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އާުގުޅިގެންުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓްުއޮތޯރިޓީުއިންުކުރިުޚަރަދުތަކުގ19ުުެ-ކޮވިޑް
ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 އަށ2020ުުްޖޫނ30ުުްއިންުފެށިގެނ2020ުުްޖަނަވަރ01ުުީ

 ތަޢާރަފުު.ުހ

އާުގުޅިގެންުކޮންމެުކުއާޓާއެއްގައިުކުރާުޚަރަދުތަކާއިުހިލޭުއެހީއާއިުދަރަނީގ19ުުެ-ދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުންުކޮވިޑްު،އޮޑިޓަކީު މި
ނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރު، އެުނިންމުމާުއެއްގޮތަށްު،ސްކޮށްފައިވާތީގައިުފ2020ުާމެއ20ުުިުއޮޑިޓެއްުކުރުމަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުން

ކުއާޓާގައިުކޮށްފައިވާުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީ،2ުުވަނަުއަހަރުގެުފުރަތަމ2020ުުައާުގުޅިގެނ19ުުް-ޓްުއޮތޯރިޓީންުކޮވިޑްމެނޭޖްމަން
ުގަވާއިދާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤާނޫނާިއ ުމާލިއްޔަތުގެ ުފިނޭންސްއިްނ19ުު-ކޮވިޑްު،ދައުލަތުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގުޅިގެން އާ

ުސަރކިއުލާތަކާ ުބެލުމަށާއިނެރެފައިވާ ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވާއިދުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުއެކަމާގުޅުންހުރި ުޙާލަތަށްުު،އި ުކުރުމުގައި ޚަރަދު
)އޮޑިޓްުޤާނޫނު(ުގ2007/4ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުުު،ރިއާޔަތްކޮށްުދައުލަތަށްުއެންމެުފައިދާުހުރިގޮތަށްުޢަމަލުުކޮށްފައިޭވތޯުބެލުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުުއަސާސީގެު ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިާވ213ުުދަށުންުކޮށްފައިވާުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެކެވެު.
އެކު،ުއިޞްލާޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުގޮތުގެުމަތިންުމިުރިޕޯޓްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމާ

ުއިތުރުންު ުހުށަހެޅުމުގެ ުމުއައްސަސާތަކަށް ުދައުލަތުގެ ުގުޅޭ ުކަމާ ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ފާހަގަކުރެވުނު
ުގައިުމިުރިޕޯޓުުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.audit.gov.mvwwwުު.ރައްޔިތުންނަށްުފެންާނނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

އާުގުޅިގެންުޚަރަދުުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުބަޖެޓާއިުއ19ުުެ-އޮތޯރިޓީގެު"ކޮވިޑްުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓްމިުރިޕޯޓާއެކުު
 ފައިސާުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔާން"ުހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިވާުކަންތައްތައްުނޭަޝނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓްުއޮތޯރިޓީއާުހިްއސާކުރެވިފައިވާކަންުފާހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވިފަ
ުދެއްވިުއެއްބާރުލެއްވުމަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުއިދާރާއިންއޮޑިޓްކުރުމުގައިުއެު
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ުއޮޑިޓްުސްކޯޕްު.ުށ

ނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓްުއޮތޯރިޓީގެުބަޖެޓުންނާއި،ުއެުއިދާރާއިްނުު،ޅިގެންގުއ19ުުާ-މިުއޮޑިޓުގައިުބަލާފައިވާނީ،ުކޮވިޑް
ުަފންޑް"ުއިންު ުޓްރަސްޓް ު"ޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްަމންޓް ުފުރަތަަމުެދުކުއާޓަރުގައ2020ުިބަލަހައްޓާ ުއަހަރުގެ ެޖނުއަރ1ުުީު)ވަނަ

2020ުު ުނިޔ2020ުަޖޫނ30ުުްން ުޚަރަދުތަކާގެ ުމުލަށް(ުކޮށްފައިވާ ުއެ ުލިބިފައިާވުއްދަތުގައިުއެުއިދާރާއަށްުތަކެތީގެުގޮއި ތުގައި
 ހިލޭުއެހީއެވެ.ު

ުގެންގޮސްފައިވާގޮތްުުކުރިޔަށްުުއޮޑިޓްުުހަމަތަކާއިުުގެންގުޅެފައިވާުުކުރުމުގައިުުއޮޑިޓްު.ުނ

އިންު (INTOSAI) މިުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވާނީުއިންޓަރނޭޝަނަލްުއޮގަނައިޒޭަޝންުއޮްފުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަންސް
 (ުއަސާސަކަށްުބަލައިގެންނެވެ.ISSAI 4000ުޝާއިއުކޮށްފައިވާު"ކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްުސްޓޭންޑަރޑް"ު) ނެރެ

މެނޭޖްމަްނޓްުއޮތޯރިޓީ، މިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގެންދިއުމުގައި ިއުންުބައެއްުމުއައްސަސާތަކާހެިނހެދައުަލތުގެުއެުއާއިުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަުރ
އެުތަންަތނުގެއޮޑިަޓށްުުކުންފުނިތަކުން ރިުފަރާތްތަކުންުމަޢުލޫމާުތުހުކަމާުގުޅުންުުފޯރުކޮށްިދންުލިޔެކިއުންތައްުަބލައިުދިރާސާުކުރެވުި،

ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންަކމާއިުއަދިުމިުރިޕޯޓުގައިުހިމަނާަފއިވާ އަދަދުތަކުގެުޞައްޙަކަްނުުސާފުކޮށްފައިުވާނެއެވެ.ުއަދިުމި
ު،އުންތަކާއިުކޮމެންޓަށްުިބނާކޮށްންުހުށަހަޅާފައިވާުލިޔެކިއެުފަރާތުު،މެނޭޖްމަންޓާއިުހިއްސާކުރެވިުގެތޯރިޓީއެުއޮކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިު

 އޮޑިޓުުރިޕޯޓަށްުގެންނަންޖެހޭުބަަދލުތައްުގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

ު  

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


 

 
 

އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެުު،ޣާޒީުބިލްޑިންގ، އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް  
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mvު:ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 3ގ18ުުެޞަފުޙާު

 އާުގުޅޭުމާލީުހިސާބުތައ19ުުް-ކޮވިޑްު.ުރ

ުބަޖެޓާއިުއެުފައިސާުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔާންުއާުގުޅިގެންުޚަރަދުުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނ19ުުު-ކޮވިޑްު
ުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓްުއޮތޯރިޓީު

 ގެުނިޔަލަށް(2020ުޖޫނ30ުުްއިންުފެިށގެނ2020ުުްޖަނަވަރ01ުުީ)

ުތަފްޞީލްު ޢަދަދުު)ރުފިޔާއިން(
ު  
 ނުުފައިސާުލިބުު 

873,362,767ު  ދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުލިބުނުުފައިސާު

84,056,396ު ުލިބުނުުފައިސާުުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުޓްރަސްޓްުފަންޑަށް

957,419,164ު ުލިބުނުުފައިސާގެުޖުމްލަު

ު  

 ކުރެވުނުުޚަރަދުު 

19,270,145ު ުދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދުު

84,056,396ު 1ުރިޒާވްުސްޓޮކެއްުބެލެހެއްޓުމަށްުސްޓޭޓްުޓްރޭޑިންގުއޯގަނައިޒޭޝަނަށްުދިންުފައިސާު

35,886,412ު
ސްޓްުހައުސްތަކުގައިުކަރަންޓީނު/ުއައިސޮލޭޝަންުފެސިލިޓީތަކަށާއިުފްރަންޓްލައިންގައިުމަސައްކަތްކުރިުފަރާތްތައްުގެ

ު(މޮޑޭޝަންުއެކޮހުރުމުގެުޚަރަދުު)
23,019,218ު ުކެއުމުގެުޚަރަދުުފެސިލިޓީތަކުގެު

ުސާފުކުރުމާއި،ުދޮވުމުގެުޚަރަދުު 2,845,686

14,599,085ު  2ގުދުރަތީގޮތުންުލިބޭުގެއްލުމަށްުފައިސާއިންުދޭުއެހީު

ުބަދަލުުކުރުމުގެުޚަރަދު(ުމާލެުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީު)މެޑިކަލްުފެސިލިޓީއަކަށްުއިމާރާތްުހުޅު 4,687,967

ުމަށް(ލްސްުއަދިުހަރުމުދާުގަތުލްުއެކްއިޕްމަންޓާއިުކޮންސިއުމަބަމެޑިކަުހުޅުމާލެުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީު) 19,490,924

ުއެޅުމުގެުޚަރަދުުުތެޔޮފެސިލިޓީތަކަށާއިުއުޅަނދުފަހަރުތަކަށްު 13,508,133

ުބިދޭސީންުއައިސޮލޭޓްުކުރުމާއިުކަރަންޓީންުކުރުމަށްުގުޅީފަޅުގައިުޤާއިމުކުރިުފެސިލިޓީު 9,252,058

                                                           
 

މެމޮރަންޑަމްުސޮއިކުރެވުނުުުވަނަުދުވަހުުއެސް.ޓީ.އޯއާއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއާުއެކ2020ުުުމާރިޗ12ުުްއެސް.ޓީ.އޯުމެދުވެރިކޮށްުރިޒާވްުސްޓޮކެއްުގާއިމުކުރުމަށްު 1
ުއަންޑަސްޓޭންޑިންގު)އެމް.އޯ.ޔޫ( ުއެސް.ޓީ.އޯއަށްުއޮފް ުދަށުން ުުފައިސާުގެ ުބޭނުންކުދޫކޮށްފައިަވނީ ުކާބޯތަކެއްޗާިއ،ުއާންމުކޮން ުބޭރާ ުބޭޒަރޫރީ ުަތކެތީެގުނުންތަކަށް ނުންުކރާ

 ުއްސަުއޮޑިޓްގައިުބެލުމަށްުހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.ޚާއަދިުމިުޚަރަދުތަކާުގުޅޭުކަންކަންުއެސް.ޓީ.އޯގެުުމުކުރުމަށެވެ.ސްޓޮކެއްުގާއި

ުޚަރަދު 2 ުޚަރަުދތަކެއްމި ުކޮށްފައިވާ ުދިނުމަށް ުއެހީ ުފައިސާގެ ުޚަރަުތަކަކީ ުއެކި ުއެކި ުކުރަންޖެހޭ ުގުޅިގެން ުއޮޕަރޭޝަނާއި ުނަމަވެސް، ުބަޖެޓުުނޫނެވެ. ުމި ުކޮްށފައިވަނީ ދުތައް
ެގުތުމުގެުޚަރަދާއި،ުދަތުރުުފަތުރުގަސްުކޯޑުންނެވެ.ުމީގެުތެރޭގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުހިމެނެނީުފެސިލިޓީތައްުގާއިމުކުރުމަށްުކުރެވުނުުޚަރަދާއި،ުމެޑިކަލްުކޮންސިއުމަބަލްު

