއިރު  ރާއްޖޭގައި

  ފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ދީ( ނުވަދިހަ ހަލާރި ރުފިޔާފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ހަތަރު ރ )69,204.96ލަ ޖުމު
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 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގައި  ،ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުންހަދާ 8.22ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
 ގައިވާގޮތުގެމަތިން އަމަުލ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 48އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެތަކާމެދު ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުތްއިހުމާލުވި ފަރާ

 

  ނުލައި މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުވުން އަންދާޒީ ހިސާބު ހޯދުމަކާ  4.3

 8.01ގަވާއިދުގެ  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން 
ވާދަވެރި ފަރާތްތަކަްށ ހަމަހަަމ  ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ،މާއްދާތަކާއި ޚިލާފަށް  ދެމެދުގައިވާއާއި  8.20އިން  8.15އަދި 

ޕޭމަންޓް އެޑްވާންސް  މަސައްކަތުގެ ،ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް އަދި އިޢްލާން ކުރުމެއްނެތި ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުވާފައި ވާކަމާއި
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފަިއ ޚިލާފަށް ީދފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ިމގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މަސައްކަްތތައް  މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ

 އެވަނީއެވެ.

ގުރޫޕަށް )ޑިންބާ މިއުޒިކް  2)ހ(  ސަމިޓް ގެ ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޮޑުބެރު ޖެހުމުގެ އިވެންޓަށް 
ދީގެން ބޮޑުބެރު  (ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާ) ރ60,000.00ގްރޫޕަށާއި ހަރުބީ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަށް( ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށް 

މަސައްކަތް ، އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ހޯދިގޮތެއް އެނގެން ނެތްކަމާއި ،ކޮށްފައި ވާއިރު އެފަރާތްތަާކ ޙަވާލުހުށަހަޅައިދިނުމަށް 
ފައި ވާކަން އެނގެން ެނތްކަން ރާްތަތކާއެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާއެފަމާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙަވާލުކުރުމަށް 

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 12 އިން  ނޮވެްމބަރ 1 ކުރުމުގެ ޮގތުން ކޮންޓްރޯލް ރަށްތަކުގަިއ މަދިރި އުޅޭ މީުހން( ހުޅުމީދޫ ނުލާ))ށ( އައްޑޫ ސިޓީގެ 
ދުއިސައްތަ ) ރ252,000.00 ދުވަހު  ަވނަ 2011 ޮއކްޓޫބަރ 26 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފޮގް ، ައށް 2011ނޮވެމްބަރު 

ގައި  8.15އިދުގެ ގެ ގަވާއަށް އިމްނާ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް އާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު (ފަންސާދެހާސް ރުފިޔާ
މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގައި އިތުރު ފަރާތެއްގެ އަގުބަލާފައި  ،ކޮށްގެންކަން އެނގެން ނެތް ކަމާއި ވާގޮތުގެ މަތިން އިޢްލާން

 އެއްވެސް  ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ ވެސް އެނގެން ނެތްކަން ާފހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި އެފަރާތާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާކަން
ގޮތުގައި  އާއި ޚިލާފަށް އެޑްވާންސްގެ 8.23އިދުގެ ގެ ގަވާފައިސާއެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާއިރު، މާލިއްޔަތު

ޕޭމަންޓް  (2.11.2011)ަވނައަށްވީ ުދވަހު  2ފުރަތަމަ ދިނުމަްށފަހު ަމސައްކަތް ފެށިތާ  (ރުފިޔާއެކާވިސްހާސް ) ރ21,000.00
އެ ފަރާތަށް ދީފައިވާކަން  (ސަތޭކަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) 105,000.00އިން އިތުރު  SAARC/2011/05ވައުޗަރ ނަންބަރު 

  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އަވަސްކުރުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ބޭނުންވެގެން މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ފާސް ސެކިއުރިޓީ ،ބޭނުންކުރި ސަމިޓްގައި )ނ( ސާކް
 (ތޭވިސްހާސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ރ23,100.00 އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ފައިވާ، މެގަޗިޕްހޯދިކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަަގކުރެވި

އޮފީހުގައި ނެތްކަމާއި، އެ ޕްރިންޓަރުތައް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ޙަވާލު ތިން 'ޑެލް' ޕްރިންޓަުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަށް ގަތް
ކުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުގެ އިތުރުން އެތަކެތިވަނީ ކޮން މުއައްސަސާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަންވެސް އެނގެން 

ގެ )ށ( ގަިއ ވާފަދައިން  8.01އިދުގެ ގެ ގަވާޔަތުނެތްކަން ފާގަކުރެވުނެވެ. މީެގ އިތުރުން، މިތަކެިތ ގަނެފައިވަީނ މާލިއް
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ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެހެން ފަރާތެއްގެ އަގު ބެލުމެއް ނެތިކަންވެސް  8.14އިދުގެ ގޮތެއްގައި ނޫންކަމާއި، އެ ގަވާ ހާމަކަންބޮޑު
 ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ، މާއްދާތަކާއި ޚިލާފަށް އާއި ދެމެދުގައިވާ 8.20އިން  8.15އަދި  8.01ގަވާއިދުގެ  ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
އިހުމާލުވި ޕްރިންޓަރު ވީތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާތީ، އެކަމުގައި  3އަދި ހޯދާފައިވާ  ،ހޯދުމުގައި އިހުމާލުވެފައި ވާތީއާއި

 ގޮތުގެމަތިން އަަމލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގައިވާވަނަ މާއްދާ 48އަދި  47ޤާނޫނުގެ  ގެތަކާމެދު ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުތްފަރާ

 

 ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުން ހާސް ރުފިޔާ  95ބަދަލު ދެވުނީ ކޮންކޮން އެއްޗަކަށްކަން ނޭނގި  4.4

ކުރަން ހަބް ކޮންޕެނީން މަސައްކަތް  ކަލްޗަރަލް އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމަށް ެހދި ސްޓޭޖް ސެޓަޕް ރޫޅާލަންފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި 
ފެށުމުން "ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް އެ ސްޓޭޖް ސެޓަޕަކީ ރަށު ކައުންސިލްގެ މިލްކެއް ކަމަށް 

ޅި ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެްނ ބަޔާންކޮށް" އެ ސެޓަޕް ރޫޅާލިޔަ ނުދިން ކަމަްށބުނެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އެ ކޮންޕެނީްނ ހުށަހެ
ނުވަދިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ) ރ95,220.00އެ ސްޓޭޖް ސެޓަޕްގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އެދުނު އަގު ކަމަށްވާ 

ވާކަން ކައުންސިލްގެބަހެއް ހޯއްދަވާފައިފުވައްމުލަކު  ،ހުން އެ ކުންުފންޏަށް ދީފައިވާއިރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ( ވިހިރުފިޔާ
 ޗަކަށްަކންވެސް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަަގކުރެވެއެވެ.އަދި ބަދަލު ދީފައިވަނީ ކޮންކޮން ތަކެއް އެނގެންނެތްކަމާއި،

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

، ދީފައިވާއިރު  ކަލްޗަރަލް އިވެންޓުތައް ބޭއްވުަމށް ހެދި ސްޓޭޖް ސެޓަޕް ގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި ހަބް ކޮންޕެީންނ އެދުނު އަގު

ބަދަލު ދީފައިވަނީ ކޮންކޮން ތަކެއްޗަކަށްކަން އެނގެންނެތި ކައުންސިލްގެބަހެއް ހޯއްދަވާފައިވާކަން އެނގެންނެތި، އަދި ފުވައްމުލަކު 
   ދަންނަވަމެވެ.އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިުތރަށް ބެއްލެވުމަށް މިފައިސާ ދީފައިވާގޮތް  ،ފައިސާ ދީފައިވާތީ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީ  .5
 

  ވުން ގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި  ވަކި ފަރާތަކުން ޕްރޮކްސިމިޓީ ކާޑް  5000ސަމިޓުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު  5.1

ލިސްމް ޕްރައިވެޓް ހޮ (CR 100 125khz , 98.5mm * 67mm)ޕްރޮކްސިމިޓީ ކާޑް  5,000ސާކް ސަމިޓްގެ ބޭނުމަށް 
 ކާޑުތައް ސީދާ އެފަރާތުން، އަށް ގަނެފައިާވއިރު (ސަތޭކަ ފަންަސވިސްހާ ރުފިޔާ) ރ125,000.00 ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ލިމިޓެޑް

 ކާޑު ގަތުމަށް މިހެން މިދެންނެވީ  ވެ.ވެއެބެލެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  އެފަރާތަށް ބޮޑު އަގު ދިނުމަށް ގަތުމަށާއި،
 7 ކާޑު ގަތުމުގެ ހުއްދަނުވާތީާއއި،  ާމލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ އާންުމކޮށް އިޢްލާން ކޮްށފައި ދައުލަތުގެ ބޭނުންވެގެން 

ކާޑް ގަތުމަށް އަގު  ފަރާތަކުން 3އެތާރީޚުގެ ކުރިން ތަފާތު ތިން ތާރީޚެއްގައި  ،ގައި ދީފައިވާއިރު 2011ސެޕްޓެންބަރު 
ވާތީއާއި، ހުއްދަ ލިބުނު ފަހުްނ، ކާޑް ހޯދާފައި ކުންވެސް އަގު ތަނަ  ވިއްކަން ނުހުންނައާންމުކޮށް ހޯދާފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި 

ން ކާޑް ވިއްކި ހޮލިސްމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ސަލްކޮށް އަލުން އަގު ހޯދާފައިވާއިރު،ހޯދި އަގުތައް ކެން ފުރަތަމަ ގަތުމަށް އެންމެ
އަދި ތަކެތި ވިއްކި  .އެވެނުވާތީ  ފަހުން ހޯދާފައި އަގުގެ ޅި ފަރާތުކުރިން އަގު ހުށަހެ އަގެއްގައި ކާޑް ވިއްކުމަށް ކުޑަ އަގަށްވުރެ 

