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 ްނަތަކށް ަވަނ ައަހުރގެ މާީލ ަބޔާ  2018ިއލެކްަޝްންސ ޮކިމަޝުނގެ 
 ޭދ ިރޯޕޓް  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 

ު

ުމ ލީު ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުމަޖިލީހަށ އި، ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ
ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުފުުތަޢ ރަު

ޑިސެންބަރ31ުުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުންުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުގެުދަށު(އޮޑިޓްުޤ ނޫނު) 4/2007ޤ ނޫނުުނަންބަރުުުމިުރިޕޯޓްގެުބޭނުމަކީ
މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތ2018ުުް އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުބަޔ ންުކުރުމ އި،ުގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކު 
އެއްގޮތަށ2018ުް ު،ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުކޮމިޝަނަށްުފ ސްުކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ުކަނޑައެޅުނުު ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުކޮމިޝަނުގެ ުއެ
ބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުހު އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމ ލީުކަންކަންުހިންގު 

އެއްގޮތަށްތޯުބަލައި މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމ ު،މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  މިންވަރު  އިޞްލ ޙުުު،އިއެއަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވު 
2006/3ުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުކުރަންޖެހޭުކަމަށްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަުކުރެވުނުުކަންކަމ ުމެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ޒިންމ ދ ރުުމ ލީުގޮތުގެުމަތިންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެު މ އްދ ގެު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްވ  ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނު(ގެު
ުހުށަހެޅުމ އެކު ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީގެުު،ވެރިޔ އަށް ުއެުކަންކަނ213ުުްދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމަތިން ުބުނެފައިވ ުގޮތުގެ ވަނަުމ އްދ ގައި

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ުމަޖިލީހަށ އި ުވެ ރައްޔިތުންގެ ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނ ނެހެން ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުމި ުބްސައިޓްުހުށަހެޅުމެވެ.
www.audit.gov.mvު.ެުގައިުޝ އިޢުުކުރެވޭނެއެވ

ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ  ުބަޔ ންުކޮށްފައިވ ނީ ުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައި ުބައެއްގެ ުއެކުލެވިގެންވަނީުދެ ުރިޕޯޓު ުމެދުުމި
ުގަވ އިދަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އި ުކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެ ުބަޔ ން ުބައިގައި ވަނަ

މިންވަރ އި އެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކޮށްފައިވު ު،ޢަމަލުުކުރެވިފައިވު  ކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކުރުމުގައި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުނިންމުންތަކު 
ުޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުމިންވަރ ުމެދުުއޮޑި

ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގ2018ުުެޑިސެންބަރ31ުުުހިމެނިފައިވ ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުުއަށ24ުްނ13ުުްސަފުހ ުުމިުރިޕޯޓ އެކު
ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އުި، ރެވުނުގޮތުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސު 

25ުުމިުރިޕޯޓ އެކުުސަފުހ ު،ގެުއިތުރުންުބަޔ ނ އި،ުމިުބަޔ ންތަކ ގުޅޭުތަފްޞީލުުނޯޓުތައްުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވެ.ުމީު
ލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިުއެުބަޔ ންތަކ ގުޅޭުނޯޓްތައްުވެސްުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަލައިުމިު،އަށްުހިމެނިފައިވ 28ު ންު

ުމައްސަލައެއްު ުއޮޑިޓްުރިޕޯޓަށްުއަންނަންޖެހޭުވަރުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުކޮށްފައެވެ.ުއެ ުރިޕޯޓްގެުދެވަނަބައިުއޮޑިޓް ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމި
މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންު އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  ރިޕޯޓް"ގައިު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު  ކުރު 

ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.
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ކަންތައް މި ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވު  މަޝްވަރު  މިުއޮޑިޓްގައިު، ތައްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުއިސްވެރިންނު 
ުއެހީތެރިވެދިންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުހުރިހ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު

ރިޕޯޓްު މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރު   މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ގޮތުގެުމަތިނުް، )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(2006/3ުޤ ނޫނުުނަންބަރުު އެއްގޮތްވު  އިލެކްޝަންސްުއ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 
ު ުކޮމިޝަނުގެ ުކަންތައްތައް ުު،ބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީ ުތައްޔ ރުކޮށްކޮމިޝަނުގެ ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުސައްޙަކަމ އި ުއެއްގޮތަށް ުޙަޤީޤަތ  ު،ހިސ ބުތައް

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުގަވ އިދުގ15.01ުުެގެ ުއެ ުހިމަނައިގެން ުމަޢުލޫމ ތު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
އަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުުމިު،ށްފައިވ ުއޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށްވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކ15.03ުުޮ

ު ުކޮމިޝަނަށްހުށަހެޅުމަކީ ުު،އިލެކްޝަންސް ުނަންބަރު: 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު(ގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ހ(ގ46ުުެ)ދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ވަނަ
ުފ ސްކުރެު ުބަޔ ނ އި، ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ވުނުުދަށުން

ުބަޔ  ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަޖެޓުން ުއެ ު)އިޕްސަސް(:ުބަޖެޓ އި ުސްޓޭންޑަޑް ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ން،
އެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"އު 

ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމި ު އަދި ުނުވަތަ ުޚިޔ ނ ތެއް ުމަޢުލޫމ ތުުތެރޭގައި، ުނޫން ުސައްޙަ ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުނަމަވެސް، ުސަބަބުން އޮޅުމެއްގެ
އެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްު، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މ ލީ ުހިސ ބުތައްުބެލެހެއްޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
އެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއްވެސް މ ލީުބަޔ ންތައް އަހަރީުު،ސިޔ ސަތުތަކު   އެކުލަވ ލުމ އުި،

ުލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކުރުންުހިމެނެއެވެ.ޙ ު،ކުރ ނަމަ ބޭނުން އަންދ ޒ އެއް

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުމ ލީ ުއަހަރީ ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ުމެދުު އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެ ުބަޔ ންތަކ  ުމ ލީ ުއެ ުކުރުމަށްފަހު ުއޮޑިޓް ބަޔ ންތައް
މިުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވަނީުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަޑްސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު ދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމެވެު.

މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުމައިގަނޑުު އެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރުމ އުި، އޮޑިޓަރުންގެުސްލޫކީުމިންގަނޑު  އެއްގޮތަށެވެު. ގޮތެއްގައިުއޮންުއޮޑިޓިންގއު 
ުނުވ ުުސައްޙަ ުހިމެނިފައި ުމަޢުލޫމ ތު ުރ ވައިު ނޫން ުމަސައްކަތްތައް ުއޮޑިޓް ުގޮތަށް ުދެނެގަނެވޭ ުޔަޤީންކަމ އެކު ުއެކަށީގެންވ  ބަޔ ންތަކެއްކަން

ުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްުކުރެއެވެ.

ުސަ ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުބޭނުންވު އޮޑިޓެއް ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު އްޙަކަން
ުކަނޑައަޅައި ުއޮޑިޓަރުންގެުު،އިޖުރ ތުތަކެއް ުބިނ ވެގެންވަނީ ުއިޖުރ ތުތައް ުކަނޑައަޅ  ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް އެ

ު)އޮ، "ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި ުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް(ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަުނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައް ޅުވ ލުންތަކ އި
ންތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުމިފަދަުފުރުޞަތުތައްުއޮތްުމިންވަރުުބެލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ 

މުއައްސަސ ގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތަކަށްު ގުޅުޭ، އަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމ އިުހުށަހެޅުމު  އޮޑިޓަރުންުރިޢ ޔަތްުކުރުންުހިމެނެއެވެު.
ުކުރުމު ުތައްޔ ރު ުބަޔ ންތައް ުބެލުމ އި،ުމ ލީ ުރަނގަޅުުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުހުށަހެޅުމުގައި ގައިުތައްޔ ރުކޮށް

ނުންުކުރިުއަންދ ޒ އަކީުއެކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުއަދިުމ ލީުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންުކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެުބޭ
ގޮތްުބެލުންުވެސްުއޮޑިޓްގައިުހިމެނެއެވެ. ުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގައިުހުށަހަޅ ފައިވު 

ރުމަށްުވ ގިދޭުހެކިތައްުޓެސްޓްުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީ،ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުު
އެހެންކަމަށްވުމ އެކު ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެު. އޮޑިޓްކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުއެކަށީގެންވު ، ބޭސިސްުއަށްުބަލައިުދިރ ސު 
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ޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ު  
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ުއެން ުހުރެދ ނެ ުތެރޭގައި ުމުއައްސަސ ގެ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު ުއޮޅުވ ލުންތަކ އި ުއޮޅުންތަކ އި، ުއޮޑިޓްގައިުއެންމެހ  ުކަންތައްތައް ުހީނަރު މެހ 
ުފ ހަގަކުރެވިގެންުދ ނެުކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ހުންުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ުކަމަށްުމިުއޮފީ
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ނިއަންުއަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީު

ުގޮތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުު،މި ުކޮމިޝަނުގެ 31ުުއިލެކްޝަންސް ުލިބުނުގޮތ އ2018ުުިޑިސެންބަރު ު"ފައިސ  ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ގައި
ުއިލެކްޝަންސްުު،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަދިު"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަކީުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި

އ އި،ުއެުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދ އި،ުމ ލ2018ުުީޑިސެންބަރ31ުުުކޮމިޝަނުގެު އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުކޮމިޝަނަށްުލިބުނުުފައިސު 
ުއެއްގޮތަ ުޙަޤީޤަތ  ުތެދުވެރިކަމ އެކު ުގޮތް ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުއަދި ުފައިސ  ުހުރި ުބ ކީ ުނިޔަލަށް ށްުއަހަރުގެ

ކުވައިދޭު"އިންޓަނޭޝަނަލްުޕަބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުދައް
މ ލީުބަޔ ންތަކެކެވެ.  ބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"އ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރެވިފައިވު 

މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެު
ރިޕޯޓްު ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރު 

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުުކުރުމުގައިުކޮމިޝަނުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުު
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްވެރިޔ ގެު

