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 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ަވަނ ައަހުރގެ  2102ިމިންސްޓީރ ޮއފް ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސްޓަރކަްޗރގެ 
 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސިންގުއެންޑްުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެު

ުތަޢ ރަފުު

ހައުސިންގުކުރެވުނުުިމނިސްޓްރީުއޮފްުުއޮޑިޓްުދަށުންުުގެު(އޮޑިޓްުޤ ނޫނުު)4/2007ުޤ ނޫނުުަނންބަރުުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުުމި
ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ 13ުު ގެުުއެންޑް ުމ ލ2132ުީޑިސެންބަރު ުނިމުނު ުބަޔ ންުއަހަރީުުއަހަރުގެ ގައި ުއޮޑިޓަރުމ ލީ ތަކ މެދު

ުބަޔ ންކުރުމ އި ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ،ު ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ުއެންޑް ުހައުސިންގ ުއޮފް ުއަހަރުގ2132ުުެމިނިސްޓްރީ ވަނަ
ބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުެއުުދެއްވިކޮށްއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުމިނިސްޓްރީއަށްުފ ސްުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިުވަނީުއެު

ު ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤްޞަދުތައް ޚަރަދުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީގެ
ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯ މިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުިސންގުއެންޑްުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގ ު ،ބެލުމ އިުކަ

ު ުވަނީ ުބަލަހައްޓ ފަިއ ުަނންބަރު ުޤ ނޫނު)2112/1ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ ދަުއލަތުގެ )ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ވ އިދ ުގައި
ުބަލައި ުއޮޑިޓަު،އެއްގޮތަށްތޯ ުމިންވަރ މެުދ ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުބަޔ ންކުރުމ އިއެއަށް ުދެކޭގޮްތ ުޖެނެރަލް ުޙުލ އިޞްު،ރ

ު ުއޮޑިޓްގައި ުއިކުރަންޖެހޭކަމަށް ުކަންކަމ މެދު ުުޙީލ ޞްފ ހަގަކުރެވުނު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުނަްނބަރުުުއެފިޔަވަޅު ުޤ ނޫނު ކަންކަން
ުޤ ނޫ)2112/1ު ުމ ލިއްޔަުތގެ ުުނު(ދައުލަތުގެ ުއ  ވަނ12ުުަގެ ު)ހ( ު ގޮތުގެ އެއްގޮތްވު ުއިމ އްދ ގެ ުއޮްފުމަތިން މިނިސްޓްރީ

ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ުހައުސިންގުއެންޑް ުގެ ުހުށަހެޅުމ ލީ ުވެރިޔ އަށް ުޤ ނޫުނުު،މ އެކުޒިންމ ދ ރު ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ު ުމ231ުައަސ ސީގެ ުގޮތުގެ ުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ  ުުންތިވަނަ ުކަންކަން ުމަޖިލީއަށ އިުރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެ ުހަށްުރައްޔިތުންގެ

ުުމެވެ.ހުށަހެޅު ުވެބްސައިްޓ ުއޮފީހުގެ ުިމ ުެފންނ ނެެހން ުަރއްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ގައwww.audit.gov.mvުުިމި
ުޢުކުރެވޭނެއެވެ.ޝ އި

ު 2132ުުނަމަވެސް ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރަށްުުމަޖިލީހުންވަނަ ުއެންޑް ުހައުސިންގ ުއޮފް ިމނިސްޓްރީ
ވަނަުއަހަރުުއެުމިނިސްޓްރީުއަށްުލިބުނުުއ މްދަނީުއ އިުހިނިގ2132ުުގޮތުގެުހިސ ބ އި،ުުރެއްވިުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކުރިފ ސްކު

2112/1ުނޫނުުނަްނބަރުުޤ ، ށްރުކޮގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުތައްޔ 32ުުޚަރަދުގެުހިސ ބުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުބ ބު
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2 ގެ  12 ސަފުހާ  

ުޤ ޫނނު) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(ދައުލަތުގެ 13ުުގެ ުމުއްދަތުގެ ުބަޔ ންކުރ  ުޤ ޫނނުގައި ުއެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުވ  ުމ އްދ ގައި ތެރޭގަިއުވަނަ
ުހަމައަ ުތ ރީޚ އި ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުއެންގުމުންވެސް ުހުށަހެޅުމަށް ުއޮފީހަށް ުމި ުބަޔ ންތައް ުނުވެއެވެ.ުމ ލީ މ ލީުުށްވެސްުހުށަހަޅ ފައެއް

ުހުށަހަޅ ފައިބަޔ ން ުނުވުމުުުތައް ުްނ ުއޮފް ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރހައުސިމިނިސްޓްރީ ުންގުއެންޑް މ ލީުުއަހަރުގެ ވަނަ 2132ގެ
ދައުލަތުގެު)2112/1ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުގައިުހިމަނ ފައިވ ނީުމިުރިޕޯޓްުުއްުނުދެމެވެ.ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުރަޢުޔެުބަޔ ންތަކަށް

ު ުު(ޤ ނޫނުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުމިންވަރ އިމެދުުުގަވ އިދ އިމ ލިއްޔަތުގެ ުޢަމަުލކޮށްފައިވ  ުމިނިސްޓްރީން އެއްގޮތަށް
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތ އިުއިޞްލ ޙުކޮށްުހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކެވެ.

ުުމި ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުމިރިޕޯޓުގައި ުއޮފް ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުއިސްވެރިންނު ރހައުސިންގ ގެ
ުމި ުފ ހަގަކޮށް، ުއެހީތެރިވެދެއްވިުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ުމިުއޮޑިޓްގައި ުއޮފް ުއެންްޑުނިސްޓްރީ ހައުސިންގ

ުދ އިއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަ ުމިނިސްޓްރީގެ ުއެ ުއ އި ުރ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުހުރިހ  ުއޮފީސްތަކުގެ ުޝުކުރުުފުުމިުރ ގެ ރުޞަތުގައި
ުދަންނަވަމެވެ.

 

ޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ރިޕޯޓްު ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ު ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ މ ލީުުމިނިސްޓްރީގެުދައުލަތުގެ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއެއްގޮތަށް ނޑުތަކ  ުމިންގަ ނޑައެޅިފައިވ  ުު،ކަ ުނަންބަރު )ދައުލަތުގ3/2006ުުެޤ ނޫނު
ުމުއްދަތުގައި،ުގައިޤ ނޫނު(ުުމ ލިއްޔަތުގެ ުެއުުބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ުކުރުމުގައި ުއިތުުރން،ުޚަރަދު ުުހށަހެޅުމުގެ އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށް

އަހަރަކަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީުހންުމިނިސްޓްރީއަށްުފ ސްކޮށްދެްއވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮަތށް،ުމިނިސްޓްީރގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ު
ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަ ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އިުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ު،ށްުކަ

ު ުހިންގ  ުކަންކަން ުުހެްއޓުމުގައިބެލެމ ލީ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު(3/2006ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެުއ ު)ދައުލަތުގެ އި
ު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ުއެއްގޮތަްށ ުގަވ އިދ  ުއިންފްރ ސްޓްމ ލިއްޔަތުގެ ުއެންޑް ުމ ލީުރަކްޗަރހައުސިންގ ގެ

ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ު

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުއިތުރުންު ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކުގެުޞައްޙަކަމ މަދު ުހައުސިންގުއެންޑްުމ ލީ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުުރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންވަނީުއެުއަހަބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ

ުގޮތަށް،ުމިނިސްޓްރީގެ ުޙ ޞިލްވ  ުބަޖެޓުުމަޤުޞަދުތައް ުކަންތައްތަކަށް، ުަކނޑައެޅިފައިވ  ުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުގައި ގައި
ުއ އި، ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުހައުސިންގުއެންޑްުކަ ުއޮފް ުުމިނިސްޓްރީ ުހިންގު އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ުކަންކަން މ ލީ
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ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދ 3/2006ުުބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ
ުޖެ ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންކުރުމަީކވެސް ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަްށ ުަބލައި، ނެރަލްގެުއެއްގޮތަށްތޯ

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރމި ުއެންޑް ުޚަރަދުކޮށްފައިވަީނުހައުސިންގ ުބަޖެޓުން ގެ
ުގޮތުންު ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭުނންވ  ުބެލުމަށް ުހ ސިލުކުރުމަށްތޯ ުމަޤުސަދުތައް ުފ ސްކޮށްދިން ުބަޖެްޓ ުމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

)ދައުލަތުގ3/2006ުުެރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުުފރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުޤ ނޫނުުަންނބަރުުފު
ުމިންވަރުު ުއޮތް ުފުރުސަތު ުވުމުގެ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( މ ލިއްޔަތުގެ

ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުޖެނެރަލްު ުއޮޑިޓަރ ުމެދު ުމިންވަރ  ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭުނންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯިދފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުުކރަމެވެ.

