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މާީލ ަބާޔްނަތަކށް  ަވަނ ައަހުރގެ  2018ގެ ިމިންސްޓީރ ޮއފް ޯހމްެއފެއާޒް   
 ރިޯޕޓް ޭދ  ޮއޑިަޓރ ޖެެނަރލް 
 

މާލީ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
 ވެރިޔާއަށް ޒިންމާދާރު 

 ތަޢާރަފު 

 31ގެ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެުވނު  )އޮޑިޓް ާޤނޫނު ( 4/2007މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤާޫނނު ަނންބަރު 
މިނިސްޓްރީ ބަޔާން ކުރުމާއި، ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް  2018ޑިސެންބަރު 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮްށފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓްރީައށް  2018ގެ ހޯމްއެފެއާޒްއޮފް 
އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޤުޞަދުަތއް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް،  ،ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮަތށް 

މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްާޓފައިވަީނ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އާއި، 
އެއަށް ޢަަމުލ  ،ިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައިއާ ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު()ދައުލަ 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމާ  ،ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުުރމާއި
މާއްދާގެ  ވަނަ 36)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޤާނޫނު ނަންަބރު މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާ )ހ(
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާއަށާއި އެ ކަންކަން ގޮތުގެަމތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަ މާއްދާގައި ވަ 213ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  ކުރެވޭނެއެވެ. ގައި ޝާއިޢު www.audit.gov.mv ެގ ވެބްސައިޓްއޮފީހު ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނާނެހެން މި ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް

 މެދު މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ަބއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާީނ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާ
ިއ އާ  ގެ ޤާނޫނު()ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނީ 
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގައި، ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުްނތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިާވ މިންވަރާ މެދު 

މާީލ ގައި ނިމުނު  2018 ބަރުންޑިސެ 31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްހިމެނިފައިވާ  އަށް 28ން  14  ސަފުހާރިޕޯޓާއެކުމި 
ބަޖެުޓްނ  އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާިއ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ

ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި  އޮފީހުން ބަލައި ޮއޑިޓް ލު ޯނޓުަތއް ވަނީ މިޞީބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ތަފް މި ބަޔާނާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ
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 ެވސް ނޯޓްތައް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާާނއި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ،ފައިވާހިމެނި އަށް 32 ން 29  ސަފުހާރިޕޯޓާއެކު
މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބައި "ދައުލަތުގެ ، އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައްކޮށްފައެވެ. ވާނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް" ގައި ހިމަނާފައި  ށްމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަ
 ވާނެއެވެ.

މި ، ފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްކުރެވި އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ތައްރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައް މި
 .ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ަނށް މިމުވައްޒަފުންހުރިހާ  މިނިސްޓްރީގެއެ އްވި އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެ

 
 

 ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އްޙަކަމާމެދު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސަ 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  މުގައި ށް ހުށަހެޅު ތައްޔާރުކޮ މާލީ ބަޔާންތައް 

މިނިސްްޓރީ  ،ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އާއި( ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ފުރިހަމަކަމާއެކު ޙަކަމާއި އްސަ އެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ހިސާބުތައް މިނިސްޓްރީގެ އެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ކަންތައްތައް މާލީ  ގެއޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 15.03 ގަވާއިދުގެ  އެ އިގެންހިމަނަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 15.01 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ތައްޔާރުކޮށް
 ށަހެޅުަމކީހު އޮފީހަށް  މި ރުމަށްކު އޮިޑޓް ،ކުލަވާލައިއެ ބަޔާންތައް މާލީ އަހަރީ މި ،އެއްގޮތަށް އޮނިގަނޑާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 ދަުށން ގެ (ހ) ދާގެމާއް ވަނަ 46 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ) 2006/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
 ހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެ  އިލިބުނުގޮތާ ފަިއސާމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު މާލީ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އިންޓަރނޭަޝނަލް" ޓުތައް،މި ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ަތްފސީލު ނޯ ،ަބޔާނާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ  ބަޖެޓުން  އެ ބަޖެޓާއި  ފާސްކުރެވުނު ،ބަޔާނާއި
" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސަސް) ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް

  .ކުރެއެވެ ލާޒިމް އޮނިގަނޑު މި ކުރުމަށް ތައްޔާރު އެއްގޮތަށް އާ

އްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާުތ ސަޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް، މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  ތެރޭގައި، ލިއްޔަތުގެއޫމަސް އަދި މި
ރޯލްތައް ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒުޮކށް އެަކށީގެންވާ ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ޮކންޓް، ނުހިމެނޭ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ

ޔާސަތުތައް ޚިޔާރުކޮށް، ެއ ށް އެކަށީގެންވާ މާލީ ހިސާބު ބެލެެހއްޓުމާއި މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަާވލުމުގެ ސިދެމެހެއްޓުމާއި، މުއައްސަސާއަ
ޔާންތައް އެކުލަވާލުމުގައި މާއި، އަދި މާލީ ބައެކުލަވާލު ތައްބަޔާން މާލީ އަހަރީ ،މާއިހިސާބު ބެލެހެއްޓުސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މާލީ 

 ނެއެވެ.އެއް ބޭނުންުކރުން ހިމެއަންދާޒާޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ  ،ނަމަރާކު ންބޭނު އަންދާޒާއެއް އެއްވެސް
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 ލިއްޔަތު އޫ ޖެނެރަލްގެ މަސް  އޮޑިޓަރ

 އަހަރީ މާލީ ހަރުގެއައަށް ނިމުނު މާލީ  2018 ބަރުންޑިސެ 31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެާއޒްލިއްޔަތަކީ އޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް
 ހުން މި އަހަރީ މާލީ އޮފީ މި މާލީ ބަޔާންތަކާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމެވެ. ކުރުމަށްފަހު އެ ބަޔާންތައް އޮޑިޓް

