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ުވަނަުއަހަރުގ2018ުުެުގެުއިންދިރ ުގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލް
ުމ ލީުބަޔ ންތަކަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދޭުރިޕޯޓްު

ގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްގެުު،ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި އިންދިރު 
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

ު ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007ުމި ުކުރެވުނުުު)އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުމެމޯރިއަލްުުގެ ުގ ންދީ އިންދިރ 
މ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރ2018ުުީޑިސެންބަރ31ުުުުގެހޮސްޕިޓަލް
ު ުދެކޭގޮތް ުހޮސްޕިޓަލްބަޔ ންކުރުމ އި، ުމެމޯރިއަލް ުގ ންދީ ުއިންދިރ  ުއ2018ުުެގެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
އެއްގޮތަށްހޮސްޕިޓަލައެުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއަހަރަށްު މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުުގެހޮސްޕިޓަލްުއެުު،ށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

އިންދިރު ުޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ކަށް،ުބަޖެޓުގައިުަޚރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފަިއވ ުކަންތައްތަ
ބަލަހަްއޓ ފަިއވަނީުުގެގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލް ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުއިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ މ ލީުކަންކަންުހިންގު 
ުބަލައި ުއެއްގޮތަށްތޯ ުބަޔ ންކުރުމ އިު،ގަވ އިދ  ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރ މެދު ުއަމަލުކުރެވިފައިވ  އިޞްލ ޙުުު،އެއަށް

ު ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލ ޙީ ުކަންކަމ މެދު ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޖެހޭކަމަށް ުނަމްބަރުުކުރަން ުޤ ނޫނު ުކަންކަން އެ
2006/3ުު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ނަވ36ުަ)ދައުލަތުގެ ުއ އި ު)ހ( ު މ އްދ ގެ ުމަތިން ުގ ންދީުގޮތުގެ އިންދިރ 

ވަނ213ުުަދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުހުށަހެޅުމ އެކުުުގެމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލް
ހުށަހެޅުމެވެ.ުމިުރިޕޯޓްުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ުމ އްދ ގައިުބުނެފައިވ ުގޮތުގެުަމިތންުއެުކަންކަން

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓް

ރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބަ އިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެު.
ުމ ލިއްޔަތުގެު ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ީނ ުބައިގައި ުދެވަނަ ުދެކޭގޮތެވެ. އޮޑިޓަރުޖެނެރަލް

ުމިންވަރ އި ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުހޮސްޕިޓަު،ގަވ އިދަށް ުމެމޯރިއަލް ުގ ންދީ ުރައްޔިތުންގެުުގެލްއިންދިރ  ުޚަރަދުކުރުމުގައި، ބަޖެޓުން
ު ުއަދި ުނިންމުންތަކ އި ުހޮސްޕިޓަލްމަޖިލީހުގެ ުމެމޯރިއަލް ުގ ންދީ ުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުުގެއިންދިރ  ުއެއްގޮތަށް ުނިންމުންތަކ  ބޯޑުގެ

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.

ގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްއަށްުހިމެނިފައިވު 48ުނ33ުުްކުުސަފުހު މިުރިޕޯޓ އެ ގައ2018ުުިޑިސެންބަރ31ުުުުގެިއންދިރު 
ނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިެމނޭުފައިސ ުލިބުނުުޮގތ އިުހޭދަކުރެވުނުުޮގުތގެުބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުުނު

http://www.audit.gov.mv/
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ުތަފް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުބަޔ ނ ިއ،ުމި ުބަޖެޓުްނުހޭދަކުރެުވނުގޮތުގެ ުއެ ުއޮޑިްޓުޞީބަޖެޓ އި ުބަލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވަނީ ުލުނޯުޓތައް
ުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުު،ހިމެނިފައިވ ުއަށ52ުްނ49ުުްކުުސަފުހ ުކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުމިުރިޕޯޓ އެ މިލްކިއްޔ ތުގެ

ުރިޕޯޓަށްު ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގައި ުއެ ުކޮށްފައެވެ. ުއޮޑިޓް ުބަލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓްތައްވެސް ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ  ުއެ ބަޔ ނ އި
އްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުއަންނަންޖެހޭުވަރުގެުމައްސަލައެއްުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަބައިު"ދައުލަތުގެުމ ލި

ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"

ކަންތައްތައްު މި ގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވު  މަޝްުގެއިންދިރު  ވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުއިސްވެރިންނު 
 ބޭފުޅުންނަށްުިމުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަަވމެވެ.ުހުރިހ އެހީެތރިވެދެއްވިު ފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓްގައި

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ އިމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުމަސްއޫލިއްޔަތުުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ު ުނަމްބަރު ުގޮތުގ3/2006ުުެޤ ނޫނު ުއެއްގޮތްވ  ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއަދި ުޤ ނޫނު(ުއ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ
ުގެުއިންދިރ ުގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްު،މ ލީުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިުގެއިންދިރ ުގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްމަތިން،ު

(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަުތގެުގަވ އިދުު)ު،ސ ބުތައްުޙަޤީޤަތ ުއެއްގޮަތށްުސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށްހި
ަވނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 15.03ުުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަޢުލޫމ ތުުހިމަނ އިެގންުއެުގަވ އިދުގ15.01ުުެގެު

އިންދިރ ުގ ންދީުއޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށް،ުމިުއަަހރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަކީު
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުންުކަނޑައަޅ ފައިވ ުމ ލީުޒިންމ ދ ރ46ުުުޕިޓަލަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެުމެމޯރިއަލްުހޮސް

ުމަސްޢޫލިއްޔަތެ ުވެރިޔ ގެ ުބަެޖޓުްނުކެވެ. ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުުނ ުބަޔ ނ އި، ުހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ފައިސ 
ުބަޔ ންހޭދަކުރެވު ުފައިނޭންޝަލްުއިންޓަރނޭޝަ"ު،ނުގޮތުގެ ު)އިޕްސަސް(: ުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑް ުޕަބްލިކް ނަލް

 .ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްުކުރެއެވެުއެއްގޮތަށްއ "ކައުންޓިންގބޭސިސްުއޮފްުއެ-ރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝް

ުސަބަބުން ުއޮޅުމެއްގެ ުނުވަތަ ުޚިޔ ނ ތެއް ުތެރޭގައި، ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުސައްޙަނޫންުއަދި ުމަިއގަނޑުގޮތެއްގައި ުނަމަވެސް،
އެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯްލތައްުު،މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ްނތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓު މ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުުމެގުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްުޓމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
އަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމ އި،ުު،ސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި

އަންދ ޒ އެއްުު،އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކުރ ނަމަ ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވު 
 ބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ރުމަށްފަހުުެއުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުުގެއިންދިރ ުގ ންީދުމެމޯރިއަްލުހޮސްޕިޓަލްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީު
ނީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކޮށްފައިވ .ުމިުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެއިުމެދުުމ ލީުބަޔ ންތަކ 

އޮޑިޓަރުންގެުސްލޫކީުމިންގަނޑ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުުއ އޮޑިޓިންގއޮންުުޑްސްސްޭޓންޑަުއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއްގޮތަށެވެު.
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ު ުބަޔ ންތަކަކީ ުމ ލީ ުއަހަރީ ުނުވ މި ުހިމެނިފައި ުމަޢުލޫމ ތު ުސައްޙަނޫން ުއެކަށީގެްނވ ު، މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަޔ ންތަކެއްކަން
 ޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓްުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.

ކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަަވރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވ ުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީުަބޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަުދތަ
ުބިނ ވެގެންަވނީު ުއިޖުރ ތުތައް ުކަނޑައަޅ  ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ުކަނޑައަޅ  އިޖުރ ތުތަކެއް

ންުމަޢުލޫމ ތުތަްއު)ޮއޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުމައިގަނޑުގޮތެއްގަިއުސައްޙަނޫ، އޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަްޖމަންޓް"ުއ އި
މިފަދަުފުރުސަތުތައްުއޮތްުމިންވަރުު މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު. ސަބަބުންުނަމަވެސްު(

ުއިންޓަރ ުމުއައްސަސ ގެ ުގުޅޭ، ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކުރުމ އި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއޮޑިޓަރުްނުބެލުމުގައި، ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ނަލް
ުރަނގަޅުު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ރިޢ ޔަތްކުރުން

ުބޭނު ުއަންދ ޒ އެއް ުއެއްވެސް ުތައްޔ ރުކުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުން ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ށްފައިވ ނަމަ،ުންކޮސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ
ގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުޖުމުލައަންދ ޒ އަކީުއެކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުުއެ ގޮތެއްގައިުހުށަހަޅ ފައިވު 

ުހިމެނެއެވެ.

ުކަށަވަ ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުވ ގިދޭުއޮޑިޓެއް ުކުރުމަށް ރު
ުބަޔ ންތަކުގައިު ުމ ލީ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ުމައްޗަށެވެ. ުދިރ ސ ކުރުމުގެ ުބަލައި ުއަށް ުބޭސިސް ުޓެސްޓް ހެކިތައް
ުހުރެދ ނެު ުތެރޭގައި ުމުއައްސަސ ގެ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުހުރުން ުއެކުލެވިފައި

ުއެންމެހ ުހީނަރުކަންތައްތައްުއޮިޑޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަްށުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ުމިު ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީގެްނވ  ުމިންވަރަށް ުބަޔ ންކުރުމަްށުބޭނުންވ  ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ
ުުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ތައްުނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުުއޮޕީުުއެޑްވަރސްު

ޚަރަދުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ކޭޝް އެކައުންޓިންގ ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުން .1

ުގެދައުަލތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު،ދިވެހިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުަށހެޅުމުގައިުބޭނުންކުރުމަށް
(2017/R-20)ު15.03ު އަސ ސަކީވަނަުމ "އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުު،އްދ ގައިުކަނޑައަޅ ފައިވު 

ކައުންޓިންގ"ުއެވެ.ުމިުއަސ ސްގެުގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިން
ުއަހަރުގެުު،ދަށުން ުޚަމ ލީ ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުގޮތުގައި ުއަހަރެއްގެުރަދުގެ ުއެ ުދެއްކޭނީ ުބަޔ ން"ުގައި ުގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު
ުޚައެުު،ތެރޭގައި ުއެ ުނުވަތަ ުްޓރ ންސްފަރުހެދިފައި ުބޭންކް ުނުވަތަ ުދެއްކިފައި ުފައިސ  ުގުޅޭ ުހުއްދަދީުޚަރަދަކ  ުކުރުމަށް ރަދެއް
ުރަދުތަކެވެ.ޚަރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުފޮތުގައިުކޭޝްު

ު، ނަމަވެސް ުލިބުނުގޮތ އިުވަނ2018ުައައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ
އެކައުންޓިްނގުުޕަބްލިކްު،އަދަދަކީުުޖުުމލައެުއަހަރުުހިނގިުޚަރަދުގެުޮގތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުު،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނުގައި

ދެއްކިފައިުނުވަު،ތެރޭގައިުގެައހަރުުވަނ2018ުައިންުުސިސްޓަމް ގުޅޭުފައިސު  ވ ުތަުޭބްނކްުޓްރ ންސްފަރުހެދިފައިއެުޚަރަދަކު 
ުުުުދަދެކެވެ.ޢަ މަދުުރުފިޔ 196,472,733ުު،ޚަރަދަށްވުރެުޖުމުލަ
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މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ޚަރަދާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިން .2

ސިސްޓަމުން ދައްކާ ޚަރަދާއި ތަފާތުވުން

"ފ ސްކުރެވުނުުުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2018ުެޑިސެންބަރ31ުުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެު
ުބަޔ ން"ގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެުވުނ ުއެބަެޖޓުން ުބަެޖޓ2018ުު، ބަޖެޓ އި ުއަހަރު ުގޮވަނަ ުޚަރަދުގެ ުިހނގި ުން ުޖުމުލަުތުގައި

ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުބަޖެުޓންުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައ2018ުުި، ވެއެވެ.ުނަމަވެސްރުފިޔ ުބަޔ ންކޮށްފައ1,009,997,202ުި
ުރުފިޔ އެވެ.1,013,496,864ުދަދަކީުޢަުޖުމުލަގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުސިސްޓަމްއެކައުންޓިންގުުޕަބްލިކް

ުު،އެހެންކަމުން ުއަހަރ2018ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުވަނަ ުގެ ުހިމެނޭކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ުބަޔ ނުގައި ުބަޖެޓ ިއުުމ ލީ "ފ ސްކުރެވުނު
އެކައުންޓިންގުުޕަބްލިކްު،ޢަދަދުުއެބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުަބޔ ން"ގައިުޖުމުލަުހިނގިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު

ުކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުރުފިޔ ުމަދ3,499,662ުުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުއަދަދަށްވުރެުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުގައިުސިސްޓަމް

ގެޢަދަދުފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި .3

ކަން ގެއްލިފައިވުންސައްޙަ

"ފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭްޝުު(އިޕްސަސް)ުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންުސްޓޭންޑަރޑްއިންޓަރނޭޝަނަްލުޕަބްލިކްު
ވ ުޮގތުންުފައިސ ުލިުބނުުގޮތ ިއުހޭަދކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނުގަިއުވަނަުމ އްދ ގައ1.3.12ުިބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުެގު

ުުންވ ނެއެވެ.ފައިސ ގެުޢަދަދުުބަޔ ންކުރައަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ުއ އިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިު

ންު"ުއިުތ އިުހޭދަުކރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ންފައިސ ުލިބުނުގޮު"މ ލީުބަޔ ނުގައިުހިެމނޭުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުނަމަވެސްު
ުޖުމުލަބުނުުފައިސ ގެުއ އިުއަހަރުތެރޭގައިުލިވަނަުއަހަުރުފެށުނުއިރުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުގައިުހުރިުފައިސ 2018ުދައްކ ގޮތުންު

ގައިުއަހަރުުނިމުނުއިރ23ުުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްު އަދިރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.183,489ުުރަށްުށްވުރެުއިތުދަދަޢަ
ުރުފިޔ އެވެ. 589,358 ދަދަކީޢަުހުރިކަމަށްުދައްކ ުފައިސ ގެ

ުބަޔ ނުުސ "ފައިު،އެހެންކަމުން ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުނިމުނުއިރުުގައި"ލިބުނު ުގޮތުގައިފައިސ ުހުރިުއަހަރު ފައިވ ުބަޔ ންކޮށްުގެ
ު ުކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ުނޯޓްޢަދަދ އި ުގުޅޭ ުަބޔ ންތަކ އި ުބަޔ ންކޮށްފައ23ުިުަނންބަރުުމ ލީ ުޢަދަދެއްކަންުަދދަުޢަުވ ގައި ުޞައްޙަ ކީ

ުކަށަވަރުނުކުރެވުނެވެ.

ންުވުޔާންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް މާލީބަ .4

ުުއިޕްސަސް ުގެ ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުދަ ުއަންޑަރ ުރިޕޯޓިންގ ުމ އްދ ގައ1.4.16ުުި"ފައިނޭންޝަލް ވަނަ
ުނުވ ނަމަ ުބަޔ ންކޮށްަފއި ުގޮތަކަށް ުއެހެން ުމިުސްޭޓންޑަޑްގައި ު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް(ުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުިހސ ބުތައް ުއަހަރުގެ ކުރީ

ުހިމަނަން ުބަޔ ންތަކުގައި ުނަމަވެސްމ ލީ ުު،ވ ނެކަމަށެވެ. ުމ ލ2018ުުީއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުއެވެ.ވަނަުއަަހރުގެުހިސ ބުތައްު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް(ުހިމަނ ފައިނުވ2017ުެބަޔ ންތަކުގައިު

ުު
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އެޑްވަރސްުއޮޕީނިއަންު

ުމައްސަލަތަކުގެުު(ުއަށްުފ ަހގަކޮށްފައިވ 4(ުއިންު)1)ުސަބަބު"ގެުދެވުނުުއޮޕީނިއަންު"އެޑްވަރސްުގޮތުގައި،ުދެކޭުއޮފީހުންުމި
މ ލީުުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2018ުެޑިސެންބަރ31ުުުުގެއިންދިރ ުގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލް، ސަބަބުން

އ އިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުުުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭ ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުަބޔ ންު" "ފައިސު 
ގ ންދީުމެޯމރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްުއަކީުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައި،ުގޮތުގެުބަޔ ން" ށްުނިމޭުމ ީލުއ2018ުަބަރުުޑިސެނ31ުްުގެއިންދިރު 

އަދިު، ރަދ އިޚައ އިުއެުފައިސ އިންުކުރެވުނުުށްުލިބުނުުަފއިސު ސްޕިޓަލައެުހޮުއަހަރު މ ލީުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުބ ކީުހުރިުފައިސު 
ު ުތެދުވެރިކަމ އެކު ުކުރެުވނުގޮތް، ުހޭަދ ުބަެޖޓުން ުއެ ުބަެޖޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުއަހަރަށް ުދައްކުވައިދޭ،ުުޤީަޤތ ޙައެ އެއްގޮތަށް

ދަުކޭޝްުުރސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަ"އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުެސކްޓަރުއެކައުންޓިންގްު
 .އ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުބަޔ ންތަކެއްނޫނެވެުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"

ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުުށްުގަވ އިދަުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުުއިުޤ ނޫނ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ރިޕޯޓްު ުބަޔ ންކުރު 

ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުުއިުޤ ނޫނ ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގ ންދީުޢަމަލުކުރުުުށްުގަވ އިދަުދައުލަތުގެ ުއިންދިރ  މުގައި
ުމަސްއޫލިއްޔަތުުުވެރިޔ ގެުުޒިންމ ދ ރުުުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްގެުމ ލީު

ު ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުގުޅޭގޮތުންމ ލީ ުހޮސްޕިޓަލްގެުުހށަހެޅުމ  ުމެމޯރިއަލް ުގ ންދީ ުވެރިޔު ުއިންދިރ  ުޒިންމ ދ ރު މ ލީ
ުއިތުރުން ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމަތީގައި ުކަމަށް ުރައްޔިތުންގެުު،އަދ ކުރަންޖެހޭ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުކުރުމުގައި ޚަރަދު

ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓ ިއ ުފ ސްކުރި ުު،މަޖިލީހުން ުކަނޑައެޅިފައިވ ުުލްގެހޮސްޕިޓައެ ުބަޖެޓުގައި ުގޮަތށް، ުޙ ޞިލްވ  ަމޤުޞަދުތައް
ެބލެހެއްޓުމުގައިުު،ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަުދކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުެތރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި ުމ ލީުކަންކަންުހިންގު 

ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނު)3/2006ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ ދައުލަތުގެ )ު ުގަވ އިދ އިއި ުމ ލިއްޔަތުގެ އެއްގޮތަށްުު،ދައުލަތުގެ
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުއިންދިރ ުގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްގެުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްު

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ގ ންދީުމެމޯރިއަލްުހޮސްޕިޓަލްގެުގެުއިތުރުންުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމު ުއިންދިރު 
ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުފ ސްކުހޮސްޕިޓަލަުއެުބަޖެޓުން ުއެއްގޮތަށްުރިުށް ުއެުު،ބަޖެޓ އި

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުުހޮސްޕިޓަލްގެ ކަންތައްތަކަށުް، ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ގޮތަށުް، މަޤުޞަދުތައްުހ ސިލްވު 
ދައުލަތުގެު)3/2006ުޤ ނޫނުުނަްނބަރުުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުުމ ލީުކަންކަންުހިންގ ުުހޮސްޕިޓަލްގެުއެުު،ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި

ުޤ ނޫނު ުއ މ ލިއްޔަތުގެ )ު ުގަވ އިދ އިއި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމިންވަރ މެދުު ،ދަުއލަތުގެ ުޢަަމލުކުރެވިފައިވ  ުއެއަށް ުބަލަިއ، އެއްގޮތަށްތޯ
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުވެސްދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަކީ

ު ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުހޮސްޕިޓަލްގެ ުމެމޯރިއަލް ުގ ންދީ ުޚަރަދުކޮށްފައިވައިންދިރ  ުބަޖެުޓން ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނުނީ
ުފ ސްކު ުއިޖުރ ތުތައްުުރިބަޖެޓް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހޯދުމުގެ ުހެކި ުބޭުނންވ  ުބެލުމަށް ުހ ސިލުކުރުމަށްތޯ މަޤުސަދުތައް



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ 
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ުއިޖުރ ފުރިހަ ުހިމެނެއެވެ.ުމި ުތެރޭގައިތަތުއަމަކުރުން ުުކުގެ ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު)3/2006ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ިއުއ ު(ދައުލަތުގެ
ުތުުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޞަފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުވުމުގެުފުރުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުޚިލ 

ު ުނަްނބަރު ުޤ ނޫނުު)3/2006ުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއ ަދއުލަތުގެ ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ު( ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އި
ުއޮޑިޓަރު ުއޮފީުހްނުމިންވަރ މެދު ުމި ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ޖެނެރަލް

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުވ އިދަުގަުއިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

އަގަށްވުރެުބޮޑުުހުއްދަދީފައިު .1 ކުރުވ ފައިވުންު މަސައްކަތްު ގުގައިުއަު ވު 

ުސިފައިންގެުމަސައްކަތްުގަތުމުގެުތަކެތިުބޭނުންވ ުއެތަނަށްުހެދުމ އިުޑިޕ ޓްމަންޓްުމެޑިސިންގުރެސްޕިރޭޓަރީުގައިުުއެޗް.އެމް.ޖީ.އައި
ުސިވެކް)ުލިމިޓެޑްުޕްރައިވެޓްުކޮމްޕެނީުވެލްފެއަރ ުގެންުހަވ ލުކޮށްގެންުއ އި( ުއިންުުށްޓަަކއި،ދިއުމަކުރިއަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

