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ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލ2017ުުީއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުމިނިސްޓްރީުއޮފްު
ުރިޕޯޓުުުދޭު ޖެނެރަލްުއޮޑިޓަރުބަޔ ންތަކަށްު

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުުދިވެހިރ އްޖޭގެު
ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

 ތަޢ ރަފުު

ު ުޤ ނޫނުުނަންބަރު ުބޭނުމަކީ ުއިކޮނޮމިކ4/2007ުުްމިރިޕޯޓުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ުގެ )އޮޑިޓް
ު 31ުުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއޮޑިޓަރ2017ުުޑިސެންބަރު ުބަޔ ންތަކ މެދު ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ގައި

އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްެގުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމ އި،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ 
ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުްނ2017ުުދ އިރ ގައިުހިމެނޭުމުއައްސަސ ތަކުގެު

ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއަދި ުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުހިމެނޭުމިނިސްޓްރީ ުދ އިރ ގައި ގެ
ުއެއްގޮތަށް ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުބަޖެޓުގައިުު،މުއައްސަސ ތަކަށް ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ނޑައެޅި ުކަ ބަޖެޓް

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އި،ުއަދިުމ ލީުކަންކަންުހިންގު  ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ ނޑައެޅިފައިވު  ކަ
ުުހައްޓ ފައިވަނީބަލަ ުނަންބަރު 2006/3ުުޤ ނޫނު ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުގަވ އިދ އިު)ދައުލަތުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ އ އި

ު ުބަލައި، ުބަޔ ންކުރުމ އިއެއްގޮތަށްތޯ ުދެކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ކުރަްނުއިޞްލ ޙުު،އެއަށް
2006/3ުކުރެވުނުުކަންކަމ އިމެދުުއިޞްލ ޙީުިފޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުއެުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަ

ު ުޤ ނޫނު(ުގެ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެއްގޮތްވ ު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުއ އި ުއިކޮނޮމިްކު މ އްދ ގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމަތިން ގޮތުގެ
ުހުށަހެ ުވެރިޔ އަށް ުޒިންމ ދ ރު ުމ ލީ ުު،ޅުމ އިއެކުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ވަނ213ުުަދިވެހިރ އްޖޭގެ

ުހުށަހެޅުމެވެ.ުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުއެުކަންކަންުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުމިުރިޕޯޓްުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

http://www.audit.gov.mv/
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ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުބައިގައި ުފުރަތަމަ ުރިޕޯޓުގެ ުމައްޗަށެވެ. ުބައެއްގެ ުދެ ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުރިޕޯޓު ުބަޔ ންތަކުެގުމި ުމ ލީ ނީ
ނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްެގުޔ ންކޮށްފައިވަސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަު

މ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގ57ުުެިއނ35ުުްުހ ފުސަމިުރިޕޯޓ އެކުު 2017ުޑިސެމްބަރ31ުުުއަށްުހިމެނިފައިވު 
ުގޮތުގެު ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުމ ލީ ުނިމުނު ގައި

ޞީލްުނޯޓްތައްުވަނީުމިުޔ ނ އި،ުއެުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުވުނުގޮތުގެުބަބަޔ ނ އި،ުފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެ
އަށްުހިމެނިފައިވ ،ުމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ީލ62ުުއިނ58ުުްފުހ ުސަު،އޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުންު

ގުޅޭުނޯޓްތައްވެސްުވ ނީުމިުއޮފީހުންުބަ އެުބަޔ ންތަކު  އެުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭގޮތުންުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިު، ލައިުއޮޑިޓްުކޮށްފައެވުެ.
ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ުމައްސަލަތައް،ުމިުރިޕޯޓްގެުދެވަނަބައިު"ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ުފައިުވ ނެއެވެ.އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުހިމަނ ު

ުއިސްވެރިންނ އިު މި ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ރިޕޯޓުގައި
ުއެހީތެރިވެދެއްވި ުއޮޑިޓްގައި ުމި ުފ ހަގަކޮށް، ުޝުކުރުު މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ުފުރުޞަތުގައި ުމި ުބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ 

 ދަންނަވަމެވެ.

ު

ރިޕޯޓްުމ ލީު ުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމުގައިުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ގޮތުގެުމަތިން،3/2006ުުޤ ނޫނުުނަންބަރުު އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮތްވު  )ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުމ ލީުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އި

ުސަ ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީޤަތ އި ުތައްޔ ރުކޮށްހިސ ބުތައް ުފުރިހަމަކަމ އެކު ުުުުުުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،އްޙަކަމ އި
(2017/R-20)ުެުމ އްދ ގައިުުވަނ15.03ުުަުގަވ އިދުގެުއެުުހިމަނައިގެންުމަޢުލޫމ ތުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމ އްދ ގައިުުވަނ15.01ުަުގ
ނޑ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ނޑައަޅ ފައިވ ުދިވެހިުދައުލަތުގެުމުއަ ުއެއްގޮތަށް،ުއޮނިގަ އްސަސ ތަކުގެުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ

ނޑ އިުއެއްގޮތަށް ފްުއިކޮނޮމިކްުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުހުށަހެޅުމަީކުމިނިސްޓްރީުއޮުު،އޮނިގަ
ު، ށްޑިވެލޮޕްމަންޓަ ުނަންބަރު 3/2006ުުޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަށުނ46ުުް)ދައުލަތުގެ ުގެ ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުުލ ޒިމްކުރ ގޮތުންުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ނުގައިު މިުއޮނިގަ މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެު. ނޑައަޅ ފައިވު  ކަ
ރެވުނުުބަޖެޓ އިުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ންުހިމެނޭު"ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއަދިުފ ސްކު

ުފައިނޭންޝަްލު ު)އިޕްސަސް(: ރޑް ުސްޓޭންޑަ ުއެކައުންޓިންގ ުސެކްޓަރ ުޕަބްލިކް ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ،
ޑްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުމީގެއިތުރުންުކޮންސޮލިޑޭޓެ-ރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝް
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"މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުއަދިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ން"ުތައްޔ ރުުކުރުމަކީވެސްުމިު އިތުރުުމަޢުލޫމ ތުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 
ނޑުުލ ޒިމްކުރ ކަމެކެވެ.ު ުއޮނިގަ

ުމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ުމި ުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުުއަދި ުނޫންުތެރޭގައި،ުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަ ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަ މައިގަ
އެކަށީގެންވ ުހަރުދަނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތައްު، މަޢުލޫމ ތުުނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ 

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިުމ ލީުބަ މުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު  ޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އިު،
އެކުލަވ ލުމ ިއުުމ ލީުބަޔ ންތައްުއަހަރީު،ސިޔ ސަތުތައްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އި

އަންދ ޒ އެއްުުޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ު،ކުރ ނަމަުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގައިުއެއްވެސް
ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިްއޔަތަކީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުއަހަރީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތައްު
ު ުމި ުދިނުމެވެ. ުރަޢުޔެއް ުބަޔ ންތަކަށް ުމ ލީ ުއެ ުބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ުމ ީލ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރީ ުމި އޮފީހުން

ނޑ އިު ުމިންގަ ުސުލޫކީ ުއޮޑިޓަރުންގެ ުއެއްގޮތަށެވެ. ުތަކ އި ރޑް" ުއޮޑިޓިންގުސްޓޭންޑަ ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ
ނޑުގޮތެއްގައިުސައްު ޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުހިމެނިފައިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުމިުއަހަރީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުމައިގަ

ުމިު، ނުވ  ުހިންގުމަށް ުރ ވައި ުމަސައްކަތްތައް ުއޮޑިޓް ުދެނެގަނެވޭގޮތަށް ުޔަޤީންކަމ އެކު ުއެކަށީގެންވ  ބަޔ ންތަކެއްކަން
ރޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުސްޓޭންޑަ

އްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވު އޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސަ
ުބިނ ވެގެންވަނީު ުއިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅ  ުކަ ުމިގޮތަށް ުމައްޗަށެވެ. ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއިޖުރ ތުތައް ުއެ ނޑައަޅ  ުކަ އިޖުރ ތުތަކެއް

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅު ވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުއޮޑިޓަރުންގެު"ޕްރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަ
ުމ ލީ ުނަމަވެސް( ުފުރުުސަބަބުން ުހިމެނުމުގެ ުމިންވަުޞަބަޔ ންތަކުގައި ުއޮތް ުފުރުތު ުމިފަދަ ުމައްޗަށެވެ. ުއޮތްުޞަރެއްގެ ުތުތައް

ުކޮންޓްރޯލްތަކަށްު ުއިންޓަރނަލް ުމުއައްސަސ ގެ ުގުޅޭ، ުހުށަހެޅުމ އި ުތައްޔ ރުކުރުމ އި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބެލުމުގައި، މިންވަރު
ުރިއ ޔަތްކުރުންުއޮ ުސިޔ ސަތުތަކަކީު ޑިޓަރުން ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެޅުމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުއަދި ހިމެނެއެވެ.

ުބޭނުންު ުއަންދ ޒ އެއް ުއެއްވެސް ުމެނޭޖްމަންޓުން ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުބަޔ ންތައް ުމ ލީ ުބެލުމ އި، ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ރަނގަޅު
އެުބޭނުންކުރިުއަންދ ޒ އަކީުއެކަށޭު ގޮތެއްގައިުހުށަހަޅ ފަިއވ ުޖުމުލަނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުއަދިުމ ލީުބަޔ ންތައްުކޮށްފައިވ ނަމުަ،

ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓްގައިުހިމެނެއެވެ.

ުވ ގިދޭު ުކުރުމަށް ުކަށަވަރު ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، އޮޑިޓެއް
ބޭސިސް"ުއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހެކިތައްު"ޓެސްޓްު

ުއޮޅުންތަކ އި ުއެންމެހ  ުއެކަށީގެންވ  ުުހރުން ުހުރެދ ނެު، އެކުލެވިފައި ުތެރޭގައި ުމުއައްސަސ ގެ ުއޮޑިޓްކުރެވުނު އޮޅުވ ލުންތަކ އި
ުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.އެންމެހ ުހީނަރުކަންތައްތައްުއޮޑިޓު
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ުހޯދިފައިވ ކަމަށްުިމުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކި
 ބޫލުކުރަމެވެ.ޤައޮފީހުންު

ުއެޑްވަރސްުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުު

ޚިލ ފުވެފައިވުންުޓިންގބަޔ ންކުރުމުގައިުކޭޝްުއެކައުންުޚަރަދުތައްު .1  ުގެުއުޞޫލު 

ު ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުހިމެނ2017ުުޭމިނިސްޓްރީ ުތެރޭގައި ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮު އެުއަހަރުގެުތެރޭގައިުހަމައެކަނިުށްފައިވަނީު"ފައިސު 

ުބުކްގަިއު ުކޭޝް ުހުއްދަދީ ުކުރުމަށް ުޚަރަދެއް ުއެ ުނުވަތަ ުހެދިފައިވ  ުޓްރ ންސްފަރ ުބޭންކް ުނުވަތަ ުދައްކ ފައިވ ، ފައިސ 
ުގޮތުގައިު"ފައ2017ުިުުޚަރަދުތަކެއްުނޫނެވެ.ުމިގޮތުން،ރިކޯޑުކޮށްފައިވ  ުޚަރަދުގެ ުތެރޭގައިުހިނގި ސ ުލިބުނުުވަނަުއަހަރުގެ

ޚަރަދުތަކ އިުޕަބްލިކްބަޔ ންކޮށްފައިުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިު ސިސްޓަމުގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުުއެކައުންޓިންގުވު 
ުރަދުތައްުދިމ ނުވެއެވެ.ުޚަ

ުހިމެނޭުމިނިސްޓްރީގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުބަޔ ން"ގައިުުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު "ފައިސ 
ވަނ2016ުުަ،ުޚަރަދ އިުފައިސ ުދައްކ ފައިވ ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުއެުއަހަރުގެުތެރޭގައ2017ުުިބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުންު

2017ުުކ ފައިވ ުޚަރަދ އެކުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުފައިސ ުދައ2017ުްޓުންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކުގެުތެރެއިންުއަހަރުގެުބަޖެ
ރުފިޔ އެވެ.197,652,077ުުުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުގެުޖުމުލައަކީުމިނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބަޖެޓުންުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައި

ުއަހަރ 2016ުުުމިނިސްޓްރީގެު،ނަމަވެސް ުވަނަ ުއަހަރުގ2017ުެއި ުބަޖެޓުންކޮުުވަނަ ުއަހަރުގ2017ުުެުންސޮލިޑޭޓެޑް ވަނަ
ުކޮު ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުުށްފައިވ ތެރޭގައި ުޕަބްލިކް ުގޮތުގައި ުޚަރަދުގެ ުުއިގަޖުމުލަ 211,593,586ުރިކޯޑުކޮށްފައިވަނީ
ުރިކޯޑުކޮށް، އެހެންކަމުން ރުފިޔ އެވެ. ުސިސްޓަމުގައި ުއެކައުންޓިންގ ުޕަބްލިކް ުޚަރަދުކަމަށް ުކޮށްފައިވ  ފައިވ ުމިނިސްޓްރީން

މަދުންުމިނިސްޓްރީގ13,941,509ުެށްވުރެުޢަދަދަ ޚަރަދުތައްުޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓ2017ުެުރުފިޔު 
ުުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިުދެު ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައ2017ުުިރިކޮންސައިލްކޮށްުތަފ ތުުއައިުސަބަބުުހ މަކޮށްފައިުނުވ ތީުުޢަދަދުއެހެންކަމުނުް،
ުސައްޙަކަންުކަށަވަރުނުވެއެވެ.ުޚަރަދުތަކުގެފައިވ ުހިމަނ 

ބައެއްުޚަރަދުތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިނުވުންުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިު .2 ުކޮށްފައިވު 

ރޑްުއެކައުންޓިންގުެސކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަނޭޝަނަލް" ުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް:ުސްޓޭންޑަ
ުގައި"ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ "ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(bު)ުގ1.3.12ުެުގެ"އެކައުންޓިންގުއޮފް