ސުލޫކީ މިންަގނޑާ  ސް އޮން އޮޑިޓިންގއާ އެއްގޮތަށެވެ. އޮޑިޓަރުންގެނޭޝަނަްލ ސްޓޭންޑަޑްރއިންޓަ ކޮްށފައިވާނީ އޮޑިޓް އްބަޔާންތަ
ަކން ބަޔާންތަކެއް ނުވާ ފައިހިމެނި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުއަހަރީ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ  މިޢަމަލު ކުރުމާއި،  އެއްގޮތަށް

  ލާޒިމް ކުރެއެވެ.މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަޑްތައް ނެވޭ ގޮތަށް އޮޑިޓްކަމާއެކު ދެނެގަ ޔަޤީންއެކަށީގެންވާ 

ރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކުއެކުލެވިގެންވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަާކއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު އޮޑިޓެއް 
އަތުތައް ބިނާވެގެންަވނީ އެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ އިޖުރާ ،އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި

ންތަކާއި އޮޅުްނތަކުގެ އި، މައިގަނުޑގޮތެއްގައި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް )އޮޅުވާލުށާ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އައޮޑިޓަރުންގެ
މިްނވަރު  ތައް އޮތް ސަބަބުން ނަމަވެސް( ާމލީ ބަާޔންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަުތ އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ ފުރުޞަތު

އޮޑިޓަރުން ރިޢާޔަތް ކުރުން  ޔާންތައް ތަްއޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ، މުއައްސަސާގެ އިންޓަރނަލް ކޮންްޓރޯލްތަކަށްބެލުމުގައި، މާލީ ބަ
، ޔާސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމާއިހިމެނެއެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު ސި

ޒާއަކީ އެކަށޭނެ އަންދާޒާއެއްޯތ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންާދޒާއެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާނަަމ، އެ އަންދާ މާލީ ބަޔާންތައް
 ބެލުމާއި އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ުޖމުލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް ބެލުން ވެސް އޮޑިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

ކުރުމަށް ވާގިދޭ ހެކިތަްއ  އްޙަކަން ކަށަވަރުސަޢަދަދުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ، މާލީ ބަ
ހުުރން  ކުގައި އެކުލެވިފައިޓެސްޓް ބޭސިސްއަށް ބަލައި ދިާރސާ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓުކުރެވުނު މާީލ ބަޔާންތަ

މެހާ ހީނަރު ަކންތައްަތއް ާކއި، އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހުރެދާނެ އެންއެކަށީގެންވާ އެންމެހާ އޮޅުންތަ
 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުާވނެއެވެ. 

ފައިވާކަމަށް މި އޮފީހުން ހެކި ހޯދި މާލީ ބަޔާންތަކާ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ 
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އަންކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން 

ފައިސާ ލިުބނުގޮާތއި "ގައި ނިމުުނ މާލީ އަހަރުގެ  2018ޑިސެންބަރު  31 ގެިމިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްޮގތުގައި،  އޮފީހުން ދެކޭ މި
މިނިސްޓްރީ  ،ގަނޑުގޮތެއްގައިމައި ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" އާއި "ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަެޖުޓން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން" ައކީ

އިން ކުރެވުުނ ލިބުނު ފައިސާ އާއި، އެ ފައިސާ އެ އޮފީހަށްއަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރު  2018ޑިސެންބަރު  31 ގެއޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދަކުރެވުނު ގޮތް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭ އެ އަހަރަށް ޚަރަދާއި، މާލީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި ފައިސާ އަދި 

)އިޕްސަސް(:  ސްޑްރންގ ސްޓޭންޑަތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ "އިންޓަނޭޝަނަްލ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓި
 ބަޔާންތަކެކެވެ. ފައިވާ މާލީގ" އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންަޑރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިން
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ފައިވާ މިންވަރާ މެދު ޢަމަލުކުރެވި ށްމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ 
 ލިއްޔަތު އޫ މަސް 

ރަންޖެހޭކަމަށް މަތީގައި އަދާކު މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްށް ހުަށހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮމާލީ ބަޔާންތައް 
ކޮށްދެއްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް، ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްކޮށްފައިވާ ބަޔާން

ދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަެޖޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ަބޖެޓުގައި ޚަރަ އެ މިނިސްޓްރީގެ
( ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނުދައުލަ) 2006/3 ަނންބަރުމާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމުގައި ޤާނޫނު  ،ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމާއި

ންމާދާރު ވެރިޔާގެ ޒިމާލީ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް އާއި ދައުލަތުގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ލިއްޔަތު އޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް 

ބަެޖޓުން  ގެމްއެފެއާޒްިމިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމާލީ ބަޔާންތަކުގެ ސައްޙަކަމާ ެމދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމުގެ އިތުރުން 
 އެ މިނިސްޓްީރގެށް، ފާސްކޮށްދެއްވި ަބޖެޓާ އެއްގޮތަ އެ މިނިސްޓްރީއަށްޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

އެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގަިއޯތ ރުމަށް ކަނޑަމަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކު
އި އާ (އްޔަތުގެ ޤާނޫނުދައުލަތުގެ މާލި) 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިަވނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ އާއި، 