ސިޓީު)ސިޓީުަނންބަރ:ު ކޯޓޭޝަނ އިުއެއްގޮަތްށ137/13/2017/215ުހުއްދައަށްުއެދިުފޮނުވ ފައިވު  (ުއ އެކުުހީރަސްކޮށްފައިވު 
ު(ުގައD2/137/2017/160ި-13މަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަްށުމިނިސްޓްރީުއޮފްުިފނޭންސްގެުސިޓީު)ސިޓީުނަްނބަރ:ު

ު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

ުފޮނުވިު،ނަމަވެސް ުއެދި ުހުއްދައަށް ުއަށް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއިން ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުނަންބަރ:ުސިޓީ )ސިޓީ
ުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓްު(137/13/2017/215 ުރެސްޕިރޭޓަރީ ުކޯޓޭުގެއ އިއެކު ުހުށަހަޅ ފައިވ  ުކުރުމަށް ޝަނ ިއުމަސައްކަތް

ކޯޓޭޝަންގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއިންުހުއްދަުދީު،ޚިލ ފަށްުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުން ފައިވު 
ު ުގޮތަށް ުހިމެނޭ ުމަސައްކަތްތައް ުއެހެނިހެން ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުހޯދި ުބަދަލުގައިހުއްދަ ުކޯޓޭޝަނެއްުު،ކޯޓޭޝަނުގެ އައު

ުމިނި ުހޯދައި ުއަގަށްވުރެ ުދެއްވި ުހުއްދަ ުއިން ުފިނޭްނސް ުއޮފް 1,276,023ުުސްޓްރީ ުބޮޑުކޮށް ުއިންުުއެޗް.އެމް.ޖީ.އައިރުފިޔ 
ުވެ.ވެއެމިމަސައްކަތްުކުރުވ ފައި

މިނިސްޓްރ1,276,023ުުީހޯދުމުގައިު ތަކެތި ޭބނުންވ  އެތަަނށް ހެދުމ އިު ޑިޕ ޓްމަންޓް މެޑިސިންގ ރެސްޕިރޭޓަރީު،އެހެންކަމުން ރުފިޔު 
ުު.ކޮށްފައިވެއެވެޚަރަދުުއޮފްުފިނޭންސްގެުހުއްދަުހޯދުމަކ އިުނުލައި

ންުވުުއެއްބަސްވުމުގައިުހިމަނ ފައިުނުުުޞީލުުތަފްުުތަކެތީގެު .2

)އ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ،ުދެފަރ ތުންުސޮއިކުރ ުވަނަުމ އްދ ގ10.52ުުެު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ުއަދި ުބަޔ ންުކރަންވ ނެކަމަށެވެ. ުެފންވަރު ުނިންމަންވީގޮތ އި ުމަސައްކަތް ުގަވ އިދުެގު، އެއްބަސްވުމުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ

(2017/R-20ު ުކުރިނ10.28ުުް( ުފެށުމުގެ ުކުރަން ުކަެމއް ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަަނ
ު،ލުކޮށްުލިޔުމުންުއެނގެންުއޮންނ ނެޮގތަށްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުމިގޮތުންޞީމަޢުޫލމ ތެއްުތަފްނުންވ ުހުރިހ ުއެކަމަކަށްުބޭ

ބިލްުއޮފްުކުއަްނޓިީޓުލ އިުއަންދ ޒ ުއަގު،ުމަސައްކަތެއްނަމަުޞީުޭބނުންވ ުތަކެތީގެުއަދަދ އިުތަފްުތަކެތިުގަންަނނަމަ،ުގަްނނަން
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ނ އި،ުއަންދ ޒ ުއަގު،ުޚިދުމަތެއްނަމަުއެުޚިދުމަތަކ ުގުޅޭުއެންމެހައިުމަޢުލޫމ ތ އިު(ުއ އިުކުރެހުމ އިުސްޕެސިފިކޭޝަބީ.އޯ.ކިޔު)
ުއަންދ ޒ ުއަގުުލިޔެވިފައިުއޮންނަންވ ނެކަމަށެވެ.

އިންުކޮންޓްރެކްޓްުހަވ ލުކުރުމުގެުކުރިންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްކުރުމުގައިުމިުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުނަމަވެސް،
ު ުމިގޮުތން ުނުވެއެވެ. ުޢަމަލުކޮށްފައި ުތަކެތި ުބޭނުންވ  ުއެތަނަްށ ުހެދުމ އި ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުމެޑިސިންގ ުހޯދުަމށްުރެސްޕިރޭޓަރީ

ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުއެއްބަސްދެމެދުުއިއ ުސިވެކްއ އި ުމެޝިނަރީސްުވުމުގައިވެފައިވ  ުފަރުނީޗަރުުއިކުއިޕްމަންޓްތަކ އި ގެުއަދި
ު)ސްޕެސިފިކޭޝަންސް(ުފުރިހަމައަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުނުެވއެވެ.ުޞީލުތަފް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުުމެޝިނަރީސްުއަދިުފަރުނީޗަރުތަކަކީުއިކުއިޕްމަންްޓސްތަކ އިުލިބިފައިވ ުދަށުންުއެއްބަސްވުމުގެުމިުއެހެންކަމުން،
ު ުދޭ ުޚިއިން ުމިއޮފީހަށް ުތަކެތިކަން ުފެންވަރުގެ ުބޭނުންވ  ުނުވެއެވެދުމަތްތަކަށް ުގެއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ުމިގޮތުން،ުކަށަވަރުކުރެވިފައި

25,329,422ުއަދިުފަރުނީޗަރުތައްުހޯދުމަށްުޖުމުލަުުއިކުއިޕްމަންޓ އިުމެިޝނަރީސްށްުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަ
ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ުުރުފިޔ 

ުމެޑިސިންގުު،ބަލ އިރުުކަންތައްތަކަށްުހަގަުކރެވުނުފ ުއިތުރަށްުގުޅިގެންުމައްސަލައ އިުބަޔ ންކުރެވުނުުއިސްވެ ރެސްޕިރޭޓަރީ
ުއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްު ުއެތަކެތި ުލިބިފައިވ އިރު، ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ުމެޝިނަރީސް ުއިކުއިޕްމަންޓ އި ުބައެއް ުބޭުނންވ  ޑިޕ ޓްމަންޓަށް

ު ުސަބަުބްނ، ުހޯދ ފައިނުވުމުގެ ުއ އިއެކު ުމެޝިނަރީސް ުއިކުއިޕްމަންޓ އި ުއެ ުތަކެތި ުއެެހނިހެން 4,037,682ުުޖުމުލަބޭނުންވ 
ުުވެފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބޭނުންުނުހިފިުިގނަުދުވަސްުރުފިޔ ގެުތަކެތި

ފަރ ތަކުންުތަކެތިުހޯދ ފައިވުންު .3 އެތެރެކޮށްުވިއްކުމުގެުމަސައްކަތްުނުކުރު  ުވޮރަންޓީުނުވަތަުގަރަންޓީުދޭުއަދިުއެުބ ވަތުގެުމުދު 

(ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީވަނ10.66ުަ( މެޝިނަރީއ އިުު،ުމ އްދ ގައި
ފަރ ތަކުންުު،އިކުއިޕްމަންޓްފަދަުއަގުބޮޑުުތަކެތިުހޯދަންވ ނީ އެތެރެކޮށްުވިއްކު  ވޮރަންޓީުނުވަތަުަގރަންޓީދޭުއަދިުއެުބ ވަތުގެުމުދު 

ުނުވަތަުއެުބ ވަތުގެުމުދ ުއ ންމުޮކށްުވިއްކައިހަދ ުތަނަކުންކަމަށެވެ.

ުއަމަލުކޮށްފައިނުވެެއވެުނަމަވެސް، ުއެއްގޮތަށް ުމިގަވ އިދ އި ުގަތުމުގައި ުމުދ  ުއިން ުރެސްޕިރޭޓަރީުު.އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މިގޮތުން
މެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭުނންވ ުމެޑިކަލްުމެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރެވުނުުސިވެކްުއަކީު

ެއތެރެކޮށްު އަދިުވޮރަންޓީުނުަވތަުގަރަންޓީދޭމިުބ ވަތުގެުމުދު  އ ންމުކޮށްުިވއްކައިހަދ ުވިއްކު  ފަރ ތެއްނޫންކަްނުުއަދިުމިބ ވަތުގެުމުދު 
ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ސިވެކްުއިންުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުު،އިތުރަށްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކަށްުބަލ އިރުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުމައްސަލައ އިުގުޅިގެން
މެޑިކަލްުމެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްުފޯރުކޮށްދީފައިވަނީުއިންޑިޔ ގެުއެން.ޔޫުުރެސްޕިރޭޓަރީ މެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭުނންވު 

ުހޮސްޕިޓަލަކީު ުއެން.ޔޫ ުފ ހަަގކުރެވެއެވެ. ުސޯސް"ުކޮށްގެންކަން ު"އައުޓް ުއެމަސައްކަތް ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު ،ހޮސްޕިޓަލަށް މިވަގުތު
ުއައި.ޖީ.އެމް ުގުޅިގެން ުއ އި ުބެލިެބލުމުގައި ުއޮީފހުން ުމި ުފަރ ތެވެ. ުހިންގަމުންދ  ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުޔޫރޮލޮޖީ ުގައި އެން.ޔޫު.އެޗް

އަގުތަކަށްުބަލ އިރު،ު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންުއިންޑިޔ ގެުއެން.ޔޫުހޮސްޕިޓަލ އިުހޮސްޕިޓަލުންުސިވެކްުއަށްުތަކެތިުފޯރުކޮށްދީފައިވު 
ު ުޖުމުަލުޚަރަދުން ުހިނގ ފައިވ  ުމިހ ރު ުމިތަކެިތުހޯދުމަްށ ުމަސައްކަްތުަހވ ލުކުރިނަމަ، ުހޯދުމުގެ ރުފިޔ 2,682,603ުުމިތަކެތި

ުު.ކަމަށްުޤަބޫލުކުރެވެެއވެކުޑަވެގެންދ ނެ
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ދައްކ ފައިވުންުޚިދުމަތްުލިބުނުކަންުލިޔެކިޔުމުންުކަށަވަރުނުކޮށްު .4 ުުފައިސު 

(ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނR-20ު)6.02ުީ/2017ދައުލަތުގެ ު)ނ(ުގައި ުވައުޗަރުުު،ވަނަުމ އްދ ގެ ޕޭމަންޓް
ނުވަތަުއިންވޮއިސްގައިވ ުއަގުތަކ އިުޕަރޗޭސްުއޯޑަރުުު،ހަދަންވ ނީުމުދ ުނުަވތަުޚިދުމަތްުލިބިފައިވ ކަމުގެުލިޔުންުއޮތްތޯުަބލައި

ުރަނގަޅުޯތު ުޗެކުކޮށް ުހިސ ުބތައް ުއަޅ ބަލައި ުލިޔުންތަކ  ުގުޅުންހުރި ުކޮންޓްރެކްޓްފަދަ ުނުވަތަ ުއޯޑަރު ސަރވިސް
ުބެލުމަށްފަހުގައިކަަމށެވެ.

އެއްގޮތަށްުބައެއްފަހަރުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުު،ނަމަވެސް ުއިންުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުއިސްވެުބަޔ ންކުރެނުުގަވ އިދު 
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓްުހެދުމ އި،ުއެތަނަށްުޭބނުންވ ުު،މިގޮތުންު.ޢަމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ

ު ުހޯދުމަތަކެތި ުމުޅި ުއެއްބަސްވުމުގައިވ  ުވެފައިވ  ުއ އިއެކު ުސިވެކް ުުޖުމުލަށް ުއަގަށްވ  ރުފިޔު 38,089,649ުކޮންޓްރެކްޓުގެ
ު ުސިވެކްއިއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުދައްކ ފައިވ އިރުުއަން ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަްށ2,337,467ުު ،ތެރެއިން މީގެު،ށް ުތަކެތި ރުފިޔ ގެ
މުދ ޢަމިުު،ނުވުުމންފޯރުކޮށްދީފައިުކިޔުންތައްުމިުޮއފީހަށްުލިބުނުކަމުގެުލިޔެ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއަށްުބަލައިގެންފައިވ ކަްނުުދަދަށްވު 

ުުކަށަވަރުނުކުރެވުނެވެ.

ދައްކ ފައިވުންުތަކެތިު .5 ުއޯޑަރުކޮށްފައިވ ގޮތަށްުހަމައަށްުހުރިތޯުނުބަލައިުތަކެއްޗ އިުހަވ ލުވެުފައިސު 

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީހވަނަުމ އްދ ގެު)10.64ުު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ުތަކެތިުއޯޑަރުކުރެވުނުު،ު(
ުތަކެއްޗ ުލިބުމުންުއޮފީހަށް ުހަރުމުދ  ސްޓޮކް)ުފަރ ތުންުހަވ ލުވ ުއެ ުފަރ ތުންުބަލަހައްޓ ުއަދި ުއޯޑަރުކުރިުުތަކެތިގަތުމަށް(

ުކަމުނުދު ު،ފެންވަރުދެރަުނޯޓުޮކށް،ުއެނގޭނޭގޮަތށްުއެކަންުއުނިއިތުރެއްވ ަނމަ،ުއެއްވެސްުބަލައި،ުހަމައަށްުހުިރތޯުތަކެތިުފޯމުގައިވ 
ތަކެތިުމުއްދަތުުނުވަތަުތަެކތިުހަލ ކުވެފައިވ ުނުވަތަުތަކެތި ުހުރިނަމަުތަކެތިުކައިރިވެފައިވ ުމުއްދަތުުހަމަވ ންުނުވަތަުހަމަވެފައިވު 

ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުލިޔެުފޯމުގައިުއޯޑަރުކުރިުތަެކތިުގަތުމަށްު،އެނގޭނޭގޮތަށްުއެކަންވެސް

އެމިއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންުމުދ ުބަލައިގަތުމުގައިުު،ނަމަވެސް ު،މިގޮތުންމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ުުޢައެއްުފަހަރުއްގޮތަށްުބަގަވ އިދު 
ުޖުމުލަުހުރިތޯުނުބަލައިުއަދިުރަނގަޅަށްުުހަމައަށްމުދ ުުތަކެތީގެުތެރެއިންުހޯދ ފައިވ ރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްު

ުުރުފިޔ ގެުތަކެއްޗަށްުފައިސ ުދައްކ ފައިވެއެވެ.1,985,852ު

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުު(ސެޓްފިކެޓްުއިންޓަރިމްު)ުރިޕޯޓެއްުުންސަލްޓަންޓްުކޮު .6

މަސައްކަތުގެުއަގުުު،ަވަނުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވަނ10.69ުީ(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު)
މިންގަނޑަށްވުރެުމަތީގެުައގަކަށްުމަސައްކަތެއްުނުވަަތ9ުުގ1ުުެނުވަތަުޚިދުމަތުގެުއަގުުމިުބ ބުގެުޖަދުވަލުު ވަނަުނަްނބަުރގައިވު 

ންުއަގުުޚިދުމަތެއްުހޯދ ނަމަ،ުއެުމަސައްކަތަކުންުނުވަތަުއެުޚިދުމަތަކުންުނިމުނުުބައެއްގެުއަގުުހޯދުމަށްުވަކިވަކިުބިލުުހުށަހެޅުމު
ުދެވޭނީުކޮންސަލްޓަންޓްުރިޕޯޓެއްު)އިންޓަރިމްުސެޓްފިކެޓް(ުތައްޔ ުރކޮށްުއެުރިޕޯޓުުހުށަހެޅުމުންކަމަށެވެ.

ުއަު،ނަމަވެސް ުދިނުމުގައި ުއަގު ުމަސައްކަތަށް ުމިގޮތުންުއެޗްުއި.ޖީ.އެމް.ނިމޭ ުޢަމަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ުޚިލ ފަށް ުމިގަވ އިދ  ު،އިން
ުރެއެޗްއި.ޖީ.އެމް.އަ ުސްޕިރޭޓަގެ ުެހދުމުރީ ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުމެޑިސިންގ ުގުޅިގެން ުމަސައްކަތ އި ުރިޕޯޓްުންސަލްޓަންޓްކޮގައި

ކަންކަމ އިުއަޅ ކިޔޭުުކުރުމުގައިތައްޔ ރު ،ގޮތަށްުމިުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމ އިުމަސައްކަތުގެުބީ.އޯ.ކިއޫުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
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ުބަޔ ންކޮށް ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުނިމުނު ުއަދިުއިފަރިޕޯޓުގައި ުހުށައަޅު ުކޮންޓްރެކްޓަރުނުވުމ އި ުހޯދުމަށް ުއަގު މަސައްކަތަށް
ށްުއަގުުދައްކ ފައިވަނީުކުރިންުމިުމަސައްކަތަު،އެހެންކަމުންބަޔ ންޮކށްފައިުނުވެއެވެު.ުފްޞީލުނިމުނުުމަސައްކަތުގެުތަތަކުގައިުބިލު

ުލިޔެކިއުންތައްުފުރިހަމަނުކޮށެވެ.ބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދުގައިވ ގޮަތށްުހުށަހަޅަންޖެހޭު

ކަނޑ ފައިުނުވުންު .7 ުރިޓެންޝަންުފައިސު 

މަސައްކަތ އިު، ވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވަނ10.68ުީ(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު) ކުރުވު 
ު ުއަގު ުޖުމުލަ ުބީލަްނތަކުގެ ުޚިދުމަތުގެ ުބޮޑުވ ނ250,000ުަހޯދ  ުވުރެ ުކޮންެމުބިލަކުންު،މަރުފިޔ އަށް ުޖުމުަލުު،ހުށަހަޅ  ިބލުގެ

 ރިޓެންޝަންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުކަނޑަންވ ނެކަމަށެވެ.5ުއަގުގެު%

ުނުވެއެވެ.ުު،ނަމަވެސް ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމި ުގަތުމުގައި ުތަކެތި ުކުރުވުމ އި ުމަސައްކަތް ުއިން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ު ،އަދި ުމަސައްކަތުގެުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުގަތުމުގެ ުތަކެތި ުބޭނުންވ  ުއެތަނަށް ުހެދުމ އި ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުމެޑިސިންގ ރެސްޕިރޭޓަރީ
ުުމުއްދަތުުބަޔ ންކޮށްފައިނުވެއެވެ.ުބަހައްޓ ނެުުކަނޑ ނެުގޮތ އިުަފއިސ ުއްބަސްވުމުގައިުރިޓެންޝަންއެ

ުއިތުރުން ުކަންކަމުގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއެމް.އެޗްއައި.ޖީ.، އިސްވެ ުތެރެއިންުގެ ުޕްރޮޖެކްޓްގެ ުހެދުމުގެ ުޑިޕ ޓްމަންޓް އެމަރޖެންސީ
ުމަސައްކަތ އި،ުއެމަރޖެންސީުުކުރުމުގެުފަރނިޝްުއަދިުއިންޓީރިއަރުކުރަންހުރިުޒޯންގައިުގްރީންުޑިޕ ޓްމަންޓްގެުއެމަރޖެންސީ
ުއެމަރޖެންސީުުޕޯޓިކޯގެުޑިޕ ޓްމަންޓްގެ ުއަދި ުގެންދިއުމަށްުމަުހެދުމުގެުފ ހ ނަތަކެއްުރޫމުގައިުމަސައްކަތ އި ުކުރިއަށް ސައްކަތް

ވަކިވަކިުއެއްބަސްވުންުތަކުގައިވެސްުރިޓެންޝަން ުމުްއދަތުުބަޔ ންކޮްށފައިނުވެއެވެ.ުބަހައްޓ ނެުކަނޑ ނެުގޮތ އިުފައިސ ުހެދިފައިވު 

ުރިޓެންޝަންުތެރެއިންުމީގެު،ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރުުރުފިޔ 51,388,332ުުޖުމުލަުޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްމަތީގައިުދެންނެވުނުުު،މިގޮތުން
ު.އުނިކޮށްފައިނުވެއެވެުރުފިޔ 2,569,416ުުބަހައްޓަންޖެހޭުުގޮތުގައިުފައިސ ގެ

ޚިލ ފަށްުއެޑްވ ު .8 ދޫކޮށްފައިވުންުުގެުގޮތުގައިުންސްުގަވ އިދު  ުފައިސު 

މަސައްކަތުގެުނުވަތަުު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ10.67ުީ(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)
ދިވެހިުރުފިޔ އަށްުވުރެުބޮޑުވ ނަމަ،ުމަސައްކަތްުނުވަތަުޚިދުމަތްުދިނުމަށްުހަވ ލުވ 250,000ުުޚިދުމަތުގެުބީލަމުގެުޖުމުލަުއަގުު

ުު،ފަރ ތުން ުއެދިއްޖެނަމ45ުަހަވ ލުވ ތ  ުދިނުމަށް ުފައިސ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުތެރޭގައި ުު،ދުވަުހގެ ުއަގުގެ ު%15ޖުމުލަ
ުވުރެުބޮޑުނުވ ުއަދަދަކަށްުފައިސ ުދޫކުރެވިދ ނެކަމަށެވެ.އަށް

ު،މިގޮތުންު ުއިންުމިގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.އެޗްއި.ޖީ.އެމް.އަުދިނުމުގައިސ ުއެޑްވ ންސަށްުފައިު،ނަމަވެސް
މެޝިނަރީއ އިގެުއެޗްއި.ޖީ.އެމް.އަ ޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭނުންވު  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުގަތުމަށ އިުުއިކުއިޕްމަންޓްުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންުގ

އިުގުޅިގެންުއެޑްވ ންސްުފައިސ ގެުއެމަރޖެންސީުޑިޕ ޓްމަންޓްގެުގްރީންުޒޯންގެުއިންޓީރިއަރުއަދިުފަރނިޝްުކުރުމުގެުމަސައްކަތ 
ުއަށްުދައްކ ފައިވެއެވެ.ުރުފިޔ ުސިވެކ13,167,019ުްުޖުމުލައަށްވުރެުއިތުރަށ15ުުްގޮތުގައިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ު%

ު

ު
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ުއިބަޔަށްުބަހ ލައިގެންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވުންުބަު .9

ު) މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ R-20ު/2017ގަވ އިދުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ10.31ުީ( ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުގަތުމ އިުު،ވަނަ ތަކެތި
އަށްވުރ2,500,000ުުެރުފިޔ އިންުފެށިގެނ35,000ުުްމަސައްކަތްތައްުކުރުވުމ އިުޚިދުމަތްތައްުހޯދުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުއަގުު
ުބޮޑުވ ނަމަ،ުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ނުކޮށްގެންުއަންދ ސީުހިސ ބުުހޯދުމަެށވެ.