ު

ވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ުމަޖިލ2012ުީ .3 ުރައްޔިތުްނގެ ުއަހަރަށް ުހައުސިންގވަނަ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރަުހުން ުފ ސްކުރިުއެންޑް ށް
ުހިސ  ުޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ުބަޖެޓުން ުޚަރަދުެގ2012ުުބ އި، ުހިނގި ުއ އި ުއ މްދަނީ ުލިުބނު ުިމނިސްޓްރީއަށް ުއެ ުައހަރު ވަނަ

ު ުގޮތ12ުުަހިސ ބު،ުދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުެގުގަވ އިދުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބ ބުގައި ުަނންބަރުުވަނަ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުޤ ޫނނު ުށް
ުޤ ނޫނު(3/2006ު ުމ ލިއްޔަުތގެ ުު)ދައުލަތުގެ ުވ ގ35ުޮެގ ުމ ްއދ ގައި ުހުށަހަޅ ފަިއުއޮޑިޓްކު، ތުގެމަތިންވަނަ ުރމަށްޓަކައި
ުނުވުން.

ރިސޯރޓްސްުހައުސިންގުޔުނިްޓުއެއްވެސްުއަގަކ ނުލައިުއަޅައިދިނުމަްށުނޫމަޑ500ުުިއ.ުއަިދުހދ.ުައތޮޅުގައިުހ)ހ(ު .2
ުރެސިޑެންސެސް ުުއެންޑް ުއ އެކު ު)ނޫމަޑި( 20ުުއެންސްޓަލްޓް 2011ުުަޖނަވަރީ ުބަދަުލެގުގައި ުއެއްބަސްވީ ސަރުކ ރުން

ު ުހއ.ުދައްޕަރުގައި 50ުުގޮތުގައި ުއަޅަން ުވިލ  ުނުލ50ުަލަގްޒަރީ ުކުއްޔަކ  ުމުއްދަތަްށުއެއްެވސް ުދުވަހުގެ އެުުއިައހަރު
500ުއެއްބަސްވުމަށްުގެނެވުނުުފުރަތަމަުއިޞްލ ޙ ުގުޅިގެންުއެުގައ2012ުުިމ ރިޗ4ުުުންުކަމުގައިުވިޔަސްުދޫކުރަރަށްު

ުނިންިމުހައުސިންގު ުދޭން ުނުލައި ުކުއްޔަކ އި ުނޫމަޑިއަށް ުރަށް ުއެ ުފަހުވެސް ުނިންމުަމށް ުގަންނަން ުސަރުކ ރުން ޔުނިޓް
ުނިންމުމަށްުއެއްވެސްުބަދަލެއްުެގނެސްފައިނުވުން.

ު ު)ށ( ުމަޝްރޫޢުެގ ު)މި ުޕްރޮޕޯސަލް ުފޮރ ުފުރިހަމަކުރެވޭުު(އ ރް.އެފް.ޕީރިކުއެސްޓް ުޔުނިޓް ުހައުސިންގ ުގޮތަށް ގައިވ 
ުލަފ ދެއްވ ފައިވަނިކޮށް،ުނިސްބަތު ުނަިއބު ުބަންޑ ރަ ުދައުލަތުގެ ުދޫކުރުަމށް ުރަޖިސްޓްރީ ުބިމުގެ ުއަަޅން ުވިލ  ުލަގްޒަރީ ން

 އެއ އިުޚިލ ފަށްުހއ.ުދައްޕަރުންުބިމުގެުރަޖިސްޓްރީުދޫކޮށްފައިވުން.
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ު ުިއުތރު ުދަށުން ުއެޑެންޑަމްގެ ުއިތުރުުކރެވުނު ުއެްއބަސްވުމަށް 100ުު)ނ(ުމި ުނޫމަޑިުހައުސިންގުޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢުއެއް
ު ުހަތ4,720,000ުްއ އި ުިމލިއަން ުވ ކަމ އިު)ހަތަރު ުޙަވ ލުކޮށްފައި ުޑޮލަރަށް ުޔޫ.އެސް ުހ ސް( ުވިހި އަދިު ،ސަތޭކަ

ުތި ުގެނެވުނު ުއެއްބަސްވުމަށް ުމި ުއިސްލ ޙަށްފަހު ުވަނަ 311ުުން ުއަގު ުގެ ުޔުނިޓް )ފަސ5,884,800ުުްހައުސިންގ
 ުޔޫ.އެސްުޑޮލަރަށްުއިތުރުވެފައިވުން.މިލިއަންުއަށްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަތަރުުހ ސްުއަށްުސަތޭކަ(ު

ުމަސައްކަތުގެުޖުމްލަުއަގުގެުުދެވޭނީުއެޑްވ ންސްުފައިސ ުުގައިުވަނަުމ އްދ 3221ުގަވ އިދުގެުުގެމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެ)ރ(ު
ުބޮޑުނުވ 15%ު ުުަޢދަދަށްުއަށްވުރެ ުބަޔ ންކޮްށފައި ުމަޝްރޫޢުއަްށ311ުުުސްވިއަކަމަށް ުޔުނިޓްގެ ހައުސިންގ

ު ުއަގުގެ ުޖުމްލަ ުު%20މަސައްކަތުގެ ުސަތޭކ1,176,960ުުައަށްވ  ުނުވަ ުހ ސް ުހަތްދިހަހަ ުސަތޭކަ ުއެއް ުމިލިއަން )އެއް
ުފަސްދޮޅަސް(ުޔޫ.އެސްުޑޮލަރުުދީފައިވުން.

ވަނަުއަަހރުގެުނިޔަލަށްުވެްސ2133ުުހަރުުއެޅިުބައެއްުގެތައް،ުވަނަުއ8002ުަގަމުގައިު.ުރެޑްކުރޮސްުއިންުލފްރެންޗްު .3
ުއެ ުނެތުމ އި، ުހަވ ލުކޮށްފައި ުފަރ ތަކ  ުުއެއްވެސް ުރަނގަޅަށް ުނުބަލަހައްޓ ގެތައް ުއޭގެތެރެއިންފައި ުއަދި ުފަސްުުވން.