ކާޑު ވިއްކުމަށް ކުރިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގެއް ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ އިރުތުން އެފަރާތުން އަގު ހުށަހެިޅ  ،ފަރާތުން
 އަގަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކާނުލައި މަސައްކަތް  ،ސައިޒުގެ ކާޑުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ސައިޒެއްގެ ކާޑުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމާ

އިން ކުރިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ލިސްމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަށް ހޮކާޑު ވިއްކުމީގެ އިތުރުން  އި ވާތީއެވެ.ހަވާލުކޮށްފަ އެފަރާތާ
ވާއިރު މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަށް  ފައިއި، އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާވާތީއާބޮޑުވެފައިރުފިޔާ އަގު  10.01ކާޑަކުން  ،ފަހުން ހުށަހެޅި އަގު

 މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފަރާތަކަށް މިކަމުގައި ވަކި، ފައިވާތީއެކުލަވާލާ ސްވުން ފައިދާވާގޮތަށް އެއްބަ
  .ކަމުގައި ބެލެވުނެވެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ވަކިފަރާތަކަްށ  ކާޑުތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ާހމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިަފއި ނުވާތީ އާއި މަސައްކަތް ަހވާލު ކުރުމުގައި،
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް މާލީ ފައިދާއެއް 

ކުރެއްވުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަަނށް ހުށަހަޅައިގެން މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް  ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ބެލެޭވތީ،
 މެވެ.ދަންނަވަ

 

 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބިވުން  350,000.00އެޑްވާންސަށް ދޫކުރި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  5.2

އެފަރާތްތަކުގެ ، އެއްގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުން އިވެކުއޭޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ އިމަޖެންސީ ސާކް ސަމިޓް
އިދުން ގެ )ރާވާގެ( ގަނެފައިވަނީ އެ ގެަތއް ގަތުމުގެ ހުއްދަ ގަވާ 4ބެހެއްޓުނު ސ.ގަމުގައި  ،ހަމަޖެއްސެވުމައްޓަކައިން އެކަމަޑޭޝަ

ކުން އަގު ހުަށހެޅިކަމަްށ ގައި އިޢްލާން ކުރުމުން ދެފަރާތަ 2011އޮގަސްޓް  15އެ ެގތައް ގަތުމަށް  ،ގެން ނޫންކަމާއިއްދަވައިހޯ
ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ފާހަގައެކަމަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓޭޝަންތައް ފެންަނން ނެްތކަން  ،ތަކުން ދެއްކި ނަމަވެސްލިޔުން

ދެމިލިޔަން ) ރ2,393,001.00އަދި އަގު ހުށަހެޅިކަމަށް ދައްކާ ދެފަރާތުންކުރެ 'ކްލޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް' ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ 
 2011ބަރު ސެޕްޓެމް 12 ،ގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 2011ބަރު މްސެޕްޓެ 5 ،އަށް (ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަތިންހާސް އެއްރުފިޔާ
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 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސްއަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ ފަނަރަލާރި) ރ358,959.15ގެ ގޮތުގައި ގައި އެޑްވާންސް
 26މަސައްކަތަށް އެއްބަސްވިތާ  ،އްކަތް ނުނިންމޭނެކަންއެ ކުންފުންޏަށް ދީފައި ވަނިކޮށް، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް މަސަ

 ،ދުވަހަށް ވެފައި ަވނިކޮށް( ެއ ފަރާތުން އެންގުމާއި ގުޅިގެން  13ހަމަވާން ދުވަސް ފަހުން )މަސައްކަތް ިނންމަންޖެހޭ މުއްދަުތ 
އެފަރާތާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކޮށްފައި ވާކަމާއި، މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުފަށާ ލަސްވާތީ އެ 

ދައުލަތުގެ . އަދި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔުްނތަކުން އެގެންނެތްަކން ފާހަަގ ކުރެވިފައިވެ
ގެ )ވ( ގައި ވާގޮުތގެ މަތިން އެޑްވާންސް ޕޭމަނާޓް ގެރެންޓީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް  44ގެ  15ބާބު  އިދުގެވާގެ ގަމާލިއްޔަތު

އެޑްވާންސް ގެރެންޓީއެއް ނުހޯދާ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ ، މަޢްލޫމާތެއް އެއްބަސް ވުމުގައި ހިމަނައިގެން ނޫންކަމާއި
ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވައިގެން އެ ފައިސާ ހޯއްދަވައި ދެއްވުންއެދި އެޓާނީ ނުލިބުމާ ގުޅިގެން  ސާއެޑްވާންސަށް ދޫކުރި ފައި ،ސަބަބުން

 ފޮނުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެމައްސަލަ ގައި  2012ޖެނުއަރީ  31ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިާދ މުން، މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަން ެއންގު އަދި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފުރަތަމަ ހަވާލުވި ފަރާތުން މުއްދަަތށް
ފަރާތަކަށް މެއިލް ފޮނުވުމުން އަގު ހުށަހެޅި  3 ،މަސައްކަތް ނިންމާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢްލާން ކުރުމެއްނެތިޚިލާފަށް، 

ދެމިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ) ރ2,937,510.00ހަމައެކަނި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަރޕްލެން )ސިލޯން( ލިމިޓެޑާ 
ވެއެވެ. މުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެ ފަރާތަށް ފައިސާ ދީފައިގެ ނިންމު  4އަށް އެ  (ތިރީސްހަތްހާސް ފައްސަތޭކަ ދިހަރުފިޔާ
ޚަރަދަކީވެސް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ނުވާގެތަކުގެ މަސައްކަތް ިނމިފައި އެ ނަމަވެސް ސަމިޓް ނިމުނު އިރުެވސް

 ޚަރަދު ކުރެވުނު މަގުސަދު ހާސިލުނުވެ ބޭކާރު ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެކެވެ.

 ލަފާދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

ލް ނުވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޞިޙާދު ޞަގެތަށް އެޅުމުގެ އަސްލު މަޤްގެއަކީ އެ 4ގެން އަޅާފައިވާ މި ސަމިޓާ ގުޅުވައި)ހ( 
 އިދުގެ ގަވާ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައާއި، އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގައި  ،މަސައްކަތެއްކަމަށް ވުމުންނާއި

ޚިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިހުމާލުވި ގެ )ވ( ގައި ވާގޮތާ  44ގެ  15އިދުގެ ބާބު ގަވާއަދި އެ 8.01
 ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ވާވަނަ މާއްދާގައި  48އަދި  47ޤާނޫުނގެ  ގެމެދު މާލިއްޔަތުފަރާތްތަކާ

)ށ( އަދި މި މަސައްކަތަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވެފައި މަސައްކަތާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިނެތި 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިާވގޮތް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނަށް ހުަށހަޅުއްވައިގެން އިތުރަްށ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވަތީ، 

 ޤީޤް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެެވ. ޙުތަ

 2013 ޖުލައި 21

 
 މްއިބްރާހީ ނިޔާޒު

 ނެރަލްއޮޑިޓަރ ޖެ
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 ަވަނ ާސކް ަސިމަޓްށ ިލުބުނ ެއހީ އާިއ ުކެރުވުނ ަޚަރުދަތުކގެ ހާިސބު  21

  އަށް  2013މާރޗް  31އިން  2011ޖެނުއަރީ  1

 ރުފިޔާ  ނޯޓް  ތަފްސީލް  ކޯޑް 

 
 ލިބުނު އެހީ އާއި ބަޖެޓުން ދޫކުރެވުނު ފައިސާ 

 
  

 
 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރެވުނު ފައިސާ 

 
395,248,387.27  

  270,605,003.72  1 ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ލިބުނު ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ 141000

 

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ލިބުނު ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން އަގުކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އަގާއި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިންގާ 
 މަޝްރޫޢު 

.  183,214,503.00  

 
  2,021,479.85 4 ސާކް ސަމިޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު 

 
 ޖުމުލަ 

 
 851,089,373.84  

 
  

 
  

 
 ) ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 
  

  1,131,520.00 9 މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ 210000

  15,523,444.23 4 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު  221000

  18,014,197.96 2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު  222000

  100,903,877.92  1 ޚިދުމަތުގެ އަގު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  223000

  114,120.60 5 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  225000

  6,187,426.85 11 މަރާމާތުކުރުމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  226000

 
 ޖުމުލަ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު 

 
 141,874,587.56  

 
 އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ 

 
  

  254,441,745.87  11 ބިމާ އިމާރާތް  - ޕޮރޮޖެކްޓް ޚަރަދު 271000

  137,813,273.38  11 އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިމާރާތްކުރުން -ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު 272000

  27,679,100.25 .1 ޕްރޮޖެކްޓް ރިކަރަންޓް އެކުއިޒިޝަން 273000

  104,847,545.92  14 ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަރަދު -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  274000

  1,218,617.86 19 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް / ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން 280000

 
 ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 
 526,000,283.28  

 

 2013މާރޗް  31ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން ލިބުނު ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ) 
  ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ އަދާކޮށްފައިވާ ބިލުތަކުގެ ޖުމްލަ(

 667,874,870.84  

  14 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތައް  

 
 ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ލިބުނު ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިންގުނު މަޝްރޫޢު 

 
 183,214,503.00  

 

ގެ ނިޔަލަށް ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީން ކުރެވުނު ޖުމްލަ  2013މާރޗް  31
  ޚަރަދު 

 851,089,373.84  
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 ަވަނ ާސކް ަސިމަޓްށ ުކެރުވުނ ަޚަރުދގެ ިރޮކްނސިލިޭއަޝން  21

 ގެ ނިޔަލަށް ސާކް ސަމިޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޖީއެލްގައިވާ ބެލެންސްތައް  2013މާރޗް  31

 196,507,158.15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 286,452,934.29 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ

 163,160,989.59 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 

 754,371.98 މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހާއްސަ ބަޖެޓް 

 646,875,454.01 ސާކް ސަމިޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޖީއެލްގެ ޖުމްލަ 

  

 އެއްކުރަން: ސާކް ސަމިޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޖީއެލްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޚަރަދުތައް 
 

 2,017,842.91 ސަމިޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރެވުނު ޖުމްލަ ޚަރަދުސާކް 