ުބަ ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދ  ުމި ުއިން ުނަމަވެސް،ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުތަކެތި ުގަނެވިދ ެނުު،މިޮގުތންއިވެއެވެ.ުނެފަގައެއްފަަހރު އެއްފަހަރ 
ު ުއަގު ުބޮޑ35,000ުުތަކެތީގެ ު ،ސްނަމަވެރުފިޔ އަށްވުރެ ުބަހ ލައިެގން ުބައިބަޔަށް ުނުކޮށް ުއަހަރ2018ުުއިޢުލ ްނ ު،ވަނަ
ުއެވެ.ރުފިޔ ގެުޚަރަދުުކޮށްފައިވ217,278ުެުޖުމުލައެކިފަހަރުމަތިންު

ކުއްޔަށްުދިނުމުގެުއެއްބަސްވުންތައްުހެދުމުގައިުދައުލަތަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ުދައުލަތަށްުނުލިބޭުުއިމ ރ ތްތައްުބިންތަކ އިުު .10
ުގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުހަދ ފައިވުންު

ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބ ުރ5.02ުުު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނަކުން ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ގަވ އިދަކުންުދައުަލތުގެުއޮފީސްތަކަށްުލިބޭުކޮންމެުަފއިސ އަކ އި،ުދައުލަތު ބިމެއްުނުވަތަުލިބިގެންުހަދު  މ ރ ތެްއުއިގެުމިލްކުގައިވު 

ުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުފައިސ ކަމަށެވެ.ުނުވަތަުއެއްޗެއްުކުއްޔަށްުދީގެންުނުވަތަުވިއްކ ލައިގެންުލިބޭުކޮންމެު

ު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ނަމަވެސް، ުބައެއް ުއިމ ރ ތްތައްތެރޭގައިވ  ުކުއްޔަށްުުބިންތަކ އި ުފަރ ތްތަކަށް ުއަމިއްލަ ުކަންކަމަށް އެކިއެކި
ދެއްކުުބިންތަކ އިުއިމ ރ ތްތަކުގެދީފައިވ އިރުުމިފަދަު މުގެުއިތުރަށްުކޯޕަރޭޓްުސޯޝަލްުކުލީގެުގޮތުގައިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށްުފައިސު 

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެު)ސީ.އެސް.އ ރު(ުނަމުގައިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުރެކްރިއޭޝަންުކުލަބަށްުވަކިުމިންވަރެއްުދައްކަންޖެހޭުގޮތަށްު
ުފައިސ  ުދަްއކ  ުކުލަބަށް ުރެކްރިއޭޝަން ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުމިގޮތުން، ުއެކުލަވ ލ ފައިެވއެވެ. ުދައުލަތުގެުއެއްބަސްވުންތައް އަކީ

މިގޮތުންުބަލ ިއރު ފައިސ އެވެު. އެއްބަސްއެކިއެކިުފަރ  ،އ މްދަނީުއަށްުޖަމ ނުކޮށްުކުލަބަށްުނަގު  ވުންތަކުގައިވު ތްތަކ އިއެކުުހަދ ފައިވު 
ުއެއްބަސްވުން ުގޮތުގައި ުސީ.އެސް.އ ރުގެ ުއަދި ުކުއްޔ އި ުބިމު ުުތައްގޮތުން، ުފެށިގެން ުތ ރީޚުން ުުކރި ުތަންފީޒު 31ުއެކުލަވ ލެވި

ުުވެއެވެ.ށްުލިެބންޖެހޭކަަމށްުފ ހަގަކުރެކްރިއޭޝަންުކުލަބަރުފިޔ ުރ1,133,267ުިުޖުމުލައ އިުހަމައަށ2019ުުްއޯގަސްޓްު

ކުއްޔަށްުދީގެންުލިބޭުކޮންމެުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުފައިސ އެއްުކަމަށްުދައުލަތުގެުުބިމެއްުނުވަތަުއިމ ރ ތެއްވިމ ،ުދައުލަތުގެު
ު ުތެރޭގައިވ  ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ުގަވ އިދުގައި ުއިމ ރ ތްތައްމ ލިއްޔަތުގެ ުދީގެންުުބިންތަކ އި ކުއްޔަށް

ުރިުސީ.އެސް.އ ރުގެ ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުގޮތުގައި ުމަތީގަިއުކްރިއޭޝަން ުލިބެންޖެހޭނެކަަމށް ުގޮތުން ުއެއްބަސްވުމުގައިވ  ކުލަބަށް
ު ުމަތ1,133,267ުީބަޔ ންކުރެވުނު ުއަކީ ުގެއްިލފައިވ ުރުފިޔ  ުދައުލަތަށް ުސަބަުބން ުޚިލ ފުވުމުގެ ުގަވ އިދ  ުކުރެވުނު ގައިބަޔ ން
ުއ މްދަނީއެވެ.

ުމެދުކެނޑިފައިވުންުތަރުތީބުު)ސީކުއެންސް(ުރަސީދުތަކުގެުނަންބަރުުު .11

ކޮންމެުދުވަހަކުުލިބޭުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،5.08ުު(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)
ުލިޔ އިރު، ުުދވަހުޝީޓުގައި ުނުަވތަ ުދުވަހުފޮތުގައި ުުފައިސ  ުދެއްކި ުފަރ ތ އި، ުދެއްިކ ުކަމަކ އި، ުލިބުނު ުފަިއސ އެއް ުަޢދަދުުއެ

ުވެ.ކަމަށެއެދުވަހެއްގެުޖުމުލަުކުރަންވ ނެު،ުރަސީދުުނަންބަރ އެކުުލިޔެއެނގޭނެގޮތަށްުބިލުުނުވަތަ
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ސިސްޓަމްގެުވަނަުއަހަރުުފ2018ުަނަމަވެސް،ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންު ބަލައިގަނެފައިވު  ކަލެކްޝަްނުއަހަރީުތެރެއިންުނެގިުއިސު 
ުބައެއްުރަސީދުތަ ުުކުގެުނަންބަރުރިޕޯޓުގައި ުރިޕޯޓްގައިު އެހެންކަމުން،އެވެ.ުފައިވެމެދުކެނޑިު(ސީކުއެންސް)ތަރުތީބު ކަލެކްަޝން

ުުު.ވިފައިުނުވެއެވެހުރިހ ުރަސީދެއްުހިމެނޭކަންުކަށަވަރުކުރެފައިސ ގެުބަލައިގަތްު

ޖޫރީުބ ކީުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓައިފައިުނުވުންުތިުު .12

ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކަްށުު،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިަވނީވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(6.21ުު(R-20/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)
ުފައިސ އ އި ުހުންނަ ުހަވ ލުނުކުރެވި ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުނަގ  ުފައިސ އ އި،ުޚަރަދަށް ުގެންގޮސްުު،ލިބޭ ުއަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

ަބހައްޓަު ފައިސ އ އި،ުއަދިުމިނޫންވެސްުދައުލަތުގެުހަވ ލުގަިއުބަހައްޓަންެޖހޭުފައިސު  ންވ ނީުތިޖޫރީއެއްގައިުނުަވތަުގެނެސްުހަދު 
ފައިސ ުރައްކ ކުރ ުފޮށްޓެއްގައިުނުވަތަުސްޓްރޯންގުރޫމެއްގައިކަމަށެވެ.ުމިުގޮތަށްުބެހެއްޓޭުފައިސ އ އިުނެގޭުފައިސ ގެުރެކޯޑުު

ުތިޖޫރީުބ ކީކުރ ުފޮތެއްގައިުނުވަަތުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުދުވަހަށްުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަށެވެ.

ުބ ކީުުތިޖޫރީތަކުގެުކުރިއިރުުޗެކްުުފައިސ ުުހުރިުތިޖޫރީތަކުގައިުއެޗްގެު.އެމް.ޖީ.އައިުދުވަހުުވަނ2019ުަުއޯގަސްޓ25ުްު،ނަމަވެސް
ުުށްފައިނުވެެއވެ.އަދ ހަމަކޮުގަވ އިދުން ުވެސްނުވ ކަންުތަްއޔ ރުކޮށްފައިުީޝޓް/ފޮތްުތިޖޫރީބ ކީުތިޖޫރީތަކުގެުުބައެއްއަދި

ު.ުކުރެވިފައިވެއެވެފ ހަގަ

ނުވުންު ރަޖިސްޓްރީުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓައިފައިުުހަރުމުދަލުގެުު .13

ދައުލަތުގެުބަޖެޓުގެުު،ަވަނުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށަފއިވަނ11.03ުީ(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު)
ޗ އި،ުމަސައްކަތްތަކ އި،ުބޭނުންކުރެވޭނެުކަމަށްުލަފ ކުރ ުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުކޮށްގެންުހޯދ ުއެންމެހައިުތަކެއް

ގައMG/PR01ުުިމުއްދަތުުއެއްުއަހަރަށްވުރެުގިަނުވ ނަމަުއެުތަކެިތުދައުލަތުެގުހަުރމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަިއގެންު
ުގަ ު)ށ( ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުއަިދ ުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ. ުއެއްގޮތަށް ުނަމޫނ އ އި ުދައުލަތުެގުހިމެނިފައިވ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އި

ުހަރުމުދަލުެގު ުހަރުމުދ  ުލިބޭ ުދަުއލަތައް ުގޮތްޮގތުން ުއެނޫން ުއަިދ ުހަރުމުދ  ުިލބޭ ުގޮތުގައި ުއެީހގެ ުފަރ ްތތަކުން ުއެކި އޮފީހަކަށް
ު ު)ބ(ުގެ ުމިގަވ އިދުގެ ުވ ނެކަމަށެވެ.ުއަދި ުބަލަހައްޓަން ުހިމަނައިގެން ުވަނ2ުީރަޖިސްޓްރީގައި ުހަރުމުދަލުގެުވަނަުނަންބަރުގައި

ު)ބުރޭންޑް،ު ުތަފްޞީލު ުަނމ އި ުފުރިހަމަ ުމުދަލުގެ ުނަންބަރ އި، ުކޯޑް ުއިންވެންޓްރީ ުމުދަލެއްގެ ުކޮންމެ ުހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީގައި
ުއަދިު ުތ ރީޚް ުހުރިތަްނ،ުމުދ ލިބުނު ުމުދ  ުއަދި ުމަޢުލޫމ ތު( ުމުހިންމު ުމުދަލުގެ ުމިނޫންވެސް ުނަމްބަރުއަދި ުސީރިއަލް މޮޑެލް،

ގެުމުދަލުގެުއަގު ހަމަުމިގަވ އިދުގެު)ބު( ީމގެުއިތުރުނުް، ވަނަުނަންބަރުގަިއ1ުުުހަރުމުދަލުގެުރެޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެު.
ުވަނީުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލެއްގެުއިންވެންޓްރީުކޯޑްުނަންބަރުުމުދަލުގަިއވެސްުޖަހަންވ ނެކަމަށެވެ.ު

ުުނަމަވެސް، ުުރަޖިސްޓްރީހަރުމުދަލުގެ ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ އިންުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްބެލެހެއްޓުމުގައި
،މ އިގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުއަދ ހަމަުކޮށްފައިުނުވުުރަޖިސްޓްރީއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުހަރުމުދަލުގެުު،މިގޮތުންުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.

ު ުބައިތައް ުބައެއް ުބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ުއަދިރަޖިސްޓްރީގަވ އިދުގައި ުނުވުމ ިއ، ުހިމަނ ފައި ުުހޮސްޕިޓަލްގައިުގަިއ ބައެއްުހުރި
ވަނައަހަރުެގ2018ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުު،އެހެންކަމުންކަންުފ ހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެު.ހަރުމުދަލުގައިުހަރުމުދަލުގެުކޯޑްުޖަހ ފައިުނުވ 

ުއައިޒިންމ ުުމ ލީމިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގައި ު.ޖީ.އެމް.އެތަކުގެ ުގައި ުނިމުނ2018ުުޗް ުއަހަރު ުއަގުުވަނަ ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި އިރު
ުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ުދަދެއްކަންުކަށަވަރުޢަރުފިޔ ުއަކީުސައްޙަު 559,857,480 ކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
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އެއްގޮތަށްުުސްޓޮކްުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިުތަކެތިުދޫކުރުމުގައިުު .14 ުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުންުގަވައިދު 

ުގަވ އިދުެގު) ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއޮީފހެއްގައR-20ު)11.16ުުި/2017ދައުލަތުގެ ުއެ ުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ، ު)ހ(ުގައި ަވަނުމ އްދ ގެ
ނުމުގައިުބޭނުންކުރުމަްށުނުވަތަުތަަނށްުޚިދުމަތްުދިު،ނުަވތަުއެތަކެތިުބޭނުންކޮށްެގންުއެހެންުއެއްޗެއްުއުފެއްދުމަށްު،ބޭނުންކުރުމަށް

ތަކެތިުސްޓޮކަށްުވައްދައި މިޮގތަށްުްސޓޮކްކުރެވޭުތަކެތީގެުކޮންެމުު،ސްޓޮކްުބ ކީކޮށްުބަލަަހއްޓަންވ ނެުކަމަށ އިު،ހޯދ ފައިުބަހަްއޓު 
ުއައިޓަމެއްގެުބ ކީުވަކިންުއެނގޭޭނުގޮތަށްުސްޓޮކްުބ ކީގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަށެވެ.

ުޢަދަދ އިުނަމަވެސް،ުއައި.ޖީ. ުހުރި ުތަނުގައި ުޢަދަދ އި ުބިންކ ޑުގައިވ  ުބ ކީ ުތަކުގެ ުއައިޓަމް ުގުނިއިރު،ުގިނަ އެމް.އެޗްގެުސްޓޮކް
ުވެއެވެ.ދިމ ނު

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުންުު .15 ުސްޓޮކްގައިުހުންނަުތަކެތިުބެހެއްޓުމުގައިުގަވ އިދު 

ސްޓޮކަށްުގަނެވިފައިުހުންނަުު،މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނ11.21ުުަ(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު)
ތަކެތިުހުންަނންވ ނީުވަކިުމުވަްއޒަފަކ ުލިޔުމުންުހަވ ލުކުރެވިފައިުކަމަށެވެ.ުއަދިުސްޓޮކްގައިުހުންަނުއަގުބޮޑުުތަކެތިުސްޓޮކުންު

ުދޫކުރެވޭނީުއެުއޮފީހެއްގެުކަމ ބެހޭުވެރިއަކުުހުއްދަުދީގެންުކަމަށެވެ.ު

ުނުވެު،ނަމަވެސް ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުމިގަވ އިދ  ުއިން ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުބެހެްއޓުމުގައި ުތަކެތި ުހުންނަ އެވެ.ުސްޓޮކްގައި
ބަހައްޓ ފައިުހުރިުގުދަނަށްުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުވަނުމުގެުހުއްަދުު،މިގޮތުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުއެއްވަނަުފަންގިފިލ ގައިުހުްނނަުމުދު 

ގުދަނުގައިުހުރިުމުދަެލއްުގެއްލުނުކަމުގައިުވިއަސް،ުމުދަލުގެުޒިންމ ުނަގ ނެުަވިކުު،އެވެ.ުއެެހންކަމުންކުރެވެއޮންނަކަންުފ ހަގަ
ުއެވެ.ުޚ އްޞަުފަރ ތެއްުނެތްކަންުފ ހަަގކުރެވެ

ުނުވުންުުބަލަހައްޓައިފައިުުހިސ ބުތައްުުފައިސ ގެުުލިބެންޖެހޭުު .16

ގ15.02ުުެު(R-20/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު) މ ލީުބަޔ ނުގަިއ9ުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނުީ،
ުލިބެންޖެހޭުއ މްަދނީުއ އިުއެނޫންުގޮތްގޮތުންުިލބެންޖެހޭުފައިސ ގެުެތރެއިންުނުލިބިހުރިުފައިސ ގެުތަްފޞީލުުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.ު

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުހިސ ބުުުތައްުުނުލިބިވ ުފައިސ ގެުތަްފޞީލުއިންލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެުއަށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުު،ނަމަވެސް
2018ުުބަރުންޑިސ31ުެބެލެހެއްޓުމުގެުނިޒ މުގެުތެރެއިންުބެލޭނެގޮަތށްުނިޒ މްުފަރުމ ކުރެވިަފއިުނުވެއެވެ.ުނަތިޖ އެއްގެުގޮުތްނު

ހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމުގެުުއްރިޯޕޓެުފައިސ ގެުތަފްޞީލުއިންުނުލިބިވު ލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެުއަށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުލަށްުގެުނިޔަ
ު ުތެރެއިން ުނުވެފަުނެގޭޮގތްނިޒ މުގެ ުއެެހންކަމުން،ަވނީ ުުއެވެ. ުހިމެނޭ ުބަޔ ނުގަިއ ުމ ލީ ުމ ީލުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މިލްކިއްޔ ތ އި

ގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގެުލިބެންޖެހޭުފައިސު ގެުނިޔަލަށްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށ2018ުުްުބަރުޑިސެނ31ުްޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައިު
ުު.ކުރެވުނެވެކީުސައްޙަުއަދަދެއްކަންުކަށަވަރުނުރުފިޔ ުއ2,214,012,623ުަ

ު

ު



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ 

ގ52ުެސަފުހ ު 13  

ުނުވުންުުހިމަނ ފައިުުބަޔ ނުގައިުުޒިންމ ތަކުގެުުމ ލީުުމިލްކިއްޔ ތ އިުުފައިސ ުުދައްކަންޖެހޭުުއެކިފަރ ތްތަކަށްުުނިޔަލަށްުުއަހަރުގެުު .17

ގ15.02ުުެު(R-20/2017)ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެ މ 7ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ލީުބަޔ ނުގަިއުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނުީ،
ުއެއް ުފަރ ތަކަށް ުއެއްވެސް ުނުވަތަ ުހޯދ ފައިވ ނަމަ، ުފައިސ އެއް ުގޮތުގައި ުތަފްޞީލުދަރަނީގެ ުއޭގެ ުއޮތްނަމަ ުދޭން ުޗެއް

ުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.