ުތައްޔ ރުު ކޮށްުހުށަހެޅުމ ުގުޅޭގޮތުންުކޮމިޝަނުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއަދ ކުރަންޖެހޭުކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު މ ލީުބަޔ ންތައް
ުއިތުރުން ުއެއްގޮތަށްު،މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުބަޖެޓ  ުދެއްވި ުފ ސްކޮށް ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަކަށް ުއެ ުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެުު،ޚަރަދު

ުޙ ޞިލް ުތެރޭގައިުމަޤުޞަދުތައް ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ވ 
ުއެއްގޮތަށްުު،ޚަރަދުކުރުމ އި ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިންގ  ުކަންކަން މ ލީ
ުވެސްުކޮމިޝަނުގެުމަލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުުޢަމަލުކުރުމަކީ

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ުޚަރަދުު ުބަޖެޓުން ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުއިތުރުން ުބަޔ ންުކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމެދު ުސައްޙަކަމ  ުބަޔ ންތަކުގެ މ ލީ
އެއްގޮތަށް،ުއެުކޮމިޝަނުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުން ގެުމަޖިލީހުންުކޮމިޝަނަށްުފ ސްކޮށްުދެއްވިުބަޖެޓު 

ުމ ލީުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުކޮމިޝަނުގެ
ުބަލަހައްޓ ފަ ުހިންގ  ުއެއަށްުކަންކަން ުބަލައި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އިވަނީ

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ ުމެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ުޚަރަދުކޮ ުބަޖެޓުން ުކޮމިޝަނުގެ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމަޤުޞަދުތައްުމި ުދެއްވި ުފ ސްކޮށް ުބަޖެޓް ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ށްފައިވަނީ
ުއިޖުރ ތު ުހިމެނެއެވެ.ުމި ުފުރިހަމަކުރުން ުއިޖުރ ތުތައް ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުހޯދުމުގެުގޮތުން ުހެކި ުބޭނުންވ  ުބެލުމަށް ތަކުގެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ

ުދައުލަތުގެު ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުމިންވަރުުުތެރޭގައި ުއޮތް ުފުރުޞަތު ުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ުޚިލ ފަށް ުގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ
ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.
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ުދެކޭގޮތްު ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމެދު ުމިންވަރ  ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ
ހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ު  މިންވަރަށްުއެކަށީގެންވު 

ުދެކޭގޮތްު ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ށްުގެނެވުނުުފުރުތަމަުއިސްލ ޙުގައި،ުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަދަ(ުގައ2018ުިޖޫނ14ުުް)R57ު/2018ގަވ އިދުުނަންބަރުު)ހ(ު .1

ދައުލަތުގެުފަރ ތުންުބިޑްކުރުމަކ ނުލައިުސަރުކ ރުގެުހިއްސު ު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައ10.27ުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ނުވަތަުމޯލްޑިވްސްުސްޓޮކްުއެކްސްޗޭންޖްގައިުލިސްޓުކޮ ނުވަތަުއޮންނަުކުންފުންޏަކު  ހިމެނޭުކުންފުންޏަކު  ސަރުކ ރުގެުހިއްސު  ށްފައިވު 

ނުވަތަު ބޫލުކުރު ޤަުޖަމ ޢަތެއްކަމަށްުސަރުކ ރުންުޤައުމީުޖަމްޢިއްޔ އެއްުނުވަތަުސަރުކ ރުގެުމަސްލަހަތުުއޮންނަުކޯޕަރޭޓިވްުސޮސައިޓީއަކު 
ުހަު ުހަުފަރ ތަކ  ުމަސައްކަތް ުކުރުވިދ ނެކަމަށ އި، ުމަސައްކަތެއް ުއެ ުމަސައްކަތުގެުވ ލުކޮށްގެން ުކަނޑައަޅަންވ ނީ، ުފަރ ތެއް ވ ލުކުރ ނޭ

ފަރ ތްުހިމެނޭގޮތަށްު އެުއޮފީހެއްގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ،ުމިުމ އްދ ގެުދަށުން،ުު،ބ ވަތ އި،ުމަސައްކަތުގެުއަގ އި،ުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރު 
ު ުއެ ުމިނިސްޓަރަށް ުބަޔ ންކޮށް، ުސަބަބު ުނިންމި ުހަވ ލުކުރަން ުބީލަން ުފަރ ތަކަށް ުހުއްދަުއެ ުމިނިސްޓަރުގެ ުހުށަހަޅައި، މަޢުލޫމ ތު

ުލަފ ގެމަތިން ުމިނިސްޓަރުގެ ުނުވަތަ ުހޯދ އިގެން ުުލިޔުމަކުން ުހޯދުމަށްފަހުގައި ުހުއްދަ ުބޯޑުގެ ުޓެންޑަރ ކަމަށްުނެޝަނަލް
2018ުކުރުމަށްޓަކައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުއިންފޮމޭޝަންުސެކިއުރިޓީުއަދިުއިންޓެގްރިޓީުކަށަވަރުު

ުއަހަރު ުފަރ ތަކ ،ު،ވަނަ ުބޭރުގެ ުސަތ8,326,800ުޭުރ އްޖޭން ުއަށް ުހ ސް ުސައްބީސް ުލައްކަ ުތިން ުމިލިއަން (ުރުފިޔ އަށްުކަު)އަށް
ުބޯޑުގެރުމިނިސްޓަުު،ހަވ ލުކޮށްފައިވ އިރު ުޓެންޑަރ ުނޭޝަނަލް ުނުވަތަ ުއަދިުއެއްހުއްދަުގެ ުއޮޑިޓުގައިުުހޯދ ފައިނުވުން. މިކަން

ހުއްދައަކީ،ުުބުނެފައިުވީނަމަވެސް،ކޮމިޝަނުންުހުއްދަުހޯދ ފައިވ ނޭކަމަށްުުއިލެކްޝަންސްކުރެވުމުނުް،ފ ހަގަު އެުކޮމިޝަނުންުހޯދ ފައިވު 
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 10.27ުުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުހުއްދައެއްުވަނަ ުޓެންޑަރުބޯޑުގެ ުނުވަތަ ުމިނިސްޓަރު ބަޔ ންކުރ 

ހުއްދައެއްކަމުގައިހުއްދައަކީ،ުމިނިސްޓަރުގެުނ އިބުުސޮނޫންކަމ އި،ުއެު މިުމަސައްކަތްކުރުމަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވު ވުން.ުއަދިުއިކޮށްފައިވު 
   ކަމުގައިުނުވުން.ރ އްޖޭންުބޭރުގެުފަރ ތަކީުމިުމައްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުފަރ ތްތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުފަރ ތެއްު

ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުގައުި،R-57ު/2018ވަނަުއިސްލ ހުުގެނައުމުގެުގަވ އިދ1ުުުށްުގަވ އިދަުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު)ށު(
ުމ އްދ 10.67ު ު)ހ(ވަނަ ުއިސްލ ހުގައިުގެ ުގެނެވުނު ުު،އަށް ުއަކުރުގެ ުނަންބަރުގައ1ުިމި ުޚިދުމަތުގެުު،ވަނަ ުނުވަތަ މަސައްކަތުގެ

މަސައްކަތްުނުވަތަުޚިދުމަތްުދިނުމަށްު)ދެުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުނަމަ،ުު-/250,000ބީލަމުގެުޖުމުލަުއަގުު
ފަރ ތުން،ުއެކަންުކުރުމަށްުހަވ ލުވ ތު  ދިނުމަށްުއެދިއްޖެނަމަ،45ުުހަވ ލުވު  ޖުމުލަުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފައިސު 

ޚިދުމަތްުުމަސަްއކަތްުކުރުވުމ އި، މައްދ ގެު)ނ(ުގައިުއިސ ުދޫކުރިވިދ ނެކަމަށ އި،ުމިބޮޑުުނޫންުއަދަދަކަށްުފައަށްވުރެުު%15އަގުގެު
ުފައިސު  ުއެޑްވ ންސް ުއިތުރަށް ުމިންގަޑަށްވުރެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުބީލަންތަކުގައި ުގަތުމުގެ ުތަކެތި ހޯދުމ އި،

ބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ުޓަރުގެުހުއްދަުލިޔުމަކުންުލިބުމަށްފަހުގައިުކަމަށްުދޫކުރެވޭނީ،ުމިނިސްޓަރަށްުލިޔުމަކުންުހުށަހަޅައި،ުމިނިސް
ވަނަުދުވަހުުބޭރުގެުކުންފުންޏަކ އިުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީު)އެން.ސީ.އައި.ޓީ(2018ުުުސެޕްޓެންބަރ10ުު

މިު )އަށްުމިލިއަންުތިންުލައްކަުސައްބީސްުު-/8,326,800ުކަމުގައިވު މަސައްކަތުގެުޖުމްލަުއަގުއ އެކުުވެވުނުުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުނުް،
ރުފިޔ  މ2018ުުިސެޕްޓެންބަރ10ުުުު،ހ ސްުއަށްސަތޭު( ކޮމިޝަނުން،ުުސްއިލެކްޝަންހަވ ލުވިުބޭރުގެުކުންފުންޏަށްުުމަސައްކަތ ގައުި،

ހުއްދަުލިޔުމުންުހޯދ ފައިނުވުން.ުއަދިުގެުމިނިސްޓަރުއެޑްވ ންސްުފައިސ ުދިނުމަށްުދައްކ ފައިވ އިރު،ުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއެޑްވ ންސް
ު ުގެނެވުނު ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ 1ުުދައުލަތުގެ ުއިސްލ ހުގެ ުގޮތަށް،10.67ުުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ރ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ުނުވުން.ންސްުޕޭމަންޓްއ ގުޅިގެންުޕޭމަންޓްުގެރެންޓީއެއްވެސްުހޯދ ފައިުއެޑްވ 

ު ުއަދި، ުސަރކިއުލަުމ ލިއްޔަތ  ުުރބެހޭ K/CIR/2018/01ު(17ުު-13ނަންބަރު ުނަންބަރ17ުުުގެު(2018ޖަނަވަރީ ުގައިުވަނަ
ނަތީޖ އެއްގެުގޮތުން،ުުނުވުން.ހޯދ ފައިުުވެސްުގެރެންޓީއެއްޕ ރފޯމަންސްުމިުމަސައްކަތ އިުގުޅިގެންުހޯދަންޖެހޭުގޮތަށް،ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު

ު ުދޭންޖެހޭ ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުސަބަބުންއެޑްވ ންސް ުދިނުމުގެ ުފައިސ  ުއިތުރަށް ުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުު،އަދަދަށްވުރެ ުތަކެތި ޚިދުމަތ އި
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އެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުދީފައިވު ުނުދެވޭުހ ލަތްތަކުގައި،ޙަވ ލުކޮށްފައިވ ުފަރ ތުންުއެއްވެސްުސަބަބަކ ހުރެުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުފޯރުކޮށްު
ުދަތިވުން.ފައިސ ުއަނބުރ ުހޯދުމަށްު

ވަކިު، ތަކެތިުހޯދުމަށްުވަގުތުުނެތުމުގެުސަބަބުންުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްު،ތިުރ އްޖޭގެުމ ކެޓުންުލިބެންުނެތުމުގެުސަބަބުންނ އިމިުތަކެ)ނ(ު
ުޙަވ ލުކޮށް ުމަސައްކަތް ު، ފަރ ތަކ  ުއެކު ުކުންފުންޏ  ުބޭރުގެ 10ުުއެން.ސީ.އައި.ޓީއ  ސޮއިކޮށްފައިވު ުގައ2018ިސެޕްޓެންބަރު

2018ުުުންބަރުނޮވ12ުެއެއްބަސްވުމުގައިު ުބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ުމަސައްކަތްުގައި ުބޭނުންވު ނިންމަޖެހޭކަމަށް މިުމަސައްކަތަށް
ުނަގ ފައިވ ކަމ އި، ުދުވަސް ުގިނަ ުއިލެކްޝަނ2018ްުންބަރުުޑިސ2ުެުހ ޑްވެއަރުލިބުމަށް ުހ ޑްވެއަރުލިބިފައިވީނަމަވެސް، ުސްުގައި
ުކަންކަ ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުފަރ ތުން ުކޮމިޝަނުގެ ުުފުރިހަމަނުކުރެވުމުގެން ުސަބަބުން ުމި ުމަސައްކަތް ުނިމިފައިވަނީ 14ުމުޅިން

ުުުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވުން.ގައިުކަމަށްުއޮޑިޓަށ2020ުުްޑިސެންބަރުު

ގެުނިޔަލަށްުހުރިުހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތުގައ2018ުިޑިސެންބަރ31ުުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިު)ހު( .2
އަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުު،އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނުގައ2018ުިޑިސެންބަރ31ުުުކޮމިޝަނުގެުު،ކ ުއަދަދ ދައް

ދެމެދުުޖުމްލަު އަދަދު  )ސ ދަުމިލިއަންުހަުސަތޭކަުތިރީސްުނުވަުހ ސް(ުރުފިޔ ގ14,639,796ުުެހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތުގައިުދައްކު 
އަޅ ކިޔައިުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިުއްުހުރުމ އި،ުފަރަގެ ުނުވުން.ުމިުފަރަގުުދެނެގަތުމުގެުގޮތުންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުމ ލީުބަޔ ންތަކު 

އަހަރުުކޮމިޝަނުގައިުހުރިުުވަނ2018ުަޑިޓްުކުރުމުގެުބޭނުމަށްުކޮމިޝަނުންުފޯރުކޮށްދީފައިވ ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއަކީ،ުއޮ)ށ(ު
ުފަ ުޗެކުކުރުމަށް ުރަޖިސްޓްރީުހަރުމުދ  ުމި ުދިންނަމަވެސް، ުމަޢުލޫމ ތު ުކޮމިޝަނުން ުކަމަށް ުރަޖިސްޓްރީއެއް ުއެކުލަވ ލ ފައިވ  ހު

ޗެކުކުރުމުގައ11.04ުުިއެކުލަވ ލުމުގައި،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ވަނަުމ އްދ ގެު)ޅ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް،ުހަރުމުދު 
އިުޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދ ުޗެކުކުރިކަމުގެުލިޔުމެއްގައިުސޮއިކޮށްފައިުނުވުމުގެުއިތުރުން،ުހަރުމުދު ތަކެއްޗ ުހަވ ލުވެހުރިުމުވައްޒަފަކ 

ދެމެދުުފ ހަގަކުރެވުނ2017ުުުއެގޭުކުރީގައިުގެންގުޅެމުންދިޔަުއަދިުު،ޗެކުކުރިއިރު ވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދެވުނުުރަޖިސްޓްރީއު 
ނުވަތަުއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކޮށްފައިނުވުމުގެުސަބަބުން،ުު،ބަޔ ންކޮށްއުނިއިތުރުތަކ މެދުުނިންމިުގޮތްު ކޮމިޝަނުގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 

މަޢުލޫމ ތުތަކުގެުފުރިހ2018ުަ ންކުރެވެންުޤީމަކަން/ސައްހަކަންުޔަވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދެވުނުުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިވު 
ހުރިތަންުު،އަހަރުގެުއޮޑިޓްގައި،ުކޮމިޝަނުންުއޭރުުގެންގުޅެމުންދިޔަުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުވަނ2017ުުަނެތުން.ުމީގެުއިތުރުންު

ުޤީޔަ ު)އަންލޮކޭޓެޑް(ުޖުމްލަ ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ އިރު،486ުުންކުރެވިފައިނުވ  ުހިމަނ ފައިވ ކަށް ުހަރުމުދު 2018ުމުދަލެއް ުއަހަރު ވަނަ
ު.ުނެތުންުތަކެއްޗ މެދުުޢަމަލުކުރިގޮތެއްުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންުޗެކުކޮށްުރަޖިސްޓްރީުއެކުލަވ ލުމުގައިުމިު

ު،މ ރިޗް(އިނ12ުް)AA/2018/75ު(MEMOމެމޯުނަންބަރުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަންގެުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެ)ނު(
2018ުވ ުމުދަލުގެުއަދަދަށްވުރެުނުވ ފައިވ ުލިސްޓްގައިފޮއެުކޮމިޝަނުގެުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯއަށްުއްދައަށްުއެދިުކިއުމުގެުހުނީލަން

ލިސްޓްގައިުހުރިުމުދަލުގެުއަދަދުުވަނަުއަހަރުުނީލަންުކިއުނުުތަކެތީގެުގޮތުގައިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކޮށްުބަލަހައްޓަމުން ދު 
ވިއްކ ލެވުނުުތަކެތީގެުގޮތުގައިުރެޖިސްޓްރީންުޖުމްލަުު،މުދ ުހުރިުއިރ838ުުގިނަވުން.ުއެގޮތުންުމެމޯއ ުއެކުވ ުލިސްޓްގައިުޖުމްލަު

ުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނ1,039ުު ުއަދި ުވަކިކޮށްފައިވުން. ުހަރުމުދަލުގ2018ުުެު،މުދ  ުގޮތުގައި ުތަކެތީގެ ުކިއުނު ުނީލަން ުއަހަރު ވަނަ
މުދަލުގެުލިސްޓްގައިުޖުމްލަު ތޭކަުފަސްދޮޅަސްުދެުހ ސްުދުއިސައްތަު)އެއްުމިލިއަންުފަސްސ1,562,234ުަރަޖިސްޓްރީންުއުނިކޮށްފައިވު 

ވަނަުއަހަރުގެުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުގުޅ2018ުުޭކޮމިޝަނުގެުުސްއިލެކްޝަންު،ތިރީސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ގެުތަކެތިުހުރިނަމަވެސް
ުނޯޓްގައި ުު،ހަރުމުދަލުގެ ުޖުމްލަ ުހިމަނ ފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުތަކެތީގެ ުކިއުނު ުތިރ139,126ުީނީލަން ުލައްކަ ުއެއްު)އެއް ުނުވަހ ސް ސް

ުސަތޭކަުސައްބީސް(ުރުފިޔ .

)ތިރީސްފަސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރ35,000ުުެޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެުއަގުުު،ވަނަުމ އްދ ގައ10.31ުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު .3
އ ންމުކޮށްުއިޢުލ ނުކުރަންވ ނެކަމަ ވަނަުއަހަރުުޖުމުލ2018ުުަންުމިޝަނުއިލެކްޝަންސްުކޮށްުބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސުް،އިތުރުވ ނަމުަ،

ޚަރ1,308,777ުުަ ރުފިޔު  އެުމަސައްކަތްު)އެއްުމިލިއަންުތިންުލައްކަުއަށްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުހަތްދިހަުހަތެއުް( ކުރ ނެުދުކޮށްފައިވ އިރުު،
ުފައިނުވުން.ުއ ންމުކޮށްުއިއުލ ނުކޮށްުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭނެުފަރ ތެއްުހޯދުމަށްުނުވަތަު
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މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެު ުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުު،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި

އެުު،އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނ2018ުީޑިސެންބަރ31ުުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުު،)ހ(ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި
ގޮތަށް،ުއެުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފަ އިވު އަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުކޮމިޝަނަށްުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު 

ުމ ލި ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމިންވަރަށް،ުދައުލަތުގެ ުކަނޑައެޅިފައިވ  ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުގަވ އިދ  ؛ އެއްގޮތަށެވެއްޔަތުގެ

ުއަދި

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުދައުލަތުގެުު،)ށ(ުމަތީގައިވ  މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ު)އަސ ސް ުނަންބަރު ުު(1ގެ ުކަންކަން،ުުކޮމިޝަނުގެުުއިލެކްޝަންސްު، ފިޔަވައިުުކަންކަންުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއަށް(3)ން ުމ ލީ އެހެނިހެން

ު.މައިގަނޑުގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށެވެ

ުުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންުުތަކ އިުމައްސަލަުުކުރެވުނުުުފ ހަގަުުއޮޑިޓްގައިު

ުކަންކަންުުމަސައްކަތ ގުޅެގޮތުންުފ ހަގަކުރެވުނުުުކުރުމުގެުުއިމްޕްލިމެންޓްުސޮލިއުޝަންއެއްުުސެކިއުރިޓީުުއިންފޮމޭޝަންުުކޮމިޝަނުގައިު .1