ު ުމަރ މ ތަށް ުއަށްޑިހަފަހެއްުސްހ ްސުފަުހަތްދިހަހަތްުސަތޭކަުތިން)377,585ުގެއެއްގެ  ވަނ2132ުުަ، ރުފިޔ ު(ސަތޭކަ
ުނިޔަލަށް، ުގެުުއެުއަހަރުގެ ުތަުކގެ ުއެޑްވ ންސްކޮށް ުގެތަކުގެު، ވ އިރުފައިކޮށްވ ލުޙަވެރިފަރ ތްތަކ  ުއ އި މިނިްސޓްރީ

ރަދުުކުރެވޭުގޮތުގެުރިޕޯޓެއްުޚަފައިސ ުުވ މަރ މ ތަށްއެގްރީމެންޓްގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުުއިވ ވެރިފަރ ތްތަކ ުދެމެދުުކުރެވިފަ
ުކަށަވަރުުކޮށްފައިުނުުވން.ފައިވ ކަންުޅ ހައުންސިލަށްުހުށައަތޮޅުުކަ.ުލ

މަހުގައިުއެރިުސުނ މީުއ އިުގުޅިގެންުމ.ުކޮޅުފުށިންުގެއްލުންުލިބުނުުބައެއްުގެތަކުގެުުބަރުންވަނަުއަހަރުގެުޑިސ2114ުެ .4
ުހ ސް(ުރުފިޔ ު)ނުވ980,000ުަުޖުމުލަުމަރ މ ތަށް ުއަށްޑިހަ ުއަހަރ2132ުުުު،ސަތޭކަ ުވެރިފަރ ތްތަކ ުވަނަ އެުގެތަކުގެ

ު، ފައިވ އިރުކޮށްވ ލުޙަ ުގެއްލުން ުހުރި ުލިބިފަިއ ުގެތަކަށް ުއެ ުފަރ ތުން ުއަދިމިނިސްޓްރީގެ ުނުވުމ އި ފައިސ ުުއެުބަލ ފައި
ުވުން.ފައިުނުކޮށްރަދުކުރެވުނީުކޮންކަމަކަށްކަންުކަށަވަރުުޚަ

ުަތންަތނު .3 ުއަންނަ ުހިނގަމުްނ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމ ލިއްޔަތުެގުމިނިސްޓްރީއ އި ުދައުލަތުގެ ުރަޖިސްޓަރީ ުހަރުމުދަލުގެ ގެ
ު ުނުވުން.7ުގަވ އިދުގެ ުގެންގޮސްފައި ުބަލަހައްޓަުމން ުވ ގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައި ުބ ބުގައި ުުވަނަ ުގަވ އިދުގެ ުއެ 7.11ުއަދި

 ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެމަތިންުހަރުމުދަލުގެުހިސ ުބތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުުވން.

ުު

މިންވަރ މެދުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުއަމަލުުކުރެވިފައިވު 
ުދެކޭގޮތްު

ުވ މަލުކުރެވިފައިޢަވ އިދަށްުނޫުނ(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަޤ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)2006/3ުުޤ ނޫނުުނަްނބަރު)ހ(ު
ުއަސ ސް ުިބނ ކުރެވުނު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުގައި ުފިޔަވައި ުމައްސަލަތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނޑު ުމައިގަ މިނިސްޓްީރުގޮތެއްގައި

ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ުއެންޑް ުހައުސިންގ 2012ުު އޮފް ުކޮށްފައިވަނަ ުޚަރަދުތައް ުބަޖެޓުން ުއަހަރަށްުއަހަރުގެ ުއެ ވަނީ
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5 ގެ  12 ސަފުހާ  

ު ުއެ ުމަޖިލީހުން ުމިނިރައްޔިތުންގެ ުބަޖެޓުގައިުސްޓްރީއަށް ުއެ ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި
ނޑައެޅިފައިވ ުމިންވަރަށް،ު ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)2006/3ުުޤ ނޫނުުަނންބަރުކަ

ުމަށްުިމުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ލިއްަޔތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްކައިުދައުލަތުގެުމ (ުއ ޤ ނޫނު

ު ުއަދި 2012ުު)ށ( ުއަހަުރ ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެވަނަ ުހައުސިންގުއެންޑް ުއޮފް ުކަންަކްނ،ު މިނިސްޓްރީ ުމ ލީ އެހެނިހެން
ު ުގޮތެއްގައި ނޑު ުމަިއގަ ުބަަލހައްޓ ފައިވަީނ، ުަނންބަރުހިންގ  ުއ ިއު)2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ

ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުކަމަށްވެސްުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ދައުލަތުގެު
ު

ދިންގޮތްު ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ު

 މިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސިންގުއެންޑްުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅ ފައިުނުވުންު .1

ު ުަނންބަރު ުޤ ޫނނު)2006/3ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގައިވު 35ުެގުު(ަދއުލަތުގެ ުއޮްފުު،މަތިން ގޮތުގެ ވަނަ މިނިސްޓްރީ
ު ުއޮފީސްތަކަށްުރުއިޗައިންފްރ ސްޓްރަކްހައުސިންގުއެންޑް ުިހނގ  ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުއެ ުމިނިސްޓްރީއަށ އި ުއެ ު 2012ން

ުމަިޖލީވަ ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުފ ސްނަ ުހުން ުޚަރަުދުކުކުރި ުހިސ ބ އި،ުުރިބަޖެޓުން ުއ މްދަނީއ އިގޮތުގެ ލިބުނުުުބަެޖްޓުކުރި
ު ުބ ބު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުހިސ ބު ުތައްޔ ރ12ުުުއ މްދަނީގެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮށްގައިވ   އޮޑިޓް

ުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅ ފައެްއނުވެއެވެ.ު

ދިންުއިޞްލ ޙްކުު ުގޮތްުރަންުލަފު 

ު ުޝ އިޢުކޮށްފައިވ  ުޓްރެޜަރީން ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސަރކިއުލަރ ުނަންބަރު)މ ލިއްޔަތ އިބެހޭ :2012/04ު)
ުވ  ުމ ލީގައި ުތައްޔ ރުކުރުުގޮތަށް ުބަޔ ންތައް ުމަށްފަހު ުނަްނބަރު: ުޤ )2112/1ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ު(ުނުނޫދައުލަތުގެ 13ުގެ

ު ުވ ގޮތަށް ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ުމުއްދަތުގައި ުބަޔ ންކުރ  ުމ އްދ ގައި ުއެ ުއޮފީހަށްުހިސ ބުތައްއަދި ުމި ހުށަހެޅުމަށްުުއޮޑިޓްކުރުމަށް
ުދަންނަވަމެވެ.

ުރެސިޑެންސަސްު .2 ުއެންޑް ުރިސޯރޓްސް ުުއެންސްޓަލްޓްުުނޫމަޑި ުއ އި ުއެޅުމަށ500ުުް)ނޫމަޑި( ުޔުނިޓް ހައުސިންގ
 ފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުވ ލުކުރުމުގައިުޙަު

ު ުއަތޮޅުގައި ުހދ. ުއަދި ުހއ. ުދަށުން ުސިޔ ސަތުގެ ުޕ ޓްނ ޝިޕް ުޕްރައިވެޓް ުޕަބްލިކް ުޔުނިްޓ311ުުސަރުކ ރުގެ ހައުސިންގ
އިންވެސްޓްުމޯލްޑިވްސްގެުވެބްސައިޓްގައިުހުޅުވ ލުމ އިުުގައ2111ުިުނޮވެންބަރ31ުުއަޅައިދޭނެުފަރ ތެއްުހޯދުމަށްުސަރުކ ރުންު

ުުގުޅިގެން ުނޫަމޑި ުހިންގުމަށް ުޕްރޮޖެކްޓު ުއެ ުކުރުމަށްފަހު ުއިވެލުއޭޓް ުޕްރޮޕޯސަލްތައް ުއެންޑްުހުށަހެޅުނު ރިސޯރޓްސް
ުއެުު)ނޫމަޑި(ުއެންސްޓަލްޓްުރެސިޑެންސެސްު ނޑައަޅައި، ުއެންވަޔަރަމަންޓްު ކަ ުއެންޑް ުހައުސިންގ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ފަރ ތ އި
ު ުދެމެދު 21ުުއ އި ުއ2133ުެޖަނަވަރީ ުމިއްބަސްވުމެގައި ުސޮއިކުރެވުނެވެ. ުނޫމަޑިުއްގައި ުދަށުން ުހއ.ުއެއްބަސްވުމުގެ ން
ު 411ުުއަތޮޅުގައި ުހދ.ުއަތޮޅުގައި ުއަދި 311ުުހައުސިންގުޔުނިޓް ުއެއްބަސްވެފައިވ އިރުދިނުއަޅައިހައުސިންގުޔުނިޓް ،ުމަށް
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ދުވަހުގެުމުއްދަތަށްުއެއްވެސްުކުއްޔަކު އަހަރ50ުުުލަގްޒަރީުވިލ ުއަޅަނ50ުުް ދައްޕަރުގައިހއ.ުބަދަލެއްގެުގޮތުންުެއފަރ ތަށްު
ުއިުވެއެވެ.ނުލ ުދޫކުރުމަށްުދިވެހިުސަރުކ ރުންުއެއްބަސްވެފަ

ުމިުޕްރޮޖެކްޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ުގޮތްުބެލިުބެލުުމންުފ ހަަގކުރެވުނުުކަންކަންުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

ުއިތުު)ހ( ުއެންވަޔަރަމަންޓުްނ ުއެންޑް ުހައުސިންގ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ 311ުުރު ުޔުނިޓް ުއަދި، ހއ.ހައުސިންގ ށ.ުުހދ.
ުބޭނުން ުއަޅަން ުުގޅިގެންއަތޮޅުގައި ުކުރުމަށްފަހުު،ވުމ  ުދިރ ސ  ުޕްޮރޕޯސަލް ުހުށަހެޅި ުކުރިންުު،ނޫމަޑިން ުކުންފުންޏ އެކު އެ

ު ުއެއްބަވެފައިވ  2133ުުުބަރުންޑިސ23ުެސްވުމަށް ުުންޑަމްއެޑެގައި ުމި ުއިތުރުކުރެވުނެވެ. ުއެުުގެއެޑެންޑަމްއެއް ދަށުން
ުއިމ ރ ތްކުރ  311ުުުކުންފުނިން ުޔުނިޓް ުހަތްު)ހަތަރ4,720,000ުުހައުސިންގ ުުމިލިއަން ުުވިހިސަތޭކަ ުޔޫ.އެސްހ ސް(

 ފައިވެއެވެ.ވެއެއްބަސްންުގަންނަންުސަރުކ ރުށްުޑޮލަރަ

2131ުުުނޮެވންބަރ23ުުު)ށ(ުމިުއެއްބަސްވުމަށްު ުދަށުން، ުިއސްލ ޙްގެ ުވަނަ ުިތން ުގެނެވުނު ުބަޔ ންކުރެވުނުުގައި މަތީގައި
ުގެނެސްފައިވ ކަްނ311ުު ުބަދަލު ުއަަގށް ުއަދި ުބ ވަތް ުޔުނިޓްގެ ުހައުސިންގ ުރަށްތަކަށ އި ުއަޅ ނެ ުޔުނިޓް ހައުސިންގ

ުގުޅިގެ ުބަދަލ އި ުމި ުމިގޮތުން 24ުު ،ންފ ހަގަކުރަމެވެ. ުއެއްބުރީގެ ުދ12ުެފްލެޓ އި، ުއަޅ ގޮތަށް ފަރ ތުގެުުހައުސިންގުޔުނިޓް
)ފަސްުމިލިއަންުއަްށުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހަތަރުުހ ްސ5,884,800ުު ބަސްުވެވުނެވެ.ުައދިުމީގެުޖުމުލަުއަގަކީދެމެދުގައިުއެއް
ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވެއެވެ.ޙުލ ޞްކަމަށްުވެސްުމިުއިުޑޮލަރުުޔޫ.އެސްއަށްުސަތޭކަ(ު

ު)ނ(ު ުުގެމ ލިއްޔަތުުުދައުލަތުގެއަދި ުމ އްދ 3221ުގަވ އިދުގެ ުވަނަ ުއެޑްވ ންސް ުމަސައްކަތުގެުގައި ުދެވޭނީ ުގޮތުގައި ފައިސ ގެ
%ު ުއަގުގެ ުބޮޑުނުވ 33ުޖުމްލަ ުުއަދަދަށްުއަށްވުެރ ުބަޔ ންކޮށްފައި ުވިއަކަމަށް ުމި ުއަށްުުދަށުންުގެއެޑެްނޑަމްސް، ނޫމަޑި

ު ުގޮތުގައި ުުއަށްވ 21ުއަގުގެު%ުޖުމްލަުމަސައްކަތުގެއެޑްވ ންސްގެ ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުން ުދައްކ ފައިވ ކަން 311ުފައިސ 
944,000ުުއަށްވ 21ުގައިުސޮއިުކުރުމ އިުގުޅިގެންުމަސައްކަތުގެުއަގުގެު%އެޑެންޑަމްހައުސިންގުޔުނިޓްުއިމ ރ ތްުކުރުމުގެު
އަދިުކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުދައްކ ފައިވ ުއެޑްވ ންސްުފައިސ ގެުގޮތުގައިުުޑޮލަރުުުޔޫ.އެސްު)ނުވަުސަތޭކަުސ ޅީސްުހަތަރުުހ ސް(ު

2131ުުުބަރުންނޮވ23ުެ ުގައި ުގުޅިގެން ުއިސްލ ޙ  ުގެނެވުނު ުއިތުރުވި ުސަތޭކ1,164,800ުުައަގަށް ުއެއް ުމިލިއަން )އެއް
)ދުއިސައްތަުތިރީސްުދެުހ ސްުނުަވ232,960ުުއަށްވ 21ުުގެު%ޑޮލަރުުޔޫ.އެސްފަސްދޮޅަސްުހަތަރުުހ ސްުއަށްުސަތޭކަ(ު

ުވެސްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދައްކ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ޑޮލަރުުޔޫ.އެސްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސް(ު

311ުުު(ރ) ުއެޅުމަށް 21ުުހައުސިންގުޔުނިޓް ުވެވުނ2133ުުޖަނަވަރީ ުދަށުންުގައި ުހައުސިންގުނޫމަޑިުއެއްބަސްވުމުގެ ން
ވަނަުއަހަރުެގުތެރޭގައިުސަރުކ ރުންުހުޅުވ ލިުސީ.އެސް.އ ރުުސިޔ ސަތުގ2133ުުެު،ވަނިކޮށްުފައިުށ ޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްުފަ

ުޤ އިު،ންދަށު ުނަރުދަމ  ުރަށްރަށުގައި ުކުރުމ އި ުއޮޕަރޭޓް ުފަރ ތްތަކަްށުފެރީ ުގެންދ  ުކުރިއަށް ުޕްރޮޖެކްޓްތައް ުފަދަ ުކުރުން މު
ުދޫކުރަ ުފަޅުރަށްތައް ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުގުޅިގެންރިސޯޓު ުނިންމުމ އި ުގެންދ ުު،ން ުކުރިއަށް ހައުސިންގުޔުނިޓ311ުުްނޫމަޑިން

ުނުފެ ުވ ނެކަމަށް ު"ފީސިބަލް" ުޕްރޮޖެކްޓް ުރައީސުލްއެޅުމުގެ ުނޫމަޑިން ުއެކަްނ ުއެއ އިުންނ ތީ ުހުށަހެޅިއެވެ. ޖުމްހޫރިއްޔ އަށް
ު ުމި ުމަޝްވަރ ތަކަށްފަހު ުކުރެވުނު ުދެމެދު ުސަރުކ ރ އި ުދިވެހި ުއ އި ުނޫމަޑި ުޔުނ311ުިގުޅިގެން ުސަރުކ ރުންުހަުއސިންގ ޓް

ުނިންމައި ުއެއްބަސްވ2132ުުުޗުމ ރ4ުިުގަތުމަށް ުގައި ުުޙުލ ޞްއިުން ުއިސްލ ޙު( ުއެއްުުރެވުނެވެ.ކު)ފުރަތަމަ މިގޮތުން
ުޔުނިެޓއްުފަންގިފިލ ގެ 39,900ުުުހައުސިންގ ުސަތޭކަ( ުނުވަ ުނުވަހ ސް ުދެުޔޫ.އެސް)ތިރީސް ުއަދި ުފަންގިފިލ ގެުުޑޮލަރަށް
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ު ުސަޭތކަ(47,800ުހައުސިންގުޔުނިޓެއް ުއަށް ުހ ސް ުހަތް ުއެގޮތުެގުުޔޫ.އެސްު)ސ ޅީސް ުއެއްބަސްވެ ުޮގތަށް ުގަންނަ ޑޮލަރަށް
ކަންުހައުސިންގުޔުނިޓްުއްކިތަުފަންގިފިލ ގެުދެުފަންގިފިލ ުއ އިުުއެއްުުމެނެނީއޭގެުތެރޭގައިުހި، އިރުމަތީންުފައިސ ުދައްކަމުންދ 