2018ުުރުބަންޑިސ31ުެއެޗްގެު.އެމް.ޖީ.އެޗްުއިންުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުދައްަކންޖެހޭުފައިސ ގެުޢަދަދުުއައި.އެމް.ޖީ.އައިު،ނަމަވެސް
ު.ގެުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުށްުވ އިދަުގަުއިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެުވުނުުގަވ އިދަށްުގެމ ލިއްޔަތުުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަުތގެ)ހ(ު ޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ު)އަސ  ު)1ސްގެ ުފިޔަވައި(ުއ9ަ(ުއިން ުމައްސަލަތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުހޮސްޕިޓަލްު،ށް ުމެމޯރިއަލް ުގ ންދީ ުއިންދިރ  2018ުގެ

ންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްު
ކަންތައްތަކަށްު،ގޮތަށް މިންވަރަށްު،އެުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުު،ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވު 

ުއެއްގޮތަށެވެ.ުަތކ އިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

ު ުއަދި ުދެކޭގޮތްުުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ)ށ( ުމިންވަރ މެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ 
ުއަސ ސް ު)ބިނ ކުރެވުނު ު)10ގެ ުއިން ުފިޔަވައިު(17( ުމައްސަލަތައް ުބަޔ ންކޮްށފައިވ  ުމެމޯރިއަްލުު،އަށް ުގ ންދީ އިންދިރ 

ު،ތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނ އިހިންގ ުބަަލހައްޓ ފައިުަވނީުދައުލަުު،މައިގަނޑުުގޮތެއްގައިު،ގެުއެހެނިހެންުމ ލީުަކންކަންހޮސްޕިޓަލް
 އެއްގޮތަށެވެ.ަތކ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

އޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

ރަދުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ކޭޝް އެކައުންޓިންގ ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުންޚަ .1

ުގެުކުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުބޭނުންކުރުމަށް،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުދިވެހިުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަ
(2017/R-20)ު15.03ުުއަސ ސަކީ،ު"އިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަްބިލކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގ ވަނަުމ އްދ ގައިުކަނޑައަޅ ފައިވު 

"ުއެވެ.ުމިުއަސ ސްގެުކައުންޓިންގއެުންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަ
ު ުައހަރުގެ ުބަޔ ން"ުގަުޚަދަށުން،ުމ ލީ ުގޮތުގެ ުގޮތ ިއުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުގޮތުގައި ުއަހަރެއްގެުރަދުގެ ުއެ ުދެއްކޭނީ އި

ުޓްރ ންސްފަރުހެދިފައިޚަުތެރޭގައި،ުއެ ުބޭންކް ުނުވަތަ ުދެއްކިފައި ުފައިސ  ުގުޅޭ ުއެުރަދަކ  ުހުއްދަދީުޚަުނުވަތަ ުކުރުމަށް ރަދެއް
 ރަދުތަކެވެ.ޚަކޭޝްުބުކްގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ު

ލިބުނުޮގތ އިުޭހދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނު"ުހިމެނޭ މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުގެުސް،ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްވެނަމަ ގައިު"ފައިސު 
ުއ2018ުަ ުވަނަ ުޚަރަދުގެ ުހިނގި ުގޮތުގަުއިގެޖުމުލަހަރު ުއަށ1,048,842,955ުުްއި ުމިލިއަން ުއަށް ުސ ޅިސް ުބިލިއަން )އެއް
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ުސިސްޓަމްގައިުއެކައުންޓިންގުު(ުރުފިޔ ުހިމަނ ފައިވ އިރު،ުޕަބްލިކްސަތޭކަުފަންސ ސްުފަހެއްސަތޭކަުސ ޅިސްުދެުހ ސްުނުވަު
ލިއަންުދުއިސައްތަުސ ޅިސްު)އެއްުބ1,245,315,689ުިުޖުމުލަުރިކޯޑުކޮށްފައިވަނީދުގެުގޮތުގައިުގިުޚަރައަހަރުުހިނ ވަނ2018ުަ

ުުރުފިޔ އެވެ.ުފަސްުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުފަަނރަުހ ސްުހަުސަތޭކަުއަށްޑިހަުނުވައެއް(

ލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުޮގތުގެުަބޔ ނު"ވަނަުއަހަރުގ2018ުުެގެުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއެހެންކަމުން، ގައި،ުހިނގިުޚަރަދުގެު"ފައިސު 
އެުޚަރަދަކު ު،ތެރޭގައިުވަނަުއަހަރުގ2018ުެއިންުުިސސްޓަމްއެކައުންޓިންގުުޕަބްލިކްއަަދދަކީ،ުުޖުމުލަގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ު

ނުވަދިހަުަހު)ސަތޭކ196,472,733ުުަޚަރަދަށްވުރެ،ުުޖުމުލަުވ ތަުބޭންކްުޓްރ ންސްފަރުހެދިފައިގުޅޭުފައިސ ުދެއްކިފައިުނުވަ
 ުުުުދަދެކެވެ.ޢަ މަދު(ުރުފިޔ ުތިރީސްުތިނެއްމިލިއަންުހަތަރުުސަތޭކަުހަތްދިހަުދެުހ ސްުހަތްުސަތޭކަު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގައ15.03ުިު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެ ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުވަނަ ުގޮތަށް ގެުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ުބަޔ ންތަ ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުނެރެުު،ރަދުޚަކުގައި ުއިން ުއެކައުންޓެންޓްސް" ުއޮފް ުފެޑެރޭޝަން "އިންޓަރނޭޝަނަލް

"އިންޓަރޭނަޝނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުްނޓިންގުސްޓޭންޑަރޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގު ޝ ޢިއުކޮށްފައިވު 
 މެވެ.ލަފ ދެއ އިުއެއްގޮތަށްުހިމެނުމަށްުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއަކައުންޓިންގ"ު

އި ޕަބްލިކްޚަރަދާބަޔާނުގައިވާ  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިމެނޭ ގައިްތަކުމާލީ ބަޔާނ .2

 އި ތަފާތުވުންޚަރަދާއެކައުންޓިން ސިސްޓަމުން ދައްކާ 

ފ ސްކުރެވުނުު"ުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުމ ލީުއަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2018ުުެޑިސެންބަރ31ުުުުގެއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ުއެބަެޖޓުން ުބަޔ ން"ގައިުބަޖެޓ އި ުގޮތުގެ 2018ުުު،ހޭދަކުރެުވުނ ުއަހަރު ުޚަުިހނގިުންބަެޖޓުވަނަ ުގޮތުގައި ުޖުމުލަރަދުގެ
ުދ1,009,997,202ުޭ ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުހަތް ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުމިލިއަން ުނުވަ ުބިިލއަން ރުފިޔު ު(އް)އެއް

ގަިއުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްޕަބްލިކްުރަދުގެުގޮތުގައިުބަޖެުޓންުހިނގިުޚަވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައ2018ުުިު،ފައިވ އިރުބަޔ ންކޮށް
ު ުޢަުޖުމުލަރިކޯޑުކޮށްފައިވ  ުއަށ1,013,496,864ުުްދަދަކީ ުހ ސް ުހަ ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުމިލިއަން ުތޭރަ ުބިލިއަން ު)އެއް

ުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމެނޭުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުުގެވަނަުއަހަރ2018ުުގެުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް(ުރުފިޔ އެވެ.ުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރެއް
ު،ޢަދަދުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުތުގައިގޮުރަދުގެޚަުނގިޖުމުލަުހިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ަގއިުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެބަޖެުޓން"

ުގޮތުގައިުގައިސިސްޓަމްއެކައުންޓިންގުުޕަބްލިކް ުުޚަރަދުގެ ުަހތަރ3,499,662ުުުުދަށްވުރެދަޢަރިކޯޑުކޮށްފައިވ  ުމިލިއަން )ތިން
މަދެއްސަތޭކަުނުވަދިހަުނުވަުހ ސްުހަުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުދޭ ު ވެ.(ުރުފިޔު 

ުހިމެނޭު،އެހެންކަމުން ުބަޔ ނުގައި ުމ ލީ ުުކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ުގޮތުގެ ުހޭދަުކރެވުނު ުއެބަެޖޓުން ުބަޖެޓ އި ބަޔ ން"ގަިއު"ފ ސްކުރެވުނު
ު.ދަދެއްުނޫނެވެޢަދަދަކީުޞައްޙަުޢަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޖުމުލަުހިނގިުޚަރަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ކުރުމަށްފަހުުއެއ އިުުމ ލީުހިސ ބުތައްުރިކޮންސައިލްގެުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއ އިުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްު

އ އިުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްުކޮންމެުމަހަކުވެސްުު،މިގޮުތންުު.ުދަންނަވަމެވެލީުބަޔ ްނތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްއެއްގޮތަށްުމ 
ުހިއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުމ ލީ ުއަޅ ކިޔައި،ުގެ ުހިސ ބުތަކ އިުސ ބުތައް ުއެކަުޕަމ ލީ ުޢަދަދުތަކުގައިުގަުއުންޓިންގުސިސްޓަމްބްލިކް އިވ 
ު.މެވެލަފ ދެއްުރިކޮންސައިލްކުރުމަށްުއެުޢަދަދުތަ، ފަރަގެއްވ ނަމަ
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާއަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި، ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި  .3

 ގެ ސައްޙަކަން ގެއްލިފައިވުންޢަދަދު

ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުުއިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދައިންޓަރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންުސްޓޭންޑަރޑްު"ފަ
ލިުބނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުުގޮތުންވ ގައިމ އްދ ުވަނ1.3.12ުުައެކައުންޓިންގ"ުގެު ގޮތުގެުަބޔ ނުގައިުއަހަރުުފެށުނުއިރުުުފައިސު 

ު.ނެއެވެގެުޢަދަދުުބަޔ ންކުރަންވ ހުރިުފައިސ ުއ އިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ 

ުއެއްގޮތަށްު،ނަމަވެސް ުއ އި ުމ އްދ  ުކުރެވުނު ުބަޔ ން ުޑިސެނ31ުް، އިސްވެ 2018ުުބަރު ުނިމުނު ުއަށް މ ލީުކޮންސޮލިޑޭޓަޑް
އައި.ޖީ.އެބަޔ ނު ގެުކޮންޓްރޯލްުއޮންނަުހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިުބެހެއްޓިަފއިުހުރިުނަގުދުުފައިސ އ އިުމް.އެޗްުއ އިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައުި،

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުުއެޗްގެ.އައި.ޖީ.އެމްމިގޮތުނުް،ހިމަނ ފައިުނުވެއެވެު.ުގެުހިސ ބުތައްތީފައިސ ގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެ
ލިބުނުގޮ"ހިމެނޭު ުއެޗް.އައި.ޖީ.އެމްއަހަރުުފެށުނުއިރުު ވަނ2018ުަންުދައްކ ގޮތުންުތ އިުހޭަދކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއިފައިސު 

)އެއްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުިތނ183,489ުުްވުރެުއިތުރަށްުދަދަށްޢަުުޖުމުލަލިބުުނުފައިސ ގެު ގައިުހުރިުފައިސ އ އިުއަހަރުތެޭރގައި
ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުއަށްޑިހަުނުވައެއް(

)ފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުނުވަުހ ސްުތިންުސަތޭކަުަފންސ ސ589,358ުުްނުވެުއިތުރަްށުުރަދުޚަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުު،ނަމަވެސް
ހުރިކަމަށްުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓް(ުށެއްއަ ު،ވެއެވެ.ުއެހެންކަމުންުގައިުބަޔ ންކޮށްފައ23ުިުނަންބަރުުރުފިޔު 
ުބަޔ ނުުފައިސ " ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ު"ލިބުނު ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުގައި ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ދަދ އިުޢަުފައިވ ބަޔ ންކޮށްހުރި

އަހަރުުނިމުނުއިރުުއަދިުުވެ.ވެއެުތަފ ތުުއިދަދ ޢަުވ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައ23ުިުނަންބަރުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓްލިޑޭޓަޑްުކޮންސޮ
ުުއެޗް.އައި.ޖީ.އެމް ުއިތުރަށްއަށް ުފައިސ އަށްވުރެ ުުލިބުނު ުގޮތުގެުުފައިސ "ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަމަށް ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ލިބުނު

ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުެވސްންކޮށްފައިވ ކަންބަޔ ގައިު"ބަޔ ނު

ުބަޔ ނުުސ ފައި"ު،އެހެންކަމުން ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުނިމުނުއިރު"ލިބުނު ުއަހަރު ުގޮތުގައިފައިސ ުހުރިުގައި އިވ ުފަބަޔ ންކޮށްުގެ
ުޢަ ުކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ުދަދ އި ުގުޅޭ ުަބޔ ންތަކ އި ުބަޔ ންކޮށްފައ23ުިުަނންބަރުުނޯޓްމ ލީ ުޢަުކީަދދަުޢަުވ ގައި ދަދެއްކަންުޞައްޙަ

ުކަށަވަރުނުކުރެވުނެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުުއިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަޓަރނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންުސްޓޭންޑަރޑްު"ފައިން

ުއެއްގޮތަށްަވނަމ 1.3.12ުުއެކައުންޓިންގ"ުގެ ުއ އި ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައި،ު،އްދ  ުބ ކީ ުފައިސ ގެ ުހުރި ުއަހަުރުނިމުނުއިރު
ުަސއް ުޚަރަދުގެ ުއަހަރުތެރޭުހިނގި ުފައިސ އ އި ުލިުބނު ުއަހަރުތެރޭ ުފައިސ އ އި ުހުރި ުފެށުނުއިރު ުހިމަނައިގެންުުޙައަހަރު ުހިސ ބު

 މެވެ.ލަފ ދެއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުުމ ލީުބަޔ ން

ުންުޔ ންތަކުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވުުލީބަުމ ުުހިސ ބުތައްުުރުގެުކުރީުއަހަު .4

ުއަންޑަ"ުއިޕްސަސް ުރިޕޯޓިންގ ުދަފައިނޭންޝަލް ުުރ ުގެ ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުބޭސިސް ުމ އްދ ގައ1.4.16ުުިކޭޝް ުވަނަ
ު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް(ުމިުސްޓޭުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުހިސ ބުތައް ުއަހަރުގެ ުނުވ ނަމަ،ުކުރީ ުބަޔ ންކޮށްަފއި ުގޮތަކަށް ުއެހެން ންޑަޑްގައި

 މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނަންވ ެނކަމަށެވެ.
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ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުމ ލ2018ުުީއެއްގޮތަށްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުުސްޓޭންޑަޑްުއ އިއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުު،ނަމަވެސް
ުމިގޮތުންބަޔ ންތަ ުނުވެއެވެ. ުތައްޔ ރުކޮށްފައި 2017ުުު،އް ު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް( ުހިސ ބުތައް ުއަހަރުގެ ުމ ލީުވަނަ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ުއެވެ.ބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިނުވެ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުރިޕޯޓިންގުއަްނޑަރ ުުދަު"ފައިނޭންޝަލް ުއެކައުންޓިންގ"ުގެ ުއޮފް ުބޭސިސް 1.4.16ުުކޭޝް ުއެއްގޮތަށް ވަަނ2017ުުއ އި
މެވެ.ުލަފ ދެުހިމެނުމަށްގައިުލީުބަޔ ންތަކުުމ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުވަނަުއަހަރުގ2018ުުެތައްުޢަދަދުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހުރިު

ސްޓޭޓް"ު-ދަދަކަށްުބަދަލެއްުގެންނަންުޖެހި،ު"ރީޢަނ ފައިވު ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމައަދި،ުއެއްވެސްުސަބަބަކ ހުރެުކުރީުއަހަރުގެުމ 
"ފައިނޭންޝަްލު ސްޓޭންޑަރޑްސްުބޯޑުންުނެރެުޝ އިޢުުކޮށްފައިވު  އެކައުންޓިންުގ އިންޓަރނޭޝަަނލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަުރ ކުރ ނަމުަ،

އަންޑަރުދަު ގެުުރިޕޯޓިންުގ މ ލީުބަޔ ންތަުއ އިުއެއްގޮތަށްުއެކަނ1.5.3ުްކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގު" ކ އިުއިޞްލ ޙުކޮށުް،
ުމެވެ.ލަފ ދެިހމެނުމަށްުުގުޅޭުނޯޓުގައިުއޭގެުތަފްޞީލު

އަގަށްވުރެުބޮޑުުހުއްދަު .5 ުންުކުރުވ ފައިވުު މަސައްކަތްު އަގެއްގައިު ދީފައިވު 

ތަކެތިުގަތުމުގެު ޑިޕ ޓްމަންޓްުހެދުމ އިުއެތަނަށްުބޭނުންވު  މަސައްކަތްުސިފައިންގެުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުގައިުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިނުްގ
ުގެން ުކުރިއަށް ުހަވ ލުކޮށްގެން ުއ އި ު)ސިވެކް( ުލިމިޓެޑް ުޕްރައިވެޓް ުއިންުުށްޓަަކއި،ދިއުމަވެލްފެއަރުކޮމްޕެނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

ސިޓީު)ސިޓީުަނންބަރ:ު ކޯޓޭޝަނ އިުއެއްގޮަތްށ137/13/2017/215ުހުއްދައަށްުއެދިުފޮނުވ ފައިވު  (ުއ އެކުުހީރަސްކޮށްފައިވު 
ުގައި(D2/137/2017/160ު-13ސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަްށުމިނިސްޓްރީުއޮފްުިފނޭންސްގެުސިޓީު)ސިޓީުނަްނބަރ:ުމަ

ު.ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ

ުު،ނަމަވެސް ުސިޓީ ުފޮނުވި ުއެދި ުހުއްދައަށް ުއަށް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއިން ުނަންބަރ:ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް )ސިޓީ
ުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓްުއ އިއެކުުު(137/13/2017/215 ުކޯޓޭޝަނ ިއުުގެރެސްޕިރޭޓަރީ ުހުށަހަޅ ފައިވ  ުކުރުމަށް މަސައްކަތް

ކޯޓޭޝަންގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުރީުއޮފްުފިނޭންސްުއިންުހުއްދަުދީމިނިސްޓްު،ޚިލ ފަށްުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުން ފައިވު 
ުމަސައްކަތްތަ ުއެހެނިހެން ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުގޮތަށް ުހިމެނޭ ުއް ުހޯދި ުބަދަލުގައިހުއްދަ ުކޯޓޭޝަނެއްުު،ކޯޓޭޝަނުގެ އައު

)އެއްުމިލިއަންުދުއިސައްތަުހަތްދިހަުހަުހ ސ1,276,023ުުްހޯދައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއިންުހުއްދަުދެއްވިުއަގަށްވުރެު
ުވެ.ވެއެމިމަސައްކަތްުކުރުވ ފައިުއިންުއެޗް.އެމް.ޖީ.އައިރުފިޔ ުބޮޑުކޮށްުތޭވީސް(ު

ު ތަކެތި ބޭުނންވ  އެަތނަށް ހެދުމ އި ޑިޕ ޓްމަންޓް މެޑިސިންގ ރެސްޕިރޭޓަރީު،އެހެންކަމުން ުމިލިއަނ1,276,023ުުްހޯދުމުގައި )އެއް
ުުކޮށްފައިވެއެވެ.ޚަރަދުުހޯދުމަކ އިުުނލައިުރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުހުއްދަރުފިޔ ުމިނިސްޓްދުއިސައްތަުހަތްދިހަުހަުހ ސްުތޭވީސް(ު

ކޯޓޭޝަުބަޔ ންކުރެވިފައިުގައ1ުުިުތ ވަލު ުފައިވ ސްގެނެއަށްުޖުމުލަންގެުމިވަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއިންުހުއްދަުދީފައިވު 
ުީޞލެވެ.ގެުތަފްބަދަލު

ުު
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1ުތ ވަލު:ު

 ތަފ ތުު

 ބަދަލުު

ގެނެސްފައިވު 
ކޯޓޭޝަންގައިވު 

ުޢަދަދުު

މިނިސްޓްރީުއޮފްު
ފިނޭންސްުއިންު
ހުއްދަުދީފައިވު 
ކޯޓޭޝަންގައިވު 

ުޢަދަދުު

ުތަފްޞީލުު # 

 1 ގަުތަމށްުއެތަަނށްުބޭނުުނވ ުތަކެތިުުރެސްިޕރޭޓަރީުމެިޑސިްނގުޑިޕ ޓްމަންޓްުހެދުމ އި 36,813,627 38,089,650 1,276,023

ުލެވެ.ޞީފްގެުތަޢަދަދުުއިތުރަށްުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުމިވަނީުހުއްދަުދީފައިވ ުއަގަށްވުރެބަޔ ންކުރެވިފައިުގައ2ުުިުތ ވަލު

2ުުތ ވަލު:

 ތަފ ތުު
ގެނެސްފައިވު  ބަދަލު

ުޢަދަދުުކޯޓޭޝަންގައިވު 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްު
އިންުހުއްދަުދީފައިވު 

ުޢަދަދުުކޯޓޭޝަންގައިވު 
ުނަންު އައިޓަމްު # 

 1 ެޑސްކްު އޮފީސް 188,672 78,400 110,272     -

 2 ެޑސްކްުސައިޑްުޭޓބަލ އިއެކުު ކޮންސަލްޓޭޝަން 156,992 48,000 108,992     -

 3 ިތބޭުގޮނޑިު ބަލިމީހުން 235,840 128,000 107,840     -

 4 ސީުޓގެުގޮނޑިު ހަތަރު 188,672 118,400 70,272        -

 5 ވޯކިންުައދިުނެޓްވޯކިންުއިުކއިޕްަމްނޓްސް ނެޓް - 1,601,171 1,601,171

 6 ޖީ.އެސް.ޓީު 1,361,513 1,433,740 72,227

 ޖުމުލަު 2,131,689 3,407,712 1,276,023

ު ުއިސްވެ ުއިތުރަށް ުމައްސަލައިގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުތެރޭގައިފ ހަގަކުރެވުުނ ުރެސްޕިރޭޓަރީުު،ކަންތައްތަކުގެ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ
ުއެޗްުއިންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސް.އެމް.މެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭނުްނވ ުމެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްުހޯދުމަށްުއައި.ޖީ

ޓްރ ންސްުކ ނިއަލްުޑޮޕްލު ުއިގެންއަށްުހުށަހަޅަ "ނިކޮލެޓްުސޮނ ރު  ސިވެކްުގެުކޯޓޭޝަންގައިވު  އެުމިނިސްޓްރީންުހުއްދަުދީފައިވު 
ހޯދުމަށް ޔުރެޓެރޮސްކޯޕްުއަދިުރެސެކްޓޮސްކޯޕްު" އެނަސްތީސިއަރު، ލިބެންުނެތުުމންު"މޮނިޓަުރ ު،ސިސްޓަމްުވިތްުއެކްސެސަރީސުް"

ުކޯޓޭޝަ ުހުއްދަދިން ުބަަދލުަގއި ުކޯނުގެ ުސިވެކްޓޭއައު ުުއިޝަނެއް ުމިގޮތުން ުހޯދ ފައިވެއެވެ. ުން ުތަކެތިުކޯޓޭޝަނުއައު ގައިވ 
ުގަ ުނެފައިވަނީ ުފިނޭންސް ުއޮްފ ުމިނިސްޓްރީ ުުހށަހަޅ  ުހޯދައަށް ުމިތަުއިގެންހުއްަދ ުފ ހަގަުކރެވެއެވެ. ުހޯދުމަްށުކެޫނންކަން ތި

ރުފިޔ ުޚަރަދުު)ދެުމިލިއަންުދުއިސައްތަުސ ޅީސްުނުވަުހ ސްުހަުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް(2,249,632ުުއިންުުއެޗް.އެމް.އައި.ޖީ
 ުުކޮށްފައިވެއެވެ.