ު)ހ(ު ުނަންބަރު R57ު(14ުު/2018ގަވ އިދު ު(2018ުޖޫން ުއިސްލ ޙުގައި،ުއިން ުފުރުތަމަ ުގެނެވުނު ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ދެުމިލިއަންު) -/2,500,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެުއަގުުު،ވަނީނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ10.09ުަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު

ުލައްކަ ުބޯޑުގެު (ފަސް ުއެ ުހުށަހަޅައި، ުޓެންޑަރުބޯޑަށް ުހުއްދަދޭނީ،ުނެޝަނަލް ުކުރުމަށް ުއެކަމެއް ުބޮޑުނަމަ، ުރުފިޔ އަށްވުރެ ދިވެހި
ވަނަުމ އްދ ގ10.27ުުެއަދިުޕްރޮކިއުމަންޓްުކަންކަމުގައިުމިނިސްޓަރުުހުއްދަދޭނީުމިުގަވ އިދުގެުުުގޮތެއްގެުމަތިންުކަމަށެވެ.ނިންމ 

ގަވ އިދުުނަންބަރުު މީގެުއިތުރުނުް، ގައިވ ގޮތުގެުމަތިންކަމަށެވުެ. ށްުގެނެވުނުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަުުއިނR57ުް/2018)ހު(
ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަ ގައ10.27ުިތުގެުގަވ އިދުގެުފުރުތަމަުއިސްލ ޙުގައުި، ދައުލަތުގެުފަރ ތުންުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު،ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(

ުލިސްޓުކޮށްފައިވު  ުއެކްސްޗޭންޖްގައި ުސްޓޮކް ުމޯލްޑިވްސް ުނުވަތަ ުކުންފުންޏަކ  ުއޮންނަ ުހިއްސ  ުސަރުކ ރުގެ ބިޑްކުރުމަކ ނުލައި
ު ުނުވަތަ ުކުންފުންޏަކ  ުހިމެނޭ ުހިއްސ  ުސަރުކ ރުގެސަރުކ ރުގެ ުނުވަތަ ުސޮސައިޓީއަކ  ުކޯޕަރޭޓިވް ުއޮންނަ ޤައުމީުުމަސްލަހަތު

ހަުޖަމްޢިއްޔ އެއްުނުވަތަުޖަމ ޢަތެއްކަމަށްުސަރުކ ރުންުގަބޫލުކުރު  މަސައްކަތްުފަރ ތަކު  ވ ލުކޮށްގެންުއެުމަސައްކަތެއްުކުރުވިދ ނެކަމަށ އުި،
، އްކަތުގެުއަގ އި،ުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރ ުފަރ ތްުހިމެނޭގޮތަށްހަވ ލުކުރ ނޭުފަރ ތެއްުކަނޑައަޅަންވ ނީ،ުމަސައްކަތުގެުބ ވަތ އި،ުމަސަ

މިނިސްޓަރަު އެުފަރ ތަކަށްުބީލަންުހަވ ލުކުރަންުނިންމިުސަބަބުުބަޔ ންކޮށުް، މިުމ އްދ ގެުދަށުނުް، ށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ު،
ނެޝަނަލްުޓެންޑަރުބޯޑުގެުުނުވަތަުމިނިސްޓަރުގެުލަފ ގެމަތިންުއެުމަޢުލޫމ ތުުހުށަހަޅައި،ުމިނިސްޓަރުގެުހުއްދަުލިޔުމަކުންުހޯދ އިގެން

 .ހޯދުމަށްފަހުގައިުކަމަށެވެހުއްދަު

ުއެންނަމަވެސް،ު ުކުރުމަށްޓަކައި ުކަށަވަރު ުއިންޓެގްރިޓީ ުއަދި ުއިންފޮމޭޝަންުސެކިއުރިޓީ ުންުޓީ.އައި.ސީ.އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެ
ުހައްލުކުރުމަށްު ުމައްސަލަތައް ުސީރިއަސް ުފ ހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓްގައި ުސެކިއުރިޓީ ުގެންދިޔަ ުކުންފުންޏ ކު ުކުރިއަށް ބޭރުގެ

ުހަވ ލުކޮށްފައި ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް،10.27ުުވ އިރު،ުދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމ އްދ ގެ މިނިސްޓަރުގެުވަނަ
އިލެކްޝަންސްު، ކަންުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުމުންއެގޮތުންުމިހުއްދަުހޯދ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެު.ުޑަރުބޯޑުނުވަތަުނޭޝަނަލްުޓެން

ހުއްދައަކީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުކޮމިޝަނުންު އެުކޮމިޝަނުންުހޯދ ފައިވު  ހުއްދަުހޯދ ފައިވ ނޭކަމަށްުބުނެފައިުވީނަމަވެސުް،
ބަޔ ންކުރ ުމިނިސްޓަރުުނުވަތަުޓެންޑަރުބޯޑުގެުހުއްދައެއްުނޫންކަމ އި،ުއެުހުއްދައަކީ،ުމިނިސްޓަރުގެުނ އިބުު)ހ(ުގައ10.27ުުި

ުހުއްދައެކެވެ. ުުސޮއިކޮށްފައިވ  ުމަސައްކަތްުއަދި ުދަށުން ުމ އްދ ގެ ުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު ުފަރ ތަކީ، ުޙަވ ލުކޮށްފައިވ  ުމަސައްކަތް މި
ފަރ ތްތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުފަރ ތެއްުނޫންކަންޙަވ ލުކުރެވިދ ނެކަމަށްުއެުމ އްދ   ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުވެސްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ޙަވ ލުކުރުމުގެު، އެހެންކަމުން،ުމަސައްކަތްުއަވަސްކުރުމަށްކަމަށްުބަޔ ންކޮށް ޚ އްސަުހުއްދައެއްގެުދަށުންުމިުމަސައްކަތްުވަކިުފަރ ތަކު 
ގޮތަށް،ުނޭޝަނަލްުޓެންޑަރ10.09ުުުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުބަދަލުގައި،ުމިުމަސައްކަތްުދައުލަތުގެު ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުބޯޑަށްުހުށަހަޅައިގެންުކުރިއަށްުގެންދިއަނަމަ،ުމ ލީުގޮތުންުދައުލަތަށްުފައިދ ުބޮޑުވުމުގެުފުރުސަތުުއޮތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުގައި،R-57ު/2018އިސްލ ހުުގެނައުމުގެުގަވ އިދުުނަންބަރުުވަނ1ުުަށްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަ)ށ(ު
ުމ އްދ 10.67ުުގަވ އިދުގެ ުއިސްލ ހުގައިވަނަ ުގެނެވުނު ު)ހ(އަށް ުު،ގެ ުއަކުރުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނ1ުީމި ުނަންބަރުގައި ، ވަނަ

ު ުއަގު ުޖުމުލަ ުބީލަމުގެ ުޚިދުމަތުގެ ުނުވަތަ ުބޮޑުނަމަުު-/250,000މަސައްކަތުގެ ުރުފިޔ އަށްވުރެ ުހ ސް( ުފަންސ ސް ުލައްކަ ، )ދެ

ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައ45ުުިމަސައްކަތްުނުވަތަުޚިދުމަތްުދިނުމަށްުހަވ ލުވ ުފަރ ތުން،ުއެކަންުކުރުމަށްުހަވ ލުވ ތ ު
ދޫކުރެވިދ ނެކަމަށެވެ.ުއަދިުމިމައްދ ގެުބޮޑުުނޫންުއަދަދަކަށްުފައަށްވުރެުު%15ޖުމުލަުއަގުގެުފައިސ ުދިނުމަށްުއެދިއްޖެނަމަ،ު އިސު 

)ނ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުމަސައްކަތްުކުރުވުމ އި،ުޚިދުމަތްުހޯދުމ އި،ުތަކެތިުގަތުމުގެުބީލަންތަކުގައިުމިުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިު
ދޫކުރެވޭނީ،ުމިނިސްޓަރަށްުލިޔުމަ މިންގަޑަށްވުރެުއިތުރަށްުއެޑްވ ންސްުފައިސު  ކުންުހުށަހަޅައި،ުމިނިސްޓަރުގެުހުއްދަުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

މީގެުއިތުރުން، ވަނަުމ އްދ ގ10.67ުުެވަނަުއިސްލ ހުގ1ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުގެނެވުނުުުލިޔުމަކުންުލިބުމަށްފަހުއެވުެ.
ނުވަތަުތަކެތިުފޯރުކޮށްދޭުފަރ ތަށްު)ރ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުމަސައްކަތްުކޮށްދޭުފަރ ތަށްުނުވަތަުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުފަރ ތަށްު

މ ލިއްޔަތު އެޑްވ ންސްުފައިސ ުދޭނަމަ،ުއެފަރ ތަކަށްުއެުއެޑްވ ންސްުޕޭމަންޓ އިުއެއްވަރުގެުޕޭމަންޓްުގެރެންޓީއެއްުހޯދުމަށެވެ.ުއަދިު
ނަންބަރ2018ުުޖަނަވަރK/CIR/2018/01ު(17ުުީ-13ނަންބަރުުުރބެހޭުސަރކިއުލަ ނީ،ުކޮށްފައިވަގައިުބަޔ ންުވަނަުނަންބަރ17ުުުު(

ު ުއަގު ުޖުމުލަ ުބީލަމުގެ ުޚިދުމަތުގެ ުނުވަތަ ުބޮޑުނަމަ،ުު-/250,000މަސައްކަތުގެ ުރުފިޔ އަށްވުރެ ުހ ސް( ުފަންސ ސް ުލައްކަ )ދެ
ު ގެމަށެވެ.އ ުދެމެދުގެުގެރެންޓީއެއްުނެ%2އ އިުު %10ގެރެންޓީގެުގޮތުގައިުޕ ރފޯމަންސްު

ވަނަުދުވަހުގެުބޭރުގެުކުންފުންޏަކ އިުއެން.ސީ.އައި.ޓީުއ އެކުުވެވުނުުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުން،2018ުުުސެޕްޓެންބަރ10ުުުނަމަވެސް،ު
ު ުކަމުގައިވ  ުއަގު ުޖުމްލަ ުމަސައްކަތުގެ ުއަށްސަތޭ(ުރުފިޔ ު-/8,326,800މި ުހ ސް ުސައްބީސް ުލައްކަ ުތިން ުމިލިއަން 10ު، )އަށް