ުުޚަރަދާއި،ުހުރުމުގެުޚަރަދުުހަރުމުދާުހޯދުމުގެުޚަރަދުުހިމެނިފައިވެއެވެ.
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6,736,248ު ުލްސްުމެޑިކަލްުކޮންސިއުމަބަ

1,527,799ު ުއެހެނިހެންުޚަރަދުު

234,880,071ު ުޚަރަދުގެުޖުމުލަުކުރެވުނުު

722,539,093ު ުކަނޑައެޅުނުުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކުރެވުނުުފައިސާުކަނޑައިުބާކީު

ސޮފްޓްެވއަރަގއިު ންުގެްނުގޅޭުސެޕްފްުފިޭނންސްުއިަދުއލަތުގެުމުައއްަސސާތަުކގެުހިސާުބތައްުބެެލހެއްޓުމަށްުމިިނސްޓްރީުއޮު،މިުޚަރަދުތައްުެދއްކިަފއިާވނީނޯޓުް:
 .ުގައިުަނގާފަިއވާުިހސާބުތަުކގެުަމއްޗަށްުބިނާކޮެށވ2020ުެޖުލައ02ުުިު،ކޮށްފައިވާުގޮތަށްުަބދަލެއްުުނގެނެސްުޚަަރދުތައްުޯޕސްޓުު

ު  
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 ބ.ުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްު

 ކަންކަންުުފާހަގަކުރެވުނުުުހަމަޖެއްސުމުގައިުުއެކަމަޑޭޝަންު .1

ކަތްކުރާުގެންުކަރަްނޓީނުުކުރަންޖެހޭުފަރާތްތަކާއިުއެަކހެރިުކުރަންޖެހޭުފަރާްތތަކާއިުފްަރންޓްލައިންގައިުމަސައްއާއިުގުޅ19ުި-ކޮވިޑް
މާލެުއާއިުހުޅު މާލޭގެުގެސްޓްުހައުސްތަކުގެުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިންުބައެއްުފަރާތްތަކަށްުއެކަމަޑޭޝަންުހަމަުޖެއްސުމަށްުރިސޯޓުތަކާއުި،

އަށްުސަތޭކަުުތިރީސްުފަސްުމިލިއަންު)35,886,412ުގެުނިޔަލަށް،ުޖުމުލ2020ުުަޖޫނ30ުުްއިންުކުއްޔަށްުހިފިުތަންތަނަށްުތެރެ
ުގުޅިގެންުފާހަގަކުރެވުނުުއެކަމަޑޭޝަންއަށްުކުރިުޚަރަދުތަކާއިރުފިޔާުޚަރަދުުކޮށްފައިވެއެވެ.ުުހާސްުހަތަރުސަތޭކަުބާރަ(އަށްޑިހަުހަު

ުުއެވަނީއެވެ.ކަންތައްތައްުތިރީގައިު

ވުމެއްުޑޭޝަންުހަމަޖެއްސިުގެސްޓްހައުސްތަކާއިުއެކުުއެއްބަސްމޮއްދުންުއެކޮހަގެުއޮޕަރޭޝަނާުގުޅިގެންުމާލެުސަރ19ުަ-ކޮވިޑް 1.1
 ުތައްޔާރުކޮށްފައިުނެތުން

ުގުޅ19ުި-ކޮވިޑް ުއޮޕަރޭޝަާނއި ުމި ުއަދި ުަފރާތްތަކާއި ުމަސައްކަތްކުރާ ުފްރަންޓްލައިންގައި ުއޮޕަރޭޝަން ުގެގެ ހަރަކާތްތެރިވިުން
ރުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޑޭޝަންުހަމަޖައްސާފައިވާއިުގެސްޓްހައުސްުތަކުގައިުއެކޮމޮއެހެނިހެންުފަރާތްތަކަށްުމާލެއާއިުހުޅުމާލޭގެ

ވެ.ުވާކަންުފާހަގަުކުރަމެނުތައްޔާރުކޮށްފައިުވަނަުމާއްދާަގއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުގެުަމތިްނުއެއްބަސްވުމެއ10.52ުުްގަވާއިދުގެު
ުވަނީު،އަދި ުބައިތިްއބާފައި ުމީހުން ުގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ުފަރާ، އެ ުމަސައްކަތްކުރާ ުލައިންގައި ުއެކަމަޑޭޝަްނުފްރަންޓް ތްތަކަށް

މަށްު"ޚިދުމަތާއިުތަކެއްޗަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުރޭޓަށްުކުއްޔަށްުދިނުމަށްުއެުގެސްޓްހައުސްތަކުންުއެއްބަސްވެފައިވާތީކަުހަމަޖެއްސުމަށް
ުފޯ ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އެދޭ ުތަކުގައި ުފަރާތްތަކަ، ނަމަވެސްުމް" ުމަސައްކަތްކުރާ ުލައިންގައި ުއެކަމަޑޭޝަންުފްރަންޓް ށް

ު ު ވަކިހަމަޖެއްސުމަށް ުކަނޑައަޅާފައިވާކަން ުރޭޓެއް ުކިޔުމުން ުލިޔެ ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން ުގޮތުގައިުޑޭޝަންއެކަމައެގެން ުގެ
16,737,338ުޖުމްލަުސްއަކަށްުގެސްޓްުހައ34ުުުގެުނިޔަލަށ2020ުްުޖޫނ30ުްުގެސްޓްުހައުސްުތަކުގައިުމީހުންުބޭތިއްބުމަށް

ރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ ގެސްޓްުހައުސްތައްު)ސޯޅަުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުތިރީސްުހަތްުހާސްުތިންުސަތޭކަުތިރީސްުއަށެއްު( .ު
ުފަރާތުން ުދެ ުޖެއްސުމުގައި ުހައުސްތަގެސްުުއެއްބަސްވުމެއްުތައްޔާރުކޮށްުސޮއިކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންުއެކިހަމަ ކުންުޓް

ުޖެހެނީ ުކަންުފޯރުކޮށްދޭން ުރޭޓެއްގަިއ ުކޮން ުޖެހެނީ ުފޯރުކޮށްދޭން ުޚިދުމަތް ުއެ ުޚިދުމަތްތަކެއްކަމާއި ުނެތްކަންުކޮން ުއެނގެން
ުއެކި ުއެހެންކަމުން، ުތަކުންުފާހަގަކުރަމެވެ. ުވާކަމާއިުގެސްޓްހައުސް ުބިލްކޮށްފައި ުރޭޓުން ުއަދިުުލޯންޑްރީު،އެކި ސާރވިސް

ުބެޑް ުޗާޖުު،އެކްސްޓްރާ ުޕާސަން ުުއެކްސްޓްރާ ުޚިދުމަތްތަކަށް ުއިތުރު ުބައެއް ުފަދަ ުޚަރަދުދައުލަތުން ކުރަންޖެހުނުކަންުުއިުތރު
ުބޭނުންކުރެުފާހަގަކުރަމެވެ. ުދައްކަންވާނީ ުފައިސާ ުޙާލަތުގައި ުހަދާފައިނުވާ ުކޮޓަރިތައްުއަވުނުުޮކޓަރީގެުއެއްބަސްވުން ުއެ ދަދަށް

ުބޭނުންކުރެވުނުުމުއްދަަތށްކަމުގައިުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.
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 6ގ18ުުެޞަފުޙާު

ުގެސްޓްހައުސްތަކުގައިުތިބިުފަރާްތތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުކަށަވަރުނުކޮށްުބިލުތަކަށްުފައިސާުދައްކާފައިވުންު 1.2

ލުތަކަށްުެއން.ޑީ.އެމް.އޭުބިފްރަންޓްލައިންގައިުމަސައްކަތްކުރިުފަރާތްތަކުގެުއެކަމަޑޭޝަންުހަަމޖައްސާފައިވާުގެސްޓްުހައުސްތަކުގެު
ތައްުކުއްޔަށްުހިފާފައިވާުކުއްޔަށްުހިފާފައިވަނީުކިތައްުކޮޓަރިކަމާއި،ުއެކޮޓަރިއިންުފައިސާުދައްކާފައިވަނީުގެސްޓްުހައުސްތަކުންު

ުފާހަގަުކރެވުނެވެު،މުއްދަތާއި ުނުކޮށްކަން ުކަށަވަރު ު)އޮކިއުޕަންސީ( ުކޮންބައެއްކަން ުިތީބ ުއެތަންތަނުގައި ުމިގޮތަށްު. އަދި
ުގެސްޓް ުކުންފުނިުހަމަޖައްސާފައިވާ ުވިޔަފާރި ުދައުލަތުގެ ުއިދާރާތަކާއި ުއެކި ުދައުލަތުގެ ުޖަމިއްޔާތަކުގެުތަހައުސްތަކުގައި ކާއި

ުތިބިކަންުފާހަގަުކުރެވުނެވެ.ުއެކިުދުވަސްވަރުގައިުުމުވައްޒަފުން

ުފްރަންޓްލައިންގަިއުމަސައްކަތްކުރި ުއޮފީހުން، ުއިދާރާތަކުުމި ުއިތުރަށްމައުލޫމާުންބައެއް ުހޯދައިގެން ުބައެއްުުތު ުބެލުމުން، ބެލި
އްދަތަށްވުރެުއިތުރަށްުމުބޭނުްނކުރިުކޮޓަރިުގެސްޓްހައުސްތަކުގައިުބޭނުންުުނކުރާުކޮޓަރިތަކަށްުފައިސާުދައްާކފައިވާކަމާއި،ުއަދިު

ު ުކުރެވުނެވެ. ުފާހަގަ ުދައްކާފައިވާކަން ުއިދާރާުނަމަވެސް،ފައިސާ ުކަށީގެންވާގޮތަށްުއެުވެސްއެން.ޑީ.އެމް.އޭއިންުތަކުންނާއިއެ
ނެގަނެވޭގޮތްުވަނީުދަދުުދެދައްކާފައިވާުފައިސާގެުޖުމްލަުއަުސަބަބުްނ،ުއިތުރަށްމައުލޫމާތުުބަލަހައްޓާފައިުނެތުމުގެުުއޮކިއުޕަންސީ
ުުނުވެފައެވެ.