ު ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުގުޅިގެން ުކަންތައްތަކުގެމައްސަލައ އި ުފ ހަގަކުރެވުނު ުމެޑިސިންގުު،ތެރޭގައި އިތުރަށް ރެސްޕިރޭޓަރީ
މެޝިނަީރއ އިުއިކުއި ކޯޓޭޝަނުޕްމަންޓްުހޯދުމަށްުމިިނސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭުނންވު  ގައިވ ުއިންުހުްއދަުދީފައިވު 

ފަހުންުހޯުދނުުއައުުުުއި"ނިކޮލެޓްުސޮނ ރ ުޓްރ ންސްުކ ނިއަލްުޑޮޕްލ ުސިސްޓަމްުވިތްުެއކްސެސަރީސް"ުހޯދުމަށްުހުށަހެިޅުއަގ 
ުޔުރެޓެރޮސްކޯޕްކޯ ުއެނަސްތީސިއަރ، ު"މޮނިަޓރ ުހިމެނޭ ުއަގުރެުު،ޓޭޝަންގައި ުނެތްސެކްޓޮސްކޯޕް" ުތަފ ތެއް ކަންުގައި

ުމިތިްނުއައިޓަމްފ ހަގަކުރެވެއެވެ ުމިގޮތުން ުއަގަކީ. ުހ2,249,632ުުަުވެސްގެ ުހ ސް ުނުވަ ުސ ޅީސް ުދުއިސައްތަ ުމިލިއަން )ދެ
 ުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.ުއިކޯޓޭޝަނުގަުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް(ުރުފިޔ ކަމަށްުއައު
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ުހޯދުމުގައިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު،އެހެންކަމުން ުއިކުއިޕްމަންޓް ުމެޝިނަރީއ އި ުބޭނުންވ  ުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށް ުރެސްޕިރޭޓަރީ ގެ
ށަހެޅިުއައިޓަމްގެުއަގު ތަމަުހޯދަންުހުފުރަު،ފައިވުމ އިއެހެންުއައިޓަމްތަކެއްުހޯދ ުދ ހުއްދަދެވުނުުއައިޓަމުގެުބަދަލުގައިުހުއްދަުނުހޯ

އައިޓަމްތަކުގެުުއައުުކޯޓޭޝަނުގައިުހިމަނ ފައިވ ުއަދިވުމ އިުޓަމްުހޯދުމަށްުޚަރަދުކޮށްފައިއިއަގަކަށްުފަހުންުހުށަހެޅުނުުިތންުއައެއް
ު ުނުވުމުްނ،ުމި ުަބޔ ންކޮށްފައި ުއިނގޭނެެހން ުވަކިވަކިން ުކޮށްފައިވަީނުއަގު ުޚަރަދު ުއިން ުހޯދުމަްށުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަިއޓަމްތައް

ުނުބެލެވެެއވެ.ދައުލަތަށްުއެންމެުފައިދ ުހުރިގޮެތއްގައިކަންުމިުއޮފީހަށްު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ފައިވު ދެއްވ  ހުއްދަ އިން އެމިނިސްޓްރީ މަސައްކަތްތައް ކުރ  ،ތަކެއްޗ އި ހޯދ  ދަށުން ހުއްދައިގެ ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އެކަމަށް ހ ލަތެއްގައި ޖެިހއްޖެ ންުެގންނަ ބަދަލެއް ނުވަތަުައއިޓަމަކަށްުއަގަށް ދެއްވ ފައިވ  ުހއްދަ އަދިު.މެވެލަފ ދެ އަގަށްކުރުމަށް
ު.މެވެުލަފ ދެުހޯއްދެވުމަށް ހުއްދަ އަލުން

ުވުންހިމަނާފައި ނ އެއްބަސްވުމުގައި ުތަފްޞީލެ ތަކެތީގ .6

)އ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ،ުދެފަރ ތުންުސޮއިކުރ ުވަނަުމ އްދ ގ10.52ުުެު(R-20/2017)ުގެމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުދައުލަތުގެ
ުބަޔ ންުކރަންވ ނެކަމަށެވެ. ުެފންވަރު ުނިންމަންވީގޮތ އި ުމަސައްކަތް ުގަވ އިދުެގު، އަދިުއެއްބަސްވުމުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ

(2017/R-20ު )10.28ުު ުކުރިންުވަަނ ުފެށުމުގެ ުކުރަން ުކަެމއް ުޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( މ އްދ ގެ
ު،ލުކޮށްުލިޔުމުންުއެނގެންުއޮންނ ނެޮގތަށްުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުމިގޮތުންޞީނުންވ ުހުރިހ ުމަޢުޫލމ ތެއްުތަފްއެކަމަކަށްުބޭ

ބިލްުއޮފްުކުއަްނޓިީޓުލ އިުއަންދ ޒ ުއަގު،ުމަސައްކަތެއްނަމަުޞީުޭބނުންވ ުތަކެތީގެުއަދަދ އިުތަފްުތަކެތިުގަންަނނަމަ،ުގަްނނަން
އ އިުކުރެހުމ އިުސްޕެސިފިކޭޝަނ އި،ުއަންދ ޒ ުއަގު،ުޚިދުމަތެއްނަމަުއެުޚިދުމަތަކ ުގުޅޭުއެންމެހައިުމަޢުލޫމ ތ އިުު)ބީ.އޯ.ކިޔު(

ު.ވެކަމަށެއަންދ ޒ ުއަގުުލިޔެވިފައިުއޮންނަންވ ނެ

އެއްގޮތަށްުުއިުކުރުމުގައިުމިުގަވ އިދ ތައްކްޓްުހަވ ލުކުރުމުގެުކުރިންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްއިންުކޮންޓްރެުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްނަމަވެސް،ު
ު ުނުވެއެވެ. ުޢަމަލުކޮށްފައި ުމިގޮުތން ުތަކެތި ުބޭނުންވ  ުއެތަނަްށ ުހެދުމ އި ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުމެޑިސިންގ ުހޯދުަމށްުރެސްޕިރޭޓަރީ
ު ުއ އި ުއެއްބަސްދެމެދުުއ އިުސިވެކްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުމެޝިނަރީސްުވުމުގައިވެފައިވ  ުފަރުނީޗަރުުއިކުއިޕްމަންޓްތަކ އި ގެުއަދި

ު)ސްޕެސިފިކޭޝަންސް(ުފުރިހަމައަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުނުެވއެވެ.ުޞީލުތަފް

އިކުއިޕްމަންްޓސްތަކ އިު މިުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުލިބިފައިވު  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުުކީތަކަސްުއަދިުފަރުނީޗަރުމެޝިނަރީއެހެންކަމުނުް،
ު ުދޭ ުނުވެއެވެޚިއިން ުކަށަވަރުކުރެވިފައި ުމިއޮފީހަށް ުތަކެތިކަން ުފެންވަރުގެ ުބޭނުންވ  ުގެއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްމިގޮތުން،ުު.ދުމަތްތަކަށް

25,329,422ުޖުމުލަުުހޯދުމަށްުތައްއަދިުފަރުނީޗަރުުމަންޓ އިުމެިޝނަރީސްއިކުއިޕްށްުޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަރެސް
ުުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ުރުފިޔ ތިންުސަތޭކަުނަވ ވީސްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުބ ވީސް(ުުފަންސަވީސްުމިލިއަން)

ުބަލ އިރު ުކަންތައްތަކަށް ުފ ހަގަުކރެވުނު ުއިތުރަށް ުގުޅިގެން ުމައްސަލައ އި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުމެޑިސިންގުު،އިސްވެ ރެސްޕިރޭޓަރީ
ުއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްުޑިޕ ޓްމަން ުއެތަކެތި ުލިބިފައިވ އިރު، ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ުމެޝިނަރީސް ުއިކުއިޕްމަންޓ އި ުބައެއް ުބޭުނންވ  ޓަށް

އެހެނިެހންުތަކެތިުއެުއިކުއިޕްމަންޓ އިުމެޝިނަރީސްުއ އިއެކުުހޯދ ފައިނުވުމުގެުސަބަބުނުް، )ހަތަރ4,037,682ުުުުޖުމުލަބޭނުންވު 
ުހ ސް ުހަތް ުތިރީސް ުދޭުމިލިއަން ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުއްހަ ުތަކެތި( ުދުވަސްުރުފިޔ ގެ ުގިނަ ުނުހިފި ވެފައިވ ކަންުބޭނުން
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ޕްރޮކިއުމަންޓުގެުކަމެއްުކުރަންުު،ވ ުގޮތަށްގައިދުގަވ އިދެންެނވުނުުުކުރިން، މައްސަލަުދިމ ވެފައިވަނީމިުުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ުއ އިކޮށްފައިުނުވ ތީތައްޔ ރުުގޮތަށްނެއެނގޭކިއުމުންުުލކޮށްުލިޔެޞީމަޢުލޫމ ތެއްުތަފްނުންވ ުހުރިހ ުފެށުމުގެުކުރިންުއެކަމަކަށްުބޭ

ުމެޝިނަރީސްުއަދި ުކޮބައިކަންުުއިކުއިޕްމަންޓ އި ުތަކެއްޗަކީ ުއެހެިނހެން ުބޭނުންވ  ުއޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ުއެތަކެތި ުކުރިން ހޯދުމުގެ
ުނުވ ތީއެވެ.ވެސްުކިޔުމުންުބަޔ ންކޮށްފައިރަނގަޅަށްުދިރ ސ ކޮށްުލިޔެ

ުުވެ.ތަފްޞީލެމައްސަލައިގެުއިތުރުުފ ހަގަކުރެވުނުުވަނީުގައިުމ3ުިތ ވަލްު

3ުތ ވަލު:ު

ުޖުމުލަު ތަފްޞީލްުއިތުރުު ުރޭޓްު ގެއައިޓަމްު
އައިޓަމްު

ުޢަދަދުު ގެ
ުނަންު ގެއައިޓަމްު # 

އިުކއިޕްމަންޓްުިލބިު މިުއިުކއިޕްމަންޓ އިުުގޅޭުއެޕްރޯންުިލބިަފއިަވނީ
ު ުެދއްކިތ  ުފައިސ  ުފަހުނ1ުްގ ތްަގނޑަކަށް ުދުަވސް )އެްއު އަހަރު

 އަހަރުުދުވަހުުމިުއިކުއިްޕމަންޓްުބޭުނންުނުކުރެވިުުހރުން(
ު

 1 އަރމްު-ޒިއެމްުސީ 1 2,663,232 2,663,232

- ު ުިލބިފަިއވަނީ ުމެޝިން 31ުުމި ގައެވެ.2018ުުޖުލަިއ
24ުުަވނީލިބިަފއި ގުޅޭުވޭަޕރަިއަޒރުމެިޝނ އިުމިނަމަެވސްު
ު ުުގައެވެ.2020ުޖޫން ުމެޝިންުމިއެހެންަކުމން

ުިމު ުލިބިފައިވަނީ ުވޭަޕރަިއޒަރ ުބޭނުްނވ  އޮޕަރޭޓްކުުރމަށް
ުަމސްުދުަވސްުފަހުން؛10ުއަހަރ އ1ުުިުންުލިބުުނތ މެޝި

ު
ުތަކެތިުު،މީެގއިތުުރން - ުބަެއއް ުޭބނުްނވ  މިމެިޝނަށް

ުނެުތމުންނ އިު ުެމޝިންުު،އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗގައި އަދި
ުހުރިު ުެއއ ުުުހންނަެޖހޭުުތަުނގައިބަހައްޓ ަފއި ނެގެޓިްވ
ުނެުތމުންު ުު،ޕްރެޝަރ ުޭބނުން ުފުރިހަމަ ުމެޝިްނގެ 5ުމި

 ؛ވަނަުދުވަހ އިުހަަމއަްށުނުކުރެވުނ2021ުުްޖަނަަވރީު
ު 

 2 ެމޝިންު އެނެސްީތިސއަރ 1 1,374,450 1,374,450

 ޖުމުލަު 4,037,682  

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ު ުގަވ އިދުުދައުލަތުގެ 10.52ުުު(R-20/2017)ުގެމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގެ ުދެފަރ ތުްނުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް، ުގައި )އ(

ު ުބަޔ ންކުރުމަށް ުފެންވަުރ ުނިންމަންވީގޮތ އި ުމަސައްކަތް ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެު، އަދިުު.ލަފ ދެމެވެސޮއިކުރ  ދައުލަތުގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެުކަމެއްުކުރަންުފެށުމުގެުު،މ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްވަނ10.28ުުަ(R-20ު/2017ގަވ އިދުގެު)

މަޢުލޫމ ތެއްުަތފްކުރިންުއެކަމަކަށްުބޭ ހުރިހު  ލުކޮށްުލިޔުމުންުއެނގެންުޮއންނ ނެޮގތަށްުަތއްޔ ރުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުޞީުނންވު 
ލ އިުއަންދ ޒ ުއަގު،ުމަސައްކަތެއްނަމަުބީ.އޯ.ކިޔުު)ބިލްުޞީދަދ އިުަތފްއަުއަދިުތަކެތިުގަންނަނަމަ،ުގަްނަނންުބޭނުންވ ުތަކެތީގެ

ގުޅޭުއެންމެހައިުމަޢުލޫމ ތ ިއު ޚިދުމަތެއްނަމަުއެުޚިދުމަތަކު  އަގުު، އަންދ ޒު  އ އިުކުރެހުމ އިުސްޕެސިފިކޭޝަނ އުި، އޮފްުކުއަންޓިޓީު(
ުވެ.ލަފ ދެމެއަންދ ޒ ުއަގުުލިޔެކިޔުމުންުބެލެހެއްޓުމަށްު

ު
ު
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ރަންޓީ ދޭ އަދި އެ ބާވަތުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތަކުން ތަކެތި ަވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގ .7

 ހޯދާފައިވުން

(ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ10.66ުީ( ުމ އްދ ގައި މެޝިނަރީއ އިުު،ވަނަ
ފަރ ތަކުންުއިކުއިޕްމަންޓްފަދަުއަގުބޮޑުުތަކެތި އެތެރެކޮށްުވިއްކު  ުހޯދަންވ ނީ،ުވޮރަންޓީުނުވަތަުގަރަންޓީދޭުއަދިުއެުބ ވަތުގެުމުދު 

ުނުވަތަުއެުބ ވަތުގެުމުދ ުއ ންމުޮކށްުވިއްކައިހަދ ުތަނަކުންކަމަށެވެ.

ުއަމަލުކޮށްފައިނުވެެއވެުނަމަވެސް، ުއެއްގޮތަށް ުމިގަވ އިދ އި ުގަތުމުގައި ުމުދ  ުއިން ުރެސްޕިރޭޓަރީުު.އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މިގޮތުން
މެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭުނންވ ުމެޑިކަލްުމެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރެވުނުުސިވެކްުއަކީު

އަދިުވޮރަންޓީުނުަވތަުގަރަންޓީދޭ ެއތެރެކޮށްުވިއްކު  އ ންމުކޮށްުިވއްކައިހަދ ުމިުބ ވަތުގެުމުދު  ތެއްނޫންކަްނުފަރ ުއަދިުމިބ ވަތުގެުމުދު 
ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ުގުޅިގެން ުމައްސަލައ އި ުބަޔ ންކުރެވުނު ުބަލ އިރުުއިސްވެ ުކަންތައްތަކަށް ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުު،އިތުރަށް ުއިން ސިވެކް
މެޑިކަލްުމެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްުފޯރުކޮށްދީފައިވަ ނީުއިންޑިޔ ގެުއެން.ޔޫުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭުނންވު 

ުހޮސްޕިޓަލަކީހޮސްޕިޓަލަ ުއެން.ޔޫ ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުސޯސް"ުކޮށްގެންކަން ު"އައުޓް ުއެމަސައްކަތް ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު ،ށް މިވަގުތު
ުބެލިެބލުމުގައި ުއޮީފހުން ުމި ުފަރ ތެވެ. ުހިންގަމުންދ  ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުޔޫރޮލޮޖީ ުގައި ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުގުޅިގެން އެން.ޔޫުުއ އި

އަގުތަކަށްުބަލ އިރު، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންުއިންޑިޔ ގެުއެން.ޔޫުހޮސްޕިޓަލ އިުުހޮސްޕިޓަލުންުސިވެކްުއަށްުތަކެތިުފޯރުކޮށްދީފައިވު 
ޖުމުލަުޚަރަދުންު މިތަކެތިުހޯދުމަށްުމިހ ރުުހިނގ ފައިވު  )ދެުމިލިއަްނ2,682,603ުުމިތަކެތިުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރިނަމުަ،

 .ކަމަށްުޤަޫބލުކުރެވެއެވެކުޑަވެގެންދ ނެުރުފިޔ ުސަތޭކަުއަށްޑިހަުދެުހ ސްުހަުސަތޭކަުތިނެއް(ުހަ

ުއެވެ.ތަފްޞީލުުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުމައްސަލައިގެުއިތުރުުުއެވަނީގައ4ުުިތ ވަލްު
4ުތ ވަލު:ު

ުތަފްޞީލުު ޢަދަދުު
 ަޢދަދުުމެޑިކަލްުމެޝިަނރީުައދިުއިކުއިްޕމަންޓްުގަތުމަށްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުިއންުސިވެަކްށުދެއްކިުފަިއސ ގެު 21,657,710

18,975,107 
މެޑިކަލްުމެޝިަނރީުައދިުއިކުއިްޕމަންޓްުގަތުމަށްުސިވެްކއ އިުއެން.ޔޫުހޮސްޕިޓަްލުއިންުހަދ ަފއިވ ުއެްއބަްސވުުމަގއިވ ު

 ޢަަދދުުުޖުމުލަ
 ތަފ ތުު 2,682,603

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގަވ ިއދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގައ10.66ުިު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެ ުމެޝިނަރީއ އި ،ގޮތަށްބަޔ ންކޮްށފައިވ  ވަނަ

އެުުނުވަތަުފަރ ތަކުންުވިއްކ ުއެތެރެކޮށްުމުދ ުުއެުބ ވަތުގެުއަދިުގަރަންޓީދޭުނުވަތަުތަކެތިުވޮރަންޓީުއަގުބޮޑުުއިކުއިޕްމަންޓްފަދަ
(R-20ު/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުއަދި،ުުމެެވ.ލަފ ދެތަނަކުންުހޯދުމަށްުުވިއްކަިއހަދ ުއ ންމުކޮށްުމުދ ުބ ވަތުގެ
ދައުަލުތގެުފައިސ ުޚަރަދުކުރުމުގައިުވ ދަވެރިުމ ޙައުލެއްގެުތެރެއިން،ުު،ވ ގޮތަށްއްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނަުމ 10.01ު
ުވެ.ލަފ ދެމެއަދިުހ މަކަންބޮޑުުޒިންމ ދ ރުުގޮތެއްގެުމަތިންުޚަރަދުުކުރެވޭކަންުޔަގީންކުރުމަށްު ،ދީގޮތުންުއެންމެުފައިދ ުހރިޞ އިޤްތި
ު
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 ެކިޔުމުން ކަށަވަރުނުކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުންލިޔ ންޚިދުމަތް ލިބުނުކަ .8

ުވައުޗަރުުުޕޭމަންޓްު،ފައިވަނީބަޔ ންކޮށްުގައި(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނ6.02ުުަ(R-20ު/2017)ުގެުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުނުވަތަުުއޯޑަރުުޕަރޗޭސްުއަގުތަކ އިުއިންވޮއިސްގައިވ ު،ަބލައިުއޮތްތޯުލިޔުންުލިބިފައިވ ކަމުގެުޚިދުމަތްުނުަވތަުމުދ ުހަދަންވ ނީ
ުރަނގަޅުތޯުުޗެކުކޮށްުހިސ ުބތައްުއަޅ ބަލައިުލިޔުންތަކ ުގުޅުންހުރިުކޮންޓްރެކްޓްފަދަުވަތަނުުއޯޑަރުުސަރވިސް

 .ބެލުމަށްފަހުގައިކަަމށެވެ

އެއްގޮތަށްުބައެއްފަހަރުުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުު،ނަމަވެސް އިންުޕޭމަންޓްުވައުޗަރުތައްޔ ރުުކުރުމުގައިުއިސްވެުބަޔ ންކުރެނުުގަވ އިދު 
ހެދުމ އި،ުއެތަނަށްުޭބނުންވ ުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓްުުއިންުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު،މިގޮތުންު.ޢަމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ

ު ުހޯދުމަތަކެތި ުއެއްބަސްވުމުގައިވ  ުވެފައިވ  ުއ އިއެކު ުސިވެކް ުށް ުކޮންޓްރެުޖުމުލަމުޅި ުއަގަށްވ  )ތިރީސ38,089,649ުުްކްޓުގެ
ު،ށްުދައްކ ފައިވ އިރުުއައައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންުސިވެކްޔު ރުފި(ުއެއްއަށްުމިލިއަންުއަށްޑިހަުނުވަުހ ސްުހަުސަތޭކަުސ ޅިސްުނުވަ

ުހަތެއް(ުރުފިޔ ގ2,337,467ުުެ ،ތެރެއިން މީގެ ުފަސްދޮޅަސް ުހަތަރުުސަތޭކަ ުހ ސް ުހަތް ުތިރީސް ުތިންުސަތޭކަ ުމިލިއަން )ދެ
މުދު ޢަމިުު،ނުވުމުންފޯރުކޮށްދީފައިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށްުލިބުނުކަމުގެުލިޔެކިޔުންތައްުމިުއޮފީހަށްުތަކެތިު ުއެޗްު.އެމް.ޖީ.އައިދަދަށްވު 
ު.ކަށަވަުރނުކުރެވުނެވެުބަލައިގެންފައިވ ކަންުއަށް

 ވެ.ޞީލެތަފުިއތުރުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއަށްުލިބުނުކަމަށްުލިޔެކިޔުމުންުފެންނަންުެނތްުތަކެތީގެުގައިުއެވަނ5ުުީތ ވަލްު
5ުތ ވަލު:ު