ުއެުއަދިުޖުމުލަ،ުފައިސ ގެުޚަރަދުކުރެވުނުު ުއިދ ރ އަކަށްުުނުވަތަުުމުއައްސަސ އަކަށްުއެުގޮތް،ުބެހިގެންދ ުބައިތަކަށްުކިޚަރަދު
ު.ކަމަށެވެުދައްކަންވ ނެުުގޮތަށް،ުއެކަށީގެންވ 

ުއިދ ރ ތަކުންުއިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދިޔަޓ ވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަނ2017ުްނަމަވެސްު،
ު ުުޚަރަދުތައްުބައެއްުކޮށްފައިވ  ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑ2017ުްމިނިސްޓްރީ ުއަހަރުގެ މ ލީުުވަނަ
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ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭު ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވެު"ފައިސު  ބިދޭސީންގެުއެވެު.ބަޔ ންު" މިގޮތުނުް،
ރުފިޔ ު"ފައިސ 121,927,836ުުއެމްޕްލޯއިމަންޓްުއޭޖެންސީތަކުގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ އިންުދޫކުރެވުނުު ،ޑިޕޮސިޓްުފައިސ ުއ އި

ުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ފައިސ ގެުުދޫކުރެވުނުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިު

ުޑިވެލޮޕްމަންޓ ު،އެހެންކަމުން ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުހިނގަމުންދިޔަމިނިސްޓްރީ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުއެ ުުއި 2017ުއިދ ރ ތަކުން
ުހޭދަކޮށްފަ ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުފައިސ ގެވަނަ ުުއިވ  ުބަޔ ންތައްުުރުފިޔ 121,927,836ުތެރެއިން ުމ ލީ ނުހިމަނ 

ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ުހިމަނ ފައިނުވުންުުފުރިހަމައަށްުުބަޔ ންތަކުގައިުުމ ލީުުހިސ ބުުުލިބުނުުފައިސ ގެު .3

ރޑްުއެކައުންޓިންގުެސކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަނޭޝަނަލް" ުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް:ުސްޓޭންޑަ
ުގައިު"ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ "ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(a)ުގ1.3.12ުެުގެ"އެކައުންޓިންގުއޮފް

ުފައިސ ުއަދިުޖުމުލަ،ުފައިސ ގެުލިބުނު ުއިދ ރ އަކަށްުުނުވަތަުުމުއައްސަސ އަކަށްުއެުުގޮތް،ުބެހިގެންދ ުބައިތަކަށްުުއެކިުލިބުނު
ު.ކަމަށެވެުދައްކަންވ ނެުުގޮތަށް،ުއެކަށީގެންވ 

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެނަމަވެސް،ު
ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުއެންމެހައި ުލިބުނު ުއަހަރު ުއެ ުގައި ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފުރިހަމައަށްު"ފައިސ 

މިގޮތުން ޕަބްލިކްު، އ މްދަނީުރިޕޯޓުތަކ އިމިނިސްޓްރީއ އިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދިޔަުއިދ ރ ތަކުގެު، ހިމަނ ފައިުނުވެއެވެު.
ގޮތުން ވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވަނ2017ުުީުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކު 

116,071,042ުު ުހިމެނ2017ުުޭރުފިޔ އެވެ.ުނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
އަހަރުުތެރޭގައިުލިބުނުުޖުު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިު، މުލަުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު"ފައިސު 

މިއީުއ މްދަނީގެުރިޕޯޓުތަކ އިުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމ112,258,719ުު ައޅ ުުޢަދަދ ގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވު ރުފިޔ އެވެު.
ުކެވެ.ޢަދަދެރުފިޔ ުމަދ3,812,323ުުުބަލ އިރުު

ުތަފ ތުު ުރިކޮންސައިލްކޮށް ުތަފ ތުތައް ުމި ުމ ލީުުއެހެންކަމުން، ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުނުވ ތީ ުހ މަކޮށްފައި ުސަބަބު އައި
ުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ޢަދަދުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިވ ު

އ އިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދިޔަުވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރ2017ުީއިސްވެުބަޔ ންކުރެވުނުުކަންތައްތަކުގެުއިތުރުން،ު
ުއި ުގޮތުެގުުމިގްރޭޝަނުންމޯލްޑިވްސް ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުހިސ ބު، ުފައިސ ގެ ުއެހެނިހެން ބަލައިގެންފައިވ 

384,536,468ުބަޔ ން"ުގައިުފުރިހަމައަށްުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުން،ުއެހެނިހެންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވ ުޖުމުލަު
ުހޭދަކުރެވުނުު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުރުފިޔ  ުނުވެއެވެ. ުހިމަނ ފައި ުގައި ުބަޔ ން" ުުގޮތުގެ ުމި ުބަުޢަދަދުއަދި ޔ ނުގަިއުމ ލީ

ހެނިހެންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުލިބުނުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު އެހ މަކޮށްފައިުނެތުމުންުމ ލީުބަޔ ނުގައިުުހިމަނ ފައިުނުވ ުސަބަބު
ުގެުޞައްަޙކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ުޢަދަދު
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އިުޕަބްލިކްުޢަދަދ ުބަޔ ންތަކުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުލީުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުމ ުބޭންކްުޕަބްލިކްު .4
ުތަފ ތުވުންުުޢަދަދުުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރިކަމަށްުރިކޯޑުކޮށްފައިވު ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިު

ުޑިވެލޮޕްމަން ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުޓްމިނިސްޓްރީ 2017ުުގެ ު"ފައިސު ވަނަ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް އަހަރުގެ
ުބަޔ ން"ުގަު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުފައިސ ުލިބުނު ުއ މްދަނީ ުޕަބްލިކްުއި،ުބަލައިގަތް ުތެރެއިން ުފައިސ ގެ ުއެހެނިހެން އ އި

112,238,169ުލީުބަޔ ންތަކުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރެވުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިު
ުރުފިޔ  ުއެކައުންޓިންގުު،ނަމަވެސްއެވެ. ުޕަބްލިކް ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުޖަމ ކުރި ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުތެރޭގައި އަހަރު

ުރެސިސްޓަމު ުއެހެންކަމުނ357,155,438ުްުކޮށްފައިވަނީކޯޑުގައި ުގޮތ އިު،ރުފިޔ އެވެ. ުލިބުނު ުގޮތުގެުު"ފައިސ  ހޭދަކުރެވުނު
ުގޮތުގައިޕަުބަޔ ން"ގައި ުފައިސ ގެ ުޖަމ ކުރެވުނު ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުބަޔ ންުބްލިކް ުއެކައުންޓިންގުޢަދަދަކޮށްފައިވ  ުޕަބްލިކް ކީ
ުޕަުގައިސިސްޓަމު ުރިކޯޑުކޮށްފައިވ  ުޖަމ ކުރިކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޢަދަދަބްލިކް ުމަުދ244,917,269ުުށްވުރެ ރުފިޔ 

ުކެވެ.ޢަދަދެ

ުދެ، ވީމ  ުުޢަދަދުުމި ުތަފ ތު ުނުވ ތީ،ރިކޮންސައިލްކޮށް ުހ މަކޮށްފައި ުސަބަބު ުއ މްދަނީުއައި ުބަލައިގަތް ުގޮތުގައި ެގުފައިސ ގެ
ުުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ޢަދަދުފައިސ ގެުުނުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުބަޔ ުލީމ މ ކުރިކަމަށްުތެރެއިންުބޭންކަށްުޖަ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވުންުުހިސ ބުތައްުުޞައްޙަނޫންުުބަޔ ންކުރުމުގައިު(ުކޮމްޕެރެޓިވްސްު)ކުރީުއަހަރުގެުހިސ ބުތައްު .5

ު ުގެ ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ 1.4.16ުު"ފައިނޭންޝަލް ުމިުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ރޑްގައިުއެހެންުގޮތަކަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވ ނަ މަ،ުކުރީުއަހަރުގެުހިސ ބުތައްު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް(ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުސްޓޭންޑަ

ުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.ު
ުމިނިސްޓްރީގެުއި،ތަކ މ ލީުބަޔ ންުޓެޑްވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑ2016ުޭގެުޓުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަން، ނަމަވެސް
ހިސ ބުތަކ އިުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ތަކުބަޔ ންމ ލީުުޓެޑްކޮންސޮލިޑޭވަނަުއަހަރުގ2017ުުެ
ުު.ވެއެވެތަފ ތުުކިޔ އިރުއަޅ ު

ު ުޑިވެލޮޕްމަންއެހެންކަމުން، ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުޓުމިނިސްޓްރީ ުކޮންސޮލިޑ2016ުޭގެ ުއަހަރުގެ ުބަޔ ންުޓެޑްވަނަ ުއި،ތަކ މ ީލ
ކޮންސޮލިޑޭެޓްޑުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ތަކުބަޔ ންުމ ލީުުޓެޑްކޮންސޮލިޑޭވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުމިނިސްޓްރީގެު

ު ުއަޅ  ުމ ވ ތަފ ތުުކިޔ އިރުުހިސ ބުތަކ އި ުތަފ ތުވ ުސަބަބު ުއ އި،ުމި ުތީ ުނޯޓްތަކުގައި ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ އި ުނުވ ުލީ ތީުހ މަކޮށްފައި
ނޑައަޅ ފައިވ ުފްރޭމްވޯރކ އިުޔ ރުބަޔ ންތައްުތައްުލީމ މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީު ުނެވެ.ށްުނޫުކަުއެއްގޮތަުކުރުމަށްުކަ

2017ުއިުޢަދަދ ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއ2016ުުަ .6
ުއިުތަފ ތުވުންުޢަދަދ ުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ު ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ު"ފައިސު 2017ުމިނިސްޓްރީ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
2016ުު،އިޢަދަދ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު އަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ު،ނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވު

ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ުގޮތުގައި، ވަނަ ުފައިސ ގެ ުހުރި ުނިމުނުއިރު ުުއަހަރު ުއިުޢަދަދ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ުތަފ ތުވެއެވެ.
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ު 2016ުުމިގޮތުން، ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުގޮުތގެުމ ލީ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި
ުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައ2016ުުި، ބަޔ ން"ގެު"ޕަބްލިކްުއަދިުއެހެނިހެންުބޭންކްުއެކައުންޓް"ުކޮލަމްގައި

ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރ2016ުުިުރުފިޔ އެވެ.ުއަދިު"ލިބޭުއެހީ/ޚަރަދު"ުކޮލަމްގައ2,292,193ުިުކީޢަދަދަބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުރުފިޔ ުއެވެ.31,274,722ުުކީޢަދަދަބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުފައިސ ގެުގޮތުގައި

ުގޮތ އ2017ުުިނަމަވެސް،ު ުލިބުނު ުހިމެނޭު"ފައިސ  ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ުގޮުތގެުވަނަ ހޭދަކުރެވުނު
)ކުރީުއަހަރުގެުބ ކީ(ުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުުވަނ2017ުަ، ބަޔ ން"ުގެުމަތީގައިުދެންނެވުނުުކޮލަމްތަކުގައި

ުބަޔ ންތަކަށްުލީހިނގަމުންދ ުއަހަރުގެުމ ފައިސ ުުއްުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ުއަދިުކުރީުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިޢަދަދެުއެއްވެސްު
ސަބަބުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓުތަކުގައިުހ މަކޮށްފައިުނުވެއެވެ. ުގެނެސްފައިނުވު 

ކަމަށްުތްނެުުއެއްސ ގެުގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސ ފައިުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުުވަނ2017ުަބަޔ ންތަކުގައިުުލީއެހެންކަމުންުމ ު
ުނުވެއެވެ.ުކޮށްފައިުވުމުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުބަޔ ން

ކީުޞައްޙަުޢަދަދަުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިުގޮތުގައިުމ ލީުބަޔ ނުުހުރިުފައިސ ގެުުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2017ުުު .7
 ކަމަށްުނުވުންުޢަދަދުު

ރޑްުއެކައުންޓިންުުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުބޭިސސްުކޭޝްުދަުުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް"ުސްޓޭންޑަ
ުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ު(cމ އްދ ގެު)ުވަނ1.3.12ުަުގެ"ުއެކައުންޓިންގުއޮފް

ު.ކަމަށެވެުބަޔ ންކުރަންވ ނެުުޢަދަދުުފައިސ ގެުހުރިުނިމުނުއިރުުއަހަރުުއ އިުފައިސ ުހުރިުުފެށުނުއިރުުުއަހަރުުުބަޔ ނުގައި

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުވަނަުއަހަރުގ2017ުުެގެުޓުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންނަމަވެސް،ު
ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުއެ ުގައި ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުު"ފައިސ  ުބ ކީ ުސައްޙަ ުފައިސ ގެ ުޢަދަދުުހުރި

ުުއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިނުވެ

ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމ )ހ(ު އަހަރުުނިމުނުއިރުުުން،ބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުުޕޯޓުތަކ އި،ތިޖޫރީުރިުު،އިމިގޮތުން،ުޕަބްލިކް
ދައްކ އިރ89,835,714ުުހުރިުފައިސ ގެުބ ކީގެުގޮތުގައިު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުވަނަުއަހަރުުފެށުނުއިރ2017ުުުު،ރުފިޔު 

ލިބުނުުުއިދ ރ ތަކަށްުހުރިުފައިސ އ އިުއަހަރުތެރޭގައިުދިޔަުއިދ ރ ތަކުގައިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި،ުއެ
ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެު" ރަދުކޮށްފައިވ ކަމަށްޚަުރުފިޔ 182,417ުށްވުރެުއިތުރަށްުޢަދަދަފައިސ ގެުޖުމުަލު

ުުގައިުދައްކ ފައިވެއެވެ."ޕަބްލިކްުއަދިުއެހެނިހެންުބޭންކްުއ/ކ"ުކޮލަމް"ުގެުބަޔ ން

ޢަުއެހެންކަމުން، ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ކަމަށްުރިކޯޑުތަކުންުދައްކު  ދަދ އި،ު"ފައިސު 
ސަބަބުުމ ލީުުދަދުުތަފ ތުވ ތީުއ އި،ުމިުތަފ ތުވ ުސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޢަބަޔ ން"ުގައިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައި

ކޭްޝުުކީޢަދަދަގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުުގެފައިސ ުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިޅޭުނޯޓުތަކުގައިުހ މަކޮށްފައިނުވ ތީުބަޔ ންތަކ އިުގު
ުއްކަންުކަށަވަރުނުވެއެވެ.ުޢަދަދެބޭސިސްުއެކައުންޓ އިުއެއްގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

މިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންުދިޔަުޓްރ ންސްޕޯޓްުޓ އިުއެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަން)ށ(ުމީގެުއިތުރުން،ު
ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުުއޮތޯރިޓީއަށް ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުފައިސ ގެ 2017ުުލިބިފައިވ  ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ރުފިޔ 38,281,791ުުވަނަ
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ުދައްކަުހުރިކަމަށް ުރިކޯޑުތަކުން ުއޮތޯރިޓީގެ ުޓްރ ންސްޕޯޓް ުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުނަމަވެސްއެވެމިނިސްޓްރީ . ،

ުބަޔ ން"ުގެު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މިނިސްޓްރީގެ
ުއެހީ/ޚަރަދު" ުކޮލަމްު"ލިބޭ ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުފައިސ އިން ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުއެހީގެ ުގައި، ުބ ކީ ގޮތުގައިުުފައިސ ގެހުރި

ުބަޔ ންކޮށްފައި ުު،އެހެންކަމުންުރުފިޔ އެވެ.36,703,318ުވަނީ ުފައިސ އިން ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުއެހީގެ އަހަުރުޚަރަދުކުރުމަށްފަހު
ބަޔ ންތަކުގައިުުލީމ ުންުރުފިޔ ުމަދ1,578,473ުުގޮތުގައިުރިކޯޑުތަކުންުދައްކ ުޢަދަދަށްވުރެުފައިސ ގެުހުރިުބ ކީުނިމުނުއިރުު
ުުއެވެ.ހިމަނ ފައިވެ

ުފައިސ އިންުުލިބުނުުުގޮތުގައިުުރިކޮންސައިލްކޮށްުތަފ ތުުއައިުސަބަބުުހ މަކޮށްފައިުނުވ ތީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެހީގެމިުދެުޢަދަދުު
ޢަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ުފައިސ ގެުބ ކީުހުރިުުނިމުނުއިރުުއަހަރު ުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކ އިުޕަބްލިކްުއެުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުު،"ފ ސްކުރެވުނުުބަޖެޓ އި .8
ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކ އިުތަފ ތުވުންު

ުހިމަނައިގެންުުޚަރަދުތައްުުކޮށްފައިވ ުބަޖެޓުންކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުުއަހަރުގެުވަނ2017ުަުގެޑިވެލޮޕްމަންޓުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީ
ުމިނިސްޓްރީގެު،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ު ުހިމެނ2017ުޭުއެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ުފ ސްކުރެވުނު"ު،ވަނަ

ުގައިބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްޕަުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކ އިު"ބަޔ ންުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުއެުުބަޖެޓ އި
ުއްުތަފ ތުވެއެވެ.ުޚަރަދުތަުރިކޯޑުކޮށްފައިވ 

ކޮންސޮލިޭޑެޓްޑުުއަހަރުގެުުވަނ2017ުަުމިނިސްޓްރީގެގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކ ގޮތުންުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްުމިގޮތުން،
ުރުފިޔ އެވ202,248,843ުެުޖުމުލައަކީުޚަރަދުތަކުގެުކޮށްފައިވ ުބަޖެޓުން ުމ ީލުުނަމަވެސް،. ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މިނިސްޓްރީގެ

ުގޮތުގައިުުޚަރަދުގެުހިނގިުބަޖެޓުންުގައި"ބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުުއެުުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެވުނު"ބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭު
ުރުފިޔ އެވ198,171,195ުެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުސިސްޓަމްުމިއީ. ުއެކައުންޓިންގ ުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުޕަބްލިކް ުވުރެދަށްޢަދަުގައި

ު.ކެވެޢަދަދެުުމަދުުރުފިޔ 4,077,648ު

ުމިު ު އެހެންކަމުން ުނޯޓުތަކުގައިުުޢަދަދުދެ ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ އި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުސަބަބު ުއައި ުތަފ ތު ރިކޮންސައިލްކޮށް
ޚަރަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުުގައިު"ބަޔ ންުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ހ މަކޮށްފައިުނުވ ތީު ހިމަނ ފައިވު 

ުކަށަވަރުުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.

އި،ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުންުޢަދަދ ުފައިނަލްުބަޖެޓްގެުގޮތުގައިުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްއިންުދައްކު  .9
ުއިުތަފ ތުވުންުޢަދަދ ުދައްކު 

ުުއަހަރުގެުވަނ2017ުުަުގެޑިވެލޮޕްމަންޓްުއިކޮނޮމިކްުުއޮފްުުމިނިސްޓްރީު ޕަބްލިކްުުގޮތުގައިުބަޖެޓުގެުުފައިނަލްކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ުއުންޓިންގުސިސްޓަމްއެކަ ުރިކޯޑުތަކުން ުގެ ުު،ތަކ އިޢަދަދުދައްކ  ުފައިނަލްުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުބަޔ ނުގައިުމ ލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ުއެކައުންޓިންގުމިގޮތުން،ުވެއެވެ.ތަފ ތުުދެމެދުުތަކ އިޢަދަދުުޓްގެބަޖެ ުއަހަުރގެުުވަނ2017ުުަު،ގައިސިސްޓަމްުޕަބްލިކް

ުބަޔ ންތަކުގައިުމ ލީރިކޯޑުކޮށްފައިވ އިރު،ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުުރުފިޔ 216,569,446ުުގޮތުގައިުުބަޖެޓުގެުުފައިނަލްކޮންސޮލިޑޭޓެޑްު
ުރުފިޔ އެވ212,275,910ުެުކީޢަދަދަުޖުމުލަުބަޖެޓުގެުފައިނަލްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު ުުއެހެންކަމުން،. ުމ ލީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
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ުުބަޔ ންތަކުގައި ުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުޕަބްލިްކުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްުކީޢަދަދަބަޔ ންކޮށްފައިވ  4,293,536ުުށްވުރެޢަދަދަުގައި
ުކެވެ.ޢަދަދެުމަދުުރުފިޔ 

ުު،އެހެންކަމުން ުދެ ުނުވ ތީުޢަދަދުމި ުހ މަކޮށްފައި ުސަބަބު ުއައި ުތަފ ތު ުު،ރިކޮންސައިލްކޮށް ުބަޔ ނުގައިުުމ ލީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ޢަދަދުުޓްގެުބަޖެުފައިނަލްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

 އެޑްވަރސްުއޮޕީނިއަންު

ގެުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައިު، އިންު)1)"އެޑްވަރސްުއޮޕީނިއަނެއްުދެވުނުުސަބަބުު" މައްސަލަތަުކެގުު(9ު( އަށްުފ ހަގަކޮށްފައިވު 
ގައިުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެްޑ2017ުުޑިސެންބަރ31ުުުުގެއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީުއޮފްުސަބަބުން،ު

ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުބަޔ ން"ުއ އިުު،މ ލީ ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ުބަޖެޓުންު"ފައިސ  ުއެ ުބަޖެޓ އި "ފ ސްކުރެވުނު
ނޑުުގޮތެއްގައި،ުނޯޓުތަކަކީުމަުުތަފްޞީލުުމިުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުއ އިު 2017ުޑިސެމްަބރ31ުުުއިގަ

ތަކަށްުއިދ ރ ުމުންދިޔަނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގައަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ އިުއެުމިު
ތެދުވެރިކަމ އެކުުޙަޤީޤަތ ުު،ބ ކީހުރިުފައިސ އަހަރުގެުނިޔަލަށްުުލިބުނުުފައިސ ުއ އިުއެުފައިސ އިންުކުރެވުނުުޚަރަދ އި،ުމ ލީ

ު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްު ރޑް ުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގްުސްޓޭންޑަ ުޕަބްލިކް ުދައްކުވައިދޭ،ު"އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއްގޮތަށް
ބަޔ ންތަކެއްނޫު  ުނެވެ.ރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"ުއ ުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރެވިފައިވު 

އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު ޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 
ރިޕޯޓްު ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުއޮފްު ުމިނިސްޓްރީ ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެު

ގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮ މިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމު 
މަސްއޫލިއްޔަތުގެުއިތުރުން އަދ ކުރަންޖެހޭކަމަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ޚަރަދުުކުރުމުގައިުއެުއަހަރަކަށްުރައްޔިތުންގެުު،ވެރިޔު 

ުއެމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގު އ އިމަޖިލީހުންުފ ްސކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓް
ުޚަރަދުކުރުމަށްުުއިދ ރ ތްތަކުގެ ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮަތށް، ުޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް

ުޚަރަދުކުރުމ އި ުތެރޭގައި ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުޤ ނޫު،ކަ ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިންގ  ުކަންކަން ނ އިުމ ލީ
އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުު،ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިު

ުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު  
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ުލިއްޔަތުުއޫުޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޮ

ު ުއޮޑިޓަރ ުސައްޙަކަމ މެދު ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުމިނިސްޓްރީކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއިތުރުން ުބަޔ ންކުރުމުގެ ުދެކޭގޮތް ުއޮފްުޖެނެރަލް
ުޑިވެލޮޕްމަންޓ  ުއިދ ރ ތްތަކުއިކޮނޮމިކް ުހިނގ  ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުއެ ުއަހަރަށްުއި ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދު ުބަޖެޓުން ގެ

ުއޮ ުމިނިސްޓްރީ ުމަޖިލީހުން ުޑިވެލޮޕްމަންޓ ރައްޔިތުންގެ ުއިކޮނޮމިކް ުދަފް ުއެމިނިސްޓްރީގެ ުއިދ ރ ތްތަކަުއި ުހިނގ  ުށްުށުން
މިނިސްޓްރީ އިދ ރ ތްތަކުުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ ފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ އިުއެއްގޮތަށްު، ގެުއިުއެމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގު 

ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްު މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަ ކަ
ގެުމ ލީުކަންކަންުހިނގ ުއިދ ރ ތްތަކުުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންއިުއެުތެރޭގައިތޯއ އި،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ 

ބަލަހައްޓ ފައިވަނީުޤ ނޫނުުނަންބަރުު އ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އ3/2006ުިހިންގު  ު،ދ އި)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު(
ުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަކީުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ު ުމިނިސްޓްރީ ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުޑިވެލޮޕްމަންޓ މި ުއިކޮނޮމިކް ުއިދ ރ ތަކުގެއޮފް ުހިނގ  ުދަށުން ުއެމިނިސްޓްރީގެ ުއި
މަޤުސަދުތައްުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު ުބަޖެޓްގެުދުކޮށްފައިވަނީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުފ ސްކޮށްދެއްވިބަޖެޓުންުޚަރަ

ހެކިުހޯދުމުގެުޮގތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުގެުތެރޭގައިުޤ ނޫނުުނަންބަުރު
ވ އިދ އިުޚިލ ފަށްުޢަަމލުކޮށްފައިުވުމުގެުފުރުޞަތުުގަ(ުއ އިުދައުލަތުގެުމ ިލއްޔަތުގެުއްޔަތުގެުޤ ނޫނު)ދައުލަތުގެުމ ލ3/2006ުި

 އޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ު ުނަންބަރު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 3/2006ުޤ ނޫނު ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއ އި ުޤ ނޫނު( ުމ ލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ
ުމިއޮފީހުންު ުހޯދިފައިވ ކަމަށް ުހެކި ުއެކަށީގެންވ  ުމިންވަރަށް ުބޭނުންވ  ުބަޔ ންކުރުމަށް ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް މިންވަރ މެދު

ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.ު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ު ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްތައްު

ލޯންތަކުގެުހިސ ބުތަކ އިުލިޔެކިއުންތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .1 ުމިނިސްޓްރީންުދޫކޮށްފައިވު 

ގެުު(R-20/2017)އިުފައިސ ގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުމުދަލ ުދައުލަތުގެ
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައްުއިދ ރީުބޭނުންތަކަށ އި،12.01ުު

ުތަރު ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުޤަނޫނީުއޮޑިޓަރުންނަށް ުއަދި ުބަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ. ުރައްކ ތެރިތަނެއްގައި ުއެކު ުރައްކ ތެރިކަމ އި ތީބުން
ުކޯޓަށްު،މައްސަލައެއްޖެހިއްޖެނަމަ ުގޮތުގައި ުުހެއްކެއްގެ ުމިގަވ އިދުގެ ުބެހެއްޓުމަށް ުރިކޯޑުތައް ުގޮތަކަށް 12.02ުހުށަހެޅޭނެފަދަ

މުއްދަތުުހަމަވަން ނޑައަޅ ފައިވު  ދައުލަތުގެުރިކޯޑުތައްުވަނަުމ އްދ ގައިުކަ މީގެުއިތުރުންު، ދެންުލިޔުންތައްުބަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެު.
ެގުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤ ނޫނު(2011/16ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުދަތުގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުއްބަލަހައްޓަންޖެހޭުމު

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުއެނޫންުގޮތަކަށްުޤ25ުަ ނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ުއުމީުއަރުޝީފުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުކަ
ު ުންސަވީސް)ފ25ުަމީލ ދީ ުވަންދެން ުއަހަރު ުރައްކ ތެރިކަމ އެކުު( ުމުއައްސަސ އެއްގައި ުއެ ުތަކެތި ުލިޔެކިއުމ އި