ވަަނ31ުުއިދު"ުގެުމީގެުއިތުރުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމުގެު"ދިވެހިރާއްޖޭގައިުޓޫރިސްޓްުގެސްޓްހައުސްުހިންގުމާބެޭހުގަވާ
ޔަންވާނެކަމަށާއިުކޮންމެުލިޓޫރިސްޓްުގެސްޓްހައުސްގައިުބައިތިއްބާުހުރިހާުމީހުންގެުމައުލޫމާތުުގެސްޓްުރަޖިސްޓްރީގައިުގައިުމާއްދާ

ުގެސް ުމަޢުލޫމާތު ުމީހުންގެ ުކުރި ުއައުޓް ުޗެކް ުއަދި ުޗެކެއިން ުގެސްޓްހައުސްއަށް ުދުވަހަކު ުއެ ުރަޖިސްޓްރީގައިުދުވަހަކުވެސް ޓް
ގެސްޓްހައުސްތަކުންުގެސްޓްުހައުސްގައިުބަހައްޓާހިމަނަންޖެހޭނެކަަމށްުބަޔާންކޮ ނަމަވެސުް، ފައިވާުފްރަންޓްުލައިންެގުށްަފއިވެއެވެު.

 މެވެ.ުމުވައްޒަފުންގެުމައުލޫމާތާއިުޗެކްއިންުއަދިުޗެކްއައުޓްުމައުލޫމާތުުބަލަހައްޓާފައިނުވާކަންުާފހަގަކުރަ

ުމުވައްޒަ ުއިދާރާތަކުގެ ުއެކި ުދައުލަތުގެ ުގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ުއެބިލްތަަކށް ުނަމަވެސް ުތިބި ުއިންއެން.ޑީ.ފުން ފައިސާުުއެމް.އޭ
ު ުގެންގޮސްފައިވަނީ ުދައްކަމުން ުއިދާރާތަކުން ުއެ ުޚިދުމަެތއްކަން ުލިބިފައިވާ ުޚިދުމަތަކީ ުނުކޮށް ކަށަވަރުުެއ ު،ފާހަގަވުުމންކަން

ު ުއަގެސްޓްހައުސް ުމައުލޫމާތާއި ުއޮކިއުޕަންސީ ުކުރިން، ުފައިާސުދެއްކުމުގެ ުނޫނީބިލްތަކަށް ުނުދައްކަންުުޅާކިޔުމަށްފަހު ފައިސާ
ުުފައެވެ.ންގާވާނީުއަމިުއޮފީހުންުގައ2020ުުިއޮގަސްޓ12ުުްއަށްު.އެން.ޑީ.އެމް.އޭ

ުފައިސާުދައްކާފައިވުންރިސޯޓަކަށްުުގެުގޮތުގައިއެކަމަޑޭޝަންށްުއިތުރައެއްބަސްވެފައިވާުރޭޓަށްވުރެު 1.3

ު/ުއައިސޮލޭޝަންުފެސިލިޓީުއާުގުޅިގެންުބަލިމީހުންނާއިުއެކަހެރ19ުުި-ކޮވިޑް ކުރާުމީހުންުބޭތިއްބުމަށްުކަރަންީޓންުފެސިލިޓީ
ނެުގމަށްުދައުލަތާއިުއެުރިސޯޓްު، ތަކުގެުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަށްުަދއުލަތަށްުބައެއްުރިސޯޓްތައްުގިނަެވގެންުތިންުމަހުގެުމުއްދަތަށް

ކޮންމެުކޮޓަރިއަކަށްުދުވާލަަކށްު އްބަސްވެފައިުވަނީުބޭނުންކުރާތަކާއިުދެމެދުުއެއްބަސްވުންުތަްއޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިުގޮތުންުއެު
ގެުރޭޓުންުއިތުރުުއެއްވެސްުކަމަކަށްުދައުލަތުންުޚަރަދުކުރަންުނުޖެހޭގޮތަށެވެު.750ު ނަމަވެސްު)ހަތްުސަތޭކަުފަންސާސްުރުފިޔާު(

ރުފިޔާގެުު)އަށްުސަތޭކަުސާޅީސް(840ުދުވާލަކަށްުު،ހިމެނޭގޮތަށްު%12ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީުއަށްވާުުކުންރިސޯޓައެއިގެުތެރެއިންު
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އެހެންކަމުންުއެއްބަސްވެފައިވާުު ރޭޓުން ބިލްކޮށްފައިވާއިރު،ުއެުރޭޓުންުއެުފަރާތްތަކަށްުފައިސާުދައްކާފައިުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވުެ.
ޖުމްލަު ުުރަދުުކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ޚަރުފިޔާުު(ދުއިސައްތަުހަުހާސްުދުއިސައްތަުއަށްޑިހަ)206,280ުރޭޓަށްވުރެުއިތުރަށުް،

އިުއެުފައިސާއިންުކުރެވޭުފައިސާުރައްކާތެރިކުރުމާުއިދައުލަތުގެުމާލީުކަންކަމާުޙަވާލުެވގެންުތިބޭުފަާރތްތަކުްނ،ުދައުލަުތގެުމުދަލާ
ިހންގައިުކަންުކަންުއެއްގޮތަށްުުއުސޫލުތަކާުުހަމަޖެހިފައިވާު، ބަލައިުއިދާުއެއްގޮތަށްތޯޚަރަދުތައްުކުރެވެނީުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާ

ރާތްތަކުގެުޒިންމާއެކެވެ.ުއެފަވަނަުމާއްދާގެުދަުށނ6.06ުުްުދިއ6.03ުަުއާއ2.03ުިގެުދައުަލތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދު، ބެލެހެއްޓުމަކީ
ފްރަންޓްލައިންގައިުމަސައްކަތްކުރިުފަރާތްތަކަށްުއެކަމަޑޭޝަންުހަމަޖައްސާފައިވާު އްބަސްވުންުތަކާއިުއެކުުއެހައުސްުގެސްޓްނަމަވެސުް،

ުނުވުމުްނނާއި، ުބިުލތަކަށްުހަދާފައި ުދެއްކުުއެ ުކޮށްފައިުމުގެުކުރިްނުފައިސާުދެއްކެނީުލިބިފައިވާުޚިދުމަތަށްފައިސާ ުކަށަވަުރ ކަން
ުުނުވުމުން ުކަމުގައި ުޒިންމާދާރުއެ ުފަރާތްތަކުންވެރިޔާމާލީ ުދޭ ުހުއްދަ ުޚަރަދުކުރަން ުފައިސާ ުފަރާތްތަުއާއި ުއެ މަސްއޫލިއްޔަތުުކުގެ
ުދެކެމެވެ.ުނުުމިުއޮފީހުންުުއަާދކޮށްފައިވާުކަމަށްުގޮތެއްގައިއެކަށީގެންވާއެންމެު

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ު ުަގވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއަވަސ10.52ުް)ހ( ުޮގތަށް، ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ބ( ުމާއްދާގެ ުކުރަންޖެހޭުވަނަ ކޮށް
ުއެއްބަސްވުމެއްގައި ުއެއްބަސްވާ ުފަރާތުން ުކަމުގައިވިއަސް،ުދެ ުޚިދުމަތެއް ުހޯދަންޖެހޭ ުނުވަތަ ުމެނުވީުުމަސައްކަތެއް ުކޮށްގެން ސޮއި

ުކުރިޔަށްުނުގެންދިއުމަށްުދަންނަަވމެވެ.

ދައުަލތުގެުމާލިއްޔަތުގެ އާއިުއެއްޮގތަށުް،6.02ުުގަާވއިދުގެު)ށު( އިންވޮއިސްގައިވާުުރިންކުފައިސާުދެްއކުމުގެުުއެކަމަޑޭޝަންގެު)ނު(
ުނުވަތަ ުއޯރޑަރު ުޕަރޗޭސް ުއަޅާކިުއަގުތަކާއި ުލިޔުންތަކާ ުގުޅުންހުރި ުކޮންޓްރެކްޓްފަދަ ުނުވަތަ ުއޯޑަރު ުއިންވޮއިސްުސާވިސް ޔައި

ު ުބޭނުންކުހަދާފައިވަނީ ުހައުސްތަކުގައި ުރޫމްތަކަށްގެސްޓް ުކުރުމަވުއެއްބަސްވެު،ރި ުކަށަަވރު ުރޭޓުންކަން ުފައިސާުނު ުމެނުވީ ށްފަހު
ުނުދެއްކުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު ުބި)ނ( ުދައްކާފައިވާ ުފައިސާ ުމިހާތަނަށް ުހޯދައި، ުތަފްސީލު ުއޮކިއުޕަންސީ ުމުއައްސަސާތަކުން ުއަޅާކިޔާުފްރަންޓްލަިއން ލުތަކާއި
ުއެ ުދައްކާފައިވާނަމަ، ުފައިސާ ުބިލުތަްށުފައިސާުއަނބުރާުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުމިހާތަނަށްުފަިއސާުދައިތުރަށް ުނުވާ އްކާފައި

ށަވަރުުކުރުމަށްފަހުގަިއުކައެުޚިދުމަތްުލިުބނުުމުއައްސަސާތަކުންުލިުޔމުންުފައިސާުދެއްކުމުގެުކުރިންުއޮކިއުޕަންސީުތަފްސީލުުހޯދައިު
މިުޕްރޮސެސްުހިންގުމުގައިުއެއްުބިލަކަށްުެދފަހަމެނުވީުއެއްވެސްުފައިސާއެއްުނުދެއްކުމަށްު ރުުފައިސާުނުދެއްކޭނެކަްނުދަންނަވަމެވެު.

ުއިންތިޒާމްތައް ުނުދެއްކޭނެހެން ުފައިސާ ުމެނުީވ ުބިލްތަކަށް ުޚިދުމަތްތަކުގެ ުލިބިފައިވާ ުކުރުމަށާއި ުހަމަޖެއްސުމަށްވެސްުކަށަވަރު
ުދަންނަވަމެވެ.