ުރޭޓްު ގެއައިޓަމްު ޖުމުލަު ުޢަދަދުު ގެއައިޓަމްު ުނަންު ގެއައިޓަމްު # 
 1 ިރޖިޑްުޮބރޮންޯކސްކޯޕްު ޕީޑިއަޓްރިކް 1 736,296 736,296

ުނެޓްވޯކިްނގުއަދިުނެްޓވޯކިްނގުއިުކއިްޕމަންޓްު - 1,601,171 1,601,171 2 

 ޖުމުލަު 2,337,467

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުވައުޗަރުުުޕޭމަންޓްު،ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތަށްުގައިު(ުނ)ުމ އްދ ގެުަވނ6.02ުަ(R-20ު/2017)ުގެުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ުކުރިން ުއޯޑަރުުުޕަރޗޭސްުއަގުތަކ އިުއިންވޮއިސްގައިވ ު،ބަލައިުޮއތްތޯުލިޔުންުލިބިފައިވ ކަމުގެުޚިދުމަތްުނުވަތަުމުދ ުހެދުމުގެ
ބެލުމަށްުުރަނގަޅުތޯުޗެކުކޮށްުތައްހިސ ބުުއަޅ ބަލައިުލިޔުންތަކ ުގުޅުންހުރިުކޮންޓްރެކްޓްފަދަުވަތަނުުއޯޑަރުުުސަރވިސްުނުވަތަ
ު.މެވެލަފ ދެ

 ގޮތަށް ހަމައަށް ހުރިތޯ ނުބަލައި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ފައިސާ ދައްކާފައިވުންޮށްފައިވާތަކެތި އޯޑަރުކ .9

ުތަކެތިުއޯޑަރުކުރެވުނު ،(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީހވަނަުމ އްދ ގެު)10.64ުު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ުތަކެއްޗ ުލިބުމުންުއޮފީހަށް ުހަރުމުދ  ސްޓޮކް)ުފަރ ތުންުހަވ ލުވ ުއެ ުފަރ ތުންުބަލަހައްޓ ުއަދި ުއޯޑަރުކުރިުުތަކެތިގަތުމަށް(

ުކަމުނުދު ު،ފެންވަރުދެރަުނޯޓުޮކށް،ުއެނގޭނޭގޮަތށްުއެކަންުއުނިއިތުރެއްވ ަނމަ،ުއެއްވެސްުބަލައި،ުހަމައަށްުހުިރތޯުތަކެތިުފޯމުގައިވ 
ތަކެތިުމުއްދަތުުނުވަތަުތަެކތިުހަލ ކުވެފައިވ ުނުވަތަުތަކެތި ުހުރިނަމަުތަކެތިުކައިރިވެފައިވ ުމުއްދަތުުހަމަވ ންުނުވަތަުހަމަވެފައިވު 

  ސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށެވެ.ުލިޔެުފޯމުގައިުއޯޑަރުކުރިުތަކެިތުގަތުމަށް، އެނގޭނޭގޮތަށްުއެކަންވެސް



 

 

 

 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ

ގ52ުެސަފުހ ު 22  
 

އެމިއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންުމުދ ުބަލައިގަތުމުގައިުު،ނަމަވެސް ު،މިގޮތުންުމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.އެއްުފަހަރުުޢައްގޮތަށްުބަގަވ އިދު 
ުޖުމުލަުހުރިތޯުނުބަލައިުއަދިުރަނގަޅަށްުުހަމައަށްމުދ ުުތަކެތީގެުތެރެއިންުހޯދ ފައިވ ރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްު

(ުރުފިޔ ގެުތަކެއްޗަށްުފައިސު އްމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުއަށްޑިހަުފަސްުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުފަންސ ސްުދޭއެއްު)1,985,852ު
ުުދައްކ ފައިވެއެވެ. ުއިން ުމަޢުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުއޮފީހަށް ުގޮތުންދީުލޫމ ތުމި ުޑިޕ ޓްމަންޓަށްު ފައިވ  ުމެޑިސިންގ ރެސްޕިރޭޓަރީ

ުލިބިފަ ުބައެއް ުުތަކެއްޗަކީއިވ  ުގޮތަކަށް ުނުހިފޭއެއްވެސް ުބައެުަތކެއްޗެވެ.ުއަދިުބޭނުން ުގޮތުގައިުުއްޗަކީުތަކެއް ުފުރިހަމަ އެންމެ
ުހ ލަތުގައިބޭނުން ުނޫނެޗެއްަތކެުހުރިުކުރެވޭ ުއިތުރުން،ުވެ.އް ުުމީގެ ުއިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ ުލިބުމުގެުއަުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްބައެއް ށް

 މަޢުލޫމ ތުުލިބިފައިވެއެވެ.ތިކަަމށްވެސްުފައިވ ުތަކެުކުރިންުބޭނުންކޮށް

ތަކެތީގެުތެރެއިންުއެއްެވސްުގޮތަކަށްުބޭުނންުނުހިފޭުގައިުއެވަނ6ުުީތ ވަލްު ރެސްޕިރޭަޓރީުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުަގނެފައިވު 
 ުއެވެ.އެންމެުފުރިހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންުނުކުރެވޭުތަކެތީގެުިލސްޓްުތަކެއްޗ އި
6ުތ ވަލު:ު

ުޖުމުލަު ތަފްޞީލްު
 ގެއައިޓަމްު
ުރޭޓްު

 ގެުއައިޓަމްު
ުޢަދަދުު

ުނަންު ގެއައިޓަމްު # 

ރެސްިޕރޭޓަރީުމެިޑސިްނގު
ލިބިފަިއވަނީުއޯޑަރު ޑިޕ ޓްމަންޓަށް

 ؛ކައުޗ2ުްކައުޗްގެުތެެރއިނ4ުުްކުރިު
 1 ކައުްޗސްު އެްގޒަމިޭނޝަން 2 70,686 141,372

 މިުއިކުއިްޕމަންޓ އިުގުޅޭުސިސްޓަމް
ލިބިފަެއއްުނވޭ.ުހަމައެކަނިު

 ތޮރަޮކސްކޯޕްުލިބިފަިއވަނީު
 2 މިނިުތޮރަޮކސްކޮޕީުސެޓްުވިތްުެއކްސެސަީރސްު ވޮލްފް 1 431,992 431,992

ުމިުއިކުއިްޕމަންޓ އިުގުޅޭުސެޓް
ހަމައެަކނިުު.ލިބިަފެއއްުނވޭ އެއްކޮށް

 ލިބިފަިއވަނީުޮބރޮންކޯސްކޯޕްު
 3 ސެޓްުުރިިޖޑްުބޮޮރންކޯސްކޯޕް އެޑަލްޓް 1 941,248 941,248

 ލިބިަފއިވ އިރުުުހރީމިުއިކުއިްޕމަންޓްު
ބޭނުންުކރެވޭުހ ލަެތއްަގއެއްު

މިތަކެްއޗަކީުކުރިންުުކަމަށ އިނޫން
ތަކެތިަކމަށްު ބޭނުންކޮށްަފއިވ 

ރެސްިޕރޭޓަރީުމެިޑސިްނގު
މަޢުލޫމ ތުުމުަވއްޒަފުންު ޑިޕ ޓްމަންޓްގެ

 ދީފަިއވޭު

 4 އިންކިުއބޭޓަރ 2 157,080 314,160

 ފުރޮޅުަތއްުުގެމިުއިކުއިްޕމަންޓްު
ުވ ތީުމިުއިުކއިްޕމަންޓްގެނުުލިބިފައި

 ބޭނުެމއްުނުހިފޭު
 5 ކަރޓްު ކްރޭޝް 1 52,360 52,360

ތަނަށްުއެކަށީެގންުނުވ ަވރުގެު
ސިންކެއްުގަނެަފއިވުްނ؛ުސޯޕްު

ފެނުގެުުްނ؛ުައދިސްޕެްނސަރުނެތުޑި
ކޮންްޓރޯލްުކުރެޭވނެު ޓެމްޕަރޭޗަރ

ެރސްިޕރޭޓަރީުކަމަށްުނިޒ ެމއްުނެތް
 މެޑިިސންގުޑިޕ ޓްަމންޓްގެ

 މަޢުލޫމ ތުުދީަފއިވޭުމުަވއްޒަފުންު

 6 ސްޓޭޝަންު)ސިންކް( ސްކްަރބް 1 104,720 104,720

 ޖުމުލަު 1,985,852  

ު
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ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުއޯޑަރުކުރެވުނުުު،ގޮތަށް(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ހވަަނުމ އްދ ގެު)10.64ުު(R-20/2017)ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

ުއޯޑަރުކުރިުތަކެތިގަތުމަށް(ުފަރ ތުންުުބަލަހައްޓ ުއަދިުހަރުމުދ  ސްޓޮކް)ުފަރ ތުންުހަވ ލުވ ުއެުތަެކއްޗ ުލިބުުމންުއޮފީހަށްުތަކެތި
ުކަމުނުދު ު،ފެންވަރުދެރަުނޯޓުޮކށް،ުއެނގޭނޭގޮަތށްުއެކަންުއުނިއިތުރެއްވ ަނމަ،ުއެއްވެސްުބަލައި،ުހަމައަށްުހުިރތޯުތަކެތިުފޯމުގައިވ 

ތަކެތިުމުއްދަތުުނުވަތަުތަެކތިުހަލ ކުވެފައިވ ުނުވަތަުތަކެތި ުހުރިނަމަުތަކެތިުކައިރިވެފައިވ ުމުއްދަތުުހަމަވ ންުނުވަތަުހަމަވެފައިވު 
ުުލިޔެުފޯމުގައިުއޯޑަރުކުރިުތަކެިތުގަތުމަށް، އެނގޭނޭގޮތަށްުއެކަންވެސް ުހިނގައިފައިވ ުުމެވެ.ލަފ ދެސޮއިކުރުމަށް އަދި،ުމިކަން

ގޮތްުބެލުމަްށފަހު،ުއެއްވެސްުމީެހއްގެުއިހުމ ލެއްވ ނަމަ،ުއެފަރ ތަކ އިުމެދުުގަވ އިދުގައިވ ުގޮތުގެުަމތިންުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅެއްު
ުމެވެ.ލަފ ދެއެޅުމަށްު

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުންުުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުު(ސެޓްފިކެޓްުުއިންޓަރިމްު)ުރިޕޯޓެއްުުންސަލްޓަންޓްުކޮުު .10

ުއަގުުމަސައްކަތުގެ ،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީގެު)ށ(ުވަނަުމ އްދ 10.69ު(R-20ު/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
މިންގަނޑަށްވުރ9ުެގ1ުުެޚިދުމަތުގެުއަގުުމިުބ ބުގެުޖަދުވަލުުުނުވަތަ ުތަުނުވަުމަސައްކަތެއްުމަތީގެުައގަކަށްުވަނަުނަްނބަުރގައިވު 

އަގުުުހުށަހެޅުމުންުބިލުުވަކިވަކިުހޯދުމަށްުއަގުުބައެއްގެުނިމުނުުއެުޚިދުމަތަކުންުނުވަތަުއެުމަސައްކަތަކުންުޚިދުމަތެއްުހޯދ ނަމަ،
ުހުށަހެޅުމުންކަމަށެވެ.ުއެުރިޕޯޓުުތައްޔ ުރކޮށް(ުސެޓްފިކެޓްުއިންޓަރިމް)ުރިޕޯޓެއްުންސަލްޓަންޓްކޮުދެވޭނީ

ުއަު،ނަމަވެސް ުދިނުމުގައި ުއަގު ުމަސައްކަތަށް ުުއެޗްުއި.ޖީ.އެމް.ނިމޭ ުމިގަވ އިދ  ުމިގޮތުންުޚިލ ފަށްއިން ު،ޢަމަލުކޮށްފައިވެއެވެ.
ުރެުއެޗްއި.ޖީ.އެމް.އަ ުގެ ުހެދުމުސްޕިރޭޓަރީ ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުމެޑިސިންގ ުގުޅިގެން ުމަސައްކަތ އި ުރިޕޯޓްުުންސަލްޓަންޓްކޮގައި

ކަންކަމ އިުއަޅ ކިޔޭުުކުރުމުގައިތައްޔ ރު ، ގޮތަށްުމިުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުނުވުމ އިުުމަސައްކަތުގެުބީ.އޯ.ކިއޫުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުބަޔ ންކޮށްފަ ުއަގު ުމަސައްކަތުގެ ުނިމުނު ުއަދިުއިރިޕޯޓުގައި ުހުށައަޅ ުުކްޓަރރެކޮންޓްުނުވުމ ިއ ުހޯދުމަްށ ުއަގު މަސައްކަތަށް
ުމަސައްކަތުުއިތަކުގަބިލު ުތަނިމުުނ ުނުވެުުފްޞީލުގެ ުބަޔ ންޮކށްފައި ުު،އެހެންކަމުންއެވެ. ުދައްކ ފައިވަީނުމި ުއަގު މަސައްކަތަކަށް

ުކުރިންުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދުގައިވ ގޮތަށްުހުށަހަޅަންޖެހޭުލިޔެކިުއންތައްުފުރިހަމަނުކޮށެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުއަގުުުމަސައްކަތުގެ ،ގޮތަށްގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގެު)ށ(ުވަނަުމ އްދ 10.69ުު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

މިންގަނޑަށްވުރ9ުެގ1ުުެޚިދުމަތުގެުއަގުުމިުބ ބުގެުޖަދުވަލުުުނުވަތަ ުނުވަތަުުމަސައްކަތެއްުމަތީގެުައގަކަށްުވަނަުނަްނބަުރގައިވު 
ުހޯދ ނަމަ، ުމަސައްކަތަކުންުޚިދުމަތެއް ުޚިދުމަތަކުންުުނުވަތަުއެ ުހުށަހެޅުމުްނ،ުބިލުުވަކިވަކިުހޯދުަމށްުުއަގުުބައެއްގެުނިމުނުުއެ

ުމެވެ.ލަފ ދެހުށަހެޅުމުންުމަސައްކަތުގެުއަގުުދިނުމަށްުުއެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކޮށް(ުސެޓްފިކެޓްުއިންަޓރިމް)ުރިޕޯޓެއްުންސަލްޓަންޓްކޮ

ކަނޑ ފައިުނުވުންުު .11 ުރިޓެންޝަންުފައިސު 

މަސައްކަތ އިު، ވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވަނ10.68ުީ(R-20ު/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު) ކުރުވު 
ު ުއަގު ުޖުމުލަ ުބީލަްނތަކުގެ ުޚިދުމަތުގެ ުބޮޑުވ ނަމ250,000ުަހޯދ  ުވުރެ ުކޮންެމުބިލަކުންު،ރުފިޔ އަށް ުޖުމުަލުު،ހުށަހަޅ  ިބލުގެ

 ރިޓެންޝަންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުކަނޑަންވ ނެކަމަށެވެ.5ުއަގުގެު%
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ުނުވެއެވެ.ުު،ނަމަވެސް ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމި ުގަތުމުގައި ުތަކެތި ުކުރުވުމ އި ުމަސައްކަތް ުއިން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ުމަސައްކަތުގެު ،އަދި ުގަތުމުގެ ުތަކެތި ުބޭނުންވ  ުއެތަނަށް ުހެދުމ އި ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުމެޑިސިންގ ުރެސްޕިރޭޓަރީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ
ުުމުއްދަތުުބަޔ ންކޮށްފައިނުވެއެވެ.ުބަހައްޓ ނެުުކަނޑ ނެުގޮތ އިުަފއިސ ުރިޓެންޝަންއްބަސްވުމުގައިުއެ

ުއިތުރުން ުކަންކަމުގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުތެރެއިންުއެމް.އެޗްއައި.ޖީ.، އިސްވެ ުޕްރޮޖެކްޓްގެ ުހެދުމުގެ ުޑިޕ ޓްމަންޓް ުއެމަރޖެންސީ ގެ
ުމަސައްކަތ އި،ުއެމަރޖެންސީުުކުރުމުގެުފަރނިޝްުއަދިުއިންޓީރިއަރުކުރަންހުރިުޒޯންގައިުގްރީންުޑިޕ ޓްމަންޓްގެުއެމަރޖެންސީ
ުއެމަރޖެންސީުޕޯޓިކޯގެުޑިޕ ޓްމަންޓްގެ ުއަދި ުގެންދިއުމަށްުުހެދުމުގެުތަކެއްުފ ހ ނަުރޫމުގައިުުމަސައްކަތ އި ުކުރިއަށް މަސައްކަތް

ވަކިވަކިުއެއްބަސްވުންުތަކުގައިވެސްުރިޓެންޝަން ުމުްއދަތުުބަޔ ންކޮްށފައިނުވެއެވެ.ުބަހައްޓ ނެުކަނޑ ނެުގޮތ އިުފައިސ ުހެދިފައިވު 

)ފަންސ ސްުއެއްުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުއަށްޑިހަުައްށ51,388,332ުުުޖުމުލަުްޕރޮޖެކްޓްތަކަށްމަތީގައިުެދންނެވުނުުު،މިގޮތުން
ުބަހަްއޓަންޖެހޭުގޮތުގައިުފައިސ ގެުރިޓެންަޝންުތެރެއިންުމީގެު،ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރުުރުފިޔ (ުންުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއްުހ ސްުތި

 .އުނިކޮށްފައިނުވެއެވެުރުފިޔ )ދެުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުނުވަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުސޯޅަ(2,569,416ުު

ު.ތަފްޞީލެވެއިތުރުުގެުޓެންަޝންުފައިސ ުކަނޑ ފައިުނުވ ުމަސައްކަތްތަކުރިގައިުމިވަނ7ުުީތ ވަލުު

7ުތ ވަލު:ު

ުނަންބަރ އެގްރިމަންޓްު އަގުު މަސައްކަތުގެު ުކަތުގެުތަފްޞީލުުމަސައްު ުހަވ ލުކުރިުފަރ ތްު މަސައްކަތް # 

38,089,649 AGR-PR/2017/36 
ރެސްިޕރޭޓަރީުމެިޑސިްނގުޑިޕ ޓްމަންޓްު

ހެދުމ އިުއެތަަނށްުބޭނުްނވ ުތަކެތިު
ުގަތުުމގެުަމސައްކަތްު

ވެލްފެއަރުޮކމްޕެނީުޕްަރއިެވޓްު ސިފައިްނގެ
ުލިމިޓެޑް

1 

5,456,111 AGR-PR/2017/46 
އެަމރޖެްނސީުޑިޕ ޓްމަންްޓގެުްގރީންު

ޒޯންަގއިުކުރަންުހރިުއިންީޓރިައރުައދިު
ުފަރނިޝްުކުުރމުގެުމަަސއްކަތްު

ވެލްފެއަރުޮކމްޕެނީުޕްަރއިެވޓްު ސިފައިްނގެ
 ލިމިޓެޑް

2 

5,342,647 AGR-PR/2018/06 
އެަމރޖެްނސީުޑިޕ ޓްމަންްޓގެުޕޯޓިކޯގެު

ުމަަސއްކަތްު
ވެލްފެއަރުޮކމްޕެނީުޕްަރއިެވޓްު ސިފައިްނގެ
 ލިމިޓެޑް

3 

2,499,923 AGR-PR/2018/02 
އެަމރޖެްނސީުޫރމުަގއިުފ ހ ނަުތަކެއްު

ުހެދުުމގެުަމސައްކަތްު
 4 ވެލްފެައރުކޯޕަރޭަޝންުޕްރަިއެވޓްުލިމިޓެޑް ޕޮލިސް

 ޖުމުލަު 51,388,332

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުމ އްދ ގ10.52ުެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުގެުމ ލއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުއ)ުވަނަ ުގޮތަށްުުނަންބަރުގައިވ ުވަނ7ުަުގެ(

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުހިމެނުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ުއަދިުުމުއްދަތުުބަހައްޓ ނެުުގޮތ އިުކަނޑ ނެުަފއިސ ުރިޓެންޝަންުއެއްބަސްވުމުގައި
ު)10.68ުު(R-20/2017)ުގެގަވ އިދު ުމ އްދ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ހވަނަ ުޚިދުމަތުގެުހޯދ ުަމސައްކަތ އިުކުރުވ ، ގޮތަށް(ުގަިއ

ުުބީލަންތަކުގެ ުއަގު ު)250,000ުޖުމުލަ ުހ ސްދުއިސައްތަ ުފަންސ ސް ުުދިވެހި( ުވުރެ ުކޮންމެުުހުށަހަޅ ުބޮޑުވ ނަމަ،ރުފިޔ އަށް
ުމެވެ.ލަފ ދެކެނޑުމަށްުުރިޓެްނޝަންުފައިސ ގެުގޮތުގައިު(އިންސައްތަުފަހެއް)5ު%ުޖުމުލަުއަގުގެުބިލުގެުބިލަކުން،

ު
ު
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ދޫކޮށްފައިވުންުު .12 ޚިލ ފަށްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސު  ުގަވ އިދު 

މަސައްކަތުގެުނުވަަތުު،ނީވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ10.67ުަ(R-20ު/2017)ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ު ުއަގު ުޖުމުލަ ުބީލަމުގެ ުހ ސްުއިސައްތަދު)250,000ުޚިދުމަތުގެ ުބޮޑުވ ނަމަ،ުމަސައްކަތްު(ުފަންސ ސް ުވުރެ ުރުފިޔ އަށް ދިވެހި

ފަރ ތުން )ސ ޅީސްުފަހެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސު 45ުހަވ ލުވ ތު ު،ނުވަތަުޚިދުމަތްުދިނުމަށްުހަވ ލުވު 
ުކަމަށެވެ.ުފައިސ ުދޫކުރެވިދ ނެު)ފަނަރަުއިންސައްތަ(ުއަށްވުރެުބޮޑުނުވ ުއަދަދަކަށްު%15ޖުމުލަުއަގުގެުު،ދިނުމަށްުއެދިއްޖެނަމަ

ުފައިުު،ނަމަވެސް ުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުންއެޗްއި.ޖީ.އެމް.އަުދިނުމުގައިސ ުއެޑްވ ންސަށް ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުމިގަވ އިދ  ު،ުއިން
މެޝިނަރީއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްގެުއެޗްއި.ޖީ.އެމް.އަ ޑިޕ ޓްމަންޓަށްުބޭނުންވު  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުގަތުމަށ އިުުރެސްޕިރޭޓަރީުމެޑިސިންުގ

އިުގުޅިގެންުއެޑްވ ންސްުފައިސ ގެުއެމަރޖެންސީުޑިޕ ޓްމަންޓްގެުގްރީންުޒޯންގެުއިންޓީރިއަރުއަދިުފަރނިޝްުކުރުމުގެުމަސައްކަތ 
% ސްދޮޅަސްު)ތޭރަުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުފ13,167,019ުަުޖުމުލައަށްވުރެުއިތުރަށ15ުުްގޮތުގައިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވު 

ުހަތްުހ ސްުނަވ ރަ(ުރުފިޔ ުސިވެކްުއަށްުދައްކ ފައިވެއެވެ.