ހައުސިންގުޔުނިޓްގެުޕްރޮޖެކްޓ ުގުޅިގެންުނޫމަޑިނ311ުުްމިު، އެހެންކަމުންއެއްބަސްވުމުންުއެނގެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު
ު ުޖުމްލަ ުޚަރަދުވ ނެ ުޕްރޮޖެކްޓަށް ުމުޅި ުދިޔައީ ުދައްކަމުން ުފަިއސ  ުބިްލތަކަށް ުނެތިަކްނުއަހުށަހަޅ ފައިވ  ުއެނގެން ދަދު

ުުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުހަމަޖެހިފައިވަނީ ުއަޅަން ުޖުމްލަ ުދަށުން ުޕްރޮޖެކްޓްގެ ުުއްއެމި ުއަދި ކިތަްށުުފަންގިފިލ ގެުދެފަންގިފިލ ގެ
ުޔުނިޓް ުއޮތީުކަންހައުސިންގ ުއެނގެން ުދެވަަނ2131ުު އޮކްޓޯބަރ13ުު، ފުރަތަަމވެސް ުގެނެވުނު ުއެއްބަސްވުމަށް ގައި

ުންކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޙުލ ޞްއި

ުރޭޓުތަކަށްުމިމަުު)ބ( ސްުކުރިންުވިއަކަމުގައިުަފއިުވީއެއްބަސްވެުގަންަނންހައުސިންގުޔުނިޓ311ުުްުތީގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވ 
ުމިު ުޚަރަދުގައި ުގޮތުންުނޫމަޑީގެ ުބަދަލެއްގެ ުކުރުމުގެ ުއިމ ރ ތް ުއެއްވެސ31ުުްުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުއަޅަން ުވިލ  ލަގްޒަރީ

ވެ.ުއަދިުމިގޮތަށްުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެފައިުނެސްބަދަލެއްުގެމަށްުަކނޑައެޅުނުުމ އްދ އަށްުއެއްވެސްުދޫކުރުބިންުއަގަކ ުނުލައިު
ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމެއްގެ ުމަޝްރޫޢުތައް ުގެންދެވޭ ުބޮޑުުު،ކުރިއަށް ުއިތުރު ުހިސ ބަކުން ުވަކި ުފަށ  ުމަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގެ

ުމި ުކުރިން ުގެނައުމަކީ ުފަރ ތްތަކުުބަދަލެއް ުލ ނެ ުކުރިމަތި ުަނމަ ުހުޅުވ ލި ުމިގޮތަށް ުޙައްޤުޕްރޮޖެކްޓް ުގެއްލިގެންދ ެނުގެ ތައް
ުކޮރަޕްޝަނަްށުުގެޓްކޮންޓްރެކްު،އިކަމެއްކަމ  ުބަދަލުތަކަކީ ުމިފަދަ ުގެނެވޭ ުކޮންޓްރެކްޓަށް ުހިސ ބަކުން ުވަކި މުއްދަތުގެ
ުވެދ ނެުކަމެއްގެުގޮތުގައިުފ ހަގަކުރަމެވެ.މަގުފަހި

ުޅ) ުބި( ުއެ ުުހށަހެޅުމުން، ުބިލު ުޔުނިޓްތަކަށް ުހައުސިންގ ުނިންމ  ުދެުނޫމަޑިން ުފައިސ  ުކުރިންލުތަކަށް ލަތުގެުދައު، އްކުމުގެ
ު ުގަވ އިދުގެ ުއުޞޫުލގެމަތިން،3224ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމަސައްކަތްުިއންޖިނޭުގައި ުއެ ުސުޕަވައިޒަރަކު ުނުވަަތ ރަކު

ުބަ ުހަމަުލ ނިންމިތޯ ުފައިސ އަކީ ުދައްކ ފައިވ  ުއެހެންކަމުން ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން ުލިޔުމެއް ުއެނޭގނެ ފައިވ ކަން
ުޤީޤަހަ ުކޮށްތުގައިވެސް ުަމސައްކަތަކަށް ުފައިވ  ުޔަދޭންޖެހޭ ުނެތެވެ.ންކުރެޤީފައިސ ކަން ުފަރ ތުންުުވޭކަށް މިނިސްޓްރީގެ

ުކޮންޓްރެކްޓަރުެގު ުނެތި ުލިޔުމެއް ުބެލިކަމުގެ ުނިމިފައިވޭތޯ ުމަސައްކަތް ުސުޕަވައިޒަރަކު ުލިބިފައިވ  ުހުއްދަ ުނުވަތަ އިންޖިނޭރަކު
ކަތްތަކަށްުފަިއސ ދެއްކޭގޮތްުމެދުވެރިވުމ އިުއެއްުމަސައްކަތަށްުދެުފަހަރަްށުބައެއްުބިލްތަަކށްުފައިސ ުދެއްކުމުންުނުކުރ ުމަސައް

ު ުމަޝްރޫޢުއަށް ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމި ުއޮތްކަންވެސް ުފުރުސަތު ުދެއްކުމުގެ 2132ުުފައިސ  ުފެށިގެން ުއަހަރުން ވަނ2133ުުަވަނަ
ުވަނީއެވެ؛ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުސަރުކ ރުންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުުތިރީގައިވ ުތ ވަލުުގައިުއެ

ުރުފިޔ ުުއަހަރުު
2132ު49,537,521ު
2131ު102,518,512ު
2134ު8,821,936ު
2133ު2,474,602ު
163,352,571ުުޖުމުލަު

ު
ުރަޖިސްޓަރު'ޑިވެލޮޕަރ'ުއަށ311ުުް(ުކ) ުވިލ ގެ ުލަގްޒަރީ ުވ ގޮތުން ުގައި ުއ ރް.އެފް.ޕީ ުގުޅޭ ހައުސިންގުޔުނިޓްެގުޕްރޮޖެކްޓ 

ލަގްޒަރީުވިލ ގެުމަގުނ31ުުްހައުސިންގުޔުނިޓަކަށ311ުުްލިބިދެވޭނީުހައުސިންގުޔުނިްޓތަުކގެުތެރެއިންުފުރިހަމަކުރ ުކޮންމެު
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8 ގެ  12 ސަފުހާ  

ު ުކޮންމެ ުކުރެވޭ ުފުރިހަމަ 31ުުނުވަތަ ުމަިތްނ3ުުހައުސިންގުޔުނިޓަކަށް ުއެގޮތުގެ ުއެނގޭތީ، ުކަމުގައި ުމަގުން ލަގްޒަރީވިލ ގެ
ު ުރަޖިސްޓަރީ ުވިލ ގެ ުފުރިހަމަވެފައިވ ކަންުު'ޑިވެލޮޕަރ'ލަގްޒަރީ ުމަސައްކަތް ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ުކުރިން ުދޫކުރުމުގެ އަށް

ޖުލައ31ުުިފްުހައުސިންގުއެންޑްުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރުއަށްުޔަޤީންކުރެއްވުމަށްުއެޓަރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހުންުމިނިސްޓްރީުއޮ
2132ުު ުނޫމަޑިން ުލަފ އަރުވ ފައިވެއެވެ.ުއެހެންނަމަވެސް 32ުުގައި ުހައުސިންގ2132ުުސެޕްޓެންބަރު ުއެއްވެސް ުނިޔަލަށް ގެ