 1,041,937.33 ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދު 

އޮފަރޭޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދާއި އަދި އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޙާއްސަ ބަޖެޓް: އަސްފާލްޓް ޕްލާންޓްގެ )ތާރު މެޝިން( އުފުލުމުގެ ޚަރަދާއި، 
 ޚަރަދު

2,440,703.05 

 3,424,963.74 ސާކް ސަމިޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޖީއެލްގައި ނުހިމެނޭ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 12,073,969.80 ގެ ކަންތަތްތަކަށް އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޙާއްސަ ބަޖެޓުން އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއައް ގެންދިޔަ ބިއުޓިފިކޭޝަން

 667,874,870.84 ސާކް ސަމިޓަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

  

 183,214,503.00 ތަކެތި( ހިންގުނު މަޝްރޫޢު  ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެއްޗާއި )އަގުކުރެވިފައިވާ

 851,089,373.84 ގެ ނިޔަލަށް ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީން ކުރެވުނު ޖުމްލަ ޚަރަދު  2013މާރޗް  31
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  ޯންޓަތއް ަވަނ ާސކް ަސިމަޓްށ ިލުބުނ ެއހީ އާިއ ުކެރުވުނ ަޚަރުދަތުކގެ ހާިސބާިއ ގުޅޭ  21

 ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ލިބުނު އެހީ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ހިސާބު އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އުސޫލްތައް 17 - 1ނޯޓް 
އެހީ  ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް  ލިބުނު 12ވަނަ އަަހރުގެ ޮނވެްމބަރު މަުހަގއި  އައްޑޫ ސިީޓ އާއި ފުަވއްމުލަކުަގއި  ބޭްއވުނު  1111މި މާލި ހިސާބަކީ  

ުވނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އެުކ އާއި  ކުރެވުނު ަޚރަުދގެ އޮޑިޓެއް ކުުރމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން އެދިވަަޑއިަގތުާމއި ގުިޅގެން ތައްޔާރުުކރެ
ްނުގމާިއ ހަވާލުާވ ަސރުކާުރގެ ުވޒާާރއެްއެގ ހިމަނާފަިއވާ ިހާސބެކެވެ. ސަރުާކރުްނ ހިންގާ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ހިާސބުތައް އެކުލަވާލުމަކީ އެަމޝްރޫެޢއް ހި

ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ލިުބނު ެއހީ ާއއި ކުެރވުނު ަޚރަުދގެ  ިހސާެބއް އެކުލަވާލަްނޖެހުނީ  12ޒިންާމއެކެވެ. އެހެންަނަމވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފހުން 
ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރަގއި މިޮއފީހުން އެދުުމންެވސް އެިމނިސްޓްީރން ސާކް ސަމިޓާއި ުގޅޭ މާލީ ހިސާެބއް ތައްޔާރުކޮްށދިނުަމށް އެދި މިނސްޓްރީ އޮ 

 އެފަދަ ިހސާެބއް ތައްާޔރުކޮށް މިއޮީފހަްށ ފޮނުއްާވދެްއވާަފއި ނުުވމުންެނވެ.

ޔާގެ އޮފީުހންނާިއ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ިލބުނު ެއހީ އާއި ުކރެވުނު ަޚރަދުތަުކގެ ހިާސބުަތއް ބަލަހައްަޓވާފަިއވަނީ  ަރީއސުލްޖުްމހޫިރއް  12
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ  ،ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރަޜރީންާނއި، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒުންާނިއ، މޯލްިޑވްސް ެނޝަނަލް ޑިފެްންސ ފޯސުންާނއި

އްޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލާއި، ުފވަްއމުލަކު ކައުްނސިލްަތއް ސާރވިުސންނާިއ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިން ެއނޑް ެއންަވއިުރމަންޓުންެނވެ. އަދި މީެގއިތުުރން އަ 
 މެުދވެރިކޮްށވެސް ބަެއއް ަޚރަދުަތއް ކުަރއްވާަފިއވެެއވެ. 

ވަނަ ސާކްސަމިޓާއި ގުިޅގެން ލިބުުނ އެހީ އާއި ކުެރވުނު ަޚރަދުތަުކގެ ިހސާބުަތއް ރިކޯޑް ކުރުަމށް ދައުލަުތގެ  12މި މާލީ ހިސާބު އެކުަލވާލައިަފއިާވނީ 

ވަނަ ސާކްސަމިްޓގެ  ްޕޮރޖެކްޓްގެ ދަށުަގއި ރެކޯޑް ކުެރވިަފއިާވ  12ުތގެ ިހސާބުަތއް ބަލަހައްޓާ ަޕބްލިކް އެކައުންޓިްނގ ސިސްަޓމް ަގއި ަހާދފައިވާ މާލިއް
ނޑު އަާސސެްއކަމުަގއި ބަލަިއގެްނނެވެ. ީމގެ އިުތރައް މި މާލީ ހިސާބު އެކުލަވާލުުމަގއި ަރީއސުލްޖު ވަނަ  12ްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީހުން މާލީ މުާއމަލާތައް ަމިއގަ

ހެްނނަަމވެްސ ސާކްސަމިޓަށް އުފެްއދެވި ޓްަރސްޓް ފަންޑްގެ މާލީ ުމއާމަލާތްތަާކއި، ސާކް ސަމިޓް ޕްރޮޖެކްްޓގެ ީޖއެލްގެ ތެޭރަގިއ ހިމެނިފައި ުނވާ އެ

ށް ފާަހގަކުެރވުނު ޚަަރދުަތއްެވސް ހިަމނާފަިއވާެނެއވެ. ިމގޮތުން ސަރުކާުރގެ ބަެއއް ވުޒާާރތަކުން ިސދާ ސަމިޓާއި ުގޅެގޮުތން  ކުަރއްވާަފިއވާަކމަށް ިމއޮފީހަ
 އެްސއޭޕީ ީޖއެލްގެ ޭބރުން ކުެރވުނު ަޚަރދުތަކުގެ ތަްފސީލްތައް މާލީ ިހސާްބގެ ޯނޓްތަކުގައި ބަާޔން ކުރެވިަފިއވާެނއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ފައިާސގެ ގޮުތގައި ލިބިަފިއވާ އެީހ  .111މާރޗް  1.އިން  1111ޖެުނއަރީ  1މި މާލީ ހިސާބް ގައި ހިލޭ އެީހގެ ގޮުތގައި ިހމަނާފަިއވާނީ 

ލިޔެކިޔުންތަުކން  އާއި ތަކެީތގެ ގޮުތގައި ިލބިފަިއވާ ެއހީ އާިއ ހިލޭ އެީހން ހިްނގުނު މަްޝރޫޢުއަށް ރާްއޖޭން ބޭުރގެ ގަުއމުތަކުްނ ކޮމިޓްވެާފވާކަމަށް
 ފާހަގަކުެރވޭ ައދަދުތަެކވެ. 

ވަނަ ސާކްސަމިޓާއި ގުިޅގެން ސަމިޓްގެ ކަންަތއްަތއް އިންިތޒާމްުކރުަމށް ކުރެވުނު ޚަަރދުތަކާއި ަސމިޓާިއ  12ފަިއވާީނ އަދި ަޚަރދުގެ ގޮތުަގއި ހިެމނި

ގެ ނިޔަލަށް  .111މާރޗް  1.ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ަދއްކަވާަފއިވާ ަޚރަދުތަެކވެ.  .111މާރޗް  1.ގުިޅގެން ހިްނގުނު މަޝްޫރއުތަކަށް 
 ުގޅުން ހުރި ބަެއއްިބލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާވާަފއި ނުވާކަަމށް ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަުކން މިއޮފީަހށްފޮނުްއވެވި ލިސްޓަަގއި ވާ ބަެއއް  ސާކް ސަމިޓައި

ހިެމނިފަެއއްުނވާނެެއވެ.   ޚަަރދުތަކަކީ ގާޫނނޫނީ ގޮުތން ަދއްކަވަްނޖެހޭ ބިލުތަކެއްަކން ކަށަަވރު ކުރެވިަފއި ނުވާތީ މި ޚަަރދުތައް މާލީ ހިސާުބގެ ޫމނުމަީތގައި
 އެހެން ނަަމެވސް މާލީ ހިާސބުގެ ނޯްޓަގއި މި ަޚރަދުތަާކއި ބެހޭ ަމއުލޫމާތު ިހަމނާފައި ވާެނެއވެ.

ފަާރތަކުން ެވސް މި މާލީ ިހސާބަކީ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުން އޮޑިޓްކޮށް ަސްއޙަ ކަމަށް ަބޔާން ކުރާ ިހސާެބއްނޫންަކމުން ިމ މާީލ ހިސާބުތަކަްށ ެއއް

ނުވަތަ ލިޭބގެއްލުމަަކށް ރިއާޔަތްުކރާނަމަ އެަކމަށް ސަމާުލވާްނެޖހޭނެ ކަމަށާއި މި މާލީ ހިސާަބއް ރިއާަޔތް ކޮށްގެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ަނގާ ނިންުމމަކުން 
 އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީހުން އެްއވެސް ޒިންާމއެއް ުނއުފުލާނެކަުމަގއި ދަންަނަވެމވެ.
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40 ފުހާ ސަ   ގެ 65  

  ސާކް ސަމިޓަށް ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން  ލިބުނު ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ  - 2ނޯޓް 

 66,999,732.00 ރ ގެ ރޭޓުން(13.40މިލިއަން ޑޮލަރު ) 5ލިބުނު  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން

 123,941,271.72 ރ ގެ ރޭޓުން(15.49މިލިއަން ޑޮލަރު ) 8އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ސެކިއުރީ ބަޖެޓާއްދިން  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން

 

 76,600,000.00 ރ ގެ ރޭޓުން(15.32މިލިއަން ޑޮލަރު ) 5ލިބުނު  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން

 267,541,003.72 ޖުމުލަ ފައިސާގެ އެހީ  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިން

 3,064,000.00 ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް(ކޮމިއުނިކޭޝަން  ލައްކަ ޑޮލަރު )އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު މޯބައިލް 2ލިބުނު  ސައުތު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން

  
270,605,003.72 

  ްމިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރާންފަރ ކުރެވުނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ސާކްސަމިޓާ ގުޅިގެން ހޯދުނު ވެހިކަލާއި، އިކްއިޕްމެންޓާއި  8އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިނ
މިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނީ އެސް.ޔޫ.އެލް އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއަށެވެ.  5ކަންކަމަށެވެ. ސަމިޓްގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅުން ހުރި 

 މިލިއަން ޑޮލަރު ސާކްސަމިޓްގެ އެކި ޚަރަދުތަކަށް ވަނީ ބޭނުން ކުރެވިފައެވެ. 5އަދި 
 

 ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން އަގުކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އަގާއި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިންގުނު މަޝްރޫޢު ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ލިބުނު ތަކެތީގެ  - 3ނޯޓް 

 29,014,503.00 މިލިއަން ޑޮލަރު( 1.8ޗައިނާ ސަރުކާރުން ލިބުނު ވެހިކަލްތަކާއި ތަކެތި ) 

  ވެހިކަލް  )އަގު އެނގެންނެތް(  19ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ލިބުނު 

  އާމީ ޓްރަކް )އަގު އެނގެންނެތް( 7ސަރުކާރުން ލިބުނު ބަނގްލަދޭޝް 

  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ލިބުނު މެޑިކަލް އަދި ސެކިއުރިޓީ އިކްއިޕްމަންޓް )އަގު އެނގެންނެތް( 

 4.8ފޭދޫގެ ބޮޑު މަގުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި   -ސްރީލަންކާ ސަރުގާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 
 މިލިއަން ޑޮލަރު( 10ކިލޯމީޓަރގައި ތާރު އަޅައިގެން )

154,200,000.00 

  
183,214,503.00 

 ސާކް ސަމިޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ  - 4ނޯޓް 
 

 50,000.00 ގޭޓްވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 600,000.00 ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 1,000,000.00 ޗަންޕާ ބްރަދާރސް މޯލްޑިވްސް 

 50,000.00 ޑިމްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 30,000.00 ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމީޓެޑް 

 30,840.00 ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 

 152,900.00 އަދާރަން ކްލަބް މޯލްޑީވްސް 

 107,380.00 ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ 

 359.85 އެހެނިހެން 

 
2,021,479.85 
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 މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ  – 5ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  އޮފީސް  ރައީސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 1,131,520.00 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ  211001
   

252425631111 

      252425631111 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު  - 6ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ރައީސްއޮފީސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

221001 
ނޑުމަގުން ކުރާ  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 ދަތުރުޚަރަދު
1,256,826.38 1,350,114.21  150.00 2,607,090.59 

221002 
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ 

 ދަތުރުޚަރަދު *
 2,395,378.52   2,395,378.52 

221003 
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު 

 ޚަރަދު
2,950,945.44 5,670,982.17  229,737.54 8,851,665.15 

 1,602,279.23 11,451.24  1,581,206.37 9,621.62 ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  221004

 67,030.74   67,030.74  އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221999

      15,523,444.23 

ތަކުގެ ކުއްޔެވެ. ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ *މި ޚަރަދަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީންނާއި ފުވައްމުލަކުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކާރާއި،ވޭނާއި އަދި ޕިކަޕް ފަދަ ވެހިކަލް
 ރ ދެމެދު އަގުތަކެއްގައެވެ.5000ރ އާއި 3000ގަޑިއިރަށް(  12އަގުތަކެއްގައި. ދުވަހު ކުއްޔަށް )ރ އާއި ދެމެދުގެ 500ރ އާއީ 400ގަޑިއިރަކަށް 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު  - 7ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 351,197.08   106,723.22 244,473.86 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި  222001

 7,475.03    7,475.03 އައި.ޓީ. އާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  222002

 6,690,059.24   52.50 6,690,006.74 ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  222003

222004 
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ 

 ތަކެތި
5,647,327.20    5,647,327.20 

 309,015.16   8,619.16 300,396.00 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި  222005

 179,420.50    179,420.50 ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 222006

 1,186,440.93    1,186,440.93 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި  222007

 231,919.86   40,189.81 191,730.05 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ކުނިކަހާ  222008

 41,447.50   855.00 40,592.50 ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  222009

 180,049.07   180,049.07  އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި  222010

222011 
ފޮތީގެ ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ 

 ބާވަތްތައް 
298,630.15 117,680.00   416,310.15 

 2,773,536.24   506,678.18 2,266,858.06 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު  222999

      18,014,197.96 
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 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު  - 8ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ޓްރަސްފަންޑު  ރައީސްއޮފީސް  ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 10,300.00   300.00 10,000.00 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު 223001

 13,393.25   1,650.00 11,743.25 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު  223002

 19,500.00    19,500.00 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު  223003

 674,425.00    674,425.00 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  223004

 2,333,854.21   2,000,222.08 333,632.13 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި * 223005

 3,122,216.44   1,322,130.38 1,800,086.06 ތަކެތީގެ ކުލި  223006

223006 

ވިލާ ޓްރޭޑުން ގެނައި އަސްފާލްޓް ޕްލާންޓާއި 
އިކިއުޕްމަންޓް ގެ ހަރަދުތަކަށް ހައްސަ 
 ބަޖެޓުން އެސްޔޫއެލްއަށް ދިންފައިސާ 

    2,440,703.05 

 34,700.00   34,700.00  ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  223007

 90.97    90.97 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު  223009

223010 
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި 

 އިޝްތިރާކް
28,870.68 727,089.54   755,960.22 

 4,955,920.07   896,056.25 4,059,863.82 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު  223011

223012 
ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް /ޖަލްސާ 

 ކުރާޚަރަދު
3,318,607.61 65,415,325.04 769,633.42 2,017,842.91 82563255191:9 

223012 

ސާކް ސަމިޓްގެ ބިއުޓިފިކޭޝަންގެ 
މަސައްކަތްތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ބަޖެޓަށް މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 
 އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ 

    12,073,969.80 

223013 
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު 

 ފާހަގަކުރުން
1,185,622.94 191,701.00   1,377,323.94 

223017 
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް 

 ކުރާޚަރަދު
5,533.94 172,493.57   178,027.51 

 30,965.13  30,965.13   ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  223020

 16,042.50    16,042.50 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު  223021

223022 
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް 

 ބޭސްކުރުން 
7,138.56    7,138.56 

223024 
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ 

 ފައިސާ 
29,008.88    29,008.88 

223999 
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ 

 ޚަރަދު
437.81 1,308,491.60   1,308,929.41 

      100,903,877.92 

 ރ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި.1000ރ އާއި 350 *މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީންނާއި ފުވައްމުލަކުން ހިފި ގެތަކާއި ކޮޓަރިތަކުގެ ކުލި. ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ 
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 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  - 9ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

225005 
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 

 ކުރާޚަރަދު 
114,120.60    114,120.60 

      114,120.60 

 މަރާމާތުކުރުމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - 10ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 32,635.00   32,635.00  މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް  -މަރާމާތުކުރުން  226001

226002 
މީހުން ދިރިނޫޅޭ  -މަރާމާތުކުރުން 

 ޢިމާރާތްތައް
3,612,968.30 20,583.34   3,633,551.64 

 1,818,490.74  1,818,490.74   މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން  -މަރާމާތުކުރުން  226003

 92,958.00    92,958.00 ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  -މަރާމާތުކުރުން  226006

 172,677.65    172,677.65 ކަރަންޓް ވިއުގަ  -މަރާމާތުކުރުން  226007

 7,950.00    7,950.00 އެސެޓ1ް އެހެނިހެން އިންފްރާ -މަރާމާތުކުރުން  226008

 58,125.60    58,125.60 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް  -މަރާމާތުކުރުން  226009

226010 
މެޝިނަރީ އާއި  -މަރާމާތުކުރުން 
 އިކުއިޕްމަންޓް

23,028.75    23,028.75 

 19,185.00    19,185.00 1ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ -މަރާމާތުކުރުން  226012

226014 
އާއި ގުޅޭ 1ޓ1ީއައި -މަރާމާތުކުރުން 

ރޑްވެއަރ  ހާ
341.55    341.55 

 133,967.92    133,967.92 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި  -މަރާމާތުކުރުން  226016

226017 
ނޑުގައި ދުއްވާ  -މަރާމާތުކުރުން  ކަ
 އުޅަނދުފަހަރު

194,515.00    194,515.00 

      6,187,426.85 

 ޕޮރޮޖެކްޓް ޚަރަދު )ބިމާ އިމާރާތް( - 11ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 254,441,745.87  246,213,981.93 4,937,362.26 3,290,401.68 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް-ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  271003

      36555525856198 
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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިމާރާތްކުރުން -ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު  - 12ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

272001 
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު 

 ތަންތަން
 32,358,411.76 26,310,547.89  58,668,959.65 

 12,109,913.73  12,109,913.73   މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު  -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  272003

 66,999,732.00   66,999,732.00  ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  272004

272999 
އެހެނިހެން  -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 34,668.00   34,668.00 

      137,813,273.38 

      
 

 ޕްރޮޖެކްޓް ރިކަރަންޓް އެކުއިޒިޝަން  - 13ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 7,434,397.24 486,215.63 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް -ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  273001
  

7,920,612.87 

273002 
މެޝިނަރީ އާއި -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު 

 އިކުއިޕްމަންޓް
4,370,961.19 7,193.00 

  
3,238,562.37 

 ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް-ޚަރަދު ޕްރޮޖެކްޓް  273003
 

101,589.26 
  

101,589.26 

273004 
އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ -ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު

 ސާމާނު
31,840.86 

   
31,840.86 

 7,319,444.70 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  273006
   

7,319,444.70 

273008 
ގުޅޭ އައި.ޓީ.އާއި -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު 

ރޑްވެއަރ  ހާ
1,138,763.85 19,872.00 

  
1,158,635.85 

 750.00 6,768,072.52 އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  273999
  

6,768,822.52 

      
27,679,100.25 

       

 ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު )ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަރަދު( - 14ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

 53,961,437.98 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި -ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު  274001
   

53,961,437.98 

274002 
ނޑުގައި ދުއްވާ  - ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު ކަ

 އުޅަނދުފަހަރު
50,886,107.94 

   
50,886,107.94 

      
104,847,545.92 
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 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް/ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން  - 15ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ނަން  ކޯޑް 