ުމަސައްކަތްތަކުގެުއިތުރުުތަފްޞީލެވެ.ފައިސ ުދޫކޮށްފައިވ ުުދ ުޚިލ ފަށްުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިގަވ އިގައިުމިވަނ8ުުީތ ވަލުު
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އިތުރުވު 
އިންސައްތަު

އެޑްވ ންސްގެު
ގޮތުގައިުއިތުރަށްު

ޢަދަދުުދޫކޮށްފައިވު 
މަސައްކަތުގެުއަގުު  މަސައްކަތުގެުތަފްޞީލުު އެގްރިމަންޓްުނަންބަރ

#

47% 12,007,596 25,329,422 AGR-PR/2017/36 ުްުޑިޕ ްޓމަންޓަށ ުމެޑިިސންގ ރެސްިޕރޭޓަރީ
ުބޭނުްނވ ުތަކެތިުގަުތމުގެުަމަސއްކަތ އިުގުޅޭު

1ު

21% 1,159,423  5,456,111 AGR-PR/2017/46 ު ުޒޯންގެުޑިޕ ްޓމަންއެަމރޖެްނސީ ުްގރީްނ ުޓްގެ
ުކުރުުމގެު ުފަރނިޝް ުައދި އިންޓީިރއަރ

 މަަސއްކަތްު

2

13,167,019 ުޖުމުލަު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގޮތަށް،ުމަސައްކަތުގެ(ުގައިުބަޔ ންޮކްށފައިވ ހވަނަުމ އްދ ގެު)10.67ުގެުު(R-20/2017)ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

ުުބީލަމުގެުޚިދުމަތުގެުނުވަތަ ުއަގު ުދު)250,000ުޖުމުލަ ުހ ސްުފަންސ ސްއިސައްތަ ުބޮޑުވ ނަމަުދިވެހިު( ުވުރެ ،ުރުފިޔ އަށް
ުފަހެއް)45ުުހަވ ލުވ ތ ުފަރ ތުްނ،ުހަވ ލުވ ުދިުނމަށްުޚިދުމަތްުނުވަތަުމަސައްކަތް ުއެޑްވ ންސްގެުުތެރޭގައިުދުވަުހގެ(ުސ ޅީސް
ުފައިސ ުުއަދަދަކަށްުބޮޑުނުވ ުއަށްވުރެ(ުއިންސައްތަުފަނަރަ)ު%15ުއަގުގެުޖުމުލަުއެދިއްޖެނަމަ،ުދިނުމަށްުފައިސ ުގޮތުގައި

ުމެވެ.ލަފ ދެދޫކުރުމަށްު

ުބައިބަޔަށްުބަހ ލައިގެންުތަކެއްޗ އިުޚިދުމަތްުހޯދ ފައިވުންުު .13

ުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ10.31ުީ(R-20ު/2017)ގަވ އިދުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުގަތުމ ިއުު،ވަނަ ތަކެތި
)ތިރީސްުފަސްުހ ސް(ުރުފިޔ އިންުފެށިގެނ35,000ުުްމަސައްކަތްތައްުކުރުވުމ އިުޚިދުމަތްތައްުހޯދުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުއަގުު
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އަށްވުރެުބޮޑުވ ނަމަ،ުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ުނކޮށްގެންުއަންދ ސީުހިސ ބުުުރުފިޔ ު)ދެުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުހ ސް(2,500,000ު
 ހޯދުމަށެވެ.ު

ުމިގަވ އިދ  ުއިން ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުގަުނަމަވެސް، ުތަކެތި ުބައެއްފަހަރު ުޚިލ ފަށް ުގަނެވިދ ނެުު،މިގޮުތންނެފައިވެއެވެ. އެއްފަހަރ 
2018ުއިޢުލ ންުނުކޮށްުބައިބަޔަށްުބަހ ލައިގެންު ،ސްނަމަވެޑުސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮ)ތިރީސްުފަސްުހ 35,000ުތަކެތީގެުއަގުު
ުއަހަރު ުު،ވަނަ ުއަށ217,278ުެުޖުމުލައެކިފަހަރުމަތިން ުހަތްދިހަ ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުޚަރަދުު)ދުއިސައްތަުސަތ ރަ އް(ުރުފިޔ ގެ
ުުއެވެ.ކޮށްފައިވެ

ުވެ.ޚަރަދުުތަކުގެުތަފްޞީލެުޮކށްފައިވ ުއިޢުލ ންުނުކޮށްުބައިބަޔަށްުަބހ ލައިގެންމިވަނީުގައ9ުުިތ ވަލްު

ު:9ުތ ވަލުު
ޕޭމަންޓްުވައުޗަރުު

ުނަމްބަރުު
ޕ ރޗޭސްުއޯޑަރު

ުނަންބަރުު
ޕ ރޗޭސްުއޯޑަރު

ުޚުުތ ރީު
ުޖުމުލަުުތަފްޞީލުު

1759/2018/0129116618000308-Jan-18ުް34,800ގަތުމަށްުުމަލްޓިުފޯލްޑްުހޭންޑްުޓަވަލްު-ސްކޮޓ
1759/2018/0129116618004022-Jan-18ުް34,800ގަތުމަށްުުމަލްޓިުފޯލްޑްުހޭންޑްުޓަވަލްު-ސްކޮޓ
1759/2018/2762116618145027-Dec-1820,974ަގތުމަށްުުއެައރުފަިއބަރ
1759/2018/2762116618145127-Dec-1820,974ަގތުމަށްުުއެައރުފަިއބަރ
1759/2018/0598PO2017-109317-Apr-17ް32,000ގަުތމަށްުުލެޑްުވޮޝްުލައިޓ
1759/2018/0598PO2017-109417-Apr-17ް25,500ގަުތމަށްުުލެޑްުވޮޝްުލައިޓ
1759/2018/1951116618082612-Sep-18ް24,115ގަުތމަށްުުތުލޯވޯޓަރުޕްރޫފްުކ
1759/2018/1951116618082712-Sep-18ް24,115ގަުތމަށްުުތުލޯވޯޓަރުޕްރޫފްުކ

217,278

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުނުަވތަ ުތަކެތި ުޭބނުންވ  ުއެފަދ35,000ުުަުގަންނަން ުވ ނަމަ ުބޮޑު ުވުރެ ުރުފިޔ އަށް ުހ ސް( ުފަސް )ތިރީސް
ުމެވެ.ލަފ ދެހޯދުމަށްުުގައިވ ުގޮތަށްުވަނަުބ ބ10ުުގެުު(R-20/2017)ުޕްރޮކިއުމަންޓްތައްުދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެުގަވ އިދު

ުއިމ ރ ތްތައްުު .14 ކުއްޔަށްުދިނުމުގެުއެއްބަސްވުންތައްުހެދުމުގައިުދައުލަތަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސު ުބިންތަކ އި
ުދައުލަތަށްުނުލިބޭުގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުހަދ ފައިވުންު

ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންޮކށްފައިވަނީ 5.02ު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ު، ވަނަ ބ ރުުޤ ނޫނަކުން
ގަވ އިދަކުންުދައުަލތުގެުއޮފީސްތަކަށްުިލބޭުކޮންމެުަފއިސ އަކ އި ބިމެއްުނުވަތަުޢިމ ރ ތެްއު، ލިބިގެންުހަދު  ދައުލަތުގެުމިލްކުގައިވު 

ުނުވަތަުއެއްޗެއްުކުއްޔަށްުދީގެންުނުވަތަުވިއްކ ލައިގެންުލިބޭުކޮންެމުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުފައިސ ކަމަށެވެ.ު

ު މް.އެޗްގެއައި.ޖީ.އެ ނަމަވެސް، ުބައެއް ުއިމ ރ ތްތައްތެރޭގައިވ  ުކުއްޔަށްުުބިންތަކ އި ުފަރ ތްތަކަށް ުއަމިއްލަ ުކަންކަމަށް އެކިއެކި
ދެއްކުމުގެުއިތުރަށްުކޯޕަރޭޓްުސޯޝަލްުުބިންތަކ އިުއިމ ރ ތްތަކުގެދީފައިވ އިރުުމިފަދަު ކުލީގެުގޮތުގައިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށްުފައިސު 

ކްރިއޭޝަންުކުލަބަށްުވަކިުމިންވަރެއްުދައްކަންޖެހޭުގޮތަށްުނަމުގައިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުރިުއ ރު(ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެު)ސީ.އެސް.
ު ުއެކުލަވ ލ ފައިެވއެވެ. ުރިއެއްބަސްވުންތައް ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުދައުލަތުގެުމިގޮތުން، ުފައިސ އަކީ ުދަްއކ  ުކުލަބަށް ކްރިއޭޝަން

ފައި އެއްބަސްފަރ ތްތަކ އިއެކުުހަދ ފައިުއެކިއެކި ،މިގޮތުންުބަލ ިއރުވެު.ސ އެއ މްދަނީުއަށްުޖަމ ނުކޮށްުކުލަބަށްުނަގު  ންތަކުގައިވު ވުވު 



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ 

ގ52ުެސަފުހ ު 27  

ުއެއްބަސްވުން ުގޮތުގައި ުސީ.އެސް.އ ރުގެ ުއަދި ުކުއްޔ އި ުބިމު ުުތައްގޮތުން، ުފެށިގެން ުތ ރީޚުން ުުކރި ުތަންފީޒު 31ުއެކުލަވ ލެވި
)އެއްުމިލިައންުއެއްުސަތޭކަުތިރީސްުތިންުހ ސްުދުއިސައްތަުފަސްދޮޅަސ1,133,267ުުްުޖުމުލައ އިުހަމައަށ2019ުުްއޯގަސްޓްު

ުުއެވެ.ހަތެއް(ުރުފިޔ ުރެކްރިއޭޝަންުކުލަބަށްުިލބެންޖެހޭކަމަށްުފ ހަގަކުެރވެ

ކުއްޔަށްުދީގެންުލިބޭުކޮންމެުފައިސ އަކީުދައުލަތުގެުފައިސ އެއްުކަމަށްުދައުލަތުގެުުބިމެއްުނުވަތަުއިމ ރ ތެއްދައުލަތުގެުވިމ ،ު
ު ުތެރޭގައިވ  ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވުމުން، ުގަވ އިދުގައި ުއިމ ރ ތްތައްމ ލިއްޔަތުގެ ުދީގެންުުބިންތަކ އި ކުއްޔަށް

ު ުރިކްރިއޭޝަން ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ުގޮތުގައި ުމަތީގަިއުސީ.އެސް.އ ރުގެ ުލިބެންޖެހޭނެކަަމށް ުގޮތުން ުއެއްބަސްވުމުގައިވ  ކުލަބަށް
ު ުދުއިސ1,133,267ުަބަޔ ންކުރެވުނު ުހ ސް ުތިން ުއެއްުސަތޭކަުތިރީސް ުމިލިއަން ުހަތެއް(ުރުފިޔ )އެއް ުފަސްދޮޅަސް ުކީއައްތަ

ުވެ.ދަނީއެއ މްުގައިބަޔ ންުކުރެވުނުުގަވ އިދ ުޚިލ ފުވުމުގެުސަބަބުންުދައުލަތަްށުގެއްލިފައިވ މަތީ

ުތ ވަ ުލްތިރީގައިވ  ުގެުމިުގައ10ުުިގައި ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުފަރ ތްތަކުން ުއެކި ުގޮތުގައި ުސީ.އެސް.އ ރު ުއަދި ުކުއްޔ އި ުބިމު ވަނީ
)އޮޑިޓްުކުރެވުުނ2019ުުއޯގަސްްޓ31ުުއެްއބަސްވުންުއެކުލަވ ލެވިުަތންފީޒުުކުރިުތ ރީޚުންުފެށިގެންުކްރިއޭޝަންުކުލަބަށްުރި

ުފައިސ ގެުތަފްޞީލެވެ.ުންޖެހޭކަމަށްުއެއްބަސްވުމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ދައްކަުހަމައަށްތ ރީޚް(ުއ އިު

10ުތ ވަލު:ު
ޢަދަދުު ުއެގްރިމެންޓްުމުއްދަތުު ުޚުުއެގްރިމެންޓްުތ ރި ުތަފްޞީލުު

ގޮތުންު ުޖެހޭުންުގޮތުގައިުރިކްރިއޭޝަނަށްުލިބެުބިމުކުލީގެުއެއްބަސްވުމުގައިވު 
އަހަރ3ުުު 60,000  2018ުސެޕްޓެމްބަރ1ުު AGR-PR/2018/08 

ު
ގޮތުންު ންޖެހޭުޝަންުކުލަބަށްުލިބެރިކްރިއޭުުކޯޕަރޭޓްުސޯޝަލްުރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެު)ސީ.އެސް.އ ރު(ުގޮތުގައިުއެއްބަސްވުމުގައިވު 

2017ުޖަނަވަރ1ުުީ އަހަރ5ުުު 314,000 AGR-PR/2016/111 
2017ުޖަނަވަރ1ުުީ އަހަރ5ުުު 480,000 AGR-PR/2017/03 
އަހަރ12ުު 114,267 2017ުއޭޕްރިލ14ުުް AGR-PR/2017/18 
2018ުސެޕްޓެމްބަރ1ުު އަހަރ3ުުު 30,000 AGR-PR/2018/08 

2018ުޑިސެމްަބރ1ުު އަހަރ5ުުު 135,000 AGR-PR/2018/18 
1,073,267 ު
 ޖުމުލަު 1,133,267

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގަވ އިދުު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017)ުގެދައުލަތުގެ ުބަޔ ްނކޮށްފައިވ ގޮތ  5.02( ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުއެއްގޮތަަވނަ ްށ،ުއި

ގެުމިލްކުގައިވު އި.ޖީ.އެމް.އެޗްއަލިބޭުކޮންމެުފައިސ އަކ އި،ުއަށްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުޤ ނޫނަކުންުބ ރުުލިބިގެްނުހަދ ުގަވ އިދަކުންު
ުނުވަަތުއެއްޗެއްުކުއްޔަށްުދީގެންުނުވަތަުވި ުއި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުއައްކ ލައިގެންުލިޭބުކޮންމެުަފއިސ އަކީުބިމެއްުނުވަތަުޢިމ ރ ތެއް

ުމެވެ.ލަފ ދެފައިސ ގެުގޮތުގައިުކަނޑައަޅައިުއެފަދަުފައިސ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔ އަށްުޖަމ ކުރުމަށްު

މެދުކެނޑިފައިވުންުު(ސީކުއެންސްު)ތަރުތީބުުުކުގެުނަންބަރުުރަސީދުތަުު .15

ކޮންމެުދުވަހަކުުލިބޭުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،5.08ުު(R-20ު/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ުލިޔ އިރު، ުުދވަހުޝީޓުގައި ުނުަވތަ ުދުވަހުފޮތުގައި ުުފައިސ  ުދެއްކި ުފަރ ތ އި، ުދެއްިކ ުކަމަކ އި، ުލިބުނު ުފަިއސ އެއް ުަޢދަދުުއެ
ުވެ.ކަމަށެއްގެުޖުމުލަުކުރަންވ ނެއެދުވަހެު،އެނގޭނެގޮތަށްުބިލުުނުވަތަުރަސީދުުނަންބަރ އެކުުލިޔެ



 info@audit.gov.mv މެއިލް:-އ6430ުީ 331ފެކްސް:3939ުު 332ފޯން:ު.ުދިވެހިރ އްޖެު މ ލެ، އަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ،ވަނަުފަންގިފިލ (1ުބިލްޑިންގު)ުޣ ޒީ 
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ސިސްޓަމްގެުވަނަުއަހަރުުފ2018ުަނަމަވެސް،ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއިންު ބަލައިގަނެފައިވު  ކަލެކްޝަްނުއަހަރީުުތެރެއިންުނެގިއިސު 
ުބައެއްުރަސީދުތަ ުރިޕޯޓްގައިު އެހެންކަމުން،ވެއެވެ.ުމެދުކެނޑިފައިު(ސީކުއެންސް)ުތަރުތީބުުކުގެުނަންބަރުރިޕޯޓުގައި ކަލެކްަޝން

ުވިފައިުނުވެއެވެ.ުހުރިހ ުރަސީދެއްުހިމެނޭކަންުކަށަވަރުކުރެފައިސ ގެުބަލައިގަތްު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ގޮތަށ5.08ް (R-20ު/2017)ުގެދައުލަތުގެ ު)ށ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުދުވަހަކުު، ވަނަ ކޮންމެ

ުޢަދަދުއެުފައިސ އެއްުލިބުނުުކަމަކ އި،ުދެްއކިުފަރ ތ އި،ުދެއްކިުުދުވަހުފޮތުގައިުނުަވތަުދުވަހުޝީޓުގައިުލިޔ އިރު،ލިބޭުފައިސ ު
 ވެ.މެލަފ ދެމުންުގެންދިއުމަށްުއެދުވަހެއްގެުޖުމުލަުކުރަު،އެނގޭނެގޮތަށްުބިލުުނުވަތަުރަސީދުުނަންބަރ އެކުުލިޔެ

ުއްޓައިފައިުނުވުންުތިޖޫރީުބ ކީުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހަުު .16

ުއޮފީސްތަކަށްުުދައުލަތުގެު،ޔ ންުކޮށްފައިވަނީބަގައިުު)ހ(ުވަނަުމ އްދ ގ6.21ުެު(R-20/2017)ުއިދުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 
ުގެންގޮސްުުއަނެއްތަނަށްުއެއްތަނުންު،ފައިސ އ އިުހުންނަުހަވ ލުނުކުރެވިުތެރެއިންުފައިސ ގެުުނަގ ުޚަރަދަށްުުފައިސ އ އި،ުލިބޭ

ުނުަވތަުތިޖޫރީއެއްގައިުަބހައްަޓންވ ނީުފައިސ ުބަހައްޓަންެޖހޭުހަވ ލުގައިުުދައުލަތުގެުފައިސ އ އި،ުއަދިުމިނޫންވެސްުހަދ ުގެނެސް
މިުގޮތަށްުބެހެއްޓޭުފައިސ އ އިުނެގޭުފައިސ ގެުރެކޯޑުުު.ވެއިކަމަށެރޫމެއްގަުސްޓްރޯންގުނުވަތަުފޮށްޓެއްގައިުރައްކ ކުރ ުުފައިސ 

ުުފޮތެއްގައިުނުވަަތުޝީޓެއްގައިުދުވަހުންުދުވަހަށްުބަލަހައްޓަންުވ ނެކަމަށެވެ.ތިޖޫރީުބ ކީކުރ ު

ުބ ކީުުތިޖޫރީތަކުގެުކުރިއިރުުޗެކްުުފައިސ ުުހުރިުތިޖޫރީތަކުގައިުއެޗްގެު.އެމް.ޖީ.އައިުދުވަހުުވަނ2019ުަުއޯގަސްޓ25ުްު،ނަމަވެސް
ުުށްފައިނުވެެއވެ.އަދ ހަމަކޮުގަވ އިދުން ުވެސްނުވ ކަންުތަްއޔ ރުކޮށްފައިުީޝޓް/ފޮތްުތިޖޫރީބ ކީުތިޖޫރީތަކުގެުުބައެއްއަދި

ުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުފ ހަގަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ގައިުތަކުތިޖޫރީު،ފައިވ ގޮތަށްޔ ންުކޮށްގައިުބަު)ހ(ވަނަުމ އްދ ގ6.21ުުެ(R-20ު/2017)ުއިދުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ 

ު ުފައިސ ގެ ުނެގޭ ުފައިސ އ އި ުފޮތްުތައްުރެކޯޑުބެހެއްޓޭ ުބ ކީކުރ  ުޝީޓްތަކުތިޖޫރީ ުނުވަތަ ުލިޔެުތަކުގައި ުދުވަހަށް ުދުވަހުން ގައި
ުމެވެ.ަލފ ދެުށްމައްޓުހެލެބެ

ނުވުންު ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓައިފައިުު .17

ދައުލަތުގެުބަޖެޓުގެުު،ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮްށަފއިވަނީމ އްދ ަވަނ11.03ުުު(R-20/2017)ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު
ކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުކޮށްގެންުހޯދ ުއެންމެހައިުތަކެއްޗ އި،ުމަސައްކަތްތަކ އި،ުބޭނުންކުރެވޭނެުކަމަށްުލަފ ކުރ ު

އިުގMG/PR01ުަމުއްދަތުުއެއްުއަހަރަށްވުރެުގިަނުވ ނަމަުއެުތަކެިތުދައުލަތުެގުހަުރމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަިއގެންު
ުދައުލަތުެގު ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ު)ށ( ުގަވ އިދުގެ ުއެ ުއަިދ ުބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ. ުއެއްގޮތަށް ުނަމޫނ އ އި ހިމެނިފައިވ 
ުހަރުމުދަލުެގު ުހަރުމުދ  ުލިބޭ ުދަުއލަތައް ުގޮތްޮގތުން ުއެނޫން ުއަިދ ުހަރުމުދ  ުިލބޭ ުގޮތުގައި ުއެީހގެ ުފަރ ްތތަކުން ުއެކި އޮފީހަކަށް

ު)ބ(ުރަޖިސްޓްރީގައި ުމިގަވ އިދުގެ ުވ ނެކަމަށެވެ.ުއަދި ުބަލަހައްޓަން ުުހިމަނައިގެން ުހަރުމުދަލުގެުވަނަުނަންބަރުގައ2ުުިގެ ވަނީ
ުނަންބަރ އި ުކޯޑް ުއިންވެންޓްރީ ުމުދަލެއްގެ ުކޮންމެ ުހިމެނޭ ުތަފްޞީރަޖިސްޓްރީގައި ުަނމ އި ުފުރިހަމަ ުމުދަލުގެ ު)ބުރޭންޑް،ު، ލު

ުސީރިއަލް ުމިނޫންުމޮޑެލް، ުމުދަލުގެނަމްބަރުއަދި ުމަޢުވެސް ުއަުމުހިންމު ުތ ރީޚް ުހުރިތަްނ،ުމުދ ލިބުނު ުމުދ  ުއަދި ދިުލޫމ ތު(
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ީމގެމުދަލުގެުއަގުުހަރުމުދަލުގެުރަ ހަމަުމިގަވ އިދުގެު)ބ(ުޖިސްޓްރީގައިުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެު. ުވަނަުނަންބަރުގައ1ުުިގެުުއިތުރުނުް،
ުކަމަށެވެ.މުދަލުގަިއވެސްުޖަހަންވ ނެގެުއިންވެންޓްރީުކޯޑްުނަންބަރުުވަނީުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލެއް

ުުނަމަވެސް، ުުރަޖިސްޓްރީހަރުމުދަލުގެ ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ އިންުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްބެލެހެއްޓުމުގައި
،މ އިގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުއަދ ހަމަުކޮށްފައިުނުވުުރަޖިސްޓްރީއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެުހަރުމުދަލުގެުު،މިގޮތުންުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވެއެވެ.