ުއިތު ުރޭޓަށްުވރެ ުެއފަރާތުރަށް)ރ(ުއެއްބަސްވުމުގައިވާ ުފައިސާ ުމާލިުންުދީފައިވާ ުދައުަލތުގެ ުހޯދައި ުޖަމާކުރުމަށްުއަނބުރާ އްޔާއަށް
ުުދަންނަވަމެވެ.ުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުކުރިޔަށްުއޮތްތަނުގައި،ުބިްލތަކަށްުފައިސާުދައްކާއިރުުމިކަމަށްުސަމާލުކަންުދިނުމަށް
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ުހަދާފައިނު ުއެއްބަސްވުމެއް ުއެކު ުހައުސްތަކާއި ުގެސްޓް ުވުމާ)ބ( ުފަރާތްތަކަށް ުއެ ުބަލައި، ުދިނުމުގައި ުކަންކަްނުފައިސާ ންޖެހޭ
ތަކުގެުމައްސަލަުމިނިސްޓްރީުހުއްދަުދީފައިވާުފަރާތްކުރުމަށްުުރަދުކޮށްފައިުނުވާތީުމިުފައިސާުޚަުއެކަށީގެންވާުގޮތަށްުބަލައިުކަށަަވރު

ު.އޮފްުފިނޭންސުންުބެލުަމށްުދަންަނވަމެވެ

 ގުޅިގެންުފާހަގަުކުރެވުނުުކަންތައްތައްު ކުރިުޚަރަދުތަކާުުށްުފޯރުކޮށްދިނުމަުކެއުންުފެސިލިޓީތަކަށްު .2

ތަކާއިުއަދިުބިދޭސީންުވަގުތީުގޮތުްނުށާއި،ުބައެްއުއައިސޮލޭޝަންުފެސިލިޓީު)ދަރުބާރުގެ(ުއަގެުއެމެޖެންސީުސެންޓަރު 19-ކޮވިޑް
ުހުރިު ުކެއުންުބަހައްޓާފައި ުޚިދުމަތްުފެސިލިޓީތަަކށް ުދިނުމަށްުބުއިމުގެ ުއެކިުޯފރުކޮށް ުއިން ުފަރާތްތަކާެއން.ޑީ.އެމް.އޭ ިއުއެކި

ފައިސާުދައްކަންޖެހޭނީުުގޮތުންވާުުއެއްބަސްވުންުތަކުގައިުތަކާއިއެކުުހަދާފައިވާުުޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުންުޙަވާލުކުރެވުނުުފަރާތް
ުއޯޑަރު ުވަގުތަކަށް ުޮކންމެ ުކެއުމުގެ ުދުވަހެއްގެ ުމީހުންގެުކޮންމެ ުުކުރާ ުއަދަދަށް ުރޭޓަށެވެ.ުކަނޑައަޅާއެްއބަސްވުމުގައި ފައިވާ

ގަންޖެހޭނެއެވެ.ުކެއުމުގެުޔަރަށްުއަންސަންޖެހޭުމީހުންގެުޢަދަދުުސަޕްލައެހެންކަމުން،ުކެއުމުގެުކޮންމެުަވގުތެއްގައިުކެއުންުހަމަޖައް
ޔަގީންުކަންުމިންވަރަށްުކުރިކެއުމަށްުއޯޑަރުުވަނީފައިސާުދައްކާފައިުކަންތައްތައްުހަމަޖެއްސުމަށްުޙަވާލުކޮށްފައިވާުސަޕްލަޔަރުންނަށް

ުުއިވާނަމައެވެ.ުލިޔެކިޔުންުބަލަހަްއޓާފައެނގޭުގޮތަށްުކުރިުއަދަދުުުކެއުމަކަށްުއޯޑަރުުދުވަހެއްގެުކޮންމެުކުރެވޭނީުކޮންމެ

ވެލިދޫު، ނަމަވެސް ރުުކަރަންޓީނުުސެންޓަުގ19ުެ-ޑްގައިުހިންގާުކޮވިުފަޅުއިުގުޅިކަރަންޓީނުުސެންޓަރާުގ19ުެ-ކޮވިޑްގައިުހިންގާުއއު.
ުހުރި ުދެން ުުފިޔަވައި ުއެދި ުޚިދުމަތަށް ުކެއުމުގެ ުމީހުންނަށްކަްނުުޯއޑަރުފެސިލިޓީތަުކން ުކިތައް ގޮތަކަްށުލިޔެކިޔުންުުގޭނެނއެކުރީ

އޯޑަރުގެުލިޔުމުގެުކޮޕީއެއްުުމިގޮތުންުއޯޑަރުުކުރީުލިޔުމުންކަންުއެނގެންުނެތްކަމާއި،ުިދންު.ވާކަންުފާހަގަކުެރވުނެވެނުުބަލަހައްޓާފައި
ފެސިލިޓީތަކަށްުމީުހންުގެންާދުުައދިުއޮތުމަކީުލާޒިމްކޮށްުބަލަހަްއޓަންެޖހޭުލިޔުންތަކެއްުނަމަވެސްުއެލިޔުންތައްުބަލަހަްއޓާފައިނުވެއެވެ.

ުމައުލޫމާތުުކިޔުމުންުުލިޔެު،ގޮތަށްުދޫކުރިުތާރީޚުު)ރިލީޒްުޑޭޓް(ުއެނގޭނެުމީހުންއެުުޑޭޓް(ުއެނގުނުުނަމަވެސްުތާރީޚުު)އެޑްމިޝަން
ުނެތުމުންު)އޮކިއުޕަންސީ( ުު،ބަލަހައްޓާފައި ުމީހުންބިލުޮކށްފައިވަނީ ުތިބި ުފެސިލިޓީއެއްގައި ުއެ ުދުވަހަކު އަދަދަށްކަންުުގެެއ

ު ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން ުކަށަވަރުކުރެވެން ުބިލުކޮށްފައިވާ ުވަގުތަކަށް ުކޮންމެ ުކެއުމުގެ ުއިތުރުން، ުއަމީގެ ުތަފާތުތައްދަދުތަކުގައި
ުކޮން ުބެލެހެއްޓުމަކީ ުލިޔެކިޔުމުން ުފުރިހަމައަށް ުމައުލޫމާތު ުއޮކިއުޕަންސީ ުއަދަދާއި ުކަމެއްކަްނުހުރުމުން،ުއޯޑަރުކުރި ުމުހިންމު މެހެން

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ފައިސާުރައްކާތެރިކުރުމާއިުުދައުލަތުގެުމާލީުކަންކަމާުޙަވާލުވެގެންުތިބޭުފަރާތްތަކުން،ުދައުލަތުގެުމުަދލާއިމިފަދަުޙާލަތްތަކުގައިވެސްު
ުބަަލއި ުއެއްގޮތަްށތޯ ުގަވާއިދާ ުމާލިއްަޔތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކުރެވެނީ ުޚަރަދުތައް ުކުރެވޭ ުފައިސާއިން ުއުސޫލުތަާކު، އެ ު ހަމަޖެހިފައިވާ

ު ުބެލެހެއްޓުމަކީކަންއެއްގޮތަށް ުހިންގައި ު، ކަން ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ 2.03ުުދައުލަތުގެ 6.03ުުއާއި ުމާއްދާގ6.06ުުެއަދި ވަނަ
ނަމަވެސް،ު ބިުލތަކަށްުފައިސާުކެއުންުބުއިމަށްުުކރިުއޯޑަރުތައްުލިޔެކިޔުމުންުފެންނަންުނެތުމާއިުދަށުންުއެފަރާތްތަކުގެުޒިންމާއެކެެވު.

ވެރިޔާއާއިުފައިސާުދެއްކެނީުލިބިފައިވާުޚިދުމަަތށްކަންުކަަށވަރުުކޮށްފައިުނުވުމުންުއެުކަމުަގއިުމާލީުޒިންމާދާރުު،ދެއްކުމުގެުކުރިން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުމިު ުއަދާކޮށްފައިނުވާކަމުގައި ުއެކަށީގެންވާގޮތެއްަގއި ުަމސްއޫލިއްޔަތު ުފަރާްތތަކުގެ ުއެ ުފަރާތްތަކުން ުދޭ ުހުއްދަ ުޚަރަދުކުރަން ފައިސާ
ުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.

ނުވަުމިލިއަންު)9,806,724ުގެުނިޔަލަށްުކެއުމުގެުޚިދުމަަތްށުދައްކާފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިްނ2020ުުޖޫނ30ުުްއެހެންކަމުން،ު
ު ުސައުވީސް( ުސަތޭކަ ުހަތް ުހާސް ުހަ ުސަތޭކަ ުޚިދުމަތައަށް ުލިބުނު ުހަގީގަތުގައިވެސް ުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ށްކަްނުރުފިޔާ

ުުކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ުކެއުންުފޯރުކޮށްދިންުތަންު އަދަދުު

5,902,877ު  ކޮވިޑްުއޮޕަރޭޝަންުސެންޓަރު)ދަރުބާރުގެ(

840,745ު  ގެުޑިސްޓްރިބިއުޝަންުސެންޓަރ19ު-ކޮވިޑްހުޅުމާލޭު

1,482,127ު  ހުޅުލޭުއައިލެންޑްުހޮޓެލްު

1,393,990ު  އެސް.ޓީ.އޯުހިޔާު

186,985ު  ހުޅުމާލޭުފަރުކޮޅުުކޮވިޑްުސެންޓަރ

9,806,724ު  ގެުޖުމުލަުތަކުުއޯޑަރުުކުރެވުނުުގޮތްުލިޔެކިޔުމުންުބަލަހައްޓާފައިނުވާުޚަރަދުު

5,014,053ު  އއ.ވެލިދޫު

2,304,491ު  ގުޅީފަޅުުކޮވިޑްުސެންޓަރ

17,125,268ު  ފެސިލިޓީތަކަށްުކެއުމަށްުކުރިުޖުމުލަުޚަރަދުު

ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ންުއެނގޭގޮތަށްުދެފަރާތުެގު)ހ(ުކެއުމުގެުޚިދުމަތަށްުއެދޭއިުރ،ުކޮންމެުދުވަހެއްގެުކޮންމެުވަުގތަކަށްުއޯޑަރުުދެވުނީުކިހާުއަދަދެއްކަ
ުހިމަނައިގެންުލިޔެކިޔުންުބެލެހެއްޓުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.ސޮއިު

ު ުދުވަހަކު ުކޮންމެ ުދޭ)ށ( ުފޯރުކޮށް ުޚިދުމަތް ުކެއުމުގެ ުތެރެއިން ުފަރާތްތަކުެގ ުތިބޭ ުެފސިލިޓީއެއްގައި ުފަރާތްތަކުގެުކޮންމެ ންޖެހޭ
ުމައުލޫމާތުުލިޔެކިޔުމުންުބެލެހެއްުޓމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ުޚަރަދުތަކަުު)ނ( ުބުއިމުގެ ުދެއްކުމުގައިކެއުން ުފައިސާ ުތަ، ށް ުގޮތަށް ުއެކަށީގެންވާ ުލިޔެކިޔުން ުގުޅޭ ުބަލަހައްާޓފައިުކަމާއި އްޔާރުކޮށް
ރިއާޔަތްކުރާއިރު،ުމިުުވަނަުމާއްދާއަށ6.03ުްއަދ6.06ުުިމާލީުޒިންމާދާރުުވެރިޔާއާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުނުވާތީު

 .ންނަވަމެވެފައިސާުޚަރަދުުކުރުމަށްުހުއްދަުދީފައިވާުފަރާތްތަކުގެުމައްސަލަުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސުންުބެުލމަށްުދަ
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ުއެކަށީގެންވާުގޮތެއްގައިުބަލަހައްޓާފައިނުވުންުރެކޯޑުތައްުހިލޭުއެހީގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވާުތަކެތީގެުސްޓޮކްު .3