ބިމުެގ332ުުރުންުޖުމްލަުއެުތ ރީޚްގެުނިޔަލަށްުހއ.ުދަްއޕަު،މަވެސްޔުނިޓެއްގެުމަސައްކަތްުއެއްކޮށްުފުރިހަމަކޮށްފައިުނުވިނަ
ުރަޖިސްޓަރީުދޫކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދިންު ުުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުހިން ުސަރުކ ރުން ުުގ )ހ( ުތެރެއިން ުތަކުގެ ުރުފިޔ 323ުޕްރޮޖެކްޓް ުުމިލިއަން ުކުުބޮޑެތިއަށްވުރެ ުހަވ ލު އިރުުރ މަސައްކަތް
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 3223ުުދައުލަތުގެ ުނޭޝަނަލް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުހުށަުއިވެލުއޭޝަންުޓެންޑަރގައިވ  ގެްނުޅައިހަބޯޑަށް

ުދަންނަވަމެވެ.ުށްމަރުމަސައްކަތްުހަވ ލުުކު

ުު)ށ( ުމަޝްރޫޢުމިފަދަ ުފައިސ  ުއެޑްވ ންސް ުުދިނުމުގައިތަކަށް ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ 3221ުދައުލަތުގެ  ގައިުއްދ ވަނަ

ުދަންނަަވމެވެ.ުދިނުމަށްއެޑްވ ންސްުފައިސ ުއަށްވުރެުބޮޑުނުވ ނެުގޮތެއްގެުމަތިންުު%15ވ ގޮތުގެުމަތިންު

ުނ) ުމަޝްރޫޢު( ުބޮޑެތި ުހިންުަތއްމިފަދަ ުުތަކަށްޝްރޫޢުމަު،އިރުގ ރ ވ  ުއަގު ުޖުމްލަ ުއެގްރިމެްންޓުެއނހިނގ ެނ ުގޮތަށް ގޭނެ
ުކު ުމެދުތެރެއިންރުމަށ އި ުުމަޝްރޫއުގެ ުގޮތަކަށް ުނުެޖހޭނެ ުގެންނަން ުބަދަލުތަކެއް ުގިނަ ުބޮޑެތި އެކަށީގެްނވ ުއެއްބަސްވުންތަކަށް

ުދަންނަވަމެވެ.ދިއުމަށްުއެކުުކުރިއަށްުގެންރޭވުންތެރިކަމ 

ުރ  މިު)ރ( ުހިންގުުވ ުމަސައްކަތް ުޤ ނޫމުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ނ47ުްނުގެ ުމ އްދ ގައި ކޮށްފައިވ ފަދަ،ުވަނަ
ުޢަމަލެއްހުއްދަނޫ ުުކޮށްފައިވ ުން ުޤ ނޫނުގެ ުއެ ުބެލެވޭތީ، 48ުުކަމަށް ު)ށ( ުއ އި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުދަށުންވަނަ މިކަމުގައިުުގެ

ުދަންނަވަމެވެ.ުއިހުމ ލުވެފައިވ ުފަރ ތްތަކ މެދުުިފޔަވަޅުުއެޅުމަށް

ު ުަމރުޙަލ )ބ( ުއެކި ުމަސައްކަތުގެ ުހިނގ ފައިވު ިމ ުކަން ުބެލުތަކުގައި ުއިތުރަށް ުގޮތް ުމަްށ ުމަްއސަލަ ކޮރަޕްޝަންު-އެންޓިުމި
ުޅުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ހުށަހެކޮމިޝަނަށްު

ބައެއްުގެތައްުމަރ މ ތުކުރަންޖެހުންު .3  ފްރެންޗްުރެޑްކްރޮސްުއިންުލ.ުގަމުގައިުއަޅ ފައިވު 

ު ުކްރެޑްފްރެންޗް ުލ.ުގަމުގައި ުއިން ުިނމުނ2113ުުރޮސް ުއިމ ރ ތްކޮށް ުގެތައް ުބައެއް ުއަޅ ފައިވ  ުުގައި ަވަނ2132ުުފަހުން
ުުއަހަރ  ުފަރ ތަކަށް ުއެއްވެސް ުޙަހަމައަށް ުގެތައް ުއެ ުނުވ އިުރ، ުވ ލުކޮށްފައި ުގޮތަަކށް ުނުވުމުެގުއެކަށީގެންވ  ބެލެހެްއޓިފައި

2132ުުސަބަބުންުއްުކުރަންޖެހިފައެވެ.ުމިހެންވުމުގެތުތަކެގެތަކަށްުމީުހންުަބދަލުކުރެވުނުއިރުުވަނީުބޮޑެތިުަމރ މ ުސަބަބުންުއެ
ުއަހަރު ުނިވަނަ ުގެ ުފަުހަތްދިހަހަތްުުސަތޭކަު)ތިނ377,585ުްޔަލަށް ުއަށްޑިހަފަހެއް(ުސްހ ސް ުގޭގެުުރުފިޔ ުސަތޭކަ މި

ވ ލުކުރެވުނުއިރުުއެުފަރ ތްތަކ އިުޙަގެތަކުގެުވެރިފަރ ތްތަކ ުުފައިވެއެވެ.ުމިުފައިސ ުމިުކޮށްވ ލުޙަުވެރިފަރ ތްތަކ ުއެޑްވ ންސްކޮށްު
ު ުދެމެދު ުއެއްބަސްވުމުގަމިނިސްޓްރީއ  ުވެފައިވ  ުމަރ މ ތަށްއިވަނީ ުހަފްތ އަކުން ުތިން ުުވ ކޮންމެ ުގޮތުގެުޚަުފައިސ  ުކުރެވޭ ރަދު
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ުހުށަ ުކައުންސިލަށް ުއަތޮޅު ުލ. ުނަރިޕޯޓެއް ުމިުހެޅުމަށެވެ. ުމިުުމަވެސް ުވެރިފަރ ތްތަކުން ކައުންސިލަށްުުރިޕޯޓްތައްުގެތަކުގެ
ުމިނިސްޓްރީހެހުށަ ުފ ހަަގކުރެވުނެވެ.ުންޅިކަން ުނުވ ކަން ުފައިސު ުަކށަވަރުކޮށްފައި ުދޫކުރި ުމިިނސްޓްރީން މިހެންކަމުން
ުވޭކަށްުނެތެވެ.ންުކުރެޤީޔަުޔުންތަކުންގެތަކުގެުމަރ މ ތަށްކަންުމިނިސްޓްރީގެުލިޔެކިުތުގައިެވސްުއެޤީޤަފައިވަނީުހަކޮށްރަދުޚަ

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ުމިު(ުހ) ުުއްގެތަުއެއްބަސްވުމުގައިވ ގޮތަށް ުދިޔަ ުކުރުމަށް ުހޯޚަމަރ މ ތު ުތަފްސީލް ުދުރަދުތަކުގެ ުމަށ އި މިފަަދުމުސްތަޤުބަލުގައި
ުލަކުންުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ޞޫހަރުދަނ ުއުއެކަށީގެންވ ުރޭވުންތެރިކަމ އެކުުމަސައްކަތްތައްު

ުށ) ުުއިމ ރ ތްކުރެވުނު( ުއެއްވެސް ުފަރ ތުންުއަދިުކޮށްހަވ ލުނުުފަރ ތަކ ގެތަްއ ގޮތަކަްށުުއެކަށީގެންވ ުމިނިސްޓްރީގެ
ުނ(ުދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫ)3/2006ުލުންުލިބުމަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުަސބަބުްނުއެުގެތަކަށްުގެއްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމުގެ

ު ުބަޔ ނ47ުުްގެ ުމ އްދ ގައި ުޢަމަެލއްކޮށްވަނަ ުެއުޤ ނޫނުެގުުފައިވ ފަދަ،ުހުއްަދނޫން ުބެލެޭވތީ، ު)ހ(48ުުކަމަށް ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުދަންނަވަމެވެ.ުމިކަމުގައިުއިހުމ ލުވެފައިވ ުފަރ ތްތަކ މެދުުިފޔަވަޅުުއެޅުމަށްުށުންގެުދައ އިު)ށ(ު