281002 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން 

  ހަމަޖެއްސުން
464,245.88 

  
464,245.88 

281003 
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ 

    ގެއްލުން 
754,371.98 754,371.98 

      
1,218,617.86 

 ގެ ނިޔަލަށް( 2013އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ )މާރޗް  – 16ނޯޓް 

 
 ފިނޭންސް  ހައުސިންގ ފޮރިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  އަންޕެއިޑް ބިލްސް 

 

 

 2013ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތަށް )
  ނިޔަލަށް(މާރޗް 

8,572,509.49 
  

8,572,509.49 

      
8,572,509.49 

ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ އަދާކޮށްފައިނުވާ ބިލުތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން ހުށަހެޅުއްވި  .111މާރޗް  1.ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން 
ވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެމިނިސްޓްރީއަށް ބިލު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސާކް ސަމިޓަށް ކުރެމިލިއަން  1.9ސްޓޭޓްމަންޓްއެއްގައި 

 ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަމުގައި ނުވާތީއެވެ. މި އަދަދު ހިމަނާފައިނުވަނީ މީގެތެރެއިން ބައެއް ބިލުތަކުގައިވާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް
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 ޯންޓ ަތކިާއ ގުޅޭ ަމިއަގނޑު ޮބޑިެތ ަޚަރުދަތުކގެ ަތފީްޞލް 

 އާ ގުޅޭ  5ނޯޓް 
  

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

211001 
ހެޑް ކްއާރޓަރޒް އެމއެންޑީއެފް 

 ސަދާރން އޭރިއާ
 1,131,520.00 އަދި ފުވައްމުލަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ނެގި މީހުންގެ އުޖޫރަސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ 

   
1,131,520.00 

 އާ ގުޅޭ  6ނޯޓް 
 

 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 419,175.00 ރ ގެ ރޭޓުން( 7500ދުވަހުގެ ކުލި )ލޯންޗެއް ދުވަހަކަށް  9ލޯންޗްގެ  6 ސިރިއަސް  221001

 765,396.99 ދުވަހަށް( 10އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު އުނިޔަ ލޯންޗް ކުރި ދަތުރުތަކަށް ) އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  221001

 1,256,826.38 އައްޑޫގައި ބޭނުންކުރި() ދުވަހުގެ ކުލި  9ސިރިއަސް ކުއީން ލޯންޗްގެ  ސިރިއަސް  221001

      2,441,398.37 

    

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 ކުލެސިކް ޓްރެވަލް މޯލްޑިވުސް  221004
ސާކް ސަމިޓަށް ސްރީލަންކާ އަދި ބަގްލަދޭޝްގެ ވެރިންނަށް ދައުވަތުއެރުވުމަށް ރައީސްގެ 

 ސްޕްޝިއަލް އެންވޯއީ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ އެއާރޓިކެޓް
101,525.28 

 ކުރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް  221004
 16ގުޅިގެން ބޭއްވި ކުރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ނެޕާލު ޓީމްގެ އެއާރ ޓިކެޓް )ސާކް ސަމިޓާއި 

 ބޭފުޅުން(
203,482.32 

 ކުރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް  221004
ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ކުރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އަފްޣާނިސްތާނު ޓީމްގެ އެއާރ 

 ބޭފުޅުން( 17ޓިކެޓް )
363,063.90 

 99,099.00 ބޭފުޅުން( 14ބޫޓާން ކްރިކެޓް ޓީމްގެ އެއަރ ޓިކެޓް ) މެކް އެއަރ ސާރވިސް  221004

   
767,170.50 

   އާ ގުޅޭ  7ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 125,000.00 ޕްރޮކްސިމިޓީ ކާޑް  5000 ހޮލިޒަމް  222001

   
125,000.00 
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 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 211,507.79 ސާކްސަމިޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސްޕެޝިއަލް ފޯސްގެ ޔުނީފޯމް ސެޓް  އީތޮންގް އެންޑް ކޯ  )ސިންގަޕޫރ( 222007

 202,160.00 ސަފާރީ ޔުނީފޯމް  560 ނީޑްލް ފޮތިކޮޅު ޓްރެއިނިނގް ސެންޓަރ 222007

 418,431.87 ސޫޓް  144 ހަމީދިއާ 222007

 100,000.00 ޔުނީފޯމް  500 ބާދަލާ ފެހުން  222007

   
932,099.66 

    
 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

ނޑުތައްޔާރުކުރުމަށް ހޯދި ގަސްކާނާ  އާޓްމާޓް  222010  158,759.12 ސާކް ސަމިޓާއިގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް ދަ

   
158,759.12 

    
 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 މެޕް މާސްޓަރ 222999
ދިދަ  3800ފޫޓުގެ  6ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  އަދި  48ދިދަ ދަނޑި  3400އިންޗީގެ  5ފޫޓް  4

ނޑި   ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  68ދަ
421,600.00 

 778,837.50 ގޮދަޑި  700 ދަމާސް ކޮމްޕެނީ 222999

 137,500.00 ކޮލަރ ޕިންސް  500ކާޑް ހޯލްޑަރ އަދި ލޭޔަންޑްސް އަދި  5000 އިންވެސްޓްމަންޓް ޑޮނާޑް  222999

   
1,337,937.50 

   އާ ގުޅޭ  8ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 ވަތަނިއްޔާ  223004
ލީސްލައިނާއި ކޭބަލް ކޮންވެން ސެންޓަރާއި، ޖޮކާއި، ޝަންގްރިއްލާ އަދި ހެރަތެރެއަށް ބޭނުންވާ 

 އެޅުމަށް
651,455.00 

   
651,455.00 

    
 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 އެމްޓީސީސީ  223006
ނޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނެގި ހެވީ ވެހިކަލްތަކުގެ ކުލި )ވީލް ލޯޑަރ   12ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް ދަ

އަދި އެކްސްކަވޭޓަރ ، ރ ރޭޓުނ9500ްދުވަހަށް  11ޑަމްޕް ޓްރަކްޓް ،  ރ ރޭޓުނ11500ްދުވަހަށް 
 ރ ރޭޓުން(15000ދުވަހަށް  7

347,500.00 

 890,000.00 ފުވައްމުލަކް ކްރިކެޓް ދަންޑުގެ ސައިޓް ސާފްކުރުމާއި، ލެވެލްކުރުން އަދި ކޮމްޕެކްޓްކުރުން ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް ލިމިޓެޑް  223006

 207,520.00 ރ ގެ ރޭޓުން(400)ގަޑިއިރަކަށް ވޭންގެ ކުލި  އަމިއްލަ ފަރާތެއް  223006

 ވިލާ ޝިޕެންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ 223006
ކުއްޔަށް ހިފި ވިލާ  12ން  6ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހުނު ދަތުރ ކުރުމަށް ނޮވެމްބަރ 

 ރޯޅި
782,025.30 

 546,000.00 ރ ގެ ރޭޓުން(400ރޭޓުން އަދި  ގަޑިއިރުގެ ކުލި ރ 6500ބަހުގެ ކުލި )ދުވަހުގެ ކުލި  4 ދޮންކަނބުލޮ އިންވެސްޓްމަންޓް 223006

 62,100.00 ބައެއް ވެހިކަލާއި ތަކެތި މާލެއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ހިފި ލޭންޑިން ކްރާފްޓްގެ ކުލި  އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގސް  223006

 އެސް.ޔޫ.އެލް  223006
ޕްލާންޓް )ތާރު އަޅާ މެޝިން( އަދި ވިލާ ޝިޕިންގ އިން އައްޑޫއަށް ގެންދިޔަ އަސްފާލްޓް 

 އެހެނިހެން ސާމަނު އައްޑޫގައި އޮފަރޭޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު އަދި އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
2,440,703.05 

   
653865959146 
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 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 އެމް.އެން.ބީ.ސީ  223010
ޗާރޖެސް، ޗާރގެސް ފޯ ރެޑަންޑެންޓް ސެޓްލައިޓް  -ސާކް ސަމިޓް އެއާރކުރުމަށް ދިޔަ ހަރަދު 

 އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ލިންކް އަދި އީސީސީގައި ކެބާލް އެޅުމުގެ ހަރަދު 
316,308.94 

 އެމް.އެން.ބީ.ސީ  223010
ކުރޫގެ ދަތުރު އެލަވަންސް  56ސާކް ސަމިޓް ކަވަރޭޖެ ގެދުމަށް އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަސް ދިޔަ 

 ދުވަހަށް  917ރ ރޭޓުން 180ދުވާލަކަށް 
170,837.10 

   
487,146.04 

    
 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 178,285.17 ސާކް ސަމިޓަސް ގެނައި އެކިގައުމުތަކުގެ ދިދަ އަދި ޑޭންޖަރަސް ގްޑުސް  ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެންބަސީ  223011

 121,283.70 އެލެކްޓްރޯނިކްސް މުދަލުގެ ކާގޯ ޗާރގެސް ސާކުސަމިޓަށްގެނައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެގެނައި  މެގަ މޯލްޑިވްސް  223011

 123,685.42 ސާކްސަމިޓަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައިތަކެތީގެ ހޭންޑްލިން ޗާރޖެސް  ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް  223011

223011 
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހި 

 ހައިކޮމިޝަން
 139,042.14 މާގަސްތަކުގެ ފްރައިޓް ޗާރޖެސް ޕާކިސްތާނުގެ މޮނިއުމަންޓްގެ ހޭންޑްލިން އަދި 

223011 
ސެންޗުއަރިއަން ޓްރާންސްޕޯޓް 

 ސޮލިއުޝަން 
 20ރ ގެ ރޭޓުން، 29000ކޮންޓޭނަރ  21ފޫޓްގެ  40 -މާލެއިން ހިތަދޫއަށް ތަކެތި ގެންދިއުން 

 ރ ގެ ރޭޓުނ20000ްވެހިކަލް  28ރ ގެ ރޭޓުން އަދި 20000ފޫޓްގެ ކޮންޓޭނަރ 
1,230,615.00 

 އެޕޯލޯ ހޯލްޑިން ޕވޓ ލޓޑ 223011
މާލެއިން އައްޑޫ ސަދަރން އޭރިއާ އަށްގެންދާ މުދާ ގެންދިއުމަށް ކުއްޔަށްހިފި ލޭންޑިންކުރާފްޓްގެ ކުލި 