، ޖަމާއަތްތަކުންނާއިު/ޖަމިއްޔާުު،އާުގުޅިގެންުދައުލަތުގެުއިދާރާތަކުންނާއި،ުކުންފުިނތަުކންނާއި،ުއަމިއްލަުފަރުދުންނާއ19ުި-ކޮވިޑް

ޒާސްޓަރުމޭނޭޖްމަންޓްުނޭޝަނަލްުޑިުއަދާކުރާނީގެުގޮތުގައިުލިބޭުތަކެތިުބެލެހެއްޓުމުގެުޒިންމާުއެހީުއެކުވެރިުދައުލަތްތަކުންުހިލޭ
އިންއޮޓޯރިޓީު ްނުއާުގުޅިގ19ުެ-ތިން،ުކޮވިޑްއެގޮތުގެމަުު ަކމަށްުރައީސުލްުޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުންުއަންގާފައިވެއެވެ.)އެން.ޑީ.އެމް.އޭު(

ުފަރާތުން ުއެން.ޑީ.އެމް.އޭގެ ުަތކެއްޗާއި ުދީފައިވާ ުގޮުތގައި ުއެހީގެ ުހިލޭ ުފަރާްތތަކުން ުއެކިއެކި ުީވނަމަވެސްދައުލަތަށް ު،ުހަވާލުވެފައި
ބުީނުކިހާުއަދަދެއްެގުލިުގެު)ށ(ުގައިުބަޔާންޮކށްފައިވާުގޮތުގެމަިތންުުއެހީގެުޮގތުގައ11.05ުިމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުެގުދައުލަތުގެު
 ވުނުވެ.ުާފހަަގކުރެުވާކަންނުއެކިުބާވަތްތައްުވަކިވަކިން،ުސްޓޮކްުާބކީުބަލަހައްޓާފައިު، އެނގޭނެުގޮަތށްުތަކެތިކަން

ު ުލިބިފައިވާ ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުނެތް ުގުދަންކުރެވެން ުދަށުން ުބެލުމުގެ ުއެން.ޑީ.އެމް.އޭގެ ުތެރެއިން ުއެން.ޑީ.އެމްތަތަކެތީގެ .އޭގެުކެތި،
ުކްލިއަރެ ުކަސްޓަމް ުފަުހުފަރާތުން ުކުންފުިނތަކާންްސުހެދުމަށް ުބައެްއުއިދާރާތަކަށާއި ުފިޔަވައިަހވާލުކޮށްުދައުލަތުގެ ުތަކެތި ު،ފައިވާ

މީގެތެރޭގައިުއެކިއެކިުގުދަންތަކާއިުސުކޫލްުތަު،.އޭގެުބެލުމުގެުދަށުންއެމްޑީ.އެން.ު،ދެންހުރިުތަކެތިުބަހައްޓާފައިވަނީ ކުގެުހޯލުތަކުގައެވެު.
ރޮޓެކްޓިވްުއިކުއިޕްމަންސްުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުހިމެނެނީުފްރަންޓްލައިންގައިުމަސައްކަތްކުރާުމުވައްޒަފުންުބޭނުންކުރާުޕަރސަނަލްުޕް

ފޭސް އާއުި، މިތަކެީތގެހޭންޑްުސެނިޓެއިޒަރުއާއިުއެބާވަުތގެުއެހެނިހެންުތަކެއްޗެވެ، މާސްކާއި )ޕީ.ޕީ.އީު( އެކިުތަންތަނުގަިއުު،ތެރެއިންު.
ުއިުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުގުދަންކޮށްުރައްކާކުރެވިފައިވާުތަކެތީގެުސްޓޮކްުވަކިވަކިންުއެނގޭނެހެންުސްޓޮކްުހިސާބުތައްުބަލަހަްއޓާފަ

ުކޮވިޑް ުގ19ުުއެހެންކަމުން، ުއާއި ުދައުލަތަށް ުގޮތުގައި ުހިޭލއެހީގެ ުފަރާތްތަކުން ުއެކި ުބާޅިގެން ުކޮން ުކިހާުިލުބނީ ވަތްތަކަުކން
ުއަދިު ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން ުކުރެވެން ުކަށަވަރު ުުތަކެއްޗެއްކަން ުބާީކކޮށްގެން ުސްޓޮކް ުތަެކތީގެ ުނެތުމުްނުބަލިބުނު ހައްާޓފައި

ގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވާުތަކެތިުހިލޭުއެހީު ފާހަގަކުރަމެވެ.ުުވެސްވަރުކުރެވެންުނެތްަކންގުދަންތަކުގައިުހުްނނަންޖެހޭުތަެކީތގެުއަދަދުުކަށަ
ުނުވުމުން، ުގާއިމުޮކްށފައި ުކޮންޓްރޯލްތައް ުއެކަީށގެންވާ ުބެެލހެއްޓުމުގައި ުުނވަުގުދަންކޮށް ުގެއްލި ުއެކަންުތަކެތި ުނަމަވެސް ުމަދުވި ތަ

ބުނުުކަމާއިުއަދިުމިުގޮތުންުމެވެ.ުހިލޭުއެހީގެުގޮތުގައިުގިނަުއަދަދެއްގެުތަކެތިުލިފާހަގަނުވެދިއުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްކަންުފާހަގަުކުރަ
ހިލޭުއެހީެގުހިމެނޭަކންުފާހަގަކުރެެވއެުބާޒާރުގައިުޑިމާންޑްުބޮޑުުތަކެތިލިބިފައިވާުތަެކތީގެުތެރޭގައިުއެުުދވަސްވަރުު އެހެންކަމުންު، ވެު.

ނެުރުމަކީުކޮންމެހެންުކުރަންޖެހޭުކުގޮތުގައިުލިުބނުުތަކެތިުރައްކާތެިރކަމާއެކުުބެލެހެއްޓޭނެުހަރުދަނާުއިންތިޒާމުތަކާއިުނިޒާމުތައްުގާއިމުު
ުކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ހުންނަުސްޓޮކާއިުމުދަލުގެުުވަނަުމާއްދާގައި،ުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުބެލުމުގެުދަށުގައ12.08ުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ުމާ ުއިންތިޒާމު ުބެލެހެއްޓޭނެ ުކަމާއިއެކު ުރައްކާތެރި ުވަގުތުތަކެއްގައިވެސް ުހުރިހާ ުތަކެތި ުހިމެނޭ ުވެރިޔާުގޮތުގައި ުޒިންމާދާރު ލީ

ުހަމަޖައްސަންވާ ުވީނަމަވެސް، ުބަޔާންޮކށްފައި ުކަމަށް ުގޮތުއާގުޅިގެނ19ުް-ކޮވިޑްނެ ުއެހީގެ ުހިޭލ ުދައުލަތަށްުުއެކިފަރާތްތަކުން، ގައި
ުުދެކެމެވެ.ނުމިުއޮފީހުންުުށްއެންމެުއެކަށީގެންވާުގޮތަށްުއަދާކުރެވިފައިުވާުކަމަޒިންމާުުގެތަކެތިުބެލެހެއްޓުމުގައިުެއުފަރާތުލިބުނުު
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ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ގައިުވާގޮތަށްުއެން.ޑީ.އެމް.އޭއަށްުހިލޭުލިބޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުހަރުމުދަލުެގ11.05ުުާވއިދުގެުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަ)ހު( ގެު)ށު(
ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގެމަތިންުސްޓޮކްުހިސާބުތަކުގައިުހިމަނައިެގްނ11.20ުުއެުގަވާއިދުގެުު،ރަޖިސްޓަރީގައިުހިމަނަންނުޖެހޭުަތކެތި

ުބެލެހެއްޓުމަށްުަދންނަވަމެވެ.ު

ލަތަށްުހިލޭުއެހީގެުގޮތުގައިުދައުުތަކުން(ުދިމާވާުކުއްލިުނުރައްކަލުގެުޙާލަތުތަކުގައާއިުގުދުރަތީުކާރިސާތަކާއިުގުޅިގެންުއެކިުފަރާތްށ)
ު.ުމުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެހަރުދަނާުިނޒާމެއްުޤާއިޓުަމށާއިުބޭނުންކުރުމަށްުލިބޭުމުދަލާއި،ުތަކެތިުބެލެހެއް

ުލިޔެކިޔުންތަކާ ުއެހެނިެހން ުނުވަތަ ުލިސްޓް ުޕެކިން ުގުނަިއ، ުތަކެތި ުއެ ުިލބުމުން ުތަކެތި ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުކިޔައިު)ރ( ުއަޅާ އި
ުނަވަމެވެ.ުތަފާތެއްވާނަމަ،ުއެުަތފާތުުއެނޭގނެގޮތަށްުލިޔެކިޔުންުބެލެހެއްޓުަމްށުދަން

ުބ) ުނުވާތީ( ުބަލަހައްާޓފައި ުގޮތެއްގައި ުއެކަށީގެންވާ ުއެންމެ ުސްޓޮކް ުތަކެތީގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުއޮު،ހިލޭ ފްުމިނިސްޓްރީ
ު.ފިނޭންސުންުއެުމައްސަލަުބެލުަމށްުދަންނަވަމެވެ

ުގާއިމްކުރުންުދައުލަތުގެުމިލްކުވެރިކަންުނެތްުބިމެއްގައިުހުޅުމާލެުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީު .4

ރުކާރުންުސައެނުދގެުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީއެއްުހުޅުމާލޭގައިުގާއިމުކުރުމަށ300ުުްވާުމީހުންނަށްުފަރުވާދިނުމަށްޓަކައިުގައިުބަލ19ުި-ކޮވިޑް
ުގުޅިގެން ުު،ނިންމެވުމާ 2020ުުުމާރިޗ29ުުުުހެދުމަށްުފެސިލިޓީއެއްުމެޑިކަލްުުވަގުތީހުޅުމާލެގައި ުޑިވެލޮޕްމަންޓްުުގހައުސިންގައި

ުސީ.ޑީ.އެޗް)ުކޯޕަރޭޝަން ު)ުއާއި( ުއޮތޯރިޓީ ުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަންޓް ުއާ.އެމް.ޑީ.އެންނޭޝަނަލް ުހޭންޑްު"ުފައިވާވެުދެމެދުުއޭ(
ބިމާއިުއެުބިމުގައިވާުުފޫޓުގެުއަކަ(ުއެކެއްުހަތްދިހަުދެހާސްުސާޅީސް)42,071ުުޖުމްލަުއިންހުޅުމާލޭ، އެއްބަސްވުމުގެުދަށުން"ުއޯވަރ