ު ުަމރުޙަލ )ނ( ުއެކި ުމަސައްކަތުގެ ުހިނގ ފައިވު މި ުކަން ުބެލުތަކުގައި ުއިތުރަށް ުގޮތް ުމަށް ުމަްއސަލަ ކޮރަޕްޝަންު-އެންޓިުމި
ުހުށަހަޅުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ކޮމިޝަނަށްު

ފައިސު ުތްތަކ އިުތަކުގެުވެރިފަރ ުގެުުއެުު،ކޮޅުފުށިންުގެއްލުންުލިބުނުުބައެއްުގެތަކުގެުމަރ މ ތަށްއ އިުގުޅިގެންުމ.ުުސުނ މީު .4
 ުުނުވުންުހިނގިުޚަރަދަށްކަންުޔަޤީންކޮށްފައިުުޙަވ ލުކުރެވުނީުޙަވ ލުކުރިއިރުުފައިސު 

ުއަހަރ2114ުު ުއެރިުގެވަނަ ުމަހުގައި ުމ.ުސުނ މީުޑިސެންބަރު ުގުޅިގެން ުުއ އި ުބައެއްކޮޅުފުށިން ެގތަކުެގުުގެއްލުްނުލިބުނު
ު ުފައިސ  ުވެރިފަރ ތްތަކ  ުގެތަކުެގ ުއެ ުުހިރު ،ފައިވ ިއރުކޮށްވ ލުޙަމަރ މ ތަށް ުިލބިފައި ުގެތަކަށް ުއެ ުފަރ ތުްނ މިނިސްޓްރީގެ

ު ުުއެުއަދިުލައިބަނުގެއްލުން ުކަށަވަރުޚަުފައިސ  ުކޮންކަމަކަށްކަން ުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުންކޮށްރަދުކުރެވުނީ އ އިުުރީމިނިސްޓްު،ފައި
ު ުފަރ ތ އިޙަފައިސ  ުުދެމެދުުވ ލުކުރެވުނު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުެގ ުމަތިނ3222ުްދައުލަތުގެ ުގޮުތގެ އެއްބަސްވުމެްއުުގައިވ 

ުމި ުގޮތުންުހެދިފައިވ އިރު، ުުއެއްބަސްވުމުގައިވ  ުކޮންމެ ުހިނގަުމންދ އިރު ުމަރ މ ތ1ުުމަރ މ ތު ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުގެހަފްތ އަކުްނ
ު ުފައިސ  ުގޮތުގެޚަމަސައްކަތަށް ުުރަދުކުރެވޭ ުރިޕޯޓް ުހޯދ ފައިތަފްސީލު ުމިގޮތުންުކަުއންސިލްތަކުން ުފ ހަގަކުރަމެވެ. ު،ނެތްކަްނ

ު ުމ. ުފައިސ  ުގެތަކަށް ުލިބުުނ ުގެއްލުން ުޚަކޮޅުފުށިން ުއެނގެންނެތި ުތަފްސީލު ުގޮތުގެ ުއަހަރ2132ުުރަދުކުރި ގައިުވަނަ
ުވެ.ުވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެއިކޮށްފަރަދުޚަުސް(ުރުފިޔ )ނުވަުސަތޭކަުއަށްޑިހަުހ 980,000ު

ު ުއެއްބަސްވުމުގައިވ ، ުވެވުނު ުދެމެދު ުމިނިސްޓްރީއ  ުވެރިފަރ ތްތަކ އި ުގެތަކުގެ ުކުރަންޖެހިފައިވ  ުފައިސ ުމަރ މ ތު މަރ މ ތަށް
ުރިޕޯޓްޚަ ުގޮތުގެ ުކުރެވޭ ުުރަދު ުފައިސ  ުފަރ ތްތަަކށް ުއެ ުމަރ މ ތަށް ުއަސްލުުނުހޯދ  ުހިނގި ުމަރ ތަމަށް ހަވ ލުކޮށްފައިވުމަކީ

 ރަދުވުންުމަގުފަހިވ ނޭުކަމެކެވެ.ޚަރަދަށްވުރެުއިތުރަށްުފައިސ ުޚަު

 

ު
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10 ގެ  12 ސަފުހާ  

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުކު)ހ( ުހަވ ލު ުފައިސ  ުގޮތުގައި ުބަދަލުެގ ުފަރ ތްތަކަށް ުއެުރ ުއެކި ުމިނިސްޓްރީން ުބެނރަުންތަންތަުއިރު މަށްފަުހުލުގަޅަށް
ުދޫކު ުފައިސ  ުދޫކުރުބޭނުންވ ވަރަްށ ުފައިސ  ުއެ ުހ ޞިުރިމަށ އި ުރަުލްމަްގޞަދު ުބެނކުރެޭވތޯ ުފައިވު ޮކށްު،މަށ އިލުަގޅަށް

ުުދަންނަވަމެވެ.ޓްތައްުތަންފީޒްުކުރުަމށްުއެގްރިމެން

ުމިުު)ށ( ުުއްގެތަުއެއްބަސްވުމުގައިވ ގޮތަށް ުދިޔަ ުކުރުމަށް ުހޯޚަމަރ މ ތު ުތަފްސީލް ުދުރަދުތަކުގެ ުމަށ އި މިފަަދުމުސްތަޤުބަލުގައި
ުލަކުންުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުދަންަނވަމެވެ.ޞޫހަރުދަނ ުއުއެކަށީގެންވ ުރޭވުންތެރިކަމ އެކުުމަސައްކަތްތައްު

އެކަށީގެންވ ުގޮތަކަށްުބަލ ފައިުނުވުމުގެުުނިސްޓްރީގެުފަރ ތުންމަރ މ ތުުކުރެވުނުުގެތަކުަގއިުކޮށްފައިވ ުމަސައްކަތްތައްުމި(ުނ)
ުޚަރަދުކަްނުުސަބަބުން ުކުރަންޖެހުނު ުގެތަކަށް ުއެ ުއަސްލު ުފައިސ އަކީ ުޖުމުލަ ުހޭަދކުރެވިފައިވ  ުެގތަކަށް އެ

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫުނ ުޤ ނޫ)3/2006ުކަށަވަރުކޮށްފައިނުވުމަކީ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގެ ުމ އްދ 47ުނު( ގައިުވަނަ
ު، ބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދަ ުޢަމަލެއް ުހުއްދަޫނން ުއެ ުބެލެވޭީތ، ުކަމަށް 48ުުޤ ނޫނުގެ ު)ށ( ުއ އި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުދަށުންުވަނަ ުގެ

ުދަންނަވަމެވެ.ުމިކަމުގައިުއިހުމ ލުވެފައިވ ުފަރ ތްތަކ މެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށް

ު ުމަރުޙަލ )ރ( ުއެކި ުމަސައްކަތުގެ ުހިނގ ފައިވ މި ުކަން ުބެލުތަކުގައި ުއިތުރަށް ުގޮތް ުމަށް ުމައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންު-އެންޓިމި
ުހުށަހެޅުމަށްުަދންނަަވމެވެ.ކޮމިޝަނަށްު

ޚިލ ފަށްުދޫކޮށްފައިވުންުުގެު.އެސް.އައި.ޕީުޕްރޮޖެކްޓްތަކުުޕީު .5 ގަވ އިދު  ުރިޓެންޝަންުފައިސު 

ުލިޔުމެއްުުކޮންޓްރެކްޓަރުުކުރުމަށްމަސައްކަތް ުނިންމ ފައިވ ކަމުގެ ުމަސައްކަތް ުފެންވަރަށް ުއެއްބަްސވެވުނު އެއްބަސްވެފައިވ ގޮތަށް
ު ުފައިކޮށްތައްޔ ރު ުނިމިފައިވ  ުދޫކުުކަށްޕްރޮޖެކްޓްތަނުވ އިރު ުފައިސ  ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ރިޓެންޝަން މީގެުުއަދިުރަމުންދ ކަން