ު ުބޭުގައި،2018ުސެޕްޓެންބަރު ުހަވ ލުވި ުމަސައްކަތ  ުކުންފުންޏަށްމި ުކޮމިޝަނުންު،ރުގެ ފައިސ ގެުުއެޑްވ ންސް،ުއިލެކްޝަންސް
ުދައްކ ފައިވ އިރު، ުދިނުމަށް،ުގޮތުގައި ުފައިސ  ުުއެޑްވ ންސް ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު)ނ(ުގައ10.67ުުިދައުލަތުގެ ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ުފ ު ުހޯދ ފައިނުވ ކަން ުލިޔުމުން ުހުއްދަ ުމިނިސްޓަރުގެ ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުހަގަކުރަމެވެ. ުއިތުރުން ުމ ލިއްޔަތުގެުމީގެ ދައުލަތުގެ
ު ުގެރެންޓީއެއ10.67ުުްގަވ އިދުގެ ުޕޭމަންޓް ުއެއްވަރުގެ ުޕޭމަންޓ އި ުގޮތަށް،ުއެޑްވ ންސް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގެު)ރ(ުގައި ވަނަ

ުހޯދ ފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ބެހޭުސަރކިއުލަުނަންބަރުުއަދި،ު ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ 17ުު(ުނަންބަރ2018ުުޖަނަވަރ17ުުީ)K/CIR/2018/01ު-13މ ލިއްޔަތު 
ުއަގުގެުގޮތަށް، ުޖުމުލަ ުމަސައްކަތުގެ ުގުޅިންގެން، ުމަސައްކަތ  ުު%2ުމި ުު%10އ އި ުދެމެދުގެ ުއ  ގެރެންޓީއެއްުޕ ރފޯމަންސް

ުހޯދ ފައިނުވ ކަންުވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ގެުގޮތުގައިުދޭންޖެހޭުއަދަދަށްވުރެުއިތުރަށްުފައިސ ުދިނުމުގެުސަބަބުންުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުއެޑްވ ންސްުފައިސ ނަތީޖ އެއްގެުގޮތުން،ު
އެޑްވ ންސްގެުގޮތު ފަރ ތުންުއެއްވެސްުސަބަބަކ ހުރެުޚިދުމަތ އިުތަކެތިުފޯރުކޮށްުނުދެވިއްޖެނަމުަ، ގައިުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުޙަވ ލުކޮށްފައިވު 

ހޯދުމަށްުދަތިވެ އަނބުރު  ފައިސު  ުވެގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ދައުލަތުގެުބެޖެޓުންުކުރަންނުޖެހޭުޚަރަދެއްުކުރުމަށްުމަގުފަހިު، ދީފައިވު 

ު ުބަޔ ންކޮށް)ނ( ުކަމަށް ުސަބަބުން ުނެތުމުގެ ުވަގުތު ުހޯދުމަށް ުތަކެތި ުސަބަބުންނ އި ުނެތުމުގެ ުލިބެން ުމ ކެޓުން ުރ އްޖޭގެ ުތަކެތި ުމިުމި
ުންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ނަގ ފައިވ ކަުތަކެއްގިނަުދުވަސްުނިންމ ލުމަށްުފައިވީނަމަވެސް،ުމިުމަސައްކަތްޙަވ ލުކޮށްުމަސައްކަތްުވަކިުފަރ ތަކު 

ގައިުވެފައިވ ުއެއްބަސްވުމުގ2018ުުެސެޕްޓެންބަރ10ުުުބޭރުގެުކުންފުންޏ އިއެކުުޓީުއ އިު.އައި.ސީ.މިުމަސައްކަތ ގުޅޭގޮތުން،ުއެން
ުގޮތުނ2.1ުް ުމ އްދ ގައިވ  ުމަު،ވަނަ 12ުުުސައްކަތްމި ުޖެހެއެވެ.ގ2018ެނޮވެންބަރު ުނިންމަން މަސައްކަތްުނަމަވެސް،ުުުނިޔަލަށް

ު ުކުރެވޭނީ ުފުރިހަމަ 21ުުއެއްކޮށް ުހަވ ލުކުރ2018ުިނޮވެންބަރު ުމަސައްކަތް ުވަގުތަކަށް ުއިތުރު ުހަމައަށް ުދުވަހ  ުމި ުކަމުން، ގައި
ގައ2018ުުިޑިސެންބަރ2ުުުދިުޒަރިއްޔ އިންުއެދިފައިވެއެވެ.ުއަުމެއިލްގެު-ގައިުއެން.ސީ.އައި.ޓީއަށްުއ2018ީނޮވެންބަރ8ުުުފަރ ތުންު
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ކޮމިޝަނުންުުސްމެއިލްގައި،ުމަސައްކަތްުނިންމަންުއިލެކްޝަން-އެން.ސީ.އައި.ޓީންުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރިުފަރ ތަށްުފޮނުވ ފައިވ ުއީު
ު ުތ ރީޚަކީ ުފަހު ުއެންމެ 20ުުދީފައިވ  2018ުުޑިސެންބަރު ުލިބިއެވެ. ުއޮޑިޓަށް ުނަމަވެސް، ުބަލ އިރު، ުލިޔެކިޔުންތަކަށް 20ުފައިވ 

17ުމެންޓޭޝަންުޕްލޭންުގެުއިމްޕްލިވެއެވެ.ުއެގޮތުންުމިުޕްރޮޖެކްޓްުމަސައްކަތްުނިމިފައިނުުގެުނިޔަލަށްުވެސްުމ2018ުިބަރުުޑިސެން
ު ުހަމަޖެއްސ2019ުުޖަނަވަރީ ުފެށުމަށް ުދުވަހު ުކޮމިޝަނުންވަނަ ުއިލެކްޝަންސް ުމަސައްކަތްުުމަށްފަހު، ުމި ުއެދިގެން

-ފޮނުވ ފައިވ ުއ2019ުީޖަނަވަރ19ުުީމަޑުޖައްސ ލައިފައިވ ކަން،ުމިުމަސައްކަތ ުހަވ ލުވިުފަރ ތުންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްު
ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުމެއިލްއިން 19ުުއޭގެުފަހުން ުއަޕްޓޭޓެއ2019ުްޖޫން ުޕްރޮޖެކްޓ ުގުޅޭ ުމި ުއަލުންުުގައި ހޯދުމަށ އި،ުމަސައްކަތް

 2019ުންޖ20ުޫއެުގޮތުންު އްުފޮނުވ ފައިވެއެވެ.މެއިލެ-.ސީ.އައި.ޓީއަށްުއީދިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުއެންފެށޭނެުތ ރީޚަކަށްުއެު

ުއީ ުފޮނުވ ފައި ުކޮމިޝަނަށް ުއިލެކްޝަންސް ުއެން.ސީ.އައި.ޓީން ުދުވަހު ުއެކަމ ގުޅޭުު،މެއިލްގައި-ވަނަ ުލަސްވެފައިވ ތީ ުމަސައްކަތް މި
ގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުން،ުމިނިސްޓްރ2019ުުީޖޫނ23ުުްރިޕޯޓެއްުއެން.ސީ.އައި.ޓީއަށްުފޮނުވައިުދިނުމަށްުއެދިފައިވެއެވެ.ު

ނަންބަރުު ސައިންސްުއެންޑްުޓެކްނޮލޮޖީއަށްުފޮނުވ ފައިވު  ޕްރޮޖެކްޓްގެުުމިު،ގައިޓީސAA/164/2019/1ުުި-38އޮފްުކޮމިޔުނިކޭޝަނުް،
ުުމަސައްކަތް 2018ުުޑިސެންބަރު ުފެށިގެން ުވުމ އެކު،ުއިން ުދުވަސްވަރަކަށް ުއިންތިޚ ބުގެ ުދުވަސްވަރަކީ ުއެ ފަސްކުރެވިފައިވަނީ،

ުމަސައްކަތް ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.އިންތިޚ ބުގެ ުކަމަށް ުކުރިމަތިވެދ ނޭ ުދަތިތަކެއް ުކުރިއަށްުުތަކަށް ުޕްރޮޖެކްޓް ުމި ުއަލުން އަދި
އީއެދިފައިވެއެވެު.ުވެސްުއެުސިޓީގައިންދިއުމަށްގެ 2019ުޖޫނ23ުުްމެއިލްުކޮމިޔުނިކޭޝަންތަކަށްުބަލ އިރުު-އޮޑިޓަރުންނަށްުލިބިފައިވު 

ުގެުނިޔަލަށްުމިުޕްރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތްކޮށްފައިވ ކަންުއެނގެންނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.2020ުުސެޕްޓެންބަރ13ުުުއިންުފެށިގެންު

ުއޮފީހ 2020ުުންބަރުުނޮވ18ުެ ުމި ުއަދިުސިސްޓަމްުުއޮންލައިންކޮށް(ުބޭއްވުނުު)އެކުުުގައި ުމަސައްކަތްުނިމި ބައްދަލުވުމުގައި،ުމި
ު ުކޮމިޤ އިމުކޮށްފައިވ ކަން ުއިލެކްޝަންސް ުޝަނުން 29ުުފ ހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ުއިލެކްޝަންސ2020ުުްޑިސެންބަރު ގައި

"ޕްރޮޖެކްުމިުއޮފީހަށްުކޮމިޝަނުންު އޮފްުޝީޓް"ގައިުމިުމަސައްކަތްުނިމުނުުތ ރީޚެއްކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު-ޓްުސައިންުފޮނުވ ފައިވު 
އީވަނަުދުވަހެވެ.2020ުުޑިސެންބަރ14ުުު ނޮވެންބަރުުއަދިުު،މެއިލްުކޮމިޔުނިކޭޝަންތަކުން-ދެުފަރ ތުގެުދެމެދުގައިުބަދަލުކޮށްފައިވު 

2ުމިުމަސައްކަތްުމުޅިންުނިންމުމަށް،ުއަދިުށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުގައިުމިުޕްރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތްތައްުކ2020ުޮޑިސެންބަރުު
ުއަހަރަށްވުރެުގިނަުދުވަސްުހިނގ ފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