ު.ބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ
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ުއަދިުރިކޯޑުތައްުބަލަހައްޓަންޖެހޭުމުއްދަތުގައިުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ގެުހިސ ުބތަކުގެުރިކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމ އި ވެސް،ނަމަ
ުމިގޮތުްނ،ުުބެލެހެއްޓުމުގައި ުޢަމަލުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ުމިނިސްޓްރީން ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ އި ުޤ ނޫނ އި އިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު

ުރުފިޔު 19,851,517ުުވަނަުއަހަރ2018ުުުލޯންުސްކީމްތަކުގެުދަށުންުހިންގިުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުން
ުމެދުވެރިކޮށް ުއޮފްުމޯލްޑިވްސް ުބޭންކްުމެދުވެރިކޮށްުއެކިފަރ ތްތަކަށްުބޭންކް ުއެދޫކޮށްފައިވ ކަން ު،ނގެންުއޮތްއިރުުބެލިބެލުމުން

މިުލިޔެކިއުންތައްުޤ ނޫނ އިުފޯރުކޮށްދެވިފައިުނުވ ތީުުމިނިސްޓްރީންުހަށްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިއޮފީއްުންތައުލޯނުތަކ އިުގުޅޭުލިޔެކިުމި
ތެރޭގައިުހިމެނެނީުގެޓްސެޓްުލޯންުުުލިޔެކިއުންތަކުގެކަށަވަރުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ުމިގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިވ ކަންު

އަދިުކަނބަލުންގެުލޯންުސްކީމުގެުދަށުންު ފަސޭހަުމަދަދުުލޯންުސްކީމ އިު، އެސް.އެމް.އީުލޯންުސްކީމ އުި، ދޫކޮށްފައިވު ސްކީމ އިު،
ލޯންުދޫކުރެވުުނުު،ގެުމަޢުލޫމ ތ އިއުޞޫލްތަކ އި،ުލޯނަށްުއެދިުހުށަހެޅިުފަރ ތްތަކުު،ކުރުމަށްުބޭނުންކުރިުހަމަތަކ އިލޯނުތައްުދޫ
ުއަދިުމިނޫންވެސްުމިކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުލިޔެކިޔުންތަކެވެ.ުުގެުމަޢުލޫމ ތ އިފަރ ތްތަކު

19,851,517ުުދޫކޮށްފައިވ ުގެުގޮތުގައިވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުއެކިއެކިުފަރ ތްތަކަށްުލޯނ2017ުުުންމިނިސްޓްރީުއެހެންކަމުން،
ުު.ންުކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެކައްުފަރ ތްތަކަުވ ދޫކޮށްފައިވަނީުލޯނަށްުއެންމެުހައްޤުރުފިޔ ު

ު ުއިތުރުން ުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީމީގެ ުއަހަރުގ2017ުެޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ުަބޔ ންތަކުގައިުމ ލީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުވަނަ
ުއެހެންކަމުން،ރުފިޔ 27,000,000ުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދޫކުރިކަމަށްުުއެކިފަރ ތްތަކަށްުުގޮތުގައިުުލޯނުގެުމިނިސްޓްރީންު ުއެވެ.

ުއަދަދ އި ުހޯދިފައިވ  ުދޫކުރިކަމަށް ުގޮތުގައި ުލޯނުގެ ުމެދުވެރިކޮށް ުމޯލްޑިވްސް ުއޮފް ުކުގައިުބަޔ ންތަުމ ލީުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބޭންކް
ުތަފ ތުވ ތީ ުއަދަދު ުުފައިވ ދައްކ ުދޫކުރިކަމަށްުުއެކިފަރ ތްތަކަށްުުގޮތުގައިުުލޯނުގެުމިނިސްޓްރީންުުދައްކ ފައިވ  ޞައްޙަުއަދަދަކީ
ުއަދަދުކަންުކަށަވަރުނުވެއެވެ.

ުހިމަނ ފައިނުވުންުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިންުނުލިބިވ ުފައިސ ގެުހިސ ބުުމ ލީުބަޔ ނުގައިުފުރިހަމައަށްު .2

ުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުދައުލަތުގ15.02ުުެގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ
ުވަނ15ުުަުމަހުގެުމ ރިޗުުއަހަރުގެުހިނގ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީުއެއޮފީހެއްގެުނިމުމުން،ުއަހަރުުއޮފީސްތަކުން

ުއ މްދަނީއ އިުއަދިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ނުގައިުލިބެންޖެހޭު.ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެުށްފިނޭންސަުއޮފްުމިނިސްޓްރީުުނިޔަލަށްުދުވަހުގެ
ުުތަފްޞީލުުފައިސ ގެުނުލިބިހުރިުތެރެއިންުފައިސ ގެުލިބެންޖެހޭުުގޮތްގޮތުންުއެނޫންު ުއެމ އްދ ގެ ވަނ9ުުަހިމަނަންވ ނެކަމަށް

ުނަންބަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުނުލިބިުހުރ2017ުުިނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެު
މިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިސ ބުުފުރިހަމައަށްުހިމަނ ފައިުފައިސ ގެ މިގޮތުނުް، ު،މޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަނަށްުމުންދިޔަުހިނގަނުވެއެވުެ.
ުނިމ2017ުު ުއަހަރު ުވަނަ ުނުލިބ6,748,683ުިނުއިރު ުއިމިގްރޭޝަންުރުފިޔ  ުނިޒ މުގެުހުރިކަމަށް ުބެލެހެްއޓުމުގެ ުހިސ ބު ގެ

ުނުލިބިު ުބަޔ ން"ގައި ު"މިލްކިއްޔ ތުގެ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުރިކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ތެރޭގައި
ރުފިޔ އެވެ.1,680,730ުުހުރިުއ މްދަނީުއ އިުއެހެނިހެންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުއިމިގްރޭޝަނަށްުލިބެންޖެހޭު

ކީުމޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަންގެުރިކޯޑުތަކުގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުޢަދަދައެހެންކަމުންު"މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ން"ުގައިުހިމަނ ފައިވ ު
މޯލްިޑވްސްުއިމިގްރޭޝަނަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުއެކިުުއަދިުެކވެ.ޢަދަދެރުފިޔ ުމަދ5,067,954ުުުށްވުރެުޢަދަދަ
 ުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެއެވެ.ުށްުބެހިގެންދ ުގޮތްުފަސޭހައިންުދެނެގަނެވޭުގޮތަށްުހިސ ބުތައްކޯޑުތަކަ
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ލިބެންޖެހޭުފައިސ ެގުުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުރިކޯޑުތަކަށްުބަލ އިރު،ުއެުމިނިސްޓްރީއަށްުމިނިސްޓްރީމީގެުއިތުރުން،ު
ެދނެގަނެވިފަިއުުޢަދަދުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގ2017ުުެބަލަަހއްޓ ފައިުނުވ ތީ،ުމިނިސްޓްރީއަށްުުތަފްޞީލު
ުުނުވެއެވެ.

ުއ މްދަނީގެުރިޕޯޓްތައްުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގެުރިޕޯޓްތަކ އިުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިނުވުންު .3

ުހިނގަމުންދ ުުމ ލޭގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(ރ)ުމ އްދ ގެުވަނ5.16ުުަުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުމަހުގެުުވޭތުވެދިޔަުދިމ ކުރުމަށްޓަކައިުހިސ ބުުފައިސ ގެުޖަމ ކުރ ުއޮތޯރިޓީއަށްުމަނިޓަރީުުމޯލްޑިވްސްުއޮފީސްތަކުންުދައުލަތުގެ
ުނުވަތަުުފޮނުވުމުންުއޮފީސްތަކަށްުފިނޭންސްއިންުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރިންުދުވަހުގެުވަނަ(ު)ފަނަރ15ުަުމަހުގެުހިނގ ުހިސ ބު،
ުސްޓޭޓްމަންޓެއްުުރިކޮންސައިލްކޮށްުފޯރުކޮށްދިނުމުންުމަޢުލޫމ ތުުއެުމެދުވެރިކޮށްުސިސްޓަމްުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކް

ު.ކަމަށެވެުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެ

ުޓްރ ންސްޕޯޓްުމޯލްޑިވްސްުހިނގަމުންދިޔަުދަށުންުއެުމިނިސްޓްރީގެުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި،ުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުނަމަވެސް،
ުއ މްދަނީގެ ުރިކޯޑުތަކ އިުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުރިކޯޑްތަކ އިުއޮތޯރިޓީގެ ުރިކޮންސައިލްުމަހުންމަށްުުއަޅ ބަލައިުސިސްޓަމުގެ

ުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުއިސްވެުު،މިގޮތުން
ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގަިއުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިުނުވ ތީ،ުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމ އިުދެންނެވުނުުގޮތަށްު

ުކޯޑުު ުއ މްދަނީ ުޕޯސްޓްކުރަންޖެހޭ ުޕޯސްޓްކުރެވިފައިވ  ުކޯޑުތަކަށް ުއެހެން ުހިސ ބުތައ549,777ުުްުނޫން ުއަހަރުގެ ުއެ ރުފިޔ 
ހިސ ބުތަކަށްުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުުު،މިކަންުއިޞްލ ޙުކޮށްުއެހެންކަމުން،ނުވެއެވެ.ުުމިނިސްޓްރީއަށްުފ ހަގަކުރެވިފައިނިންމިއިރުު

މިނިސްޓްރީުުވައުޗަރތައްުޖަރނަލްުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުފޮނުވަންޖެހޭުވައުޗަރތައްުހަދ ުގެނައުމަށްޓަކައިުހަދަންޖެހޭުޖަރނަލް
ުއަށްުފޮނުވިފައިނުވެއެވެ.އޮފްުފިނޭންސްު

ުނިޒ މުތަކުންު ުބަލައިގަންނަ ުފައިސ  ުއޮތޯރިޓީގެ ުޓްރ ންސްޕޯޓް ުމޯލްޑިވްސް ުއިތުރުން، ުކަންތައްތަކުގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު އިސްވެ
23,616,862ުުއޮތޯރިޓީއަށްުުއެުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުުއެުުރިޕޯޓުތަކުގައިުއ މްދަނީުވަނަުއަހަރުގ2017ުުެނެގުނުު
ުރިކޯޑުކޮށްފައިވ އިރު،ލިބިފަިއވ ުރުފިޔ  ުއަހަުރު، ސިސްޓަމްގައިުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުކަމަށް ުއެ ުއޮތޯރިޓީއަށް ޓްރ ންސްޕޯޓް

ުރިކޯޑު ުލިބިފައިވ ކަމަށް ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުއެހެންކަމުން،ރުފިޔ 26,467,854ުކުރެވިފައިވަނީ ޕަބްލިކްުުއެވެ.
ސިސްޓަމްގެުރިކޯު ބަލައިގަންނަުކީުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެުޢަދަދަކޮށްފައިވު ޑުތަކުގައިުރިކޯޑުުއެކައުންޓިންުގ ނިޒ މުތަކުެގުފައިސު 

ުުކެވެ.ޢަދަދެުއިތުރުރުފިޔ 2,803,732ުުށްވުރެުޢަދަދަރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުތަކުގައިުރިކޯޑުތަކުގައިުނުވަތަުއ މްދަނީުރިޕޯޓު

މަތީގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުކަންތައްތަކަކީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި،ުމޯލްޑިވްސްުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެު
ރިކޯޑުތަކ އިުދެމެދެުމަހުންމަހަްށުސިސްޓަމްގެުުއެކައުންޓިންގުރިކޯޑުތަކ އިުޕަބްލިކްުުފައިސ ުބަލައިގަންނަުނިޒ މުތަކުންުނެގުނު

މައްސަލަތަކެކެވެ. ުރިކޮންސައިލްުނުކުރުމުގެުސަބަބުންުދިމ ވެފައިވު 

ު       ނުވުންުކައުންޓްުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިުބޭންކްުއެކައުންޓްުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އިުއެު .4

ގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) މޯުވަނަުމ އްދ ގ5.16ުެު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު، ލްޑިވްސްުމަނިޓަރީު)ހު(
ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުއެހެންވެސް ުނުވަތަ ުިހސ ުބުުއޮތޯރިޓީއަށް ުފައިސ ގެ ުއެ ުއޮފީހަކުން ުޖަމ ކުރި ުފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ،ުއެ
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ުހިސ ބުތައްުުބަލަހައްޓައި، ުކޮމްޕިއުޓަރުޝީޓުގައި ުނުވަތަ ުލިޔެގެން ުފޮތުގައި ުބ ކީ ުހިސ ބުތައްުއެކައުންޓު ުއެ ުހިމަނައިގެން،
MG/RV05ުްުކަމަށެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީގެންދަންވ ނެުުގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުބަލަހައްޓަމުނ ،

ކު ބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްުންމެުމަހެއްުނިމުމުންުމިުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއެކައުންޓުންުދައްކ ކޮ
ުހިސ ބުތަކެއްކަން ުރަނގަޅު ުގެނުވައިުުބ ކީއަކީ ުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުބޭންކް ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުކޮންމެ ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ުކަމަށެވެ.ރުުކުރަންވ ނެރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ 

ސެޓްުލޯނުުދޫކުރުމަށްުބޭންކްުއޮފްުނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުގެުއެސް.އެމް.އީުލޯނ އިުއ އިުގެޓް
ުނުވެއެވެ.ު ުގެންގޮސްފައި ުކުރަމުން ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި، ުހިސ ބުތައް ުއެކައުންޓްގެ ުެދ ުހުޅުވ ފައިވ  މޯލްޑިވްސްގައި

ުއެކައުންޓް ުލޯން ުއެސް.އެމް.އީ ު)ބީ.އެމް.އެލް(ުމިގޮތުން، ުއެކައުންޓ3,447,722ުުްގައި ުލޯން ުގެޓްސެޓް ުއަދި ުރުފިޔ 
ުފ ހަގަކުރެވިފައިުވެއެވެ.ުބީ.އެމް.އެލްގެުބޭންކުުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންުރުފިޔ ުހުރިކަނ26,747,593ުުްގައިު)ބީ.އެމް.އެލް(