ޔާން ކުރުމަކީވެސް އޮޑިޓަރ ބަދު ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަިއ، އެއަށް ޢަަމލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާމެ
 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވި ޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަ ބަގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްމި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 
 ފުރިހަމަ ކުރުން ހިމެނެެއވެ. މަޤުޞަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ޭބނުންވާ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ އި ދައުލަތުގެ މާއާ( ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3 ނަންބަރުޤާނޫނު މި އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 
 ޢަމަލު ކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 ރެވިފައިވާ މިންވަރާމެދުކު( އާިއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3 ނަްނބަރުޤާނޫނު 
 ހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ެއކަށީގެންވާ ހެކި ހޯދިފައިވާކަމަށް މި އޮފީ

 

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


 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 5ގެ  32ސަފުހާ 

ންވަރާމެދު ދެކޭގޮތް ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 
  ބިނާކުރެވުނު އަސާސް 

ގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި މުދަލު ،ގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މުދަލެއްގެ އިންވެންޓްރީ ކޯޑު ނަންބަރުދައުލަތު( ހ) (1)
ވިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ މަރާމާތެއްކުރެ  ،މުދަލުގެ ހާލަތު ،މިން ނުވަތަ ބަރުދަން ،ސީރިއަލް ނަންބަރު ،މޮޑެލް ،ތަފުސީލު )ބްރޭންޑް

ކިވަކިން( އަދި އިުތުރ މުދަލުގެ އަގު )ވަ ،މުދާ ލިބުނު ތާރީޚު ،ުމދާ ހުރި ތަން ، ތަފުސީލު އަދި މިނޫންވެސް މުިހންމު މަޢުލޫމާތު(
ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ށް ބެެލހެއްޓިފައި ހުންަނންވާނެކަމަށް ަދއުލަތުމަޢުލޫމާތު )ފަހުން އަންނަ ބަދަުލ އެނގޭގޮތަށް( ފުރިހަމަކޮ

ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ޖުވެނައިލް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 11.03
 ން؛ހިމަނާ ހުރުން ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫާމުތ ނުހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ބައެއް ހަރުމުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެ

 
ހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެ އޮފީ ،އެއްފަހަރު އަހަރަކު މަދުވެގެން ހުރިތޯ ހަމައަށް ހަރުމުދާ ހުންނަ އޮފީސްތަކުގައި ދައުލަތުގެ( ށ)

މަށްޓަކައި އެކަށީގެންާވ ތަކެތި ގިނަދުވަހަށް ދެމެހެއްޓު ،ޗެކުކުރާއިރު ،ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޗެކުކޮށް ބަލަންވާނެކަމަށާއި
ޔަކު ހަރުމުދާ ޗެކުކުރިކަމުގެ ބަތަކެއްޗާ ަހވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކާއި ޗެކުކުރި  ށާއި،ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭޯތ ބަލަންވާނެކަމަ 

ށް އެ އޮފީހެއްެގ މާލީ ކަމާމެދު ނިންމި ގޮތް ބަޔާންކޮޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތުރެއްވާނަމަ އެ ،ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި
މާއްދާގެ )ބ(  11.04ދުގެ ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އޮފީެހއްގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށް 

 މަލުކޮށްފައިނުވުްނ؛ގައިވެސް، އެގޮތަށް އައަހަރާއި އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުވަނަ  2018 ،)ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އަދި
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 6ގެ  32ސަފުހާ 

 މެދު ދެކޭގޮތް ށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ ގަވާއިދަ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

 މި އޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި،

ރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އަށް ނިމުނު މާލީ ައހަރުގެ ޚަ 2018ޑިސެމްބަރު  31ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ()ހ
ގޮތަށް، އެ ބަޖެުޓގައި  އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ

ނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ލިއްޔަތުގެ ޤާނޫކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާ
 އެއްގޮތަށެވެ. ގަވާއިދާ

ރާމެދު ދެކޭގޮތް ިބނާކުރެވުނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނާއި ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަ  ،އަދި ()ށ
ން މާީލ ކަންކަން، އެހެނިހެގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ަބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފިޔަވައި،  ގައި 1 ބަރުނަންއަސާސްގެ 

 ޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި، ހިންގައި ބަލަހައްޓާފައިަވނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއް
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 ދިންގޮތް  ސަލަތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައް އޮޑިޓު 

 ނުވުން  ބަލަހައްޓާފައި  ހަރުމުދާ  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  .1

 ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ލަތުގެދައު ރެކޯޑްތައް ހަރުމުދަލުގެ ހަރުމުދަލާއި ގެޔުނިޓް ޖަސްޓިސް  ލްއާއި ޖުވެނައި ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 .އެވަނީއެވެ ގައިތިރީ ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓުގައި ،ޗެކުކުރިއިރު އުސޫލުން ސާމްޕަލް ބަލަހައްާޓފައިވޭތޯ އެއްގޮތަށް

 ރީގައި ރަޖިސްޓަ  ގެ ހަރުމުދަލު  ލޫމާތު ޢު މަ  ހިމަނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ދީފައިނުވުމާއި  ނަންބަރު  ކޯޑު  އިންވެންޓްރީ  )ހ( ހަރުމުދަލަށް 
 ހިމަނާފައިނުވުން 

 ތަފުސީލު  ނަމާއި ހަމަފުރި މުދަލުގެ، ނަްނބަރު ކޯޑު އިންވެންޓްރީ މުދަލެއްގެ  ކޮންމެ ހިމެނޭ ރަޖިސްަޓރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ދައުލަތުގެ
 އަދި  ތަފުސީލު އެކަމެއްގެ އްކުރެވިފައިވާނަމަމަރާމާތެ  ،ހާލަތު މުދަލުގެ ،ބަރުދަން ނުވަތަ މިން ،ނަންބަރު ސީރިއަލް  ،މޮޑެލް ،ބްރޭންޑް)