"ޕްރޮޖެކްޓްުސައިން ފަރ ތުންުމަސައްކަތްުނިންމު -މީގެުއިތުރުންުމިުއޮފީހަށްުލިބިފައިވު  އޮފްުޝީޓް"ގައިުމަސައްކަތްުހަވ ލުކޮށްފައިވު 
ުހަވ  ުސޮއިކޮށްފައިވަނީ ުލުކޮށްފައިވ ކަމަށް ުފަރ ތުންނެވެ.ުމަސައްކަތުގެ ުސޮއިކޮށްފައިވ  ުގޮތުން ުހެކިވެރިއެއްގެ އެއްބެސްވުމުގައި

އަދިުމަސައްކަތްުހަވ ލުވިުފަރ ތ އެކުުއިލެކްޝަންސްުކޮ ގިނަުމުޢ މަލ ތްހިންުމިޝ ނ އި،ުއެން،ސީ،އައި.ޓީއު  ފައިވަނީުތައްުކޮށްގ ފައިވު 
ުލިޔެކިއުމުންު ުކޮބައިކަން ުދައުރަކީ ުފަރ ތުގެ ުއެ ުމަސައްކަތުގައި، ުމި ުނަމަވެސް، ުވެރިޔ އެވެ. ުހެކި ުއެއްބަސްވުމުގައިވ  މި

 ުކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ތްުވުމުގައިުނެއެއްބަސްމ އްދ އެއްުކޮންޓްރެކްޓުުކުރުމަށްު-ސަބްުއެނގެންނެތުމ އި،ުމަސައްކަތްު

ުމުއްދަތަ ުމަސައްކަތްއެއްބަސްވެފައިވ  ުފަރ ތަކަށް ުއެ ުހޮވައި ުފަރ ތެއް ުވަކި ުނުނިމޭނަމަ، ުމަސައްކަތް ުއެކަމެއްގެުުށް ހަވ ލުކުރުމަކީ،
ުދައުލަތަށްމަޤްޞަު ުއެކަމުން ުގެއްލި، ުއެޑްވ ންސްކޮށްުުދު ުއަގު، ުމަސައްކަތުގެ ުއަދި ުދެކެމެވެ. ުއޮފީހުން ުމި ގެއްލުންވ ނެކަމެއްކަމަށް

ުދެކެމެވެ.ުުހޯދުމަށްުދަތިވ ނެުކަމެއްކަމަށްވިކަމުގައިވިޔަސްުއެކަމުގެުބަދަލުުދައްކ ފައިވުމަކީ،ުމަސައްކަތްުލަސްު

ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުއިންފޮމޭޝަންުސެކިއުރިޓީުއަދިުއިންޓެގްރިޓީުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކަންކަމަށްުރިޢ ޔައްކުރ އިރު،ު
ޚިލ ފުވެުއިހުމ ލުވެފައިވ ތީ،ުމިުގައި،ުުހިންގުމުފަރ ތަކ ުހަވ ލުކޮށްުވަކިުޕްރޮޖެކްޓްުުކަށަވަރުކުރުމުގެ ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

 ުޤީންކުރުމަކީުމުހިންމުުކަމެއްކަމުގައިުމިުއޮފީހުންުދެކެމެވެ.ޔަުމުޢ މަލ ތުގައިުކޮރަޕްޝަންުއަދިުޚިޔ ނ ތުގެުކަމެއްުނޫޅޭކަންު

ދިންގޮތްު  އިސްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ު)ހ(ު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައ10.09ުުިގަވ އިދުގެ ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ުގޮތަށް ުވ  ުއަގު ުދެ)ު-/2,500,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ
ނެޝަނަލްުޓެންޑަރުބޯޑަށްުހުށަހަޅައި،ުގެުހުއްދައަށްުއެދި،ުށްވުރެުބޮޑުނަމަ،ުއެކަމެއްުކުރުމުރުފިޔ އަުދިވެހި (ލައްކަުމިލިއަންުފަސް

ުއްކަތްުހަވ ލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމަސަުއެުބޯޑުގެުނިންމުމ ުއެއްގޮތަށްު

http://www.audit.gov.mv/
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ުރައްޔިތުންނަށްުުފަރ ތުންުދައުލަތުގެއްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތަށް،ުވަނަުމ 10.27ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)ށ(ު
ުއެކްސްޗޭންޖްގައިުުސްޓޮކްުމޯލްޑިވްސްުނުވަތަުކުންފުންޏަކ ުއޮންނަުުހިއްސ ުމެޖޯރިޓީުސަރުކ ރުގެުބިޑްކުރުމަކ ނުލައިުޚިދުމަތެއްުދޭންޖެހޭ

ުސަރުކ ރުންުުކުންފުންޏަކ ުހިމެނޭުހިއްސ ުސަރުކ ރުގެުުލިސްޓުކޮށްފައިވ  ުޖަމ ޢަތެއްކަމަށް ުނުވަތަ ުޖަމްޢިއްޔ އެއް ުޤައުމީ ނުވަތަ
ހަވ ލުކޮށްގެން މުއައްސަސ އަކު  އެުުއެުމަސައްކަތެއްުގަބޫލުކުރު  ުމަސައްކަތްުުއަގ އި،ުމަސައްކަތުގެުބ ވަތ އި،ުމަސައްކަތުގެުކުރުވ ނަމުަ،

ުހުއްދަުުމިނިސްޓަރުގެުލަފ ގެުމަތިންުއެުބޯޑުގެުު،ހުށަހަޅައިުމަޢުލޫމ ތުުުހިމެނޭގޮތަށްުނެޝަނަލްުޓެންޑަރުބޯޑަށްުއެުފަރ ތްުހަވ ލުކުރ ު
ފަރ ތަކީުމިުގަވ އިދުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުލިޔުމަކުން ބޯޑަށްުހުށަހަޅު  އަދިުމިުގޮތުގެުމަތިންުނޭޝަނަލްުޓެންޑަުރ ހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެު.

ުވ ންވ ނެކަމަށްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުފަރ ތެއްކަމުގައިު

ުމަސައްކަތުގެުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް،ުއި(ުވަނަުނަންބަރުގ1ަ)ހ(ުގެު)ުނަުމ އްދ ގައިވ10.67ުުަ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުނ)
)ދެުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުނަމަ،ުއެޑްވ ންސްުގޮތުގައިުު-/250,000އަގުުޖުމުލަުުބީލަމުގެުޚިދުމަތުގެުނުވަތަ

ދިނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުު%15ޖުމުލަުއަގުގެު ުއަށްވުރެުއިތުރުުނުވ ގޮތެއްގެުމަތީންުފައިސު 

ުރ) )ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުޚިދުމަތްުވ10.67ުަދައުލަތުގެ ުމަސައްކަތްކުރުވުމ އި، ުގޮތަށް، ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ނ( ުމ އްދ ގެ ނަ
ހޯދުމ އި،ުތަކެތިުގަތުމުގެުބީލަންތަކުގައި،ުމިުމައްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމިންގަނޑަށްވުރެުއިތުރަށްުއެޑްވ ންސްުފައިސު 

ު.ުމިނިސްޓަރުގެުހުއްދަުލިޔުމަކުންުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ،ުނިސްޓަރަށްުލިޔުމަކުންުހުށަހަޅައިދޫކުރ ނަމަ،ުމި

ގެު(2018ޖަނަވަރ17ުުީ)K/CIR/2018/01ު-13(ުޕްރޮކިއުމަންޓްގެުކަންކަންުކުރުމުގައި،ުމ ލިއްޔަތ ބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރުުބ)
)ދެުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްވުރެުު-/250,000ކުރިއަށްުގެންދ ުުދައުލަތުންު،ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށ17ުްނަންބަރުު

ުމަސައްކަތްތަކ އި ުބޮޑެތި ،ު ުޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ުތަކެތީގެ ުހޯދ  ުއަދި ުު%2ޚިދުމަތްތަކ އި، ުޕަރފޯމަންސްުު%10އ އި ުދެމެދުގެ އ 
ުގެރެންޓީއެއްުނެގުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އެކުުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް،ުމަސައްޅ) ކަތްު(ުކުރުވަންޖެހޭުމަސައްކަތްުއަވަސްގޮތެއްގައިުކުރުވުމަށްުވަކިުފަރ ތަކު 
މުޅިުމަސައްކަތުގެުއަގުުމަސައްކަތްުހަވ ލުވިުފަރ ތަ ުށްނިންމަންޖެހޭުދުވަހަށްުނުނިމިުގިނަުދުވަސްތަކެއްުފ އިތުވެގެންުގޮސްފައިވުމ އުި،

ުއެހެންު ުފޯރުކޮށްދެވޭ ުމަސައްކަތްތެއް ުފަދަ ުމި ުލިބިފައިނުވ ތީ، ުކޮމިޝަނަށް ުފައިދ އެއް ުއެދެވޭ ުއެންމެ ުކަމުގެ ުމި ދީފައިވުމ އި،
ތީ،ުފަރ ތްތަކުގެުޙައްޤުތަކެއްުގެއްލިގެންުދިއުމ އި،ުމިުމަސައްކަތްުކުރުވުމުގައިުދައުލަތަށްުއެންމެުފައިދ ހުރިުގޮތުގައިކަމަށްުނުބެލެވޭު

ގޮތްުތަޙުޤީޤުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމިކަން ުުހިނގ ފައިވު 

މ ލީުމުޢ މަލ ތްތައްުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު ުކޮމިޝަނުގެު،ުވަނަުމ އްދ އަށްުރިއ ޔަތްކުރ އިރ2.03ުު(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުކ)
ުކޮމިޝަ ުޤ އިމްކުރުމަކީ ުނިޒ މެއް ުއެކަށީގެންވ  ުގެންދިއުމަށްޓަކައި، ުމަސްއޫލިއްޔަތަކަށްުއެއްގޮތަށް ުވެރިޔ ގެ ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ނުގެ

ުދީފައިު ުއަގު ުފުރިހަމަ ުމަސައްކަތުގެ ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުނުލައި، ުބެހެއްޓުމަކ  ުގެރެންޓީއެއް ުޕޭމަންޓް ުއެޑްވ ންސް ވ އިރު،
ގުޅިގެންުޕަރފޮމަންސްުގެރެންޓީއެއްުބަހައްޓ ފައިުނުވުމުން ގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުޒިންމު މިކަމުު،ވުމުންނ އި،ުމިުމުޢ މަލ ތު 