 ރ އަށް 225000ދަތުރަކަށް 
232,875.00 

 އަމިއްލަ ފަރާތެއް 223011
ރ ރޭޓުން 7200ދުވާލަކު  ދުވަހަށް 10 -އައްޑުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކުއަޔަށްހިފި ޕިކްޕްގެ ކުލި 

 ރ ގެ ރޭޓުނ400ްގަޑިއިރަށް  141އަދި 
128,400.00 

 އޭޑީކޭ ޓްރޭޑިންގ 223011
ދުވަހަށް  8ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ގެންދިއުމަށް 

 ކުއްޔަށްހިފި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް 
320,000.00 

 1,565,130.00 ވެހިކަލު ގެނދިއުމުގެ ފްރައިޓް ޗާރޖެސް  46ސ. ގަމަށް ކޮލަމްބޯއިން  އޭސިއަން ސްޓަރ 223011

   
4,039,316.43 

    

 ޝަންގްރިއްލާ ރިޒޯޓް އެކަމަޑޭޝަން އަދި ސްޓޭޓް ބެންކްއެޓްގެ ކޭޓަރިން 
 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 ޝަންގްރިއްލާ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ  223012
ވިލާގެ ކުއްޔާއި އެކްސްޓްރާސް  70ވެރިންނާއި އެހެން ޑެލިގޭޓުން ގެ އެކަމަޑޭޝަންނަށް ނެގި ގައުމުތަކުގެ 

 ގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ 
7,629,977.76 

 ޝަންގްރިއްލާ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ  223012
 ކޮޓަރީގެ ބުކިންސްތައް ކެންސަލް ކުރުމަށް ދައްކަންޖެހުނު ކެންސަލޭޝަން  31ފަހުން ކުއްޔަށް ނެގި 

 ފައިސާ 
5,754,266.64 

 828,978.74 ސްޓޭޓް ބެންކްއެޓްގެ ކޭޓަރިންގެ އަގު  ޝަންގްރިއްލާ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ  223012

   
14,213,223.14 

    

 ސަފާރީ އެކަމަޑޭޝަން 
  

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 ރިއެލޯ ޓްރެވަލް  223012
ކުއްޔަށްހިފި  12ން  7ދަތިތަކެއް ހުރމާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްވަރ ސާކް ސަމިޓްގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ 

 ޕެކްސް( 15"އެނެސްޓޭސިއާ"  ސަފާރީގެ ކުލި )
594,795.66 

 އައިލެންޑާރސް މޯލްޑިވްސް  223012
ށް ކުއްޔަށްހިފި   12ން  4ސާކް ސަމިޓްގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ދަތިތަކެއް ހުރމާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ 

 ޕެކްސް( 14ކުލި )"ބޮލޭރޯ" ސަފާރީގެ 
370,823.72 

 ފައުން ޓްރަވަލްސް  223012
ށް ކުއްޔަށްހިފި   12ން  7ސާކް ސަމިޓްގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ދަތިތަކެއް ހުރމާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ 

 ޕެކްސް( 15"ފައުނު" ސަފާރީ ކުލި )
235,926.00 

 ސީ އެންޑް ސީ  223012
ށް ކުއްޔަށްހިފި   12ން  7ހުރމާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ ސާކް ސަމިޓްގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ދަތިތަކެއް 

 ޕެކްސް( 12"މަންތިރި" ސަފާރީ ކުލި )
277,560.00 
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 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 ކްރޮސް އޭޝިއާ ޓްރެވަލްސް  223012
ކުއްޔަށްހިފި  ށް  12ން  7ސާކް ސަމިޓްގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ދަތިތަކެއް ހުރމާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ 

 ޕެކްސް( 14"އައިޝާ" ސަފާރީ ކުލި )
221,904.76 

 އައިލެންޑް ޕާރލް  223012
ށް ކުއްޔަށްހިފި   12ން  7ސާކް ސަމިޓްގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ދަތިތަކެއް ހުރމާއި ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ 

 ޕެކްސް( 22"މޯލްޑިވިއަން ޕްރިންސަސް" ސަފާރީ ކުލި )
360,996.00 

 
 2,062,006.14  

    

 ހެރަތެރަ ރިޒޯޓް އެކަމަޑޭޝަން ) ކްރިކެޓް ޓީމްތަކާއި އޮބްޒާރވާރ ޑެލިގޭޝަން ތަކުގެ(
 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 4596:53811:6 ކުލި  ވިލާގެ 73ސާކް ސަމިޓަށް ވަޑއިގެންނެވި އޮބްޒާރވާ ޑެލިގޭޝަންގެ ތަކުގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ނެގި  ހެރަތެރަ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް 223012

 ހެރަތެރަ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް 223012
ވިލާގެ  80ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތައް ތިބުމަށް ކުއްޔަށް ނެގި 

 ކުލި 
558575572115 

   
8,605,731.99 

    

 ހަރަކާތްތަށް ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ހިންގި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 
 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

223012 

މޯލްޑިވްސް 
އެންޓަރޓެިއންމަންޓް 

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

ސާކް ސަމިޓްގެ ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ގެންދިޔަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަށް މެނޭޖްކުރުމަށް 
 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް% 15ވެވުވުނު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމުގެ 

786,412.50 

 1,897,569.00 ފުވައްމުލަކުގެ ސައިޑްލައިންގެ ހަރަކާތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ އަގު  ހަބް ކޮމްޕެނީ  223012

 84,000.00 ފުވައްމުލަކު މައިލޯ ގްރައުންޑް ސާފްކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު  ހަބް ކޮމްޕެނީ  223012

 ހަބް ކޮމްޕެނީ  223012
ސައިޑްލައިން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ލައިޓިންގ އަދި  ސާކް ސަމިޓްގެ 

 ސައުންޑު/އޯޑިއޯގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރި ޚަރަދު
1,336,081.50 

ނޑީގައި ހެދިކަމަށް ބުނާ ސްޓޭޖް ސެޓަޕް ހާބަރު ސަރަހައް ހަބް ކޮމްޕެނީ  223012  929,347.20 ދަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދު  ފުވައްމުލަކު ތު

 ޑިޒައިން ގެލަރީ  223012
ސާކް ސަމިޓްގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރަދޫގައި ސްޓޭޖެއް އެޅުމާއި، ލައިޓިން އަދި 

 ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުން 
1,491,394.50 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  223012
ސައިޑްލައިންގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އާއި އައްޑޫ ސާކްސަމިޓްގެ 

 ސިޓީ ސުކޫލުތައް ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިދިން ހަރަކާތްތަކަށްދިން އެހީ
204,000.00 

 1,332,000.00 ކޮރެއަގްރަފީ އެންޑް ޑައިރެކްޝަން ސާކް ސަމިޓްގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިވެންޓް ކޮންސަލްޓެންޓް  މުހައްމަދު މުންތަސިރު 223012

 1,271,200.00 ސާކް ސަމިޓްގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށް ޑިޒައިން ކުރުމަށް  މުހައްމަދު މުންތަސިރު 223012

 2,508,755.68 ސިސްޓްމްތައް ގާއިމްކުރުން ސާކް ސަމިޓްގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ޕްރޮޖެކްޝަން  މިއުޒިކް ވޯލްޑް  223012

 ބީމް އޮން 223012
ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ސްޓޭޓް ބެންކްއެޓްގެ ލައިޓިން އަދި ހުޅުމީދޫ ގައި ހެދި ސްޓޭޖްގެ ލައިޓިންގެ 

 ކަންތައްތައް ކުރުމަށް 
1,920,682.10 

 2,400,000.89 ސްޓޭޓް ބެންކުއެޓް ގެ ސައުންޑްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  އައިލެންޑް އެކޮސްޓިކް  223012

   
16,161,443.37 
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 ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން މާލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 
 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 680,432.00 ގިޑިގެ )ބޮޑު އަދި ކުޑަ( ހައި ބްރިޑް ސްޓޫޑިއޯ  223012

 1,131,352.00 ލޭމްޕް ޕޯސްޓް މާޓް، ހެނގިންގ ބެނަރ، ހޮރިޒޯންޓަލް ބެނަރ އަދި އައިޑެންޓިޓީ ސްޓިކަރ ސައިން މާޓް 223012

 400,840.00 ބައެއް އެހެނިހެންތަކެތި ލަމާ، ކުޑަ، ސިލްކް ޝޯލް، ފަންކާ އަދި  މާޝީ އިންޓަރނޭޝަންލް  223012

 1,671,157.49 ކޮންފެޓީ، މޮޑިއުލަރ ސްޓިކަރ، މޮޑިއުލަރ ބެކްޑްރޮޕް، މެއިން ސްޓޭޖް ބެކްޑްރޮޕް އަދި ފަންކާ  ޑޮނާޑް އިންވެސްޓްމެންޓް  223012

 26,000.00 ކޮންފެޓީ ހުޅުމީދޫ ގައި ހަރުކުރުން އަމިއްލަ ފަރާތެއް 223012

223012 

މާކެޓިން އެންޑް  މޯލްޑިވްސް
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 1,762,705.40 ނޮވެލްޓީން ޕްރިންޓް ކުރެވުނު އަތްމަތީ ފޮތާއި، ދައުވަތު ކާޑާއި ކޮލޭޓާރަލްސް އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 

223012 

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް 
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 388,511.75 ގަލަން، ކީ ޗެއިން އަދި މެނޭޖްމެންޓް ފީ ސާކް ސަމިޓަށް ހޯދުނު ބްރީފްކޭސް ، 

   
6,060,998.64 

    
 ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް 

 
 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 598,581.90 ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް  ވީލާ ޓީވީ  223012

223012 
މިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ އަދި ބިއުޓިފިކޭޝަނަށް ގަނެފައިވާ 

 ބައެއްތަކެތި
139,605.00 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  223012
އަދި   ކުދިންގެ ކޯސް 50މިނިސްޓްރީން ހިންގި ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގެ ބައިވެރިވި ސާކް ސަމިޓާއިގުޅިގެން ފޮރިން 