 ަފހުން) ަމޢުލޫމާތު ރުއިތު އަދި( ވަކިވަިކން) އަގު މުދަލުގެ ،ތާރީޚު ލިުބނު ުމދާ ،ތަން ހުރި މުދާ، (މަުޢލޫމާތު މުހިންމު މިނޫންވެސް
 މާއްދާގެ  ވަނަ 11.03 ދުގެގަވާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ކަމަށްހުންަންނވާނެ ބެލެހެއްޓިފައި ފުިރހަމަކޮށް( އެނގޭގޮތަށް ބަދަލު އަންނަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެދުގައި ޖަހަންވާނެކަމަށްވެސް އެ ގަވާއި މުދަލުގައި ނަންބަރު ކޯޑު ައދި އިންވެންޓްރީ .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގައި( ބ)

 ޫލމާތުޢުމަ ހިމަނަންޖެހޭ ހެންކޮންމެ ތުންބައެއް ހަރުމުދަލާ ގުޅޭގޮ ރަޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ ހޯމްއެފެއާޒްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ، ނަމަވެސް
 މުަދލުގެ އަދި ތާރީޚު ުބނުލި މުދާ ،ހުިރަތން މުދާ ،ނަންބަރު ސީރިއަލް ،އަގު މުދަލުގެ ބައެއް މިގޮތުން. ފާހަގަކުރަމެވެ ހުރިކަން  ނުހިމަނާ
 ކުރެވިފައިވާނަމަ  ތެއްމަރާމާ ،ހާލަތު މުދަލުގެ ،ބަރުދަން ނުވަތަ މިން ،ނަންބަރު ސީރިއަލް ،ލްމޮޑެ ،ބްރޭންޑް) މައުލޫމާތުވެސް އިތުރު

 .ނުވެއެވެހިމަާނފައެއް( މަޢުލޫމާތު މުހިންމު މިނޫންވެސް އަދި ތަފުސީލު އެކަމެއްގެ

އް ހަރުމުދަލާ ގުޅޭގޮތުްނ ބައެ، އިބައެއް ހަރުމުދާ ހިމަނާފައި ނުވާކަމާހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  ޔުނިޓްގެ ޖަސްޓިސް ލްޖުވެނައި އަދި
އަލް ނަންބަރު، މުދާ ހުރިތަން، ސީރި، ގުމުދަލުގެ އަބައެއް ލޫާމތު ނުހިމަނާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ޢުކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ މަ

  ބަރުަދން، މުދަުލގެމޮޑެލް، ސީރިއަލް ނަްނބަރު، މިން ނުަވތަ، ލޫމާތުވެސް )ބްޭރންޑްޢުއިތުރު މަ މުދާ ލިބުނު ތާރީޚް އަދި މުދަުލގެ
 ނުވެެއވެ.އްހިމަނާފައެ (މަޢުލޫމާތު މުހިްނމު މިނޫންވެސް އަދި ހާލަތު،

 )ށ( އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހަރުމުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލާ ޗެކު ކޮށްފައިނުވުން 

މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އެ އޮފީެހއްގެ ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ހަރުމުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެެގން އަހަރަކު އެއްފަހަރު
 އުސޫލެއްގެ މަތިން ޗެކުކޮށް ބަލަންވާނެކަމަށާއި، ޗެކުކުރާއިރު، ތަކެތި ގިނަދުވަހަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެްއގައި

ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ތަކެއްޗާ ގައި ބަ މާއްދާގެ )ބ( 11.04މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންވާެނކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ރެއްވާނަމަ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކާއި ޗެކުކުރި ބަޔަކު ހަރުމުދާ ޗެކުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި ޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތު

އްގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށްވެސް އެކަމާމެދު ނިންމި ގޮތް ބަޔާންޮކށް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އޮފީހެ
 ޖަސްޓިސް ލްއާއި ޖުވެނައިއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ވަނަ އަހަރު  2018 ،ނަމަވެސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މާއްދާގެ )ޅ(އެ 

 ހަމައަށް ހުރިޯތ ބަލާ ޗެކުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. ހަރުމުދާ ޔުނިޓްގެ
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 ލަފާދިން ގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން 

 ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 11.03 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ )ހ( ދައުލަތުގެ
 މިން  ،ނަންބަރު ރިއަލްސީ ،މޮޑެލް ،ބްރޭންޑް) ތަފުސީލު ަނމާއި ފުރިހަމަ މުދަލުގެ، ނަންބަރު ޯކޑު އިންވެންޓްރީ މުދަލެއްގެ ކޮންމެ
 މުދާ ، (މަޢުލޫމާތު ންމުމުހި މިނޫންވެސް އަދި ތަފުސީލު އެކަމެއްގެ އްކުރެވިފައިވާނަމަމަރާމާތެ ،ހާލަތު  މުދަލުގެ ،ބަރުދަން ނުވަތަ
( އެނގޭގޮތަށް  ލުބަދަ އަންނަ ފަހުން) މަޢުލޫމާތު އިތުރު އަދި( ވަކިވަކިން) އަގު މުދަލުގެ ،ތާރީޚު ލިބުނު މުދާ ،ތަން ހުރި

 ދަންަނވަމެވެ.ބެލެހެއްޓުަމށް  ފުރިހަމަކޮށް

 އަަހރަކު ދުވެެގންމަ ،ހުރިތޯ ހަމައަށް ހަރުމުދާ ގޮތަްށ، ގައިވާ )ބ( ގެ މާއްދާ ވަނަ 11.04 ަގވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެ( ށ)
 .ދަްނނަވަމެވެ ބެލުމަށް ޗެކުކޮށް މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެއްފަހަރު،
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 އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 މު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ހޯދައިފައިވުން ތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އާން ދައުލަ .2

 ހޯދުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް ކުރުވުމާއި މަސައްކަތްތައް ގަތުމާއި ތަކެތި ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 10.31 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ންދަންވާނެަކމަށްގެ ކުރިއަށް މަރުހަލާ ބިޑް އިޢުލާނުކޮށް އާންމުކޮށް ބޮޑުވާނަމަ އަށްވުރެ ރުފިޔާ 35,000 އަގު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

 ކުޅިވަރުގެ މާއިހެވިކަ ބޭއްވުނު އިމުނާސަބާުތގަ ދުވަހުގެ މިނިވަން އަހަރު، ވަނަ 2018 ،ަނމަވެސް އެހެން. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
 ލުކޮށް، އެމަސައްކަތް،ޠި ބާއިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، އެ އިޢުލާނު ލައިޓިން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސެޓަޕާއި ސައުންޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ

 ފާހަގަކުރެވުނެެވ.  ވާކަންަހވާލުކޮށްފައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ، ރުފިޔާއަށް( ބާރަ ހާސް ފަސްދޮޅަސް މިިލއަން ހަތަރު) 4,060,012 ޖުމުލަ

 ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި ޔާގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާދިސާތަކަށް ހުރި ހިންގާފައި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ، އެުދވަސްވަރު
 ސައުްނޑް  އަދި ޓިންލައި ކުރާ ބޭުނން ޙަރަކާތްތަކުގައި ވަަޑއިގަންނަވާ ބައިވެރިވެ އެމަނިކުފާނު ،ޖެހޭތީ  ކުރަން ވަރުގަދަ އިތުރަށް

އްތަނުން އަނެއްތަނަްށ އެޑިފެންސް ފޯސް )އެމް.އެން.ޑީ.އެފް( ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ، ތަކެއްޗަކީ ހިމެނޭ ސެޓަޕުގައި
ންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް،  ތަކެތި ކަމަށްުވމަކީ މުހިއުފުލޭ، ސެޓަޕް ކުރެވޭ އަދި އިވެންޓްތައް ނިމުމުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭ

 ހަމަޖައްސަންވެރިކޮށް އެކަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގައި އެފަދަ ވަސީލަތްތަށް ނެތުމުގެ ސަބަުބން، އެަފރާތުން އެޕްރޫވް ކުރާ ކުންފުންޏެއް މެދު
 .ވެލޫމާތު ދީަފއިވެއެޢުހޯމްއެފެއާޒުން މަމިނިސްޓްރީ އޮފް ، ސިޓީއަކުން އެދިފައިވާތީކަމަށް، އެފުން.ޑީ.އެން.އެމް

އި ފަްނނީ ގާިބލުކަމާއި އެ ނަމަވެސް، ވަކި ކުންފުންޏަކުްނ މި ޚިދުމަތްހޯދުމަށް އެމް.އެން.ޑީ. އެފުން އިރުޝާދު ދީފައިވަީނ، ެއކުންފުނީގަ
 އޭގެ ރައްކާތެރިކަްނ ކެތީގެ ފެންވަރާއިކުންފުނިން ޚިދުމަތްދިނުަމށް ޭބނުންކުރާ އާލާތްތަކުގައި ހުރީ ކޮން ޚާއްސަކަމެއްކަމާއި އެތަ

 ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުަރމެވެ.ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަކި ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައި

 ގުޅިގެން، ލިބިަފއިވާ ޒުްނ ކުރި އިޢުލާނާމީގެއިތުރުން، މި ޚިދުމަތަށް ޯފރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ، މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމް އެފެއާ
ފިޔާކަމަށް ވާއިރު، ރު)ދެ މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ހަ ސަތޭކަ(  2,183,600އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ އެވްރެޖް އަގަކީ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަގެއްގައި ކަން ބަތުން ޮބޑުމިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެހެންފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ނިސް

 ދިންގޮތް  ލަފާ  އިޞްލާޙުކުރަން 

އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ  )ތިރީސްފަސް ހާސް( ރުފިޔާ 35,000އަގު  ޖުމުލަތަކެތި ަގތުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ )ހ( 
ޚިދުަމތް  ކެިތ ނުވަތަތަ ، )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮްށ އިޢުާލނުކޮށްގެންވަނަ މާއްދާގެ 10.31ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 

ށްފައިވާ ޢާންމު އުސޫލުތަުކގެ އަދި ސަާލމަތީ ސަބަބު ތަކަްށޓަކައި، ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮ ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 ޚިދުމަތް ހޯދަނީ އެނަސް، އެފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ޖެހޭ ސަބަބާއި،  ބޭރުން ވަކި ޚާއްސަ ފަރާތަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ޖެހު

 އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައިކަން ދެނެަގނެވޭނެ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުން ފުރިހަަމކުރަން ދަންނަވަމެވެ.
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ގެއްގައި ކަމަށާއި، އަބޮޑު  މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ވުރެ ނިސްބަތުން)ށ( 
މުއައްސަސާތަކަށް  ކަމާގުޅޭމަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާޮގތަށް ބޮޑު އަގެއްގައި މަސައް

ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގެން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ގުޅި ހީތަކާ އެ ދީފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް   .3

 ފާސްކޮްށފައިވާ ގައި 2017 މެއި 14 އިން ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިިނސްޓްރީ ގޮތުން  ދިނުމުގެ ފައިސާ އެހީގެ  މަޝްރޫުޢތަކަށް ކުދި)ހ( 
 ކައުންސިލުގެ ގެރަށްރަށު، މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގެ" އުސޫލު ދިނުމުގެ ފައިސާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުދި ހިންގާ ފައިދާއަށް ޖަމާއަތުގެ"