ުަހވާލުކޮށްފައިވެއެވެުއޭއާ.އެމް.ޑީ.އެންުއިމާރާތްތައް .ު ުއިކާތަތްއިމާރާުހުރިުލިޓީފެސިުމެޑިކަލްުހަދާފައިވާުުހޅުމާލޭގައިނަމަވެސް،
4,315,153.75ު، ވާދޫކޮށްފައިުއިންު(މޯލްޑިވްސް)ުބޭންކްުކޮމާޝަލްުސްމޮރިޝަުއަހަރު،ުވަނ2012ުަުފަރާތަކަށް،ުއަމިއްލަ، ބިމަކީ

ުލޯނަކަށްުުގެު(ސެންޓްުހަތްދިހަފަސްު/ުޑޮލަރުުއެމެރިކާުތިނެއްުފަންސާސްުސަތޭކަުއެއްުހާސްުަފނަރަުސަތޭކަުތިންުމިލިއަންުހަތަރު)
ުލޯނާުުއެުސަބަބުން،ުކުމުގެުނދެއްުލޯނުުުއަނބުރާުގަވާއިދުންުނެގިފަާރތުންުލޯނުުއަދިުފާަހގަކުރެވުނެވެ.ުަތނެއްކަންުކޮށްފައިވާުރަހުނު
ުަތންތަންުގުޅިގެން ުކުރެވިފައިވާ ުލިމިޓެޑަށް،ުއިވެޓްޕްރަ(ުޯމްލޑިވްސް)ުބޭންކްުކޮމާޝަލްުސްމޮރިޝަުޙައްޤުުއްކާލުމުގެވި  ރަހުނު
 .ުއިވެއެވެދީފަުގަޒިއްޔާއިން(2016ުުޑިސެމްބަރ14ުު)Cv-C/2016ު/702ުނަންބަރުުކޯޓުގެުސިވިލް

ުނިމްމުމާ ުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީުގާއިމުކުރުމަށް ުބިމުގައި ުއާއިުމޮރިގުުއެ ު)މޯލްޑިވްސް(ުޝަޅިގެން،ުއެޗް.ޑީ.ސީ ުބޭންކް ސްުކޮމާޝަލް
ު ުދެމެދު ުލިމިޓެޑާއި 24ުުޕްރައިވެޓް 2020ުުމާރޗު ުއޯވަރުގައި ުސޮއިކޮށްފައިވެހޭންޑް ުހެދުނުުއެވެއެއްބަސްވުމެއްގައި ުމިގޮތުން .

ުުނގެނެވޭނެކަމަށާއި ުބަދަލެއް ުއެއްވެސް ުސްޓްރަްކޗަރއަށް ުކޮންކްރީޓު ުަހދާފައިހުރި ުއެތަނުގައި ުއެެހންުއި، އެއްބަސްވުމުގައި، ތުރު
އެއްވެސްުބަދަލެއްުތަނަށްުގެނެސްފައިވާނަމަުއެުބަދަލުތައްުއެނގޭނެހެންުލިޔެކިޔުންުބަލަހައްޓަްނުވާނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު
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ުރަން)ތިނެއް(ުމަސްުދުވަސްކަމަާށއިުއެުއެއްބަސްވުމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުުއިތުރުކ3ުުމިުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތަކީުއަދިު
ުޖެހިއްޖެުޙާލަތެއްގައިުދެފަރާތުންުއިތުރުުއެއްބަސްވުމަކަށްުއަންނަްނުޖެހޭނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވ.ު

ު،އިުއެހެނިހެންުޚަރަދުތަކަށްއިޕްމަންޓާއެުތަނަށްުބޭނުންވާުމެޑިކަލްުއިކުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީއެއްގެުގޮތުގައިުއެތަންުބަދަލުކުރުމަށާއި،ު
ުހާސްުއެްއު)ސައުވީސްުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުނުވަދިހަުަހތަރ24,194,156ުުުޖުމުލަުގެުނިޔަލަށްުަދއުލަތުނ2020ުްޖޫނ30ުުް

ރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވެ މިގޮތުންުޮކށްފައިވާުޚަރަދުތަކުގެުތަފުސީލުުިތރީއެވެސަތޭކަުފަންސާސްުހައެއްު( ުގައިވާުތާވަލުގައިުއެވަނީއެވެ.ު.

ުތަފުސީލުު އަދަދުު)ރުފިޔާ(

4,687,967ު ުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީއަކަށްުއިމާރާތްުބަދަލުކުރުމަށްުކުރެވުނުުޚަރަދުު

19,506,188ު ުމެޑިކަލްުއެކިއުޕްމަންޓާއި،ުއެހެނިހެންުޚަރަދުތައްު

24,194,156ު 3ުުޖުމުލަު

ވަނ11.03ުުައަދ11.02ުުިމިުތަނަށްުގިނަުއަދަދެއްގެުހަރުމުދާުހޯދާފައިވީުނަމަވެސް،ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުއަދިު
ުރަމެވެ.ުކުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަްށުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްުލިޔެުބަލަހައްޓާފައިުނުވާކަންުފާހަަގު

ުކު ުގާއިމް ުބިމުގައި ުއެ ުފެސިލިޓީ ުއެ ުއެމެޖެންސީ ުނޭޝަނަލް ުފޯހާއި ުޓާސްކް ުނެޝަނަލް ުނިންމުމަކީ ުނިންމި ޕަރޭޝަންުއޮރަން
ުފައިވެއެވެ.ުސެންޓަރު)އެން.އީ.އޯ.ސީ(ުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމިުނިންމުމެްއުކަމަށްުއެން.ޑީ.އެމް.އޭއިންުމައުލޫމާތުުދީ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ުކޮވިޑް ުހ19ުާ-)ހ( ުގެ ުދާނަމަ ުދިގުލައިގެން ުއިތުރަށް ުފަލަތު ުބިމަކަށްއަމިއްލަ ުޚަރަދުުރާތެއްގެ ުއިތުރު ުކުރުންުދައުލަތުން
ނެުގޮތުގެުޕްލޭންުއެކުލަވާއި،ުބޭނުްނކުރާުއެބިމާުއިމާރާތްތައްއެކަށީގެންވާތީވެ،ުކަމާގުޅޭުފަރާތްތަކުގެުލަފާގެމަތިންުމުސްތަގްބަުލގައި،ު

ުބި ުއިމާރާތުގެ ުގެންދިއުމަށްުމެދުުގާނޫނީގޮތުންުނުކުމެާދެނުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމުގެުކަންކަންުކުމިލްކުވެރިކަމާމާއި ރިޔަށް
ުދަންނަވަމެވެ.ު

                                                           

3 ު ުޚަރަދުތަކަކީ 30ުުމި ުއ2020ުިޖޫން ުމީގެ ުަޚރަދުތަެކވެ. ުޕޯސްޓްކޮށްފަިއވާ ުއެކައުންޓިންގުިސސްޓަމުަގއި ުޕަބްލިކް ުނިޔަލަށް ުމުްއދަތުެގުު،ުތރުންުގެ އެ

ުއޯަޑރުތައްާޔރުކޮށްފަިއވެެއވެ.ުރުފިޔާގެުޕަރޭޗސ14,026,359ް ުނިޔަލަށްުޖުމުލަ
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ުހޯިދުމުދަލުގެު ުަތނަށް ުމި ު)ށ(ުދައުަލތުން ުގަާވއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޮގތަށް ުއެނގޭނެ 11.03ުއަދ11.02ުުިތަފްސީލު
ުށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްުލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ުވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަ

 އޯޑަރުުކުރިުތަކެތިުލިބުނުކަންުކަށަވަރުނުކޮށްުތަކެތިުލިބުނުކަމަށްުސިސްޓަމުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވުންު .5

ސިސްޓަމްގައިުތަކެ އޯޑަރުކުރެވުނުުނީުރިކޯޑުކުރާުކަމަށްުތިުލިބުނުދައުލަތުގެުޚަރަދުުރިކޯޑުކުރުމަށްުބޭނުންކުރާުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންުގ
ުފަރާތުން ުހަވާލުވާ ުތަކެއްޗާ ުއެ ުލިބުމުން ުބަަލއި،ު،ތަކެތި ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުތަކެތި ުފޯމުގައިވާ ފަހުގައެވެ.ުުސޮއިކުރުމަށްުއޯޑަރުކުރި

)އެސް.ޓީ.އޯ(ުުލކޕުންމާލެުމެޑިކަލްުފެސިލިޓީއަށްުބޭނުންވާުސާމާނުުޯހދުމަށްުސްޓޭޓްުޓްރޭޑިންގްުއޯގަަނއިޒޭޝަހުޅުުނަމަވެސް،
ހަތްދިހަުހަތެއް(ުު)ބާވީސްުމިލިއަންުަހތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތްުހާސްުއެއްުސަތޭކ22,437,177ުައަށްުއޯޑަރުކޮށްފައިވާުޖުމުލަު

ވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުޕަބްލިކްުއެަކއުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިުރެކޯޑުކޮށްފައިުނުިލބެނީސްުއެުތަކެތިުލިުބނުކަމަށްރުފިޔާގެުތަކެތިު
ު ުމިތަކެތި ުއަދި ުރެިލބުނުކަމަށް ުކޯޑުކޮށްިސސްޓަމުގައި ުފައިވަނީ ުތަކެއްޗަށް ުހޯދުުކޮށްއެޑްވާންސްމި ުއިްނުފަިއސާ ުއެސް.ޓީ.އޯ މަށް

ުއެގޮތަށްުރިކޯޑުކޮށްގެންނެވެ.ުފޮނުވާފައިވާުސިޓީއަކީުއިންވޮއިސްުކަމަށްުބަލައިުސިސްޓަމްގައިު

ުއިންވޮއިސްު އަދަދުު)ރުފިޔާ( ުޑެލިވަރީުނޯޓްު ުތަފުސީލުު ުފައިސާުދެއްކުމަށްުހުއްދަުދިންު

19,490,924ު ުނެތް ުނެތް
ުމެޑިކަލްުއެކްއިޕްމަންޓްުއަދިުމެޑިކަލްު

ުކޮންސިއުމަބަލްސްު
2020ުއެޕްރީލ20ުުް

2,946,253ު ުނެތް ުނެތް
މެޑިކަލްުމެޑިކަލްުއެކްއިޕްމަންޓްުއަދިު

ުކޮންސިއުމަބަލްސްު
2020ުމެއ04ުުި

22,437,177ު ުޖުމުލަު

ު ުހޯދުމަށް ުތަކެތި ުމެޑިކަލްުސްޓޮކަށް ުއެމަޖެންސީ ުލިމިނޭޝަނަލް ުޕަބްލިކް ުއޯގަނައިޒޭޝަން ުޓްރޭޑިންގް ު)އެސް.ޓީ.އޯ(ުސްޓޭޓް ޓެޑް
އޭޕްރިލ16ުުްުދެމެދުު)އެން.ޑީ.އެމް.އޭ(ުއާއިޓްުއޮތޯރިޓީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއަދިުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަން ،އާއި