 ކުއްޖެއްގެ ކެއުމުގެ އެލަވަންސް  9ޓްރާންސްޕޯޓް އެލަވަނސް އަދި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރި 
102,700.00 

 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  223012
ރ އަދި ފޯން އެލަވަންސްގެ 3000ލަވަންސް ބޭފުޅުންގެ ކޯޓާއި ހެދުމުގެ އެ 81ސާކް ސަމިޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވި 

 ރ850ގޮތުގައި ބޭފުޅަކަށް 
311,850.00 

 106,678.49 ސާކް ސަމިޓަށް ޗައިނާއިންދިން ވެހިކަލާއި،ފަރނީޗަރ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްތަކުގެ ހޭންޑްލިންގ އާއި ވޯފޭޖް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  223012

223012 
ސީޕްރިއާ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 17ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޕާކިސްތާނު ޓީމްގެ އެއަރ ޓިކެޓް )

 ބޭފުޅުން(
240,382.38 

223012 
ފުވައްމުލަކް ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 
 308,450.00 ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާއި ސައި 

 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން  223012
ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވެރިންގެ އަނބި ކަނބަލުންނާއި ކްރިކެޓް މުބާރާތްތަކުގެ ޓީމްތައް 

 ޗާރޓާރ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު  25އައްޑޫސިޓީން ފުވައްމުލަކަށް ވައިގެމަގުން ކުރެއްވި 
1,512,979.56 

 458125574198 ނިކޭޝަން ރިކްއާރމަންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޚަރަދުކުރި އީއީސީ ގެ ކޮމިއު ދިރާގް 223012

 1,850,700.00 އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުވި ފައިސާ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  223012

223012 
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް 
 252885858111 ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދިން ފައިސާ ސާކް ސަމިޓާއި 

223012 
ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް
 185,880.00 ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ސާފްކުރުމާއި އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅުންގެ ސައިގެ ހަރަދު

223012 
ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް

ރ ، ލިއޭސަން އޮފިސަރުންގެ 150,000 -ސާކްސަމިޓްގެ ގުޅިގެން ހިންގި ސްކޫލް ކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް 
  ރ، އަދ99,000ި -ރ، ފޮރިން އަދި ލޯކަލް ކަލްޗަރަލް ގްރޫޕް ގެ ޕޮކެޓް މަނީ 49,500  -އެލަވަންސް 

 ރ55,000 -ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ވެހިކަލް 
353,500.00 

223012 

ގަން އައިލެންޑް 
ރިޓްރީޓް/ފިޓް އެރޯ 

 މޯލްޑިވސް 
 25:5:27111 ސާކް ސަމިޓުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ގަމުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއި އައްޑޫސިޓީގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ކެއުން

223012 
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 މެދުވެރިކޮށްއިދާރާ 
 124,261.75 ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދި ބައެއް ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކަށް 
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 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

223012 
ފުވައްމުލަކް ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް
 280,439.70 މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ 

 އީކްއޭޓަރ ވިލެޖް  223012
ސާކް ސަމިޓް ހަރަކާތްތަކާއި ސަމިޓަށް ވާޑައިގެން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އީކްއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ 

 ހުރުމާއި ކެއުން 
162,170.75 

 147,446.04 ބޭފުޅުން( 14މުބާރާތުގެ ބޫޓާން ޓީމްގެ އެއަރ ޓީކެޓް )ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކްރިކެޓް  ކޭ.ޓީ.ބީ.ޓީ )ބޫޓާން( 223012

223012 
ބީސީބީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 )ޔޫ.ކޭ(
 297,125.20 ސާކް ސަމިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ޓެކްޓިކަލް ލެޑަރތަކާއި އަދި ފީލްޑް މެޑިކަލް ޕެކް 

223012 
އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް 

 ޝިޕްނގ
ދުވަހަށް ދުވާލަކު  7ގުޅިގެން ގަމަށް ގެންދިއުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ލޭންޑިން ކްރާފްޓްގެ ކުލި، ސާކް ސަމިޓާ 

 ރ ގެ ރޭޓުނ40000ް
280,000.00 

 900,000.00 ފޫޓްގެ ރަތް ކާޕެޓް  1000ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ގަތް  ހެބިޓެޓް  223012

223012 
ކްލެސިކް ޓްރެވަލްސް 

 މޯލްޑިވްސް 
 112,165.08 ބޭފުޅަކު ކުރެއްވި ދަތުރުގެ އެއާރ ޓިކެޓް  2ސެކިރުރިޓީ ކަންތައް އިންތިޒާމްކުރުމަށް ސިފައިންގެ ސާކް ސަމީޓްގެ 

223012 
ޑާސް ވޯލްޑް ފްރައިޓް 

 އިންޓަރނޭޝަންލް )ނޭޕާލް(
 795,055.20 އާރމީ ޓްރަކް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ޚަރަދު  7ސާކް ސަމިޓާއިގުޅިގެން ބަނގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށްދިން 

223012 
އީއެޗް ކޫރޭ އެންޑް ސަންސް 

 )ލަންކާ(
 258,285.00 ސާކްސަމިޓާއި ގުޅިގެން ހެދުނު ސެލިއުޓިން ޑަޔަސް 

   
2551:854931:3 

 

ތަކުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލްގެ ރެކޯޑް އައްޑޫ ސިޓީ ޚަރަދުތައް ނަގާފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ޚަރަދު )މި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިއުޓިފިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި 
 ބިނާކޮށްގެންނެވެ(

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

223012 

ސާދާރން މޯލްޑިވްސް 
ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް 

 ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީ
 541,150.00 މަގުމަތީ ބައްތީގެ ބުޑު އެޅުން  500

 491,053.50 ޑެކަރޭޓިވް ލައިޓްސް  ނައީމީ ސްޓޯރ 223012

 555,120.00 ފޫޓްގެ މޮނިއުމަންޓް ދޯނި ހެދުން  24އައްޑޫ ސްކޮއަރ ގައި ބެހެއްޓުނު  އެލްނާތު މޯލްޑިވްސް  223012

 508,860.00 މޮނިއުމަނޓް ދޫނި ހެދުން ) އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެހެއްޓުނު ދޮންދީނި( ޑިޖިޓަލް މީޑިޔާ ސެންޓަރ  223012

223012 
/ އެންޓަރޕްރައިސަސްޓްވިގް 

 ފަލަކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 2,455,090.00 ގަސް މުށިހެދުން  1000އައްޑޫ ސިޓީ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދި 

223012 
އެކިއެކި މަސައްކަތު 

 ގުރޫޕްތައް 
 1,631,599.68 ހުޅުމީދޫ ގައި ބައެއް ފާރުތައް ރާނާ، ސިމެންތިޖަހައި ކުލަލުން 

 5385911111 ހުޅުމީދޫ އުތުރު ޖެޓީ ހެދުން  ޓްރޮޓާޒްސަދާރން  223012

 719,423.34 ހުޅުމީދޫ އުތުރު ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން  ޝަޒުމް އިންވެސްޓްމަންޓް 223012

223012 
ޝަޒުމް އިންވެސްޓްމަންޓް 

 އާއި އަމިއްލަ ފަރާތެއް
 70,353.00 ހުޅުމީދޫ މެމޯރިއަލް ސްޓޯން ހެދުން 

223012 
މަސައްކަތު އެކިއެކި 
 ގުރޫޕްތައް 

 196,589.76 ކުލަލުން  ،ލިންކް ރޯޑާއި ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހުރި ބައެއް ގެތަކުގެ ފާރުތައް ރާނާ، ސިމެންތި ޖަހައި

 375,545.00 ލިންކް ރޯޑްގައި ހުރި ގަސްތައް ރީތިކޮށް ސާފުކުރުން  އެކިއެކި ފަރާތްތައް 223012

 98,812.00 ތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުމާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށްމަސައްކަ އެކިއެކި ފަރާތްތައް 223012

 210,632.30 މޮނިއުމަންޓްތަކުގެ ބުޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މޮނިއުމަންޓްތަކުގެ ބައުންޑްރީ ވަކިކުރާ ގާފޮޅު  އެކިއެކި ކުންފުނިތައް 223012

 75,110.00 އިންދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްއައްޑޫ ސިޓީގައި ގަސް  އެކިއެކި ފަރާތްތައް 223012

   
954685249169 

   
7:56685:35189 
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 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

223013 
ޑިވެލޮޕް އިންޓަރޕްލޭން 

 )ސިލޯން(
 1,183,099.50   ފޫޓުގެ ދިދަ ދަނޑި ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކުރުން 78.6އައްޑޫ ސްޓޭޓް ސްކޮއަރގައި ހަރުކުރި 

   
1,183,099.50 

    

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

223999 

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް 
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 

 ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް 

ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ޑިޒައިން އާރޓް ޑެކަރޭސަނާއި ބެކްޑްރޮޕް   -ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް 
 ޑިޒައިން އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަނޓް ސިގްނޭޖްގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން އަދި 

1,121,449.93 

   
1,121,449.93 

 އާ ގުޅޭ  8ނޯޓް 

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

226002 
ޓްރޮޕިކް އެމް އެންޑް އީ 

 ސާރވިސް 
 1,081,724.78 ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ރީއެސެމްބުލްކުރުން  2އެމްއެންޑީއެފް ގެ 

 3765821111 އެންގަލް ދަގަނޑާއި ކޭބަލް  474 އޭއެޗް ބްރަދާރސް  226002

 133,280.00 ރ ގެ ރޭތުން ގަތުމަށް ޚަރަދުވި 136ކޮތަޅު ސިމެންތި  980 އެސްޓީއޯ 226002

 108,345.00 ރ ގެ ރޭޓުން 45ކަޓިން ވީލް  5ރ ގެ ރޭޓުން އަދި 795ވަޔަރ ރޯލް  136 ޗެކް މާކް  226002

   
1,508,209.78 

    

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 1,201,000.00 މަރަދޫ ބަނދަރު ކުރިމަތީ ގައިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ  ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  226003

 617,490.74 ސްކޭޕް ރީތިކުރުންގަމުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް މަރާމަތުކޮށް މަގުތައް އަލިކޮށް، ލޭންޑް  ގަން އެއާރ ޕޯޓް ކޮމްޕެނީ  226003