ު ުކުރުމަށް ުތަޙުޤީޤު ުބެލެވޭތީ،ުމިކަން ުނުވ ކަމަށް ުދަންނަވަމެވެ.ުު-އެންޓިުއަދ ކުރެވިފައި ުހުށަހެޅުމަށް ުކޮމޮޝަނަށް އަދިުކޮރަޕްޝަން
ު ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ 6.06ުުދައުލަތުގެ ުޚ6.03ުައަދި ުފައިސ  ުމި ުރިއ ޔަތްކުރ އިރު، ުމ އްދ އަށް ުޕޭމަންޓްުވަނަ ުކުރުމަށް ރަދު

ުއަދު  ުޒިންމ  ު)އޮތޮރައިޒިންގުއޮފިސަރުން( ުފަރ ތްތައް ުދީފައިވ  ުހުއްދަ ުމެދުވެރިކޮށް ުސިސްޓަމް ުއެކައުންޓިންގ ވައުޗަރު/ޕަބްލިކް
ުުުތަޙުޤީޤުުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުވެސްކުރެވިފައިުނުވ ކަމަށްުބެލެވޭތީ،ުމިކަން

ގުޅިގެންު .2 ުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުކޮމިޝަނުގެުހަރުމުދަލު 

ުދިމ ނުވުންު އަގ ިއ ބަޔ ނުގައިވ ު މިލްކިއްޔ ތުގެު އަދަދ އިު ދައްކ ު ރަޖިސްޓްރީންު ހަރުމުދަލުގެު ގޮތުގައިު އަގުގެު ހަރުމުދަލުގެު)ހ(ު

ގައިުދައްކު ގެުނިޔަލަށްުހުރިުހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތ2018ުުޑިސެންބަރ31ުުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިު
އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނުގައި،ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުހަރުމުދަލުގ2018ުުެޑިސެންބަރ31ުުުކޮމިޝަނުގެުު،އަދަދ 
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ދެމެދުުޖުމްލަު އަދަދު  ުރުފިޔ ގެުފަރަގުުު-/14,639,796އަގުގެުގޮތުގައިުދައްކު  ރިކަންުހުު)ސ ދަުމިލިއަންުހަުސަތޭކަުތިރީސްުނުވަުހ ސްު(
ނުވުމުގެުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދިުމިުފަރަގުުދެނެގަތުމުގެުގޮތުންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުމ ލީުބަޔ ންތަކ ުއަޅ ކިޔައިުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިު

ގައިުކޮމިޝަނުންުހިމަނ ފައިވ ުޢަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްކަންވެސްުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނުގައިުހަރުމުދަލުގެުގޮތުު، ސަބަބުން
ވަކިކޮށްފައިުވ ގޮތ އި،ުމ  އަދިުމީގެއިތުރުންުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައިުހަރުމުދަލުގެުއެކިުބައިބައިު)ކެޓެގަރުީ( ލީުބަޔ ނުގައިުފ ހަގަކުރަމެވެު.

ުބަހ ފައިވ ގޮ ުބައިބަޔަށް ުއެކި ުފަރަގުހަރުމުދ  ުއައިސްފައިވ  ުބައިބައިން، ުއެކި ުހަރުމުދަލުގެ ުސަބަބުން، ުތަފ ތުވުމުގެ ުދެނެގަނެވެންުތ  ވެސް
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.ނެތްކަންު

ހަމައަށްުހުރިތޯުބަލ ފައިުނުވުމ އިު ގޮތަށްުހަރުމުދު  ބެލެހެއްޓުމުގައިުކޮންޓްރޯލްު، )ށ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގައިވު  ހަރުމުދު 
ުއިވުންުގެއްލިފަު

ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެންނ އިުއެހީގެގޮތުގައ11.02ުުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު
ުދަ ުމަސައްކަތް ުކުރެވޭ ުޚަރަދުގެގޮތުގައި ުކެޕިޓަލް ުއަދި ުމުދ  ުލިބޭ ުދައުލަތަށް ުގޮތްގޮތުން ުއެނޫން ުއަދި ުހަރުމުދ  ުހަރުމުދަލުގެުލިބޭ އުލަތުގެ

ުއިތުރުން ުމީގެ ުކަމަށެވެ.ުއަދި ުބަލަހައްޓަންވ ނެ ުހިމަނައިގެން ު، ރަޖިސްޓަރީގައި ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުމ އްދ ގ11.04ުުެދައުލަތުގެ ވަނަ
ުއަހަރަކު ުމަދުވެގެން ުހުރިތޯ ުހަމައަށް ުހަރުމުދ  ުހުންނަ ުއޮފީސްތަކުގައި ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެ ުއޮފީހެއްގެު، ުއެއްފަހަރު)ބ(ުގައި އެ

ުބަލަންވ ނެކަމަށ އި ުޗެކުކޮށް ުމަތިން ުއުސޫލެއްގެ ުކަނޑައަޅ  ދުވަހަށްުުިމޮގުތްނ ެޗުކުކާރިއުރ، ަތެކިތ ިގނަ ، މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ 
ުއިސްވެބަޔ ންކު ުއަދި ުބަލަންވ ނެކަމަށެވެ. ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ުގޮތެއްގައި ުއެކަށީގެންވ  ުގޮތުގެމަތިންުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރެވުނު

ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށ އި،ުު،ޗެކުކުރުމަށްފަހު ުލިޔުމެއްގައި ުޗެކުކުރިކަމުގެ ުހަރުމުދ  ުބަޔަކު ުޗެކުކުރި ުމުވައްޒަފަކ އި ުހަވ ލުވެހުރި ތަކެއްޗ 
ނުު ވަތަުއެުއޮފީހެއްގެުއިސްވެރިޔަކުުޗެކުކުރިއިރުުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަުއެކަމ މެދުުނިންމިުގޮތްުބަޔ ންކޮށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 

ުސޮއިކުރަންވ ނެކަމަށްުއެުމ އްދ ގެު)ޅ(ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުހު ުހަމައަށް ުހަރުމުދ  ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ުގަވ އިދުގައި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއިދ ރ އިން،ުދައުލަތުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ރިތޯުނަމަވެސް
ުފައިވ ކަންުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންނެތްކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ވަނަުއަހަރުުޗެކްކޮށްުބަލ 2018ު

ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއަކުީ، އޮޑިޓްުކުރުމުގެުބޭނުމަށްުކޮމިޝަނުންުފޯރުކޮށްދީފައިވު  ވަނައަހަރުުކޮމިޝަނުގައ2018ުުިއަދިުމީގެުއިތުރުނުް،
ުކަމަ ުރަޖިސްޓްރީއެއް ުއެކުލަވ ލ ފައިވ  ުފަހު ުޗެކުކުރުމަށް ުހަރުމުދ  ުދިންނަމަވެސްހުރި ުމަޢުލޫމ ތު ުކޮމިޝަނުން ުރަޖިސްޓްރީު، ށް މި

ވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓަށްުފޯރުކޮށްދެވުނުުރަޖިސްޓްރީއ ުދެމެދުުފ ހަގަކުރެވުނ2017ުުުއެކުލަވ ލުމުގައި،ުއެގޭުކުރީގައިުގެންގުޅެމުންދިޔަުއަދިު
ނުވަތަުއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކޮށްފައިނުވުމުގެުސަބަބުނުް،އުނިއިތުރުތަކ މެދުުނިންމިުގޮތްުބަޔ ންކޮށްުކޮމިޝަނުގެުމ ލީު 2018ުޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 

ުނެ ުޔަގީންކުރެވެން ުފުރިހަމަކަން/ސައްހަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުރަޖިސްޓްރީގައިވ  ުހަރުމުދަލުގެ ުފޯރުކޮށްދެވުނު ުއޮޑިޓަށް ުއަހަރުގެ ތްކަންުވަނަ
ރުގެުއޮޑިޓްގައި،ުކޮމިޝަނުންުއޭރުުގެންގުޅެމުންދިޔަުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުވަނަުއަހ2017ުަފ ހަގަކުރަމެވެ.ުއަދިުމީގެުއިތުރުން،ު

)އަންލޮކޭޓެޑް(ުޖުމްލަު ވަނަުއަހަރުުހަރުމުދު 2018ުމުދަލެއްުހިމަނ ފައިވ ކަށްުފ ހަގަކުރެވިފައިވ އިރު،486ުުހުރިތަންުޔަގީންކުރެވިފައިނުވު 
 ޗ މެދުުޢަމަލުކުރިގޮތެއްުލިޔެކިއުމުންުއެނގެންުނެތްކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ޗެކުކޮށްުރަޖިސްޓްރީުއެކުލަވ ލުމުގައިުމިުތަކެއް

ހަރުމުދަލ ގުޅިގެންުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަންު ު)ނ(ުނީލަންކިޔ ފައިވު 

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުއޮފީހެއްގެުބެލުމުގ11.22ުުެދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު ދައުލަތުގެުު،ދަށުގައިވ ވަނަުމ އްދ ގެު)ށު(
ނުވަތަުު،ނުވަތަުނައްތ ލަންވ ނީު،ނީލަމުގައިުވިއްކ ލަންވ ނީު،ބައުވެުހަލ ކުވެގެންުނުވަތަުބޭނުންކުރެވެންުނެތްުމުދ ު،މުދަލުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭ

ނުވަތަުމ ު، އެުއޮފީހެއްގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެުހުއްދަުލިބިގެންު،އުކ ލަންވ ނީ ފަރ ތެއްގެުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔު  ކަނޑައަޅު  ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 
ުބެލުމުގެުދަށުންުކަމަށެވެ.ުު

،މ ރިޗް(އިނ12ް)MEMO)AA/2018/75މެމޯުނަންބަރުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަންގެލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެއިނަމަވެސްު

މުދަލުގެުއަދަދަށްވުރެުއެުކޮމިޝަނުގެުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯއަށްުއްދައަށްުއެދިުކިއުމުގެުހުނީލަން ލިސްޓްގައިުވު  ވަނ2018ުުަފޮނުވ ފައިވު 
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ންުކިއުނުުތަކެތީގެުގޮތުގައިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކޮށްުބަލަހައްޓަމުންދ ުލިސްޓްގައިުހުރިުމުދަލުގެުއަދަދުުގިނަކަންުއަހަރުުނީލަ
ލިސްޓްގައިުޖުމްލަު އެކުުވު  ހުރިުއިރު،ުވިއްކ ލެވުނުުތަކެތީގެުގޮތުގައިުރ838ުަފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުމެމޯއު  ޖިސްޓްރީންުޖުމްލަުމުދު 

ުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނ1039ުު ުއަދި ުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ުވ ކަން ުވަކިކޮށްފައި ުގޮތުގައ2018ުުިު،މުދ  ުތަކެތީގެ ުކިއުނު ުނީލަން ުއަހަރު ވަނަ
)އެއްުމިލިއަންުފަސްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުދެުހ ސ1,562,234ުުްހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކޮށްފައިވ ުމުދަލުގެުލިސްޓްގައިުޖުމްލަު

ުތި ުދުއިސައްތަ ުކޮމިޝަނުގެ ުހުރިނަމަވެސް،ުއިލެކްޝަން ުތަކެތި ުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ގެ ުބަޔ ނ އ2018ުުިރީސް ުމިލްކިއްޔ ތުގެ ުއަހަރުގެ ވަނަ
)އެއްުލައްކަުތިރީސްުނުވަހ ސްުއެއްުު-/139,126ނީލަންުކިއުނުުތަކެތީގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވަނީުޖުމްލަުު،ގުޅޭުހަރުމުދަލުގެުނޯޓްގައި
ުޔ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ސަތޭކަުސައްބީސް(ުރުފި

ދިންގޮތްު ުއިސްލ ޙުކުރަންުލަފު 

އަދަދ )ހ(ު ކޮމިޝަނުގެުމ ލީުއަހަރުގެުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނުގައި،ުު،ހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތުގައިުދައްކު 
ދެމެދުު އަދަދު  ދެނެގަތުމަށްުފަހުުހިސ ބުތަކަށްުފަރަގުުުފ ހަގަކުރެވިފައިވ އަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުރިުހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތުގައިުދައްކު 

ުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުުގެނައުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ދައުލަތުގެުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެންނ އިުުގޮތަށްނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވ11.02ުަގަވ އިދުގެުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ)ށ(ު
ުމަސައްކަތްު ުކުރެވޭ ުޚަރަދުގެގޮތުގައި ުކެޕިޓަލް ުއަދި ުމުދ  ުލިބޭ ުދައުލަތަށް ުގޮތްގޮތުން ުއެނޫން ުއަދި ުހަރުމުދ  ުލިބޭ އެހީގެގޮތުގައި

ުުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުޓަރީގައިުހިމަނައިގެންުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސް

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުވަނަުމ އ11.04ުްދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)ށު( ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގައިުހުންނަުހަރުމުދު ުގޮތަށްުދ ގެު)ބު(
އުސޫލެއްގެުމަތިންުޗެކުކޮށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީޒިން، ހަމައަށްުހުރިތޯުމަދުވެގެންުއަހަރަކުުއެއްފަހަރު ކަނޑައަޅު  ބެލުމަށ އި،ުމ ދ ރުވެރިޔު 

އަދިުކުރުމަށްުދަންނަވެމެވެ.ުުދުވަހަށްުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިުއެކަށީގެންވ ުގޮތެއްގައިުމަސައްކަތްުުމިގޮތުންުޗެކުކުރ އިރު،ުތަކެތިުގިނަު
ު ުގޮތަށް، ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގައި ު)ޅ( ުމ އްދ ގެ ުޗެކުކުރުމަށްފަހުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނުމި ުހަވ ލުވެހުރިުު،ުގޮތުގެމަތިން ތަކެއްޗ 

ުއެކަމ މެދުުުމަށ އި،ުކުރިކަމުގެުލިޔުމެއްގައިުސޮއިކުރުމުވައްޒަފަކ އިުޗެކުކުރިުބަޔަކުުހަރުމުދ ުޗެކުު ޗެކުކުރިއިރުުއުނިއިތުރެއްވ ނަމަ
ުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުގެުއިސްވެރިޔަކުުސޮއިކުރުހެއްނިންމިުގޮތްުބަޔ ންކޮށްުއެުއޮފީހެއްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުނުވަތަުއެުއޮފީ

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ 11.22ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެު)ނު( ު،ދައުލަތުގެުއޮފީހެއްގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވ ުުގޮތަށްއްދ ގެު)ށު(
ުހިމެނޭު ުތެރޭގައި ުމުދަލުގެ ުމުދ ު،ދައުލަތުގެ ުނެތް ުބޭނުންކުރެވެން ުނުވަތަ ުހަލ ކުވެގެން ުވިއްކ ލަންވ ނީު،ބައުވެ ނުވަތަުު،ނީލަމުގައި

ުއުކ ލަންވ ނީު،ނައްތ ލަންވ ނީ ުލިބިގެންު،ނުވަތަ ުހުއްދަ ުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ގެ ުއޮފީހެއްގެ ުނުވަތަު، އެ މ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ 
ފަރ ތެއްގެުބެލުމުގެ ކަނޑައަޅު  ުުުނެވެ.ުުދަށުންމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔު 

ުހަވ ލުކޮށްފައިވުންުުމަސައްކަތްުުއިޢުލ ނުކުރުމ ނުލައިުުއ ންމުކޮށްުުފަދައިންުުގަވ އިދުގައިވ ުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެު .3

ގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުގެނެވުނުުފުރުތަމަުއިސްލ ޙުގައި،2018ުޖޫނR57ު(14ުުް/2018ގަވ އިދުުނަންބަރުު ދައުލަތުގެުުު(
ުމ ލި ުގަވ އިދުގެ ުމ އްދ ގައ8.19ުިއްޔަތުގެ ުބޭރުގެުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަ ުރ އްޖެއިން ުރ އްޖެއ އި ުޒިޔ ރަތްކުރ  ުއޮފީހަކަށް ދައުލަތުގެ

ުފައިސު  ުބޭނުންވ  ުއެކަމަށް ުކުރަންވ ނީ، ުކަމެއް ުރިސެޕްޝަނެއްފަދަ ުފަރ ތުން ުވެރިންގެ ުއިސް ުއެންމެ ުއޮފީހެއްގެ ުއެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް،
ގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެއަދިުުމެންޓްުއުސޫލ ުއެއްގޮތަށެވެ.ބަޖެޓުގައިުހުރެގެންނެވެ.ުއަދިުއެކަންުކުރަންވ ނީުދައުލަތުގެުޕްރޮކިއު

ުވަނީ،10.31ުު ުބަޔ ންކޮށްފައި ުމ އްދ ގައި ުވަނަ ުއަގު ުއިތުރުވ ނަމަ،35,000ުޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ުވުރެ ުހ ސް(ުރުފިޔ އަށް ު)ތިރީސްފަސް
ު.ކަމަށެވެުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ނުކުރަންވ ނެ

ންުނެވިުފަރ ތްތަކުގެުހުރުމ އިުކެއުރ އްޖޭންުބޭރުންުވަޑައިގެންު ބޭއްވުނުުރިޔ ސީުއިންތިޚ ބުުއޮބްސ ވްކުރުމަށްުވަނަުއަހަރ2018ުުުނަމަވެސް،ު
)އެއްުމިލިއަންުތިންުލައްކަުއަށްުހ ސްުހަތްސަތޭކަުހަތްދިހ1,308,777ުުައަދިުއެުބޭފުޅުންނަށްުއޮފިޝަލްުޑިނަރއެއްުދިނުމަށްުޖުމުލަު

އިންތިޙ ބުުއޮބްޒ ވްކުރެއްވުމަށްުރ އްޖޭންުބޭރުންުވ އިރު،ުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ނުކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުހަތެއް(ުރުފިޔ ުޚަރަދުކޮށްފައިު
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ުޚިދުމަތްު ުމި ުމ ލޭގައި ުޕްލޭނިންގުސެކްޝަނުން ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުހަމަޖެއްސުމަށް ުއިންތިޒ މްތައް ުފަރ ތްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވ 
އިުޗެކުކުރުމަށްފަހު،ުބޭނުންވ ުހުރިހ ުޚިދުމަތްތަކެއްުކޮމިޝަނުންުބޭނުންވ ުފެންވަރުގައިުފޯރިކޮށެދެވޭނެުތަންތަންުފޯރުކޮށްދޭުތަންތަންުބަލަ

ުލިބިފައިނުވ ކަ ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުލިޔެކިޔުމެއް ުއިނގޭނެ ުއަގު ުޚިދުމަތްތަކ އި ުހޯދ ފައިވ  ުތަންތަނުން ުފަދަ ުއެ ންުފ ހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

ދިންގޮތްު ުއިސްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުު)ހ( ުގަވ އިދުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުރ އްޖެއ ިއ8.19ުުދައުލަތުގެ ުޒިޔ ރަތްކުރ  ުއޮފީހަކަށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ރ އްޖެއިންުބޭރުގެުޢިއްޒަތްތެރިންނަށް،ުއެުއޮފީހެއްގެުއެންމެުއިސްުވެރިންގެުފަރ ތުންުރިސެޕްޝަނެއްފަދަުކަމެއްުކުރުމުގެުކުރިންު

ބަޖެޓުގައިުހުރިތޯުކަށަ ފައިސު  އަދިުއެފަދަުކަންކަންުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގައިުދައުލަތުގެުއެކަމަށްުބޭނުންވު  ވަރުކުރުމަށްުދަންނަވަމަވެު.
ޕްރޮކިއުމެންޓްުއުސޫލ ުއެއްގޮތަށްުއަމަލުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ދައުލަތުގެ ގޮތަށް،10.31ުުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުު)ށު( )ތިރީސްފަސ35,000ުުްޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެުއަގުުވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުއިޢުލ ނުކޮށްގެންުމަސައްކަތް/ޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭނެުފަރ ތެއްުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއ ންމުކޮށްުުހ ސް(ުރުފިޔ އަށްުވުރެުއިތުރުވ ނަމަ،

1442ުުރަޖަބ11ުުު

2021ުފެބުރުވަރ23ުުީ

ު
ުޙަސަންުޒިޔ ތުު
ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްު
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