ތަކުގެުޖުމުލަުއަގުުއެުކޯޓޭޝަންކުރުމުންުއެން.ޑީ.އެމް.އޭއިންުކޯޓޭޝަންުއެޕްރޫވްުުުސޮއިކޮށްފައިވާުއެއްބަސްވުމުގައިގައ2020ުި
ވުނުުތަކެތިުސަޕްލައިުުކުރެމިުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުއޯޑަރުއެޑްވާންސްގެުގޮތުގައިުދޭންވާނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވިައސްުު(100%)

ސްުތަކެތިުސަޕްލައިުކުރަންޖެހޭުއަދިުއެސް.ޓީ.އޯއަށްުޮފނުވާފައިވާުޕާޗޭސްުއޯޑަރުތަކުގައިވެުުއްދަތުުބަޔާންޮކށްފަިއނުވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭުމު
ުތާރީޚުުބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންުފާަހގަކުރަމެވެ.ު

ުރުންނަށްުިލބިފައިުެނތުމުންުެމއްުމިރިޕޯޓުގެުތާރީޚާުހަމަޔަށްުއޮޑިޓައެއްވެސްުލިޔުއެސް.ޓީ.އޯއިންުތަކެތިުޑެލިވަރީުުކރިކަންުއެނގޭނެު
ުުއެތަކެތީގެުތެރެއިންުލިބިފައިވާުަތކެއްޗާއިުނުލިބިުހުރިުތަކެތިުދެެނގަނެވިފައިނުވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ުފަރާތުން ުހަވާލުވާ ުތަކެއްޗާ ުއެ ުލިުބމުން ުތަކެތި ުއޯޑަރުކުރެވުނު ުހަމަު،)ހ( ުތަކެތި ުފޯމުގައިވާ ުބަލަިއ،ުއޯޑަރުކުރި ުހުރިތޯ އަށް
ުށްުދަންނަވަމެވެ.ުސޮއިކުރުމަށްފަހުގައިުމެނުވީުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިުތަކެތިުލިބުނުުކަމަށްުރިކޯޑުުނުކުރުމަ

ވޮއިސްުއަދިުޑެލިވަރީުނޯޓުުލާތްތަކުގެުއިންއެތަކެތިުލިބުނުކަމަށްުސިސްޓަމުގައިުރެކޯޑުކޮށްފައިވާުމުޢާމަ، ތަކެތިުލިބުގެުކުރިން)ށ(ު
މަުއެތަކެއްޗަށްުދައްކާފައިވާުހޯދައިުއެުމަޢުލޫމާތުުސިސްޓަމުގެުރެކޯޑާއިުއަޅާކިޔައިުއެއްވެސްުއެއްޗެއްުއޯޑަރުކުރިުއަދަދަށްުނުލިބިވާނަ

ުުފައިސާުއަނބުރާުހޯދުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ުރެކޯޑުތައްުބަލަހައްޓާފައިނުވުންުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލާއިުހަރުމުދަލުގެު .6

ނާއިުއެހީގެުގޮތުގައިުލިބޭުވަނަުމާއްދާގައި،ުދައުލަތުގެުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮއްގެނ11.02ުްދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުގެު
ތްުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުެގުހަރުމުދާުއަދިުއެނޫންުގޮތްގޮތުންުދައުލަތަށްުލިބޭުމުދާުއަދިުކެޕިަޓލްުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުކުރެވޭުމަސައްކަ

ު،ނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިވ11.03ުައަދިުއެގަވާއިދުގެު ރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނައިގެންުބަަލހައްޓަންުވާނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ.
ުަނންބަރާއި،ުފުރިހަ ުކޯޑް ުއިންވެންޓްރީ ުމުދަލެއްެގ ުކޮންމެ ުހިމެނޭ ުރަޖިސްްޓރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުނަމާދައުލަތުގެ ތަފުސީލާިއު، އިމަ

ބުނުުތާރީހާއި،ުމުަދލުގެުމުދާުހުރިުަތނާއި،ުމުދާުލި، )ބްރޭންޑް،ުމޮޑެލް،ުސީރިއަލްުަނންބަރުުއަދިުމިނޫންވެސްުމުހިންމުުމަޢުލޫމާތު(
 ވެ.ޔާންކޮށްފައިވެއެއަގާއި،ުއިތުރުުމަޢުލޫމާތުު)ފަހުްނުއަންނަުބަދަލުުއެނގޭުގޮަތށް(ުއެނގޭުގޮތަށްުބަލަހަްއޓަންވާނެކަަމށްުބަ

ުންުއެއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްގެންުގަނެފަިއވާުތަކެއްޗާއިުއަދިުއެއިދާރާއަށްުއާުގުޅިގ19ުެ-ންުކޮވިޑްއެން.ޑީ.އެމް.އޭއިނަމަވެސުް،
ުހަު ްށ ަތ ޮގ ާވ ު ިއ ަގ ާދ ްއ ާމ ު ުނ ުވ ެރ ުކ ްނ ާޔ ަބ ު ެވ ްސ ިއ ު ިއ ަނ ަމ ިހ ު ުތ ާމ ޫލ ުޢ ަމ ު ެގ ީތ ެކ ަތ ު ާވ ިއ ަފ ިބ ިލ ު ިއ ަގ ުތ ޮގ ު ެގ ީހ ުުރމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއެއްެއ

ސްުތިރީ)37,042,805ުގެުނިޔަލަށްުުޖމުލ2020ުުަޖޫނ30ުުް، ކަންމިހެންުއޮތްއިރުުތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަުުކރެވުނެވެ.
ުފަހެއް ުސަތޭކަ ުހާްސުއަށް ުދެ ުސާޅީސް ުމިލިއަން ުހަތް ުހަރުމުދާ ުޚަރަދުކޮށްފަިއވާކަމަށް(ުރުފިޔާގެ ުޚަރަދުތަްއުދަުހޯދުމަށް އުލަތުގެ

ުރެކޯޑްުކުރުމަށްުބޭނުންކުރާުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުންުދައްކާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

)ދެުު 2,505,153މްލަމީގެުއިތުރުން،ުގުދުރަތީގޮތުންުލިބޭުގެއްލުމަށްުފައިސާއިންުދޭުއެހީުގެުބަޖެޓުުކޯޑުންުޚަރަދުުކޮށްގެންުޖު
ގަުކުރަމެވެ.ުއަދިުހާސްުއެއްުސަތޭކަުފަންސާސްުތިނެއް(ުރުފިޔާގެުހަރުމުދާުުހޯދާފައިވާކަންުުފާހަުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުފަސް

ުތިުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގމިުބަޖެޓްުކޯޑަކީުކެޕިޓަލްުހަރަދުުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުބަޖެޓްުކޯޑެއްުނޫންކަމުންުމިުކޯޑުންުހޯދޭތަކެ
ގަކުރަމެވެ.ުމިހެންވުމުެގުއެނގެންުނުުހންނާނެަކންުފާހަުއްުހޯދުމަށްކަންހަރުމުދަލެރެވުނީުރެކޯޑްކުރާއިރުުއެުޚަރަދުކުސިސްޓަމްގައިު

ުސަބަބުންުމިުތަކެތިުގެއްލުނުކަުމގައިުވިޔަސް،ުއެކަންުދެނެގަތުމަށްުދަތިވާނެއެވެ.
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ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ު ު)ހ( ުގެ ުގަވާއިދު ުާމލިއްޔަތުގެ 11.02ުުދައުލަތުގެ ުމާއްދާގައި ުބަޖެޓުންވަނަ ުކެޕިަޓލް ުދައުލަތުގެ ޚަރަދުކޮށްގެްނނާިއުުވާގޮތަށް
ުޚަރަދުގެގޮތު ުކެޕިޓަލް ުއަިދ ުމުދާ ުލިބޭ ުދައުަލތަްށ ުގޮތްޮގތުން ުއެނޫން ުައދި ުހަރުމުދާ ުލިބޭ ުމަސައްކަތްުއެހީގެގޮތުގައި ުކުރެވޭ ގައި

ުދަންނަވަމެ ުބެެލހެއްުޓމަށް ުހިމަނައިގެން ުރަޖިސްޓަރީގައި ުހަރުމުދަލުގެ ުދައުލަތުގެ ުހަރުުމދަލުގެ ުއަދި ުތަެކތިުގޮވެ. ުބެލެވޭ ތުގައި
ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގައި ުޕަބްލިކް ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެު،ގަތުމުގައި ުހާއްސަ ުއެކަމަށް ުހަރަދުުކަނޑައަޅާފައިވާ ުކޯޑްތަކުން ޓް

ކުރުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.ުށްުައމަލުކުރުމަށާއިުއެފަދަުހަރަދުުކުރުމުގައިުސިސްޓަމްގައިުކަނޑައަޅާފައިވާުކޮންޓްރޯލްުތަކާއިުއެއްގޮތަު
ށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުމިހާތަނަށްުރިކަރަންޓްުބަޖެޓްުކޯޑުތަކުންުގަނެފައިވާުހަރުމުދާުދެނެަގނެުއެތަކެތިވެސްުގަވާއިދާުއެއްގޮތަ

ުހިމެނުމަށްވެސްުދަންނަވަމެވެ.