 ޢާންުމކޮށް މިނިސްޓްރީން އެދި ހުށަެހޅުމަށް ލްތައްޕްރޮޕޯޒަ ހޯދުމަށް ެއހީ މަޝްރޫޢުތަަކށް ހިންގާ ފައިދާައްށޓަކައި ޖަމާޢަތުގެ އިދާރާތަކުން
 ދެވޭނީ އެހީ އިސާގެފަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މާއްދާގައި ވަނަ  7 އުސޫލުގެ މި  އަދި ވެއެވެ.ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އިޢުލާން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް،  އެ އުސޫލުގައި ،ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ މަޝްޫރޢުތަކަށް ލިބޭ  މާކްސް ގިނަ އެންމެ ،އިވެލުއޭޓްކޮށް ޒަލްތައްޕްރޮޕޯ

 ިތން ލިއަންމި ފަސް) 5,316,657 ޖުމުލަ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެުޓން، އެކި ކައުންސިލްތަކަށް އަހަރު ވަނަ  2018 އިއުލާން ނުކޮްށ،
 އެހީ ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ރުފިޔާ ( ހަތެއް ފަންސާސް ސަތޭކަ ހަ ހާސް ސޯޅަ ސަތޭކަ

.އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ތަފުސީލުއެހީ ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ 

ޢަދަދު  އެހީގެ މަޤްސަދު  އެހީ ދީފައިވާ ފަރާތް 
583,966 ރަށްވެިހެގއަށް ފަރުނީަޗރު ހޯުދުމގެ ަމޝްރޫޢު  ހއ. ހޯރަފުށި ކަުއންސިލް 
112,500  ހއ. ހޯރަފުށި ކަުއންސިލް  ަމޝްރޫޢު  ށް ަބދަލުކުުރުމގެއަބަްއތިތައް ލެޑް އެކި ސަރަަހްއދުތަކުަގއި ޖަހާަފއިވާ ބަްއތި
545,000 ރަށްވެިހގެ ަމރާމާތުުކރުުމގެ ަމޝްރޫޢު  ހއ. ކެލާ ކައުންސިލް 
300,000 ން ހަރުކުރު ޤަުބރުސްާތނު ވަށާާފރު ރޭުނމާއި ަބއްތި ހއ. އުލިަގމު ކައުްނސިލް 
211,943 ޤަުބރުސްާތނު ވަށާާފރު ރޭުނމުގެ ަމޝްޫރޢު ހއ. މުަރއިދޫ ަކއުންސިލް 
245,900 ޤަުބރުސްާތނު އަްޕގްރޭޑް ކުުރުމގެ މަްޝރޫޢު  ށ. މަރޮށި ކައުްނސިލް 
200,000 އަޕްްގރޭޑް ކުރުން ކުޑަކުދިްނގެ ޕާކު  ށ. މަރޮށި ކައުްނސިލް 
200,000 ކުޑަކުދިްނގެ ޕާކް ތަރަްއޤީ ކުރުުމގެ ަމޝްރޫޢު  ށ. މާއުނގޫދޫ ކަުއންސިލް 
300,000 ހެދުން  ޕާރކް ކުޑަކުދިްނގެ ގއ. ާދންދޫ ކަުއންސިލް 
230,000 ހިނަާވގެ ހެުދމުގެ މަޝްރޫޢު  ގއ. ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލް
197,422 ެއޅުުމގެ މަްޝރޫޢު ބަނަދރު ހިޔާ  ގއ. ކޮނޑޭ ކަުއންސިލް 
160,328 ހިނަާވގެ ހެުދމުގެ މަޝްރޫޢު  ކަުއންސިލް  ގއ. ކޮލަމާފުށި
300,000 ޕާފޯމަންސް ސްޭޓޖެއް ބިނާކުުރމުގެ ަމޝްރޫޢު  ރ. ވާދޫ ަކއުންސިލް 
232,175 ދަތުުރވެިރންގެ ހިޔާ ެހދުުމގެ މަްޝރޫޢު  ރ. ފައިނު ކައުްނސިލް 
94,650  ރ. ރަްސގެތީމު ަކއުންސިލް  ޝްރޫޢު މަަނގާ ަރއްކާކުރާ ިނޒާމު ަރއްާކތެރި ކުރުމަށްޓަަކއި ވަށާާފރު ރޭުނމުގެ ވާރޭފެން 
25,000 މަުގބައްތި މަާރމާތުކުުރމުގެ މަޝްރޫޢު  ަކއުްނސިލް ރ. ހުޅުުދއްފާރު

290,000 ގަުބރުސްާތނު ވަށާާފރު ރޭުނމުގެ ަމޝްޫރޢު ހދ. ކުރިނބީ ކައުްނސިލް
100,000 ުމގެ ަމްޝރޫޢު ަހރުކުރު ބަނަދުރގައި ަބއްތި ހދ. ފިނޭ ކައުްނސިލް
200,000 އައުޓް ޑޯ ިޖމްަގއި ްގރާސް ކާޕެޓް ެއުޅމުގެ ަމޝްރޫޢު  ދ. ކުޑަހުަވދޫ ކައުްނސިލް 
200,000 ގަުބރުސްާތނު ވަށާާފރު ރޭުނމުގެ ަމޝްޫރޢު ނ. ހެނބަދޫ ަކއުންސިލް 
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200,000 ނ. ވެލިދޫ ކައުްނސިލް  މަްޝރޫޢުކުޑަކުދިްނގެ ޕާކު ހެދުުމގެ 
149,760 ަމޝްރޫޢު ުމގެ ަހރުކުރު ސްޓްޕޯލައިޓް އިފުޓްސެލް ދަނޑުގަ  3 ޏ. އަތޮޅު ކަުއންސިލް 
114,116 ބަނަދރު ޭބރު ތޮށީަގއި ަބއްތި ހަރުުކރުުމގެ މަްޝރޫޢު  ގދ. ާވދޫ ކައުްނސިލް 
83,000 ަމޝްރޫޢު ބަނަދރު ަބއްތިތަކަށް އަލުން ޭކބަލް އެުޅމުގެ  މ. ނާލާފުށި ކައުންސިލް 
16,507 ކައުންސިލް ިއާދޜާގެ ަމތިފަޅު ލޯންޗް ަމރާމާތުުކރުން  މ. އަތޮޅު ަކއުންސިލް 
24,390 ނެރުަބއްތި ަމރާމާތު ކުުރން  އދ. ިދގުަރށު ކައުްނސިލް