ުދޫކު ުފައިސ  ުރިޓެންޝަން ުނިންމުމަށްފަހު ުމަސައްކަތް ުގަވ އިދުުއިރުރ އިތުރުން ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އ އ3241ުުިގެ
ނޑައަުއެއްގޮތަށް ުކަ ުބަހައްޓަން ުފައިސ  ުއެުރިޓެންޝަން ުވ ނަމަ ުކަމެއް ުޖެހޭ ުރަނގަޅުކުަރން ުހަމަވުމަށްފަހު ުމުއްދަތު ޅ ފައިވ 

ުރިޓެްނޝަން ުަކށަވަރުނުކޮށް ުރަނގަޅުކުރިކަން ުދޫކުުކަންކަން ުމަސައްކަްތުުރ ކަންަފއިސ  ުމިގޮތުން ފ ހަގަކުރެނުވެ.
ުގދ. ުތެރޭގައި ުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުފަިއސ  ުރިެޓންޝަން ުސ.ުގައްދޫުނިންމުމަށްފަހު ުހ ބަރުކޮންސްޓްރަކްޝަން،

ުގދ. ުޕްރޮޖެކްޓް، ުހ ބަރ ުހއ.ުގަން ުރީކޮންސްޓްރަކްޝަން، ުހ ބަރ ުުފަރެސްމ ތޮޑ  ުދެކުނު ުގިރުންުދިއްދޫ ސަރަހައްދު
ުއިތުރުހިމ ޔަތްކުރު ުޕްރޮޖެކްޓ އި ުޕްރޮޖެކްޓްުއްގެހ ބަރ1ުެުމުގެ ުދޫކުރި ުރިޓެންޝަނަށް ުަހތަރުު 6,454,879ެގ ުމިލިއަން )ހަ

ުފަންސ  ުހަތްދިހަނުވަެއއް(ސަތޭކަ ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުމަސައްކަތްުުރުފިޔ  ސްހަތަރު ުކޮްނޓްރެކްޓްގައިވ  ހިމެނެއެވެ.
ުއެ ުގޮތަށް ުކަުއެއްބަސްވެފައިވ  ުނިންމި ުޔަފެންވަރަށް ުޤީމުގެ ުފެންވަރަްށުންކަން ުކޮންޓްރެކްޓްގައިވ  ުސަބަބުން ނުހޯދުމުގެ

 ފުރުޞަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.މަސައްކަތްުނުނިމެނީސްުއިމ ރ ތ އިުހަވ ލުވުމުގެު
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11 ގެ  12 ސަފުހާ  

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ނޑައަޅ ފައިވ 3241ުުދައުލަތުގެ ުކަ ުބަހައްޓަން ުފައިސ  ުރިޓެންޝަން ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގައި
ުކަމެއް ުރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ުކުރިން ުދޫކުރުމުގެ ުފަިއސ  ުއެ ުހަމަވުމަށްފަހު ުރަނގަޅުކުރިކަްނުުމުއްދަތު ުކަންކަން ުއެ ހުރިނަމަ

ުކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުުމެނުވީުރިެޓންޝަންުފައިސ ުދޫނުކުރުމަށްުަދންނަވަމެވެ.

ދޫުުނުކޮށްުންުޤީުސައްކަތްުނިންމިކަންުޔަުމަު .6 ުފައިވުންުުކޮށްުފައިސު 

ުުމިނިސްޓްރީން ުކުރުވ  ުދޫކުރ އިރު ުފައިސ  ުމަސައްކަތްތަކަށް ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 3223ުުދައުލަތުގެ ުވ ގޮތަށް ުއެުގައި
ު ުޙަމަސައްކަތް ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުފެންވަރަށް ުއެ ުމުއްދަތަށް ުޔަޙަވ ލުކުރެވުނު ުނިންމ ފައިވ ކަން ުފަރ ތުން ންުޤީވ ލުކުރުވި

ުނުވ  ުހަމަޖައްސ ފައި ުމިނިސްޓްރީގަިއ ުގޮތެއް ުކުރެވޭނެ ުފ ަހގަކުރެވުނެވެ. ުކަން ުސ މްޕަލްތަކުގެުމިގޮތުން ުނެގުނު އޮޑިޓްަގއި
)ފަންސ ސްުހަތަރުުހ ސްުހަުސަތޭކަުނުވަދިހަުއަށެއް(ުރުފިޔ ގެުމަސައްކަތްތައ54,698ުުްމަސައްކަތުްނ1ުުތެރޭގައިުތަފ ތުު

ުށްުފައިސ ުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ނިންމިކަންުޔަޤީންުނުކޮ

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

މަސައްކަތްުއެގްރިމެންޓްގައިވ ުުވަނަުމ އްދ އ ުއެއްގޮތަށްުމަސައްކަތްުނިންމުމުންުއ3223ުެގަވ އިދުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުޔަ ުިނންމ ފައިވ ކަން ުޤީގޮތަށް ުޢަމަލުކުރުމަްށުްނ ުއެއްގޮތަށް ުއުޞޫުލތަކ  ުއެ ުއެކުލަވ ލ  ުމިނިސްްޓރީން ުއުޞޫލުތަކެއް ކުރެވޭނެ

ުދަންނަވަމެވެ.

އެއްގޮތަށްުބަލަހައްުމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެުރުމުދު ހަު .7 ުފައިުނުވުންުޓ ުގެުގަވ އިދު 

ުރަިޖސްޓްރީމިނިސްޓް ުހަރުމުދަލުގެ ުމ ލިއްޔަތުުރީގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގެ ުޮގަތށ7ުުްބ ބުު ގެ ުއަޕްޑޭޓްކޮްށުގައިވ  ފުރިހަމައަށް
ުބަލަހައްޓ  ުރަޖިސްޓްރީގައި ުއަގު ުހަރުުމދަލުގެ ުބައެއް ުމިގޮތުން ުފ ހަގަުކރަމެވެ. ުނުވ ކަން ުުހިމަނ ފައިފައި އަަލްށުނުވ ކަމ އި،

ު ުނުދ ކަމ އި ުވައްދަމުން ުރަޖިސްޓްރީއަށް ުގަވ އިދުން ުތަކެތި ުބަދަލުގަނެވޭ ުގެނެވޭ ުއަނެއްތަނަްށުހަރުމުދަލަށް ުއެއްތަނުން ތަކ އި
ު ުނެތްކަމ އި ުފެންނަން ުރަޖިސްޓްރީން ުަތފްޞީލު ުމުދަލުގެ ުގިނަބަދަލުކުރެވޭ ުހުރި ފަިއުހ ޖަުބަރުންނަުކޯޑުުުމދަލުަގއިުތަނުގައި

ުުކުރެވުނެވެ.ނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަ

ދިންު ުގޮތްުއިޞްލ ޙްކުރަންުލަފު 

ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްު)މުދ ުހުރިތަން،ުލިުބނުުތ ރީޚް،ުއަުގުުއ އިުއެއްގޮތަށ7.01ުްގެުގަވ އިދުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތު
ުއެނގޭ ުބަދަލުތައް ުގެނެވޭ ުފަހުން ުއަދި ުއެއްގޮތަށް ުއެއ އި ުބެލެހެއްޓުަމށ އި ުހަރުުގޮތަށް(ުލިޔެ ުހުރި ުތަނުގައި އަހަރުުނިމުނުއިރު

ުމުދަލު ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުހިމެނުމަށް ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއަގު ުގެ ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއަދިުުގ7.11ުެދައުލަތުގެ ު)ރ(
ުހުންނަންޖެހޭ ުތަނުގައި ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ުއެއްފަހަރުުު)ބ( ުއަހަރަކު ުލަސްވެގެން ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ހުރިހ 

 ރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ބަޔ ންކުުއްރެއްވ ނަމަުއެކަމ މެދުުނިންމިގޮތެއެއްވެސްުއުނިއިތުު،ޗެކުކޮށް





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

info@audit.gov.mv :ްއީމެއިލ
www.audit.gov.mv