އެކަންުރުުއަޅައިގެންުޕަބްލިކްުއެކައުްނޓިންގުިސސްޓަމަށްުޕޯސްޓުކުރުމުގައިުޖެހިފައިވާުކުށްތައްުފާހަގަކޮށްުޖާރނަްލުވައުޗަ)ށ(ު
 ރަނގަޅުކުރުމަށާއި،ުއެންމެުއެކަށީގެންވާުކޯޑަށްުޕޯސްޓުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުކަންު

ުތަކެތިުގަނެފައިވުންުމުދާުލިބެންހުންނަުއަގުތަކަށްވުރެުބޮޑުުއަގުގައިުުބާޒާރުގައިު .7

ުގެލުގައިުޖެހުނުުފަރާތްތަކުށާއިުމާލޭގަިއުޙާކަރަންޓީންުފެސިލިޓީގެުގޮތުގައިުބޭނުންކުރެވުނުުބައެއްުރިސޯޓުތަުކގައިުތިބިުފަރާތްތަކަ
ސަރުކާރުންުއެތަންތަނަށްކެއިންުބުއިމުގެުކަންކަންުހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިު ުޑްުކަނޑައަޅާފައިވާުކޮންޓްރޯލްކާބޯތަެކތިުފޯރުކޮށްދީފައިވަނުީ،

އަގުގައިުކަންުުނައެއްުބޮޑުުއަގަށްުވުރެުއެތައްުގުުންުހުންނައަގުތަކަށްުވުރެުބޮޑުުއަގުގައިުކަމާއި،ުއާންމުކޮށްުތަކެތިުގަންނަންުލިބެ
ުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ުތިުބޮޑުުއަގުގައިުގަނެފައިވުންތަކެުކޮށްފައިވާުސަރުކާރުންުއަގުުކޮންޓްރޯލު 7.1

ުޑިވަލޮޕުމިނި ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުސްޓްރީ ުަންނބަރު ުނެރެފައިވާ 101-AF/1/2020/76ު(4ުު(IUL)މަންޓުން (2020ުއޭޕްރިލް
7ުކުރުމުގެުޤާނޫނު(ުގެު)މުދާުގަންނަުފަރާތްތަކާުޚިދުމަތްުލިބިގަންަނުފަރާތްތައްުިހމާޔަތ01/96ުްޤާނޫނުުަނންބަރުު، ގައިއިޢުލާނު

ގުުކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްުއަވަގުތުުއިޤްތިސާދީުހާލަތުުހުރިުގޮތަށްުރިޢާޔަތްކޮށް،ުބައެއްުތަކެތީގެު އެވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުން،ު
ު 6ުުނިންމައި ުފެށިގެން،ުތިރީގައ2020ުިއެޕްރީލް ުއަގުުުބަޔާންކުރާުބާވަތްތައްުވަކިވަކިންު)ރީޓެިއލް(ުވިއްކޭއިން ުމަތީ ުއެންމެ ނެ

ުކަނޑައަޅައި،ުއެކަންުއާންމުކޮށްުއަންގައިުއިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ު ުނަންބަރު ުމިނިސްޓްރީގެ ުއެ ުއޭޕްރ101-FT/1/2018/77ު(4ުި(IUL)އަދި 2018ުލް ުސަރުކާރުންު( ުފަދައިން އިޢުލާނުގައިވާ
ުބާވަތްތަ ުކުގެުކޮންޓްރޯލްުައގުުހެޔޮކުރުމާއިުގުޅިގެން،ުމާލެއިންުވިއްކާުހަނޑޫ،ުހަކުރު،ުފުށުެގުއަކާޑުގެ 05ުުގު 2018ުއެޕްރީލް
ުވިއްކޭނެުއެންމެުަމތީުއަގުުކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ުއިންުފެށިގެންު

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

ުތަފްސީލްު އަގުު)ރުފިޔާ(ވިއްކޭނެުއެންމެުމަތީު

 އާދައިގެުރަތްުފިޔާު)އެއްުކިލޯ( 20.00

 އާދައިގެުއަލުވިު)އެއްުކިލޯ( 20.00

 ރީނދޫުމުގުު)އެއްުކިލޯ( 45.00

 ހުދުުކުކުޅުުބިސްު)އެކެއް( 1.80

 ހަނޑޫު)އެއްުކިލޯ( 4.80

 ހަކުރުު)އެއްުކިލޯ( 4.82

 ފުށްު)އެއްުކިލޯ( 3.80

ު ުގަނެުނަމަވެސް، ުއޮތޯރިޓީން ުމެނޭޖްމަންޓް ުޑިޒާސްޓަރ ުނޭޝަނަލް ުތަކެތި ުތެރެއިންުއޭުފައިވައިވާއިރުއިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ގެ
ންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުންުބައެއްތަކެތިުގަނެފައިވަނީުސަރުކާރުންުއެުތަކެތިުވިއްކުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުއަގަށްވުރެުބޮޑުުއަގުގައިކަ

 ތަފުސީުލުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިއެވަނީއެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުުތަކެތީގެު

އަގުގެުުޖުމްލަު
 ތަފާތުު

ުފޯރުކޮށްދީފައިވާު
ުއަދަދުު

ުތަފާތުުވިު
ުއިންސައްތަު

ުއަގުުގެުތަފާތުު ުކޮންޓްރޯލްުއަގުު
ުފޯރުކޮށްދީފައިވާު

ުއަގުު
ުފޯރުކޮށްދީފައިވާު

ުތަކެތިު
1,792ު ު ހަނޑޫ 7.04 4.80 2.24 %47 ކިލ800ުުޯ

2,240ު ު  ހަނޑޫ 8.00 4.80 3.20 %67 ކިލ700ުުޯ

150ު ު  ހަނޑޫ 5.30 4.80 0.50 %10 ކިލ300ުުޯ

6,708ު ުހަކުރުު 16.00 4.82 11.18 %232 ކިލ600ުުޯ

482ު ުުހަކުރު 8.48 4.82 3.66 %76 ކިލ100ުުޯ

636ު ުހަކުރުު 8.00 4.82 3.18 %66 ކިލ200ުުޯ

354ު ުުހަކުރު 6.00 4.82 1.18 %24 ކިލ300ުުޯ

24ު ުހަކުރުު 5.30 4.82 0.48 %10 ކިލ50ުުޯ

3,150ު ުުފުށް 8.00 3.80 4.20 %111 ކިލ750ުުޯ

3,276ު ުފުށްު 8.48 3.80 4.68 %123 ކިލ700ުުޯ

1,125ު ުފިޔާ 25.00 20.00 5.00 %25 ކިލ225ުުޯ

2,470ު ުމުގުު 64.00 45.00 19.00 %42 ކިލ130ުުޯ

1,050ު ުުމުގު 62.50 45.00 17.50 %39 ކިލ60ުުޯ

23,457ު  ޖުމުލަު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުލިބެންުހންނަުައގުތަކަށްވުރެުބޮޑުއަގުގައިުތަކެތިުގަނެފައިވުންުއާންމުކޮށްުމުދާު 7.2

ުތަެކތިުތެުޭބނުންކުރާުކާބޯތަކެތިުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމެނޭޖްމަްނޓްުއޮތޯރިޓީންުގަނެފައިވާއިރު،ުެއއިގެުށްއާންމުކޮ ުބައެއް ރެއިން
ންުފާހަގަކުރަމަވެ.ުމިގޮތުންުއެތައްުގުނައެއްުބޮޑުކޮްށކަުގަނެފައިވަނީުއެުތަކެތިުއާންމުޮކްށުބާޒާރުގައިުލިބެންުހުްނނަުއަގުަތކަށްވުރެ

ުފާހަގަކުރެވުނުުތަކެތީގެުތަފުސީުލުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިއެވަނީއެވެ.

ުޖުމްލަު
އަގުގެު
 ތަފާތުު

ުފޯރުކޮށްދީފައިވާު
ުއަދަދުު

ުތަފާތުުވިު
ުއިންސައްތަު

ުއަގުުގެުތަފާތުު ލިބެންުުބާޒާރުގައިު
ު*ހުރިުއަގުު

ުފޯރުކޮށްދީފައިވާު
ުއަގުު

ުޔުނިޓުު ުތަކެތިުުފޯރުކޮށްދީފައިވާު

ކިލ350ުުޯ 21,000 ުކިލޯ 200 140 60 43%  ުވަޅޯުަމސްު

ކޭސ120ުުް 38,400 ުުުމަްސދަޅުުކޭސްު)ތެޔޮ( ކޭސް 1,040 720 320 44% 

ކޭސ37ުުް 12,521 ުމަްސދަޅުުކޭސް)ތެޔޮ( ކޭސް 1,058 720 338 47% 

ކޭސ21ުުް 4,074 ުުމަްސދަޅުުކޭސް)ތެޔޮ( ކޭސް 914 720 194 27% 

ކޭސ17ުުް 13,787 ުކިލ2.5ުޯުޕައުޑަރުމިލްކް ކޭސް 2,371 1,560 811 52% 

ކޭސ55ުުް 17,600 ު(ފްރެޝް)ުއޮރެްނޖް ކޭސް 720 400 320 80% 

ފުޅ15ުި 1,860 ުފުޅިު 424 300 124 41%  ު)ބޮޑު(ުރިހާކުރު

ފުޅ30ުި 3,000 ުފުޅިު 400 300 100 33%  ު)ބޮޑު(ރިހާކުރުު

ކިލ10ުުޯ 512 ުކިލޯ 144 93 51 55%  ުުހިކިުމިރުސް

ކިލ70ުުޯ 4,130 ުހިކިުމިރުސްު ކިލޯ 152 93 59 63% 

ކިލ3ުުޯ 298 ުުއަޭސމިުރސް ކިލޯ 254 155 99 64% 

ކިލ17.5ުުޯ 2,748 ުއަޭސމިުރސްު ކިލޯ 312 155 157 101% 

ކޭސ15ުުް 1,440 ުލ1.5ކޮކާުކޯލާު ކޭސް 440 344 96 28% 

ކޭސ15ުުް 1,440 ުލ1.5ފެންޓާުއޮރެްނޖްު ކޭސް 440 344 96 28% 

ކިލ35ުުޯ 15,337  ުބޭކަންުޗިކަން ކިލޯ 763 325 438 135% 

ކިލ1800ުުޯ 86,400 ުތާޒާުކަނޑުުމަސްު ކިލޯ 128 80 48 60% 

 ޖުމުލަު 224,546

ުަމއުލޫމާތުުހޯދާފަިއވާުުނާއިުއެކިުސަޕްލަޔަރުްނގެުފަރާުތން*ނޭޝަނަލްުބިުއރޯުއޮފްުސްޓެޓިސްޓިްކސްއިންު

 ުއިސްލާހުކުރަންުލަފާދިންގޮތްު

ކާފައިވާުފައިސާުއަނބުރާުުކޮންޓްޯރލްުކޮށްފައިވާުތަކެއްޗަށްުއިތުރަްށުދައްމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިްކުޑިވަލޮޕްމަންޓުންުއަގު)ހ(ު
ުުހޯދައިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔާއަށްުއަނބުރައިުޖަމާުކުރުމަށްުދަންނަަވމެވެ.ު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ތިުވިއްކިުފަރާތްތަކާއިެމުދުތަކެއިވާުއަގުތަކަށްވުރެުބޮޑުުއަގުގައިުއިއުލާނުކޮށްފަުމަންޓުންުސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިްކުޑިވަލޮޕުމިނި)ށ(ު
 ުދަންނަވަމެެވ.ުހުަށހެޅުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓަށް

ުނަމަވެސް،ު(ުނ) ުހޯދި ުތަކެތި ުހުށަހަޅާުއަގާސިންގަލްުސޯސްގެުއުސޫލުން ުފަރާތުން ުފޯރުކޮށްދޭ ުބާޒާރުތަކެތި ުތަކެތިުހުރިުއި ގައި
 ދަންނަވަމެވެ.ުމެނުވީުތަކެތިުނުގަުތމަށްުއެކަށީގެންވާުއަގެއްގައި އަގުުއަޅާކިޔުމަށްފަހު

27ުAު1441

2020ުުސެޕްޓެމްބަރ15ު
ު
ު

ު

ު

ުޙަސަންުޒިޔާތުު
އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް

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


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

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