5,316,657  (ރުފިޔާ  ފަންސާސް ހަތެއް  ސަތޭކަ  ހަ  ހާސް  ސޯޅަ  ސަތޭކަ  ތިން  މިލިއަން  )ފަސް : ޖުމުލަ 

ނުވުން  ހޯދާފައި  މިނިސްޓްރީން  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިމުނު  ( މަޝްރޫޢުތައް ށ)

 ސްކޮށްފައިވާފާ ގައި 2017 މެއި 14  އިން ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ ފަިއސާ އެހީގެ  މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުދި
މަޝްރޫޢު  ފައިވަނީބަޔާންކޮށް މާއްދާގައި ވަނަ 9 ގެ" އުސޫލު ދިނުމުގެ ފައިސާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުދި ހިންގާ ފައިދާއަށް ޖަމާއަތުގެ"

 .މިނިސްޓަރަށް ހުަށހަޅަންވާެނކަމަށެވެ، ނިމުމުން، މަޝްރޫޢު ނިމުނު ޮގުތގެ ރިޕޯޓެއް މަޝްރޫޢު ހިންގިފަރާތުން

ނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މަޝްރޫޢުތައް ނިމު ހިންގި ބައެއްވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާއިން،  2018ނަމަވެސް 
ތަފުސީލު ތިރީަގއި ގެ ދާފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. މަސައްކަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފަިއނުވާ މަޝްރޫއުތަކުމިނިސްޓްރީން ހޯ

 އެވަނީއެވެ.

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވުން  (ނ)

 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަާމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުއްދަތު ުގނަން ކުދި މަޝްރޫޢުތަކަށް މިނިސްޓްީރން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ އެ ކައުްނސިލެއްގެ 
ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކަްށ  އިފަށާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އާ

ވަަނ  2018އެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ ކިވަކީން މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްވަ

ފައިސާގެ 
އަދަދު 

ފައިނަލް ރިޕޯޓް   ނިމުނު ތާރީޚް 
 ފައިސާ ޖަމާވި 

ތާރީޚް 
އެމް.އޯ.ޔޫގައި 

ތާރީޚް   ސޮއިކުރި 
މަޝްރޫޢު ނަން   # ރަށް 

25,000  05/2/2018 5/2/2018 25/11/2018 ލިބިފައި ުނވޭ 
 މަާރމާތުކުުރމުގެ މަުގބައްތި
 މަޝްރޫޢު 

ހުޅުުދއްފާރު  ރ. 1 

200,000  28/5/2018 12/6/2018 އެނގެން ނެތް  ލިބިފައި ުނވޭ 
އައުޓް ޑޯ ިޖމްަގއި ްގރާސް 
 ކާޕެޓް އެޅުުމގެ މަްޝރޫޢު 

ކުޑަހުަވދޫ  ދ. 2 

200,000  25/06/2018 11/7/2018 10/1/2019 ލިބިފައި ުނވޭ 
ޤަުބރުސްާތނު ވަށާާފރު 

 ރޭނުން 
ނ. ހެނބަދޫ  3 

232,175  4 ރ. ފައިނު  ދަތުުރވެިރންގެ ހިޔާ ެހދުން  18/06/2018 1/7/2018 10/9/2019 ލިބިފައި ުނވޭ 
197,422  5 ގއ. ކޮނޑޭ  ހިޔާ ެއޅުން  ބަނަދރު 19/9/2018 8/10/2018 1/7/2019 ލިބިފައި ުނވޭ 
854,597 )ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތެއް ރުފިޔާ  ހާސް ފަސް  ފަންސާސް ހަތަރު  ސަތޭކަ  އަށް (: ޖުމުލަ 
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މަޝްރޫޢު ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ިނންާމފައި  8ކުދި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން  26އަހަރު އެހީގެ ފައިސާ ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 
ވެސް އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމާަފއި  (ނިޔަލަށް  ގެ  2019 އޮކްޓޯބަރު 31)ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރި މުއްދަތާ ހަމައަށް  2019ނުވާއިރު، 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރު ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ އެހީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ( އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފެށި ނަމަވެސް ރ)
 މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވުން 

އެފެއާޒް އާއި ކައުންސިލްތަކާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
ނަމަ، އެހީދޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ފައިސާ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްނެތި އެހީ ދޭ ފަރާތަށް އިންސައްތަ ފާއިތުވާއިރުވެސް މަސައްކަތް ނުފަށާ 50

 ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.

)ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން  583,966ން ށް އެީހގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީހއ. ހޯރަފުށީ ރަށްވެހިގެއަށް ޭބނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަ
އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި އެ  އެއް( ރުފިޔާ އެ ރަށު ކައުންސިލުގެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ

ކުރެވުނު ތާރީޚުްނ  ގައި ދެ ފަރާުތން ސޮއިކުރި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައިވާގޮތުން އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި 2018ޖުލަިއ  12މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮުތން 
ގައި ފެށިގެން ިތން ހަުފތާތެރޭގައި ަމސައްކަތް ނިންމަންޖެހެއެވެ. ނަަމވެސް، ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމު 

ނު މުއްދަތުގެ )ިތްނ ގައި ކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ެފންނަން އޮތުުމން، އެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހު 2019އެޕްރީލް  27ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 

ފައިސާގެ 
 އަދަދު 

ތް މަސައްކަ 
އިތުރަށް ނުނިމި  
ފައިވާ ހޭދަވެ 

 31) ދުވަސްތައް 
އޮކްޓޯބަރު 

ގެ  2019
 ނިޔަލަށް(

 ނިންމަންޖެހޭ
 ތާރީޚް 

  ފައިސާ ޖަމާވި 
 ތާރީޚް 

އެމް.އޯ.ޔޫގައި 
  ސޮއިކުރި 
 ތާރީޚް 

 # ރަށް  މަޝްރޫޢު ނަން 

ޤަުބރުސްާތނުގެ ވަށާާފުރ  09/5/2018 4/6/2018 4/10/2018 ދުވަސ392ް   245,900
 މަްޝރޫޢު   އަޕްްގރޭޑްކުުރުމގެ

 1 މަރޮށި  ށ.