   
1,818,490.74 

    

 ޖުމުލަ  ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 172,677.65 އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޭނުމަށް ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒްއިން ގަތް އިލެކްޓްރިކް ބައެއް މުދާ  ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  226007

   
172,677.65 

   
3,499,378.17 
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 ަސިމޓާިއ ގުިޅގްެނ ުކެރުވުނ ަމިއަގނޑު ެކިޕަޓލް ަޚަރދު ާސކް 

 ލޫމާތާއި ހިސާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.ނޯޓް: ތިރީގައިވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ނަގާފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ދެއްވި މައު

 ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 211,852,834.84 ހިނގި ޚަރަދު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުމަށް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން 271003
 

 1,400,000.00 ޗަސްބިން ހިއްކުމާއި ސައިޓް ސާފްކުރުން ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003
 

 96,834.05 އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީ  ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ ޑީސީޕީ  271003
 

 398,000.00 ހަރުކުރުން ގޭޓްތަށް ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003
 

 5,730,000.00 މަސައްކަތް  ޓެރާޒޯގެ ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003
 

 16,100,000.00 ޕޭވިންގ ވޯކްވޭސް އެންޑް  ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003
 

ނޑިތައް ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003  341,088.00 ހަރުކުރުން ދިދަ ދަ
 

 148,850.00 2,828,150.00 މަސައްކަތްތައް ގާޑަން ލައިޓީންގެ ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003

 708,750.00 އިމާރަތްކުރުން ގާޑް ޕޯސްޓްތަށް  ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003
 

 141,412.05 އެއަށްބޭނުންވާނެ އިކްއިޕްމަންޓްސް އަދި ފީ  ކޭބަލް ޓީވީ އާއި މީޑއާ ނެޓް 271003
 

 1,847,817.59 ޕްލަސްމާ އެޗްޑީ  1080Pޕެނަސޮނިކް  -ޑިސްޕްލޭ  2 އިންވެސްޓްމަންޓް ލިންޓެލް 271003
 

 1,358,498.77 ބްލައިންޑްސްގެ މަސައްކަތް  އެސްޓީއޯ 271003
 

   
242,803,385.30 148,850.00 

  
 148,850.00 ރިޓެންޝަން ފައިސާ 

 

  
 242,952,235.30 ޖުމުލަ ޚަރަދު 

 

     

 ހުޅުމީދޫ ބޭންކުއެޓް ހޯލް 
  

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 47,950.00 އީއައިއޭ ބެންކުއެޓް ހޯލްގެ  ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  271003
 

ނޑް ކޮމްޕެކްޓް ގްރައުންޑް ޔުޓްލިޓީޒް ސަދާރން  271003  230,500.00 ލެވެލިން އެ
 

 34,390.00 ޑިޒައިން  ބެންކުއެޓް ހޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ކޯނިކްސް 271003
 

 295,087.35 5,606,190.85 އިމާރާތްކުރުން ބެންކުއެޓް ހޯލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް  ވިމްލާ  271003

   
5,919,030.85 295,087.35 

  
 295,087.35 ރިޓެންޝަން ފައިސާ 

 

 
 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 
6,214,118.20 

 



 

 
 info@audit.gov.mvމެއިޑް: -އީ 6430 331ޓެކްލް:  3939 332ޓޯދް:   ޔިވެހިޒާއްޖެ. މާޑެކ އަމީޒު އަޙްމަޔު މަސުކ ، ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ( 1ޣާޒީ ބިޑްޏިދްސ )

54 ފުހާ ސަ   ގެ 65  

 ފުވައްމުލަކް ކުރިކެޓް ގްރައުންޑް ޗޭންޖިން ރޫމް އަދި ކުލަބް ހައުސް 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 މޯލްޑިވްސް  ހައިޓެކް 271003
ގްރައުންޑް ޗޭންޖިން ރޫމް އަދި ކުލަބް ކުރިކެޓް  ފުވައްމުލަކް 

 ހައުސް އިމާރާތް ކުރުން
1,540,383.12 

 

   
1,540,383.12 

 

   ފުވައްމުލަކު ޖެޓީ އަޕްގުރޭޑިން 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 363,320.17 ޖެޓީ އަޕްގުރޭޑިން  ފުވައްމުލަކު  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އައިއެންއޭ 271003
 

   
363,320.17 

 

   ފުވައްމުލަކު ފަންކުޝަން ހޯލް 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 1,200,000.00 ފަންކުޝަން ހޯލް އިމާރާތްކުރުން  ފުވައްމުލަކު  ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  271003
 

   
1,200,000.00 

 

   އެއާރޕޯޓް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

271003 
މެރައިން އެންވައިރުމަންޓް  ލޭންޑް އެންޑް

 ރިސޯސް 
 75,000.00 ގަން ހާބަރ އީއައިއޭ

 

 3,262,025.00 ގަން ހާބަރއޮފް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެމްޓީސީސީ  271003
 

   
454485136111 

 

   އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ މަގުހެދުން 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

226003 

271003 
 26,310,547.89 ހެދުމަށް  އައްޑޫ ސިޓާއާއި ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް  ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް 

 

 28,725,000.00 އެޅުމަށްގެނައި ގައު  އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  272001
 

   
55,035,547.89 

 

   އެހެނިހެން އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 ސަދާރން ޔުޓްލިޓީޒް  272004
ނިޒާމަށް  ސަދާރން ޔޫޓްލިޓީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާ ނަރުދަމާ

 ޚަރަދުކުރުމަށް ޓްރާންސަފަރކުރި
66,999,732.00 

 

ނޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން  271003  2,996,339.84 އަޕްގުރޭޑްކުރުން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ދާގަ
 

   
69,996,071.84 
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   އިމާރާތްކުރުން  ސޭފް ހައުސް 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 2,937,510.00 ހައުސްއެއް އިމާރާތްކުރުން ސ. ގަމުގައި ސޭފް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަރޕްލޭން )ސިލޯން( 272002
 

 
  

 
2,937,510.00 

 

   ލޯންޗް ބަނުމުގެ ޚަރަދު 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

274002 
ސާރވިސް ސެންޓަރ  ގަލްފްކްރާފްޓް 
 މޯލްޑިވްސް 

 50,886,107.94 ލޯންޗް ބަނުމުގެ ޚަރަދު 22
 

   
50,886,107.94 

 

   ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަރަދު 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 13,184,100.00 ޓޮޔާޓޯ އޭލިއަން ކާރު 24 އޭސިއަން ސްޓަރ 274001
 

 29,301,855.00 ވެހިކަލް )އެކި ބާވަތް( 52 އޭސިއަން ސްޓަރ 274001
 

 11,179,500.00 ބެންޒް ކާރު 10 އޭސިއަން ސްޓަރ 274001
 

   
53,665,455.00 

 

 ހެރެތެރަ ރިޒޯޓްގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުން ސަންގުރިލއްލާ އަދި 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  ކުންފުނި/ ފަރާތް  ކޯޑް 

 މާސް ޓެކްނޮލަޖީސް  273999
ރިޒޯޓްގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ  ހެރަތެރަ އަދި ޝަންގްރިއްލާ 

 ހަރުކުރުން 
2,799,064.35 

 

   
2,799,064.35 

 

   އެކިއެކި މެޝިނަރީ ގަތުން 

 ކޯޑް 
 ކުންފުނި/ ފަރާތް 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 
 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ 

 6,939,000.00 ޓެޓްރާ ސިސްޓަމް  މޮޓްރޮލާ އައިއެންސީ 273006
 

 2,369,313.84  ހޭންޑް ބޭގް އެކްސްރޭ ސްކްރީނިންގ ސިސްޓަމް  8 އެން.ސީ.އައި އޭލައަންސް  273999
 

 2,432,505.00 ބެގޭޖް އިންސްޕެކްޝަން ޔުނިޓް 5 ޑެވެލަކްސް އެންޓަރޕްރައިސަސް  273002
 

 759,435.00 ޖޭމަރ 5 ޓޭން ގްރޭޓް ޓެކްނޮލަޖީ )ޗައިނާ( 273999
 

 684,894.72 ޑްރިލް އެންޑް ސެރެމަނީ އިކިއުޕްމަންޓް ގްރީން ލޭންޑް ޓެކްނޮލަޖީސް  273999
 

 1,194,895.80 ވޯކް ތުރޫ ޑިޓެކްޓަރ 12 އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކޮސްޓްރޮޒިއޮނި  273999
 

   
14,380,044.36 
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 ބޭރުން ގެނެވުނު ބައެއް މުދާ 
  

 ކޯޑް 
 ކުންފުނި/ ފަރާތް 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 
 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ދެއްކި ފައިސާ 

12.111 
 އެސް.ޔޫ.އެލް މެދުވެރިކޮށް

  1,403,220.00 އައުޓްޑޯ ލެންޓަން ލައިޓް 50 
 

12.111 
 އެސް.ޔޫ.އެލް.މެދުވެރިކޮށް 

  3,528,250.20  ލައިޓްސް  ސްޓްރީޓް 500
 

 އެސް.ޔޫ.އެލް.މެދުވެރިކޮށް  12.111
  292,980.00 ސްޓޭޖް ޓްރަސް 

 
 އެސް.ޔޫ.އެލް.މެދުވެރިކޮށް  12.111

  296,835.00 ޓެންޓް 6
 

 20x28 ދިދަ އަދި 6400ފޫޓު ގެ  X 3 ފޫޓު  2ދިދަ ) އެސް.ޔޫ.އެލް.މެދުވެރިކޮށް  12.111

 ދިދަ( 16000 ސެންޓިމީޓަރގެ
349,602.24  

 
 އެސް.ޔޫ.އެލް.މެދުވެރިކޮށް  12.111

  601,380.00 ފޫޓު ދެމެދުގެ( 10ފޫޓާއި  8ގަސް ) ސަރާޗާ އަސޯކާ  3000
 

 އެސް.ޔޫ.އެލް.މެދުވެރިކޮށް  12.111
  735,379.80 މީޓަރު( 15×35ބެންކްއެޓް ޓެންޓް )

 
 

  7,207,647.24  

 