ު ުބައިތައް ުބައެއް ުބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ުހިމަނ ފައިރަޖިސްޓްރީގަވ އިދުގައި ުނުވެުގައި ުު،މިގޮުތންުއެވެ. މުހިންުމުފ ހަގަކުރެވުނު
ުތެރޭގައި ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުކަންތައްތަކުގެ ުގަނެފައިވ  ުހެދުމަްށ ުމެޑިސިންގުޑިޕ ޓްމަންޓް ުރެސްޕިރޭޓަރީ 25,329,422ުގައި

)ފަންސަވީސްުމިލިއަންުތިންސަޭތކަުނަވ ވީސްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުބ ވީސް(ުރުފިޔ ގެުމެޝިނަރީސްއ އިުއިކުއިޕްމަންޓްުއަދިު
ު.އެޗްއައި.ޖީ.އެމްުނުވުމ އި،ުހިމަނ ފައިރަޖިސްޓްރީގައިުުފަރުނީޗަރުުހަރުމުދަލުގެ 6,787,161ުގެުއެމަރޖެންސީުޑިޕ ޓްމަންޓަށް

ގަނެފައިވ ު"ސީލިންގްުހޭދަކޮށްގެންުު)ހަުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުއަށްިޑހަުހަތްުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެކެއް(ުރުފިޔ 
ގެުގްރީންުޒޯންގައިުކުރަންހުރިުިއންޓީރިއަރުއަދިުފަރނިްޝުއެމަރޖެންސީުޑިޕ ޓްމަންޓުުޕެންޑަންޓްުވިތްުއެކްސަސަރީސް"ުއ އި،

ހަރުމުދަލުެގ2,130,003ުުކުރުމުގެުމަސައްކަތަށްުގަނެފައިވު  ރުފިޔ ގެުހަރުމުދު  )ދެުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކަުތިރީސްުހ ސްުތިނެއްު(
ު ުހަރުމުދަލުގަުއެވެ.ނުވެުުހިމަނ ފައިރަޖިސްޓްރީގައި ުގިނަ ުހުރި ުއިދ ރ ގެ ުއިތުރުން، ުޖަހ ފައިުއިމީގެ ުކޯޑް ުވެސްުހަރުމުދަލުގެ

ުއެވެ.ނުވެ

ުރަޖިސްޓްރީުއެހެންކަމުން، ުުހަރުމުދަލުެގ ުއެއްޮގތަށް ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްެވ އިންުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްބެލެހެއްޓުމުގައި
މިލްކިއްޔ ތ އިުމ ލީުޒިންމު ކުގައިުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުއެޗްގެުއައި.ޖީ.އެމް.ުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުމުގެުސަބަަބުބން

ު ުގައި ުއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ުބަޔ ނުގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 2018ުުތަކުގެ ުކަމަށް ުއަގު ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުއިރު ުނިމުނު ުއަހަރު ވަނަ
ުސަތޭކ559,857,480ުަ ުއަށްޑިހަ(ުު)ފަސް ުސަތޭކަ ުހަތަރު ުހ ސް ުހަތް ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުއަށް ުމިލިއަން ުނުވަ ފަންސ ސް

ުވެއެވެ.ުދަދެއްކަންުކަށަވަރުނުރުފިޔ ުއަކީުސައްޙަުޢަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
އުސޫލުތަކ އިުއެއްގޮތަށ11.03ުްު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަުރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އަގުުމިލްކިއްޔ ތުގެުުޖުމުލަލިޔެުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުުފުރިހަމަކޮށްުހަރުމުދަލުގެުދަފްތަރުގެު
 މެވެ.ލަފ ދެބަޔ ނުގައިުހިމެނުމަށްު

އެއްގޮތަށްުގަވ ުުސްޓޮކްުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިުތަކެތިުދޫކުރުމުގައިުު .18 ުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުންުއިދު 

ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއޮީފހެއްގައ11.16ުުި(R-20ު/2017)ުގެުދައުލަތުގެ ުއެ ުބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ، ު)ހ(ުގައި ަވަނުމ އްދ ގެ
ްށުނުވަތަުތަަނށްުޚިދުމަތްުދިނުމުގައިުބޭނުންކުރުމަު،ނުަވތަުއެތަކެތިުބޭނުންކޮށްެގންުއެހެންުއެއްޗެއްުއުފެއްދުމަށްު،ބޭނުންކުރުމަށް

ތަކެތިުސްޓޮކަށްުވައްދައި މިޮގތަށްުްސޓޮކްކުރެވޭުތަކެތީގެުކޮންެމުު،ސްޓޮކްުބ ކީކޮށްުބަލަަހއްޓަންވ ނެުކަމަށ އިު،ހޯދ ފައިުބަހަްއޓު 
 ވ ނެކަމަށެވެ. އައިޓަމެއްގެުބ ކީުވަކިންުއެނގޭޭނުގޮތަށްުސްޓޮކްބ ކީގެުހިސ ބުުަބލަހައްޓަން

އެއްގޮތަށްުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުސްޓޮކްުހިސ ބުުބެލެެހއްޓުމ އިުތަކެތިުދޫކުރުމުގައިުނަމަވެސް، އިންުއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުގަވ އިދު 
ުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުންު ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު،ޢަމަލުކޮށްފައި ުނިއިރު،ުގުު ސްޓޮކްގެ ުބ ކީގިނަ ުތަކުގެ ޢަދަދ އިުުބިންކ ޑުގައިވ ުއައިޓަމް

ުޢަދަދ  ުހުރި ުތަނުގައި ުގޮތަށް، ުގަވ އިދުގައިވ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ ުދިމ ވެފައިވަނީ ުދިމ ނުވެއެވެ.ުމިހެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއި
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ވައްދ ފައިުނުވުމުގެުަސބަބުްނނ އި،ުސްޓޮކުންުނަގ ުަގވ އިދުންުށްުިބންކ ޑަބަލަްއޓ ުޓޮކްުބ ކީުއިންުސްޓޮކަށްުގަނެވޭުތަެކތިުސް
ުުއުނިކުރަމުންުނުގެންދ ތީއެވެ.ުގަވ އިދުންުތަކެތިުސްޓޮކްުބ ކީުއިން

ުދޫކުރުމުަގއިު،އެހެންކަމުން ުތަެކތި ުބެލެހެއްޓުމ އި ުހިސ ބު ުގަވ އިދ ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުސްޓޮކް ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއިސްވެ އިން
ު ުނުވ ތީ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުސްޓޮކްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއެއްގޮތަށް ުހުރިހ ގެ ުހުންނަންޖެހޭ ުުގައި ފުރިހަމަކަމ އިއެުކުުމދަލެއް

ުަކށަވަރުނުވެެއވެ.ބެލެހެއްޓިފައިވ ކަންު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ސްޓޮކްުބ ކީކޮްށު، ވ ގޮތަށްވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއ11.16ުިު(R-20/2017)ުގެުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ

ުމެވެ.ލަފ ދެގަވ އިދުންުއަދ ހަމަކުރަމުންުގެްނދިއުމަށްު

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވުންުު .19 ުސްޓޮކްގައިުހުންނަުތަކެތިުބެހެއްޓުމުގައިުގަވ އިދު 

ވަަނުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުސްޓޮކަށްުގަނެވިފައިުހުްނަނ11.21ުު(R-20ު/2017)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު
ލިޔުމުންުހަވ ލުކުރެވި އަދިުސްޓޮކްގައިުހުންނަުއަުގބޮޑުުތަކެތިުސްޓޮކުންުދޫކުރެވޭީނުތަކެތިުހުްނނަންވ ނީުވަކިުމުވައްޒަފަކު  ފައެވެު.

ުއެުއޮފީހެއްގެުކަމ ބެހޭުވެރިއަކުުހުއްދަުދީގެންނެވެ.

ުހުންނަު،ނަމަވެސް ުުސްޓޮކްގައި ުބެހެްއޓުމުގައި ުނުވެއެވެ.ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްތަކެތި ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުމިގަވ އިދ  އިން
ބަހައްޓ ގެުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު،މިގޮތުން ކަށްުވަނުމުގެުހުއްަދުއެކިުފަރ ތްތަުގުދަނަށްުހުރިުފައިއެއްވަނަުފަންގިފިލ ގައިުހުްނނަުމުދު 

 މުދަލުގެުޒިންމ ުނަގ ނެުއަސް،ގުދަނުގައިުހުރިުމުދަލެއްުގެއްލުނުކަމުގައިުވިު،ނަީތޖ އެއްގެގޮތުންވެއެވެ.ުކުރެފ ހަގަުއޮންނަކަން
ުތްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ފަރ ތެއްުނެުވަކިުޚ އްޞަ

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ު ުގަވ އިުދގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބ11.21ުަު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގައި ުގަނެވިފަިއުު،ޮގތަށްޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ ސްޓޮކަށް

ިލޔުމުންުހަވ ލުކުރެވި ބެހެއްޓޭުތަނަށްުވަުު،ހުންނަުތަެކތިުވަކިުމުވައްޒަފަކު  ނުމުގެުހުއްދަުހަމައެަކނިުހުއްދަުދެވޭުފަރ ްތތަކަްށުމުދު 
ުމެވެ.ލަފ ދެދިނުމަށްު

ުނުވުންު ލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓައިފައިުު .20

މ ލީުުގައ9ުިގެުު(ހ)ުމ އްދ ގެުވަނ15.02ުަު(R-20/2017)ުގެގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުބަޔ ނުގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނުީ،
ުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.ުުލުޞީރެއިންުނުލިބިހުރިުފައިސ ގެުތަފްުއ އިުއެނޫންުގޮތްގޮތުންުިލބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެުުއ މްަދނީބެންޖެހޭުލި

ހިސ ބުުގެު.ޖީ.އެމް.އެޗްއައިުތައްުއިންުނުލިބިވ ުފައިސ ގެުތަްފޞީލުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެުއަށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުު،ނަމަވެސް
2018ުުބަރުންޑިސ31ުެުކުރެވިަފއިުނުވެއެވެ.ުނަތިޖ އެއްގެުގޮުތންުފަރުމ ުނިޒ މްބެލޭނެގޮަތށްުުތެރެއިންުބެލެހެއްޓުމުގެުނިޒ މުގެ

ފައިސ ގެުތަފްޞީލުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެުއަށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުލަށްުގެުނިޔަ ހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމުގެުުއްރިޯޕޓެުއިންުނުލިބިވު 
ު ުތެރެއިން ުނުވެފަުނެގޭޮގތްނިޒ މުގެ ުއެެހންކަމުން،ަވނީ ުމ ުއެވެ. ުުލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުހިމެނޭ ުމ ީލުބަޔ ނުގަިއ މިލްކިއްޔ ތ އި

ގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުގެުނިޔަލަށްުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށ2018ުުްުބަރުޑިސެނ31ުްޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައިު
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އ2,214,012,623ުަ ދަދެއްކަންުކީުސައްޙަުޢަ)ދެުބިލިއަންުދުއިސައްތަުސ ދަުމިލިއަންުބ ރަުހ ސްުހަުސަތޭކަުތޭވީސް(ުރުފިޔު 
ު.ކުރެވުނުވެކަށަވަރުނު

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ލިެބންޖެހޭު ،ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްބަޔު ގައ9ުުިގެުވަަނުމ އްދ ގެު)ހ(15.02ުު(R-20ު/2017)ުގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު

އަހަރުުނިމުނުުއިރުު، ހިސ ބުުބަލަަހއްޓައިއ މްދަނީއ އިުއެނޫންުގޮތްގޮތުންުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިންުުނލިބިހުރިުފައިސ ގެު
ުމެވެ.ލަފ ދެހިމެނުމަށްވެސްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުުޢަދަދުލިބެންޖެހޭުކަމަށްުދައްކ ު

21. ުު ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުއެކިފަރ ތްތަކަށް ުފައިސ  ުދައްކަންޖެހޭ ުޒިންމ ުމިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގައިުތަކުުމ ލީ ގެ
ުހިމަނ ފައިުނުވުންު

މ ލީުބަޔ ނުގަިއ7ުުގެުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(15.02ުު(R-20/2017)ުގެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ގައިުބަޔ ންކޮްށފައިވަނުީ،
ުއެއްވެ ުނުވަތަ ުހޯދ ފައިވ ނަމަ، ުފައިސ އެއް ުގޮތުގައި ުފަރ ތަކަށްދަރަނީގެ ުތަފްޞީލުުއެއްސް ުއޭގެ ުއޮތްނަމަ ުދޭން ުޗެއް

ުުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.

2018ުުބަރުންޑިސ31ުެއެޗްގެު.އެމް.ޖީ.ދައްަކންޖެހޭުފައިސ ގެުޢަދަދުުއައިުއެކިުފަރ ތްތަކަށްުއެޗްުއިން.އެމް.ޖީ.އައިު،ނަމަވެސް
ުއަށްުނިމުނުުމ ލ2018ުުީބަރުުންޑިސ31ުެގެުއެޗް.އެމް.ޖީ.ައއިގޮތުން،ުމި.ުގެުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ

ުފައިސ ުދުވަހުގެުތެރޭގައ30ުުިބަރުުނިމުނުުފަުހންުހިނިގުންޑިސ31ުެޔ ނުގައިުބަުއަހަރުގެުމ ލީ ކުރީުއަހަރުގެުބިލްތަކަކަށް
ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުފައިސ ުނުދައްކ ުހުރ2018ުުިު،ހެންކަމުންއެުދައްކ ފައިވ ކަމަށްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިވެއެވެ.

އެކަށީގެންވ ުުުދައްކަންޖެހޭުފައިސ ގެުތަފްޞީލުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުއަށްމީގެުއިތުރުން،ުު.ވިފައެވެރެުފ ހަގަކުުބިލްތަކެއްުހުރިކަންވަނީ
ުބަލަހައްޓ ަފއިނުވ  ުތެރޭގައި ުފ ހަގަކުރެވުނިޒ މެއްގެ ުނެވެކަންވެސް ުއެހެންކަ. ުމ ލީ ުމިލްކިއްޔ ތ އި ުބަޔ ނުގައިުމުން، ޒިންމ ތަކުގެ

2018ުުުބަރުންޑިސ31ުެ ުގެ ުފައިސ ގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުޒިންމ ތަކުގެުޢަުނިޔަލަށް ުމ ލީ ުމިލްކިއްޔ ތ އި ުހިމަނ ފައިނުވުމަކީ ދަދެއް
ުކަމެކެވެ.ނެބަޔ ނުގެުޞައްހަކަންުގެއްލިގެންުދ 

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 
ުހ)ުމ އްދ ގެުަވނ15.02ުަު(R-20/2017)ުގެގަވ އިދުުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށ7ުްުގެު( މ ލީު، ގައި
ުންުއޮތްނަމަުއޭގެުތަފްޞީލްދަރަނީގެުގޮތުގައިުފައިސ އެއްުހޯދ ފައިވ ނަމަ،ުނުވަތަުއެއްވެސްުފަރ ތަކަށްުއެއްޗެއްުދޭުުބަޔ ނުގައި

ުުމެވެ.ލަފ ދެުނުމަށްހިމެބަޔ ނުގައިުުއިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެމިލްކިއްޔ ތ ހިމެނޭުތަކުގައިުބަޔ ންލީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ 

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ޔަގީން އެއްގޮތަށްކަންއި ުޞޫލުތަކާއކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ދީފައިވަނީ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތްތަކަށް   .22

ނުކުރެވުން

ންވ ނީުއަދިުއިތުރުުގަޑީގައިުކުރ ުމަސައްކަތަށްުވަމުވައްޒަފުންުލައްވައިުއިތުރުުގަޑީގައިުމަސައްކަތްުކުރުސިވިލްުސަރވިސްގެު
ދޭންވ ނީ މަސައްކަތަކީުރަސްމީގަޑީގައިުއެކަނިުކޮށްގެންުނިންމެންުނެތްުނުވަތަުއިދ ރ ގެުފަރ ތުްނުު،ފައިސު  އިތުރުގަޑީގައިުކުރު 
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ުއިތުރަށް ުވުމުގެ ުޚ އްަޞުމަސައްކަތަކަށް ުކުރަންޖެހޭ ުު،އަންގައިގެން ުޕަރމަނަންޓް ުއޮފީހުގެުއެމަސައްކަތަކީ ުނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ
ުއު ުކަނޑައަޅ  ުއިސްވެރިޔ  ުމަތިޞޫޒިންމ ދ ރު ުލިބިގެންލެއްގެ ުހުއްދަ ުކަމަށްުު،ން ުވ ނަމަ ުމަސައްކަތަކަށް ުކުރ  އިތުރުގަޑީގައި
އަދިުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުްުުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުަބޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.ުވަނ163ުަގ2014ުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވ އިދުު

ުއުޞޫލު"ގައި ުދިނުމުގެ ުފައިސ  ުކުރުމ އި ުމަސައްކަތް ު"އިތުރުގަޑީގައި ުއިތުރުުމީލ ީދުުަބޔ ންކޮށްފައިވަނީުގެ ުތެރޭގައި މަހެއްގެ
)ނުވަދިހަުަހއެއް(ުގަޑިއަށްވުރެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުންުލައްވ ުމަސައްކަތްުކުރަންުޖެހިއްޖެނަމަ،ުސީ.އީ.ޯއ96ުުގަޑީގެުގޮތުގައިު

ރިހަމުަުފުުއެކަމަށްުކަޑައެޅިފައިވ ުފޯމުމެއިލުންުނުވަތަުފޯނުންުނަމަވެސްުހޯދ ު-ނުވަތަުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުޚ އްޞަުހުއްދަުއީ
ު.ކުރަންވ ނެކަމަށެވެ

ގެުމަސައްކަތުްުގަޑީސައްކަތްުކޮށްފައިވ އިރު،ުއިތުރުއިތުރުގަޑީގައިުމަުުޓްުތަކުންގެުއެކިއެކިުޑިޕ ޓްމަންނަމަވެސް،ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ުހުއްދަ ުނުވެއެވެ.ުކުރިކަމަށް ުފޯރުކޮށްދެވިފައި ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުލިޔުންތައް ުގިނަ ުތެރެއިން ުލިޔުންތަކުގެ ،އެހެންކަމުންުދެވުނު

)ފަސްދޮޅަސްުހަތަރ64,045,691ުުުުުުޖުމުލަގެުމ ލީުަބޔ ންތަކުގައިުއިތުރުގަޑީގެުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވ ުުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ވ އިދ އިުއަދުިުއް(ުރުފިޔ ުދީފައިވަނީުދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަކެކަުނުވަދިހަުއެމިލިއަންުސ ޅިސްުފަސްުހ ސްުހަުސަތޭ

ުގޮތަށްކަްނުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ުަބޔ ންކޮށްފައިވ  ުއުޞޫލު"ގައި ުދިނުމުގެ ުފައިސ  ުކުރުމ އި ުމަސައްކަތް ު"އިތުރުގަޑީގައި ގެ
ު.ވުނެވެކަށަވަރުނުކުރެ

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު
ުދުޭު ގެއެމް.އެޗްއައި.ޖީ. ުހިސ ުބއިތުރުމުވައްޒަފުންނަށް ުފައިސ ގެ ުތަނުހުއްދަތައުްުުުތަކ އިގަޑީގެ ުލިޔެކިޔުންތައްުއޮޑިޓްކުރެވޭެނގޮތަށް ގެ

 މެވެ.ުލަފ ދެުބެލެހެއްޓުަމށްުުފުރިހަމައަށް
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