 2 ވެލިދޫ  ނ. ހެުދން  ކުޑަކުދިްނގެ ޕާރކު 10/6/2018 26/6/2018 26/10/2018 ދުވަސް 370 200,000
 އި ފުޓްސެލް ދަނޑުގަ  3 12/06/2018 2/6/2018 2/8/2018 ދުވަސް 455 149,760

 ހަރުކުުރން  ސްޓްޕޯލައިޓް
ޏ. 

 ފުވަްއމުލަކު 
3 

 4 ގއ. ާމމެްނދޫ  ހިނަާވގެ ހެދުން  08/08/2018 2/9/2018 7/4/2019 ދުވަސް 207 230,000
 5 ހއ. ކެލާ ރަށްވެިހގެ ަމރާމާތު ުކރުން  02/09/2018 16/9/2018 16/2/2019 ދުވަސް 257 545,000
ރަށްވެިހެގއަށް ފަރުނީަޗރ  8/8/2018 1/8/2018 22/8/2018 ދުވަސް 435 583,966

 ހޯދުން 
 6 ހއ. ހޯރަފުށީ 

ޤަުބރުސްާތނު ވަށާާފުރ  13/09/2018 3/10/2018 16/4/2019 ދުވަސް 198 300,000
 ރޭނުން 

 7 ހއ. އުލިަގމު 

ކުޑަކުދިްނގެ ޕާކް އަްޕގްޭރްޑ  17/09/2018 5/12/2018 3/6/2019 ދުވަސް 150 200,000
 ކުރުން 

 8 ށ. މަރޮށި 

 : )ދެ މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް ހަ ސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ(ޖުމުލަ  2,454,626
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އިންސައްތަ ފާިއތުވިއިރުވެސް މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީން އެ ފައިސާ  50ހަފުތާގެ( 
 އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި  އެފެއާޒް ާއއި އެ ރަށުހިންގުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްހއ. ކެލާ ރަށްވެހިގެ މަރާާމތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އަދި 
ނަ ދުވަހު އެމް.އޯ.ޔޫ ވަ 2019ފެބްރުއަރީ  14، ނަމަވެސްގައިވަނީ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.  2018ސެޕްޓެމްބަރު  2ދެމެދު 

އެވެ. ކިޔުންތަކުން އެނގެވާކަން މިިނސްޓްރީގެ ލިޔެނުފަށާފައިމަސައްކަތް ފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އްކަތް ނިންމަން ދީގައި މަސަ
އްކަތަށް ިހނގާނެ ކަމަށް އަދި އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން ފަިއސާއިން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މަސަ

ސިޓީއެއް  ޓްރީއަށްމިނިސްގައި ކެލާ ކައުންސިލުން ވަނީ  2019ލް އެޕްރީ 10ރާ ޚަރަދު ހިމެނޭ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަކާއެކު އަންދާޒާ ކު
އެހީގެ  ޓު ތައްޔާރުކުރުމަކީއެ ރިޕޯފޮނުވާފައެވެ. އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަކީ އެހީ ހޯދުމަްށ އެދޭއިރު ތަްއޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓަކަށް ވެފައި، 

ންކަމުން، އެމް.އޯ.ޔޫ ގައިވާ  ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެއިރު ސޮއިކުރި އެމް.އޯ.ޔޫ އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްފައިސާ ދިން 
އުންސިލަށް ދިން އެހީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ވާ ގޮތުން ކެލާ ކަ

 ން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަ ބުރާ ހޯދަންޖެހޭއިރުވެސް، މިނިސްޓްރީ އިންފައިސާ އަނ

 ފައިސާ ލަތުގެދައު ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައި އެހީގެ ފައިސާ 6.23އަދި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ވާ އިރު، ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަަމށް ބަޔާންކޮްށފައި ގަވާއިދުތަކާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެ ޚަރަދުކުރުމަށް

ށްކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި އަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަ
 ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ނު

ދިންގޮތް  އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ 

 ސްކޮށްފައިވާފާ ގައި 2017 މެއި 14  އިން ހޯމްއެފެއާޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ ފަިއސާ އެހީގެ  މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުދި
 އެހީ ފައިވާ ގޮތަށްބަޔާންކޮށް މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގެ" އުސޫލު ދިނުމުގެ ފައިސާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުދި ހިންގާ ފައިދާއަށް ޖަމާއަތުގެ"

ހީ ދިނުަމށް އެކުރުމަށް ަދންނަވަމެވެ. އަދި  އިޢުލާން ާޢންމުކޮށް މިނިސްޓްރީން އެދި ހުށަެހޅުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޯދުމަށް
 މެވެ.ނަވަތޯ ބެލުމަށްވެްސ ދަންއްގޮތަށް ކައުންސިލުން އަމަލުކުރޭކައުންސިލުތަކާއެކު ސޮއިކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އާއި އެ
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 2020 ނޮވެންބަރު 19
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