އިމްކޮށްފައިވ ުބިޒްނަސްުސެންޓަރުތަކަށްުބަލައިގަންނަުއ މްދަނީުފައިސު އަތޮޅުތެރޭގައިުޤ ުމިނިސްޓްރީގެުއައްޑޫުއޮފީހ އިުއަދި
ުބޭނުންކުރުމަު ުބަލަހައްޓައިޖަމ ކުރުމަށް ުހިސ ބުތައް ުއެކައުންޓްގެ ުހުުޅވ ފައިވ  ުމޯލްޑިވްސްގައި ުއޮފް ުބޭންކް އެކައުންޓްު، ށް

ުނުވެއެވެ. ުުބ ކީކޮށްފައި ުމިނިސްޓްރީގެ ުޤ މިގޮތުން، ުއަތޮޅުތެރޭގައި ުއޮފީހ އި ުސެންޓަރުތަކުްނުއައްޑޫ ުބިޒްނަސް އިމްކޮށްފައިވ 
ުޖަމ ކުރުމަށް ުއ މްދަނީ ުމޯލްޑިވްސްުބަލައިގަންނަ ުއޮފް ުބޭންކް ުއެކައުންޓްގައި ުބޭންކް ުހުޅުވ ފައިވ  ުއަހަރ2017ުުުަގއި ވަނަ

އޭގެުތެރޭގައިުޓްރ ންސްޕޯޓްުމިނިސްޓްރީއަށ798,4902ުުް,ނިމުނުއިރުު ހުރިކަންުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓުންުފ ހަގަކުރެވެއެވެު. ރުފިޔު 
ުނަމަވެސް ުހިމެނެއެވެ. ުފައިސ ވެސް ުނުވ ތީ،ުއެކައުންޓްގެު،ފޮނުވަންޖެހޭ ުބ ކީކޮށްފައި ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބުތައް

ުއޮތޯރިޓީގެުޓްރ ންސްޕޯޓްުު،ކީުކިހ ވަރެއްކަމ އިުޢަދަދަފައިސ ގެުުއ މްދަނީުުމިނިސްޓްރީގެުންތެރެއިުފައިސ ގެުހުރިުއެކައުންޓްގައިު
ުުކީުކިހ ވަރެއްކަންުވަކިންުދެނެގަނެވިފައިުނުވެއެވެ.ޢަދަދަުފައިސ ގެުއ މްދަނީ

ުކަންތައްތަކުގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުޤ ުުމޯލްޑިވްސްުއިތުރުން،ުއިސްވެ ުއަތޮޅުތެރޭގައި ުއޮފީސްތަކުްނުއިމިގްރޭޝަންގެ އިމުކޮށްފައިވ 
ުބަލަހައްޓައި ުހިސ ބު ުއެކައުންޓްގެ ުތިން ުހުޅުވ ފައިވ  ުމޯލްޑިވްސްަގއި ުއޮފް ުބޭންކް ުޖަމ ކުރުމަށް ުފައިސ  ު،ބަލައިގަންނަ

ުބ ކީކޮށްފައި ުއެކައުންޓްތައް ުމޯލްޑިވްސްަގއި ުއޮފް ުބޭންކް ުއެކައުންޓްުުނުވެއެވެ. ުތިން ުހުޅުވ ފައިވ  ުއަހަރުެގ2017ުުގައި ވަނަ
ުުުވެއެވެ.ޔ ުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވިފައިުރުފ896,542ުިނިޔަލަށްުޖުމުލަު

ފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .5 ު ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓު 

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުގެ ުދައުލަތުގ6.22ުުެ( ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ
ުފައިސ ިއންުުނަގުދު)ުހިސ ބުުފައިސ ގެުބަހައްޓ ފައިހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުހަފުތ އެއްގެުކޮންމެުއޮފީސްތަކުން

ުޢަދަދުުހުރިުވަކީންުވައްތަރެއްުކޮންމެުއޭގެުހުރިނަމަުބޭރުފައިސ ުހުރިވަރ އި،ުޗެކުންުއި،ޢަދަދ ުހުރި ުތިޖޫރީއ ުު،ބަލައި(
ުއޮފީހުގެުުއަދިުގުނައި،ުފައިސ ުޗެކުކޮށް،ުހިސ ބުުއެުުއިސްމުވައްޒަފަކުުއޮފީހުގެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުހަވ ލުވެހުރި

ުހިސ ބުުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުމިުޗެކުކުރަމުންުބަލައިުރަނގަޅުތޯުއެ ުއަދި ުކަމަށެވެ. ުގައިުުގެންދަންވ ނެ ު)ރ( މ އްދ ގެ
މިުމ އްދ ގެު ުފައިސ ގެުުބަހައްޓ ފައިުހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުުމަތިންުގޮތުގެުގައިވ ު(ނ)ުއަދިު(ށ)ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު،

އަދިުުއެއްފަހަރުުއެުއޮފީހަކުންުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ުހަފުތ އަކު(ުހިސ ބުުފައިސ ގެުހުރިުތިޖޫރީގައި)ުރިޕޯޓު
ކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުން،ުއެުމަހެއްގެުރިޕޯޓުު)ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބު(ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުއޮފީހަކުންުބަލަހައްޓަމުންު

ުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ު
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މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުންު ުބަހައްޓ ފައިުވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުތިޖޫރީގައިުނުވަތަުއޮފީހުގައ2017ުުިނަމަވެސްު،
ުބަ ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުހުރި ުރިޕޯޓު ުމަސްދުވަހުގެ ުރިޕޯޓ އި ުހަފުތ ގެ ުފައިސ ގެ ުހުރި ުތިޖޫރީގައި ލަހަްއޓައި،

ުނުވެއެވެ.ު

ުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރެކޯޑްސްުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .6

ުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުގެުދައުލަތުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(ުހ)ުގ11.03ުުެުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުމުއްދަތުުލަފ ކުރ ުުބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށްުމަސައްކަތްތަކ އި،ުތަކެއްޗ އި،ުއެންމެހައިުހޯދ ުޚަރަދުކޮށްގެންުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުގެ
ުހިމެނިފައިވު ުގައMG/PR01ުިުހިމަނައިގެންުރަޖިސްޓަރީގައިުހަރުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުުތަކެތިުއެުވ ނަމަުގިނަުރަށްވުރެއެއްއަހަ
ުކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންވ ނެުއެގޮތަށްުނަމޫނ އ  ުށ)ުމ އްދ ގެުމިުއަދި. ުފަރ ތްތަކުންުއެކިުއޮފީހަކަށްުދައުލަތުގެުުގައިވަނީ،(

ުރަޖިސްޓްރީގައިުހަރުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުހަރުމުދ ުލިބޭުދައުލަތަށްުގޮތްގޮތުންުއެނޫންުއަދިުހަރުމުދ ުލިބޭުއެހީގެގޮތުގައި
ުރަޖިސްޓްރީގައިުުހަރުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިުު(ބ)ުމ އްދ ގެުމިުއަދިު.ކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންވ ނެުހިމަނައިގެން

ުމުދ ުތަނ އި،ުހުރިުމުދ ުޞީލ އި،ތަފްުނަމ އި،ުފުރިހަމަުމުދަލުގެުންބަރ އި،ނަުކޯޑުުއިންވެންޓްރީުމުދަލެއްގެުކޮންމެުހިމެނޭ
އަދިުމިުގަވ އިދުެގުު.ކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންވ ނެުފުރިހަމަކޮށްުމަޢުލޫމ ތުުުއިތުރުު،(ވަކިވަކިންު)ުއަގ އިުމުދަލުގެުތ ރީޚ އި،ުލިބުނު
ުއެއްފަހަރު،ުއަހަރަކުުމަދުވެގެންުހުރިތޯުހަމައަށްުހަރުމުދ ުހުންނަުއޮފީސްތަކުގައިުދައުލަތުގެުގައިު(ުބ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.04ުަ

ނޑައަޅ ުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުއޮފީހެއްގެުއެ ުއަދިުމީގެުު.ބަޔ ންކޮއްފައިވެއެވެުކަމަށްުުބަލަންވ ނެުޗެކުކޮށްުމަތިންުުއުޞޫލެއްގެުކަ
ުއުކ ލު ުނުވަތަުނައްތ ލ ުުތަކެއްޗ އިުނީލަންކިޔ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައި(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.22ުަމިުގަވ އިދުގެުު،އިތުރުންު
ު.ކަމަށެވެުއުނިކުރަންވ ނެުތެރޭގައިުުދުވަހުގެ(ުތިނެއް)3ުުލަސްވެގެންުލިޔުންތަކުންުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުތަކެތިުއެުތަކެތި،

ުއިމިގްރޭޝަނ އި،ުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުނަމަވެސް، ުމޯލްޑިވްސް ުހިނގަމުންދ  ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓ އި
ުްޓރ ންސްޕޯޓްމޯލްޑި ުށްފުރިހަމައަުުއެއްގޮތަށްުގަވ އިދ އިުދެންނެވުނުުއިސްވެުރަޖިސްޓްރީުހަރުމުދަލުގެުއޮތޯރިޓީގެުވްސް

ުނުވެއެވެުބަލަހައްޓ ފައި ުނެތުމ އި،ުހިމަނ ފައިުރަޖިސްޓަރީގައިުހަރުމުދަލުގެުހަރުމުދ ުބައެއްުުހުރިުއިދ ރ ތަކުގައިުމިގޮތުން،.
ުއައިސްފައިވ ުފަހުންުުމުދަލަށްުއަދިުއަގ އިުމުދަލުގެުތ ރީޚ އިުުލިބުނުުމުދ ުއ އިުު(ނަންބަރުުސީރިއަލްުމޮޑެލް،)ުތަފްޞީލުުމުދަލުގެ
ުމުދ ުދަފްތަރުގައިުހަރުމުދަލުގެުހަރުމުދ ،ުބައެއްުުއިތުރުން،ުމީގެުު.ނެތެވެުއެނގެންުުރަޖިސްޓަރީންުހަރުމުދަލުގެުބަދަލުތައް
ުއަދ ހަމަކުރަމުންުގަވ އިދުންުހުރިތަންުމުދ ުދަފްތަރުގައިުުހަރުމުދަލުގެުނެތުމ އި،ުތަންތަނުގައިުވ ބަޔ ންކޮށްފައިުކަމަށްުހުރިތަން

11.04ުުގަވ އިދުގެުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއަދިނުދިއުމ އިުބައެއްުހަރުމުދަލުގައިުއެސެޓްުކޯޑްުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނުވެއެވެ.ު
ުބ)ުމ އްދ ގެުވަނަ ުމިނިސްޓްމިނިސްޓްރީުގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި( ުއިމިގްރޭޝައ އި ުހިނގަމުންދ  ުދަށުން ނ އި،ުރީގެ

ނުވެއެވެ.ުއަދިުުބަލ ފައިުޗެކުކޮށްުއެއްފަހަރު،ުއަހަރަކުުމަދުވެގެންުހުރިތޯުހަމައަށްުހަރުމުދ ުހުރިުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގައި
ު ުއިމިގްރޭޝަނުން ުމޯލްޑްވިސް ުއިތުރުން، ުކޯްޑ2017ުުމީގެ ުއެސެޓް ުލިސްޓްގައި ުތަކެތިގެ ުކިޔ ފައިވ  ުނީލަން ުއަހަރު ވަނަ

ުނަންބަރުުޖަހ ފައިުނެތުމުން،ުއެތަކެތިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީއިންުއުނިކޮށްފައިވ ކަންުޔަގީންކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ު

ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެޭނ2017ުު ރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެމިނިސްޓް، އެހެންކަމުން
ު ުހިމަނ ފައިވ  ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުހަރުމުދަލުގެ ުގައި ުބަޔ ން" ުނިޔަލަށ136,925,067ުުް"މިލްކިއްޔ ތުގެ ުއަހަރުގެ ރުފިޔ އަކީ

ުުކަށަވަރުުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.އިދ ރ ތަކުގައިުހުރިުހަރުމުދަލުގެުޞައްޙަުއަގުކަންު
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ުބިދޭސީންގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުރިކޮންސައިލްކުރެވޭުގޮތަށްުރެކޯޑްތައްުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .7

ންމެުމަހެއްގެުކޮުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،4.07ުު(ުގR-20ުެ/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ފައިސ ގެުހިސ ބުުނިންމ އިރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގައިުޤ އިމުކުރެވިފައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުުލިބޭުޚަރަދ އިު

ުދައްކ  ުބޭންކުން ުނުވަތަ ުއޮތޯރިޓީ ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުނުވަތަ ުބ ކީ ުނުވަތަުުސިސްޓަމުގެ ުފޮްތތަކުން ުއޮފީހުގެ ބ ކީއ އި،
ުުކަމަށެވެ.ރިކޮންސައިލްކުރަންވ ނެުދިމ ވ ގޮތަށްުހިސ ބުތައްސިސްޓަމުންުދައްކ ުބ ކީއު 

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުގެުދަށުންުިނންމުމުގައިުުފަިއސ ގެުހިސ ބުުންމެުމަހެއްގެުޚަރަދ އިުލިބޭކޮުނަމަވެސް،
ު ުއިމިގްރޭޝަނުން ުމޯލްޑިވްސް ުއެއްގޮތަހިނގަމުންދިޔަ ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު ުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުން،ުއިސްވެ ުޢަމަލުކޮށްފައި ށް

ސިސްޓަމްތަކުގެުތެރެއިންުލޭބަރުސިސްޓަމުގައި ބަލަހައްޓު  ޑިޕޮސިޓްުފައިސ ެގުުބިދޭސީންގެުޑިޮޕސިޓްުފައިސު  ރިކޯޑުކޮށްފައިވު 
ރިކޮންސައިލްކުރެވޭުގޮތަށްުންުދައްކު ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުބ ކީުއ އިު ހިސ ބުތައްުލިޔެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުބ ކީއު 

މިގޮތުންުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކުގެުތެރޭގައިު ފައިސ ގެުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެއެވެު. މިުސިސްޓަމްުމެދުވެރިކޮށްުބަލައިގެންފައިވު 
ވަކިވަކިުފަރ ތްތަކުންުޑިޕޮސިޓްގެުގޮތުގައިުދައްކ ފައިވ ުފައިސ ގެުރިކޯޑ އިުއަދިުރިފަންޑުގެުު،ނެތުމ އި ޚުލ ޞ ުރިޕޯޓްުނެގެން

ުވެވޭނެހެންު ުވ ޞިލް ުފަސޭހައިން ުލިޔެކިއުންތަކަށް ުގުޅޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުއަދި ުފައިސ އ އި ުދޫކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި
ުނުވެއެވެ.ުމި ުބަލަހައްޓ ފައި ުލިޔެ ުރިކޯޑުތައް ުފަދަުސިސްޓަމުގެ ުމި ުސިސްޓަމަކީ ުމި ުސަބަބަކީ ނޑު ުމައިގަ ހެންދިމ ވ ންޖެހެނު

ުމުޢ މަލ ތަށްުހިނގ ުލިޔެުބެލެހެއްޓޭނެުގޮތަށްުފަރުމ ކުރެވިފައިުސިސްޓަމަކަށްުނުވ ތީއެވެ.

ންޓުންުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލޭބަރުސިސްޓަމްގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުބ ކީުކަމަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައ2017ުުއެހެންކަމުންު
އ ރު.ޕީ.އައި.އޭ.ސީ.އެސްުއ އިުއެކްސްޕެްޓުހައްޤުވެރިންނަކީުކޮބައިކަންުކަށަވަރުުނުކުރެވެއެވެ.ރުފިޔ ގ90,971,410ުުެދައްކ ު

ު ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުކޯޑުގެ ުޖަމ ކުރ  ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ުސިސްޓަމުން ުހުރިކަމަށ އި،1,201,053,206ުުއޮންލައިން ރުފިޔ 
ުމޯ ުބަލައިގަނެ ުމީރ އިން ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުކޯޑުގެ ުޖަމ ކޮށްފައިވ  ުފައިސ  ުޙަވ ލުކުރި ުއިމިގްރޭޝަނަށް 60,012,448ުލްޑިވްސް

ުރުފިޔ ުހުރިކަމަށްުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުންުދައްކައެވެ.

ުބިދޭސީންގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުރެކޯޑްތައްުފުރިހަމަކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .8

ުހިސ ބުތަ ުރިކޯޑުތައް ުބެލެހެއްކުގެ ުގޮތަށް ުދެމިހުންނ ނެ ުދުވަހަށް ުޓުމ ގިނަ ުގުޅޭގޮތުން ުގަވ އިުދުއި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
(2017/R-20)ުުެވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައ12.01ުުްގ

ުފަސޭހަވ ނެގޮތަ ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުބޭނުންތަކަށ އި، ުރައްކ ތެރިތަނެއްގައިުއިދ ރީ ުއެކު ުރައްކ ތެރިކަމ އި ުތަރުތީބުން ށް
 ބަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ.

ުއެއްގޮތަށް ނަމަވެސް، ުގަވ އިދ އި ުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިސ ބުތައް ުއިކޮނޮމިކްުުފައިސ ގެ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުހިނގަމުންދިޔަ ުދަށުން ުއިމިގްރޭޝަުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުމޯލްޑިވްސް ުުމަލުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ޢަނުން ުޚިލ ފުވެގެންުމިގޮތުން ގަވ އިދ 

ުތެރެއިން ުފަިއސ ގެ ުޑިޕޮސިޓް ުހުރި ުނަމުގައި ުބިދޭސީންގެ ުފޮނުވ ލ ފައިވ  ުއަނބުރ  ުހިނިގުު،ޤައުމަށް ުފޮނުވ ލުމަށް އަނބުރ 
ުލިޔުންތައްު ުގުޅުންހުރި ުއެއ އި ުރިކޯޑްތަކ އި ުއެނގޭނެގޮތަށް ުތަފްޞީލުތައް ުފައިސ ގެ ުބ ކީހުރި ުއުނިކުރުމަށްފަހު ޚަރަދު

ު ުހިމެނެނީ ުމީގެތެރޭގައި ުކުރަމުންދ ުބަލަހައްޓ ފައިނުވެއެވެ. ުބޭނުން ުބަލައިގަތުމަށް ުފައިސ  ުޑިޕޮސިޓް ބެދޭސީންގެ
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.އޭ.ސީ.އެސްުސިްސޓަމ އި،ުއެކްސްޕެޓްުއޮންލައިނ އިުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ުބަލައިގަތުމަށްުކުރިންުމީރ އިންުބޭނުންކުރިުއ ރު.ޕީ.އައި
ުވަނަުއަހަރުުއިމިގްރޭޝަނ ުޙަވ ލުކޮށްފައިވ ުސިސްޓަމްުމެދިވެރިކޮށްުބަލައިގެންފައިވ ުފައިސ އެވެ.2012ުުއަދިު

ވަނަުމ އްދ ގެު)ވ(7ުު(ުގR-7ުެ/2010ންގެުވ ރކްުވީޒ އ ބެހޭުގަވ އިދު"ު)"ރ އްޖޭގައިުވަޒީފ ުއަދ ކުރުމަށްުއަންނަުބިދޭސީ
ނޑުމަށްފަހުުބ ކީހުރިުފައިސ އަކީުޑިޕޮސިޓްުފައިސ އިންުބިދޭސީުމީހ ުފުރުވ ލުންުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތު ުމަށްުހިނގިުޚަރަދުުކެ

ދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުކޯޑަށްުބަދަލުކުރަންުމިުފައިސ އަކީުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުކޯޑުންުކަށްުނުވ ތީުރިފަންޑުކުރެވޭނެުފައިސ އަ ުނަގު 
ގ2017ުުެޑިސެންބަރ31ުުުު،ނަމަވެސް،ުމިގޮތަށްހުރިުފައިސ ގެުތަފްޞީލުުބަަލހައްޓ ފައިނުވ ތީކުރަންޖެހޭނެުފައިސ އެކެވެ.ު

ސިސްޓަމުގ3ުެއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނުުތިންު)ުނިޔަލަށް ސިސްޓަމުންުޕަބްލިކްުއެުބ ކީގެުގޮތުގައިޑިޕޮސިޓްުަފއިސ ގެުު( ުކައުންޓިންުގ
ބިދޭސިންގެުޑިޕޮސިޓްުގެުތެރެއިންުރުފިޔ 1,261,065,654ުުދައްކ  ޚިލ ފުވެެގނެުފޮނުވ ލައިފައިވު  ުއަކީުކީބ ފައިސ ގެުގަވ އިދު 

ުހ ފައިސ އެއްކަންުދެނެގެނެވޭުގޮތެއްނެވެ.ކި

މިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިުމ ލިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިު
ުދެކޭގޮތްު

ުތުގައި،މިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮ

ނޑުުގޮތެއްގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެ ލޮޕްމަންޓ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުދަށުންު)ހ(ުމައިގަ
ުދިނހި ުެއ2017ުުުއިދ ރ ތަކުގެުުޔަުގަމުން ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުއަހަރަށް ުއެ ުކޮށްފައިވަނީ ުޚަރަދުތައް ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުގޮތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުބަޖެޓުގެ ުފ ސްކޮށްދެއްވި ުމުއައްސަސ ތަކަށް
ނޑައެޅިފައިވ ުމިންވަރަށް، ުނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށެވެ.ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ުބަޖެޓުގައިުކަ

ުއަދި ުު،)ށ( ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދަށް
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުު،ފިޔަވައިމައްސަލަތައްުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު(ުއަށ8ުް(ުއިންު)1)ރުުގެުނަމްބަބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސް

ނޑުުގޮތެއްގައި،ުގެުއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުތަކުދިޔަުއިދ ރ ގަމުންނދަށުންުހިުއެުމިނިސްޓްރީގެުލޮޕްމަންޓްުއ އިުޑިވެ މައިގަ
 ތަށެވެ.ހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުއެއްގޮ

ދިންގޮތްުއްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމަ ުކުރަންުލަފު 

ޚިލ ފުވެފައިވުންު .1  ުޚަރަދުތައްުބަޔ ންކުރުމުގައިުކޭޝްުއެކައުންޓިންގުއުޞޫލު 

ު ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް 2017ުުމިނިސްޓްރީ ުތެރޭގައި ުބަޔ ންތަކުގެ ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ހިމެނޭުވަނަ
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުހަމައެކަނިުއެުއަހަރުގެުތެރޭގައިު "ފައިސު 

ުކުު ުޚަރަދެއް ުއެ ުނުވަތަ ުހެދިފައިވ  ުޓްރ ންސްފަރ ުބޭންކް ުނުވަތަ ުދައްކ ފައިވ ، ުބުކްގަިއުފައިސ  ުކޭޝް ުހުއްދަދީ ރުމަށް
ުގޮތުގައިު"ފައިސ ުލިބުނ2017ުުުޚަރަދުތަކެއްުނޫނެވެ.ުމިގޮތުން،ުުކޯޑުކޮށްފައިވ ރި ުޚަރަދުގެ ުތެރޭގައިުހިނގި ވަނަުއަހަރުގެ

ޚަރަދުތަކ އިުޕަބްލިކް ކޯޑުކޮށްފައިވ ުސިސްޓަމުގައިުރިުއެކައުންޓިންގުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުޚަރަދުތައްުދިމ ނުވެއެވެ.
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ުހިމެނޭުގެމިނިސްޓްރީ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުބަޔ ން"ގައިުުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު "ފައިސ 
ވަނ2016ުުަ،ުޚަރަދ އިުފައިސ ުދައްކ ފައިވ ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުއެުއަހަރުގެުތެރޭގައ2017ުުިބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތުންު

2017ުުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުފައިސ ުދައްކ ފައިވ ުޚަރަދ އެކ2017ުުތެރެއިންުޓުންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކުގެުއަހަރުގެުބަޖެ
ު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުބަޖެޓުން ުޖުމުލައަކީކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުޚަރަދުގެ ުހަްތ197,652,077ުުުކޮށްފައިވ  ުނުވަދިހަ )ސަތޭކަ

ުނަމަވެު ުހަތެއް(ުރުފިޔ އެވެ. ުހަތްދިހަ ުހ ސް ުދެ ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުހަ ުއަހަރ 2016ުުމިނިސްޓްރީގެު،ސްމިލިއަން އިުވަނަ
ޖުމުލަުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުޕަބްިލްކުުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުކޮށްފައިވ 2017ުުންސޮލިޑޭޓެޑްުބަޖެޓުންުކޮުވަނަުއަހަރުގ2017ުެ

ހަުތިންު)ދުއިސައްތަުއެގ ރަުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުނުވަދ211,593,586ުިކޯޑުކޮށްފައިވަނީުއިުރިގައެކައުންޓިންގުސިސްޓަމު
ޚަރަދުކަމަށްުުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބަޖެޓުންމިނިސްޓްރީ، އެހެންކަމުން ރުފިޔ އެވެ.ހ ސްުފަސްުަސތޭކަުއަށްޑިހަުހައެއް(ު ކޮށްފައިވު 

)ތޭރަުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުސ ޅިސ13,941,509ުުްށްވުރެުޢަދަދަކޯޑުކޮށްފައިވ ުކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިުރިުޕަބްލި
ޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގަިއުވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓ2017ުެުސަތޭކަުނުވައެއް(ުރުފިޔ ުމަދުންުމިނިސްޓްރީގެުއެއްުހ ސްުފަސްު

ުުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ޚަރަދުތައްު

މިުދެު ވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައ2017ުުިރިކޮންސައިލްކޮށްުތަފ ތުުއައިުސަބަބުުހ މަކޮށްފައިުނުވ ތީުުޢަދަދުުއެހެންކަމުނުް،
ުސައްޙަކަންުކަށަވަރުނުވެއެވެ.ުތަކުގެހިމަނ ފައިވ ުޚަރަދު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ " ުުގައި" ުބަޔ ންކުރުމުގައި ުސެކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަނޭޝަނަލް"ޚަރަދު
ރޑްުއެކައުންޓިންގ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު"އެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލްު:ސްޓޭންޑަ

ުޚަރަދެއްުުއެުނުވަތަުުހެދިފައިުޓްރ ންސްފަރުބޭންކްުނުވަތަުުދެއްކިފައިުފައިސ ުގުޅޭުޚަރަދަކ ުުއެގޮތަށް،ުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިު
ުު.ލަފ ދެމެވެއްުބަޔ ންކުރުމަށްުޚަރަދުތަުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުުބުކްގައިުުކޭޝްުހުއްދަދީުުކުރުމަށް

އިުކޮށްފައިވު ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގ2017ުުަވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބަޖެޓުނ2017ުުްވަނަުއަހަރ އ2016ުުިުމިގޮތުން،
ުގޮތުގައި ުހިމެނޭުނިސްޓްރީގެުމިުޚަރަދުގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުގޮތުގެުުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު "ފައިސ 

ޚަރަދުގެވަނަުއަހަރ2017ުުުުމިނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބަޖެޓުންުުއިޢަދަދ ބަޔ ން"ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ުގޮތުގައިުުކޮށްފައިވު 
ުރިުގަސިސްޓަމުުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކް ުމ ލީކޯޑުކޮށްފައިވ އި ުރިކޮންސައިލްކޮށް ުއިސްލ ޙުކުރުމަށްުުުޚަރަދުތައް ބަޔ ންތައް

 ލަފ ދެމެވެ.

ބައެއްުޚަރަދުތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިނުވުންުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިު .2 ުކޮށްފައިވު 

ރޑްުއެކައުންޓިންގުެސކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަނޭޝަނަލް" ުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް:ުސްޓޭންޑަ
ުގައި"ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ "ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިުު(b)ުގ1.3.12ުެުގެ"އެކައުންޓިންގުއޮފް

ުއެކިުއަދިުޖުމުލަ،ުފައިސ ގެުޚަރަދުކުރެވުނުު ުއިދ ރ އަކަށްުުނުވަތަުުމުއައްސަސ އަކަށްުއެުގޮތް،ުބެހިގެންދ ުބައިތަކަށްުޚަރަދު
ު.ކަމަށެވެުދައްކަންވ ނެުުގޮތަށް،ުއެކަށީގެންވ 
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ުއިދ ރ ތަކުންުއިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދިޔަޓ ވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަނ2017ުްނަމަވެސްު،
ު ުުޚަރަދުތައްުބައެއްުކޮށްފައިވ  ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް 2017ުުމިނިސްޓްރީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ މ ލީުވަނަ

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވެުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ންު" ބިދޭސީންގެުއެވެު."ފައިސު  މިގޮތުނުް،
އ އި )ސަތޭކަުއެކ ވީްސ121,927,836ުުގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ އިންުދޫކުރެވުނުުއެމްޕްލޯއިމަންޓްުއޭޖެންސީތަކު ،ޑިޕޮސިޓްުފައިސު 

ުގޮތުގެު ުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނުގޮތ އި ު"ފައިސ  ުރުފިޔ  ުހައެއް( ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުއަށް ުހ ސް ުހަތ ވީސް ުސަތޭކަ ުނުވަ މިލިއަން
ުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ފައިސ ގެުުދޫކުރެވުނުބަޔ ން"ގައިު

ުޑިވެލޮޕްމަންޓ މިނިސްު،އެހެންކަމުން ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުހިނގަމުންދިޔަޓްރީ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުއެ ުުއި 2017ުއިދ ރ ތަކުން
ފައިސ ގެުތެރެއިންު )ސަތޭކަުއެކ ވީސްުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުހަތ ވީސ121,927,836ުުްވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުހޭދަކޮށްފައިވު 
ުުމ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވެއެވެ.ހ ސްުއަށްުސަތޭކަުތިރީސްުހައެއް(ުރުފިޔ ުނުހިމަނ ު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ރޑް:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯުކްުެސކްޓަރޕަބްލިުއިންޓަނޭޝަނަލް" ޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިްސުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަ
ފަދައިން،ު(b)ގ1.3.12ުުެގެުއެކައުންޓިންގ"ުއޮފް "ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ "ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ފެންަނުުގޮތްުބެހިގެންދ ުުބައިތަކަށްުޚަރަދުުއެކިުއަދިު،އިޢަދަދ ފުރިހަމަުުފައިސ ގެުޚަރަދުކުރެވުނުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުު،ގައި
ުުމެވެ.ލަފ ދެުޚަރަދުތައްުބަޔ ންކުރުމަށްުު،ގޮތަށް

ުއ އިުުމިގޮތުން، ުފައިސ  ުޑިޕޮސިޓް ު، ބިދޭސީންގެ ުދޫކުރެވުނު ުފައިސ އިން ުޑިޕޮސިޓް ުއޭޖެންސީތަކުގެ ުފައިސ އެމްޕްލޯއިމަންޓް
"ފައިސ ުލިބުނުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުުޓުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންމި

ުގައިުހ މަކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ުތަކުޔ ނުގައިުނޯޓްސްހިމެނުމަށްުނުވަތަުހިމަނ ފައިުނުވ ުސަބަބުުމ ލީުބަގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިު

ުހިމަނ ފައިނުވުންުުފުރިހަމައަށްުުބަޔ ންތަކުގައިުުމ ލީުުހިސ ބުުުފައިސ ގެުލިބުނުު .3

ރޑްުއެކައުންޓިންގުެސކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަނޭޝަނަލް" ުބޭސިސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް:ުސްޓޭންޑަ
ުގައިު"ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ "ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(a)ުގ1.3.12ުެުގެ"އެކައުންޓިންގުއޮފް

ުފައިސ ުއަދިުޖުމުލަ،ުފައިސ ގެުލިބުނު ުއިދ ރ އަކަށްުުނުވަތަުުމުއައްސަސ އަކަށްުއެުުގޮތް،ުބެހިގެންދ ުބައިތަކަށްުުއެކިުލިބުނު
ު.ކަމަށެވެުދައްކަންވ ނެުުގޮތަށް،ުއެކަށީގެންވ 

ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް 2017ުުުމިނިސްޓްރީ ުއަހަރުގެ ު"ފައިސު ވަނަ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ުހިމަނ ފައިު ުފުރިހަމައަށް ުިހސ ބު ުފައިސ ގެ ުއެންމެހައި ުލިބުނު ުއަހަރު ުއެ ުބަޔ ން"ުގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ލިބުނު

ު ުމިގޮތުން، ުމިނިސްޓްނުވެއެވެ. ުއިދ ރ ތަކުގެ ުހިނގަމުންދިޔަ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުރިޕޯޓުތަކ އިރީއ އި ޕަބްލިކްު، އ މްދަނީ
ގޮތުން ވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވަނ2017ުުީުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކު 

2017ުުސ ޅީސްުދޭއް(ުރުފިޔ އެވެ.ުނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީގެު)ސަތޭކަުސޯޅަުމިލިއަންުހަތްދިހަުއެއްުހ ސ116,071,042ުް
ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭު"ފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައި،ުއަހަރުު

ރަުމިލިއަންުދުއިސައްތަުފަންސ ްސު)ސަތޭކަުބ 112,258,719ުތެރޭގައިުލިބުނުުޖުމުލަުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު
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ސިސްޓަމު މިއީުއ މްދަނީގެުރިޕޯޓުތަކ އިުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންުގ ރުފިޔ އެވެު. ގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުއަށްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުނަވ ރަު(
ުކެވެ.ޢަދަދެު)ތިންުމިލިއަންުއަށްުސަތޭކަުބ ރަުހ ސްުތިންުސަތޭކަުތޭވީސް(ުރުފިޔ ުމަދ3,812,323ުުއަޅ ުބަލ އިރުުުޢަދަދ 

ުމ ލީު ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުލިބުނު ުނުވ ތީ ުހ މަކޮށްފައި ުސަބަބު ުއައި ުތަފ ތު ުރިކޮންސައިލްކޮށް ުތަފ ތުތައް ުމި އެހެންކަމުން،
ުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ޢަދަދުބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިވ ު

ުއިތުރުންު ުކަންތައްތަކުގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުއަހަރ2017ުު، އިސްވެ ުހިނގަމުންދިޔަުުމިނިސްޓްރީވަނަ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ އ އި
ުަގއިުުއިދ ރ ތަކަށްު ުބަޔ ން" ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުހިސ ބު، ުފައިސ ގެ ުއެހެނިހެން ބަލައިގެންފައިވ 

ޖުމުލަު )ތިންުސަތޭަކ384,536,468ުުފުރިހަމައަށްުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުން،ުއެހެނިހެންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވު 
ލިބުނުުގޮތ އިު "ފައިސު  އަށްޑިހަުހަތަރުުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުތިރީސްުހަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއަށެއް(ުރުފިޔު 

އިުމ ލީުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިުނުވ ުސަބަބަުހ މަކޮށްފަުޢަދަދުއަދިުމިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ު
ުގެުޞައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ުޢަދަދުހެނިހެންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުލިބުނުކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވު އެނެތުމުންުމ ލީުބަޔ ނުގައިު

އެހެނިހެންުފައިސ ގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުތެރެއިންު"ފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުގައިުބަޔ ންކުރެވިފައިުމިވަނ1ުުީތ ވަލުު
ފައިސ ގެު ުތަފްޞީލެވެ.ހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުހިމަނ ފައިުނުވު 

1ުތ ވަލުު

ުއަހަރުުތެރޭުލިބުނުުޢަދަދުުުތަފްޞީލުުުލިބުނުުފައިސ ގެު
 1,127,673ު ލިބުނުުވަގުތީުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓަށްު

 246,214,430ު މޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަނަށްުލިބުނުުވަގުތީުޑިޕޮސިޓްުފައިސ 
ުފިނޭންސުންު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުފައިސ އިން ުޑިޕޮސިޓް ުނުވަތަ ުދޫކުރުމަށް ުރިފަންޑު ޑިޕޮސިޓް

ުއިމިގްރޭޝަނަށްުދޫކުރިުފައިސ ު
121,897,836 

ޓްރީުއޮފްުފިނޭންސުންުމިނިސްޓްރީުޑިޕޮސިޓްުރިފަންޑުުދޫކުރުމަށްުނުވަތަުޑިޕޮސިޓްުފައިސ އިންުޚަރަދުކުރުމަށްުމިނިސް
ުށްުދޫކުރިުފައިސ އޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓަ

30,000 

އަހަރުގެުބަޖެޓުންުވަނ2016ުުަވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުފައިސ ުނުދެއްކިުހުރިުބިލުތަކަށްުފައިސ ުދެއްކުމަށ2016ުުް
ުވަނަުއަހަރުުދޫކުރެވުނ2017ުުު

15,266,529 

 384,536,468ުޖުމުލަު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ރޑް:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯުކްުެސކްޓަރޕަބްލިުއިންޓަނޭޝަނަލް" ޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިްސުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަ
ފަދައިން،ު(a)ުގ1.3.12ުެގެުއެކައުންޓިންގ"ުއޮފް "ުބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުުލިބުނުުުފައިސ "ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ފެންނަުުގޮތްުބެހިގެންދ ުބައިތަކަށްުއެކިުލިބުނުުފައިސ ުއަދިު،އިުޢަދަދ ފުރިހަމަުުފައިސ ގެުމ ލީުއަހަރުގެުތެރޭގައިުލިބުނުު،ގައި
ުުމެވެ.ލަފ ދެުލިބުނުުފައިސ ުބަޔ ންކުރުމަށްު،ގޮތަށް

އިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންދިޔަުއިދ ރ ތަކުންުުޑިވެލޮޕްމަންޓ ވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކ2017ުްުމިގޮތުން،
ު ުފައިސ ގެ ުއެހެނިހެން ުއ އި ުއ މްދަނީ ުދައުލަތުގެ ުއެކައުންޓިްނގުުޢަދަދުބަލައިގަތް ުޕަބްލިކް ުރިޕޯޓުތަކ އި، ުއ މްދަނީ ކަމަށް

ު ުރިކޯޑުކޮށްފައިވ  ުޢަދަދ ސިސްޓަމްގައި ުހިމެނ2017ުުޭއި،ުމިނިސްޓްރީގެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނު ުލިބުނު ުއ އިުއަހަރުުތެރޭގައިު، "ފައިސ  ުއ މްދަނީ ލިބުނުުދައުލަތުގެ
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ު ުފައިސ ގެ ުުޢަދަދުއެހެނިހެން ުދެ ުމި ުބަޔ ންތަކަށު ުޢަދަދުތަފ ތުވ ތީ ުމ ލީ ުދެނެގެނެ ުސަބަބު ުތަފ ތުވ  ުއިރިކޮންސައިލްކޮށް
ުުޖެހޭުއިސްލ ޙުތައްުގެނައުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ރިކޯޑުތަކަށްުގެންނަން

4. ު ުފައިސ ގެޕަބްލިކް ުޖަމ ކުރި ުއެކައުންޓަށް ުންތަކުބަޔ ުުލީުމ ު ގޮތުގައި ބޭންކް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  އިުޢަދަދ ުގައި
ުޕަު ުސިސްޓަމުގައި ުއެކައުންޓިންގ ުބްލިކް ުރިކޯޑުކޮށްފައިވު ޕަބްލިކް ުޖަމ ކުރިކަމަށް ުއެކައުންޓަށް ބޭންކް

ުތަފ ތުވުންުޢަދަދުު

ުޑިވެލޮޕްމަން ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުޓްމިނިސްޓްރީ ު"ފައިސު 2017ުގެ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައި،ުބަލައިގަތްުއ މްދަނީުފައިސ ުއ އިުއެހެނިހެންުފައިސ ގެުތެރެއިންުޕަބްލިކްު

112,238,169ުލީުބަޔ ންތަކުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުމ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރެވުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިު
ުއެވެ.ު ުނުވައެއް(ުރުފިޔ  ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުއެއް ުހ ސް ުއަށް ުތިރީސް ުދުއިސައްތަ ުމިލިއަން ުބ ރަ އެުު،ނަމަވެސް)ސަތޭކަ

ު ުއެކައުންޓިންގ ުޕަބްލިކް ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުޖަމ ކުރި ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުތެރޭގައި ުރިސިސްޓަމުއަހަރު ކޯުޑުގައި
އެއްުސަތޭކަުފަންސ ސްުފަސްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަު)ތިންުސަތޭކަުފަންސ ސްުހަތްުމިލިއަނ357,155,438ުުްުކޮށްފައިވަނީ

އެހެންކަމުންު(ތިރީސްުއަށެއް ލިބުނުުގޮތ އިުު،ރުފިޔ އެވެު. ބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޕަުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައި"ފައިސު 
ބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޕަުގައިކީުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުޢަދަދަކޮށްފައިވު ބަޔ ންުރެވުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިޖަމ ކު

ުޢަދަދަޖަމ ކުރިކަމަށްުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ު ސަތ ރަު)ދުއިސައްތަުސ ޅީސްުހަތަރުުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކ244,917,269ުުަށްވުރެ
ުކެވެ.ޢަދަދެ(ުރުފިޔ ުމަދުުނުވައެއްހ ސްުދުއިސައްތަުފަސްދޮޅަސްު

ުދެ، ވީމ  ުނުވ ތީުޢަދަދުުމި ުހ މަކޮށްފައި ުސަބަބު ުއައި ުތަފ ތު ުއ މްދަނީު،ރިކޮންސައިލްކޮށް ުބަލައިގަތް ުގޮތުގައި ެގުފައިސ ގެ
ުުނުވެއެވެ.ގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުޢަދަދުފައިސ ގެުުނުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުބަޔ ުލީމ މ ކުރިކަމަށްުތެރެއިންުބޭންކަށްުޖަ

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުޑިވެލޮޕްމަން ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ު"ފައިސު 2017ުޓްގެ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުބަޔ ން"ުގަު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުފައިސ ުލިބުނު ުއ މްދަނީ ުތެރެުއި،ުބަލައިގަތް ުފައިސ ގެ ުއެހެނިހެން ުޕަބްލިކްުއ އި އިން

އަހަރުުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުވަނ2017ުުައިުޢަދަދ ބަޔ ންކޮށްފައިވު ބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރެވުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިު
ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމު ުޕަބްލިކް ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުޖަމ ކުރި ުކޮށްފައިގައި ުރިކޯޑު ުވ ތީުޢަދަދުވ  ުު،ތަފ ތު ުދެ ުޢަދަދުުމި

ސަބަބުުމ ލީުބަޔ ންތަކުުޢަދަދުރިކޮންސައިލްކޮށްުއަދިުމިުދެު ުގައިުހިމެނުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ތަކުގެުނޯޓްސްތަފ ތުވު 

ުބަޔ ންކޮށްފައިވުންުހިސ ބުތައްުުޞައްޙަނޫންުބަޔ ންކުރުމުގައިު(ކޮމްޕެރެޓިވްސްު)ކުރީުއަހަރުގެުހިސ ބުތައްު .5

ު ުގެ ުއެކައުންޓިންގ" ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ 1.4.16ުު"ފައިނޭންޝަލް ުމިުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ
ރޑްގައިުއެހެންުގޮތަކަށްުބަޔ ންކޮށްފައިުނުވ ނަމަ،ުކުރީުއަހަރުގެުހިސ ބުތައްު)ކޮމްޕެރެޓިވްސް(ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިު ސްޓޭންޑަ

ުހިމަނަންވ ނެކަމަށެވެ.ު
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ު ުޑިވެލޮޕްމަންނަމަވެސް، ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުޓުމިނިސްޓްރީ ުކޮންސޮލިޑ2016ުޭގެ ުއަހަރުގެ ުބަޔ ންުޓެޑްވަނަ ުއި،ތަކ މ ލީ
ކޮންސޮލިޑޭެޓްޑުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ތަކުބަޔ ންުމ ލީުުޓެޑްކޮންސޮލިޑޭވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުމިނިސްޓްރީގެު

ުު.ވެއެވެތަފ ތުުކިޔ އިރުހިސ ބުތަކ އިުއަޅ ު

ު ުޑިވެލޮޕްމަންއެހެންކަމުން، ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުޓުމިނިސްޓްރީ ުކޮންސޮލިޑ2016ުޭގެ ުއަހަރުގެ ުބަޔ ންުޓެޑްވަނަ ުއި،ތަކ މ ީލ
ކޮންސޮލިޑޭެޓްޑުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ތަކުބަޔ ންުމ ލީުުޓެޑްކޮންސޮލިޑޭވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުމިނިސްޓްރީގެު

ު ުއަޅ  ުމ ވ ތަފ ތުުކިޔ އިރުުހިސ ބުތަކ އި ުތަފ ތުވ ުސަބަބު ުއ އި،ުމި ުތީ ުނޯޓްތަކުގައި ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ އި ުނުވ ުލީ ތީުހ މަކޮށްފައި
ނޑައަޅ ފައިވ ުފްރޭމްވޯރކ އިުލީމ މ ލީުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީު  ނޫނެވެ.ުށްުކައެއްގޮތަުުބަޔ ންތައްުތައްޔ ރުުކުރުމަށްުކަ

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ު ުއެކައުންޓިންގ"ުގެ ުއޮފް ުބޭސިސް ުކޭޝް ުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަ 1.4.16ުު"ފައިނޭންޝަލް ުުގޮތަށް،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގައި
ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެްޑ2017ުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުކުރީުއަހަރުގެުހިސ ބުތައްު)ކޮމްޕެރެޓިވްސްު(

ވަނަުއަހަރުެގ2016ުުގެުޓުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންުމިގޮތުން،ުހިމެނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.މ ލީުބަޔ ންތަކުގައިު
ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ތަކުބަޔ ންމ ލީުުޓެޑްކޮންސޮލިޑޭވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުމިނިސްޓްރީގެުުއި،ތަކ މ ލީުބަޔ ންުޓެޑްކޮންސޮލިޑޭ

ތީ،ުމިުތަފ ތުވ ުސަބަބުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޭޅުވ ތަފ ތުުކިޔ އިރުހިސ ބުތަކ އިުއަޅ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުވަނަުއަހަރުގ2016ުުެ
މަނައިުވަނަުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހ2017ުިވަނަުއަހަރުގެުޞައްޙަުހިސ ބ2016ުުުނޯޓްތަކުގައިުހ މަކުރުމަށްުނުވަތަު

 ުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ކުރުމ ލީުބަޔ ންތައްުއިސްލ ޙު

ފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުއަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއަވަނ2016ުުަ .6
ުޢަދަދ  ުމ 2017ުުއި ުއަހަރުގެ ުފެށުނުވަނަ ުއަހަރު ުބަޔ ންތަކުގައި ުގޮތުގައިުލީ ުފައިސ ގެ ުހުރި އިރު

ުއިުތަފ ތުވުންުޢަދަދ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ު

ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ު"ފައިސު 2017ުުމިނިސްޓްރީ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
2016ުު،އިޢަދަދ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު އަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ު،ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން"ގައި

ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ު، ވަނަ ުގޮތުގައިއަހަރު ުފައިސ ގެ ުހުރި ުުނިމުނުއިރު ުއިުޢަދަދ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ުތަފ ތުވެއެވެ.

ު 2016ުުމިގޮތުން، ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުގޮުތގެުމ ލީ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ު"ފައިސ  ުހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި
ުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައ2016ުުި، ބަޔ ން"ގެު"ޕަބްލިކްުއަދިުއެހެނިހެންުބޭންކްުއެކައުންޓް"ުކޮލަމްގައި

ރުފިޔ އެވެ.2,292,193ުުުކީޢަދަދަބަޔ ންކޮށްފައިވު  )ދެުމިލިއަންުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުދެުހ ސްުއެއްުސަތޭކަުނުވަދިހަުތިނެއްު(
ުކޮލަމްގައި ުއެހީ/ޚަރަދު" ު"ލިބޭ ުގޮތުގައ2016ުުިުއަދި ުފައިސ ގެ ުހުރި ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުބަޔ ުވަނަ ުކީުޢަދަދަުންކޮށްފައިވ 

ު)ތިރީސްުއެއްުމިލިއަންުދުއިސައްތަުހަތްދިހަުހަތަރުުހ ސްުހަތްުސަތޭކ ުބ ވީސް(ުރުފިޔ ުއެވެ.31,274,722ު
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ުގޮުތގ2017ުުެނަމަވެސް،ު ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުހިމެނޭު"ފައިސ  ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
)ކުރީުއަހަރުގެުބ ކީ(ުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުުވަނ2017ުަ، ންނެވުނުުކޮލަމްތަކުގައިބަޔ ން"ުގެުމަތީގައިުދެ

ބަޔ ންތަކަށްުުލީހިނގަމުންދ ުއަހަރުގެުމ ފައިސ ުުއްުހިމަނ ފައިުނުވެއެވެ.ުއަދިުކުރީުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިޢަދަދެުއެއްވެސްު
ސަބަބުުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިު ުގުޅޭުނޯޓުތަކުގައިުހ މަކޮށްފައިުނުވެއެވެ.ގެނެސްފައިނުވު 

ކަމަށްުތްނެުުއެއްސ ގެުގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސ ފައިުއަހަރުުފެށުނުއިރުުހުރިުުވަނ2017ުަބަޔ ންތަކުގައިުުލީއެހެންކަމުންުމ ު
ުނުވެއެވެ.ުބަޔ ންކޮށްފައިުވުމުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުު

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ު ުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ު"ފައިސު 2017ުމިނިސްޓްރީ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު ުބަޔ ން"ގައި ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި 2017ުުލިބުނު ުފައިސ ވަނަ ުހުރި ުފެށުނުއިރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވު އަހަރު ުގޮތުގައި ގެ

އަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުުވަނ2016ުަުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިވަނަުއަހަރުގ2016ުުެު،އިޢަދަދ 
 ކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ބަޔ ންތައްުއިސްލ ޙުުލީރިކޮންސައިލްކޮށްުމ ުޢަދަދުުުދެުދިމ ނުވ ތީުމިުއިޢަދަދ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

7. 2017ުު ުއަހަރު ުފަުުނިމުނުއިރުުވަނަ ުހުރި ުއިސ ގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނުގޮތުގައި ކީުޢަދަދަުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ގައި
 ކަމަށްުނުވުންުޢަދަދުުޞައްޙަު

ރޑްުގއެކައުންޓިންުެސކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުބޭިސސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް"ުސްޓޭންޑަ
ުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ގައިުު(cމ އްދ ގެު)ުވަނ1.3.12ުަުގެ"ުއެކައުންޓިންގުއޮފް

ު.ކަމަށެވެުބަޔ ންކުރަންވ ނެުުޢަދަދުުފައިސ ގެުހުރިުނިމުނުއިރުުއަހަރުުއ އިުފައިސ ުހުރިުުފެށުނުއިރުުުއަހަރުުުބަޔ ނުގައި

ުޑިވެލޮޕްމަން ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުޓުމިނިސްޓްރީ 2017ުުގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ "ފައިސު ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ގައިުއެުއަހަރުގެުނިޔަލަށް ުުއެވެ.ބަޔ ންކޮށްފައިނުވެުޢަދަދުސައްޙަުހުރިުފައިސ ގެުބ ކީުުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ންު"

ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމ )ހ(ު އަހަރުުނިމުނުއިރުުުން،ބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުުތިޖޫރީުރިޕޯޓުތަކ އި،ު،އިމިގޮތުން،ުޕަބްލިކް
ު ުގޮތުގައި ުބ ކީގެ ުފައިސ ގެ ުސަތޭަކ89,835,714ުުހުރި ުހަތް ުހ ސް ުފަސް ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުއަށް ުމިލިއަން ުނުވަ )އަށްޑިހަ

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި،ުއެުމިނިސްޓްރީގެުވަނަުއަހަރުުފެށުނުއިރ2017ުުުު،ރުފިޔ ުދައްކ އިރުސ ދަ(ު
ުދި ުހިނގަމުން ުއިދ ރ ތަކުގައިުދަށުން ުއަހަރުތެރޭގައިުުޔަ ުފައިސ އ އި ުުއިދ ރ ތަކަށްުުހުރި ުޖުމުލަ ުފައިސ ގެ ށްވުރެުޢަދަދަލިބުނު

ލިބުނުގޮތ އިު" ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަމަށްުރުފިޔ )ސަތޭކަުއަށްޑިހަުދެުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުސަތ ރަ(182,417ުުއިތުރަށްު ފައިސު 
ުގައިުދައްކ ފައިވެއެވެ.އަދިުއެހެނިހެންުބޭންކްުއ/ކ"ުކޮލަމްު"ޕަބްލިކްު"ުގެުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ން

ުހޭދަކުރެވުނުުުއެހެންކަމުން، ުގޮތ އި ުލިބުނު ުއަދަދ އި،ު"ފައިސ  ުދައްކ  ުރިކޯޑުތަކުން ުކަމަށް ުފައިސ  ުހުރި ުނިމުނުއިރު އަހަރު
އަދަދު ސަބަބުުގޮތުގެުބަޔ ން"ުގައިުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ުތަފ ތުވ ތީުއ އި،ުމިުތަފ ތުވު 

ު ުހ މަކޮށްފައިނުވ ތީ ުނޯޓުތަކުގައި ުގުޅޭ ުބަޔ ންތަކ އި ުހުރިފައިސ މ ލީ ުނިމުނުއިރު ުޢަދަދަކީުުގެއަހަރު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި
ުުއްކަންުކަށަވަރުނުވެއެވެ.ޢަދަދެކޭޝްުބޭސިސްުއެކައުންޓ އިުއެއްގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ު
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ޓ އިުއެުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގަމުންުދިޔަުޓްރ ންސްޕޯޓްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންރުން،ު)ށ(ުމީގެުއިތުު
)ތިރީސ38,281,791ުުްވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2017ުުުލިބިފައިވ ުފައިސ ގެުބ ކީގެުގޮތުގައިުުއޮތޯރިޓީއަށްުއެހީގެުގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުު(ުރުފިޔ ުހުރިކަމަށްުހ ސްުހަތްުސަތޭކަުނުވަދިހަުއެކެއްއަށްުމިލިއަންުދުއިސައްތަުއަށްޑިހަުއެއްު
މިނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުެގު، .ުނަމަވެސްޑިވެލޮޕްމަންޓ އިުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކައެވެ

ުއެހީ/ޚަރަދު"ތެރޭގައިުހިމެނޭު"ފައިސ ުލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތު ުގޮތުގައިުުކޮލަމްުގެުބަޔ ން"ުގެު"ލިބޭ ގައި،ުއެހީގެ
)ތިރީސްުހަުމިލިައްނ36,703,318ުުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުުފައިސ ގެހުރިުބ ކީުލިބުނުުފައިސ އިންުއަހަރުުނިމުނުއިރުު

ރުފިޔ އެވެ. ޚަރަދުކުރުމަށްފަުހުއިުލިބުނުުފައިސ އިންުއެހީގެުގޮތުގަު،އެހެންކަމުންުހަތްުސަތޭކަުތިންުހ ސްުތިންުސަތޭކަުއަށ ރަު(
ޢަދަދަށްވުރެުފައިސ ގެުހުރިުބ ކީުއަހަރުުނިމުނުއިރުު ސަތޭކަުު)އެއްުމިލިއަންުފަސ1,578,473ުްގޮތުގައިުރިކޯޑުތަކުންުދައްކު 

ުު.އެވެބަޔ ންތަކުގައިުހިމަނ ފައިވެުލީމ ުންހަތްދިހަުއަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުހަތްދިހަުތިނެއް(ުރުފިޔ ުމަދުު

ުފައިސ އިންުުލިބުނުުުގޮތުގައިުުމިުދެުޢަދަދުުރިކޮންސައިލްކޮށްުތަފ ތުުއައިުސަބަބުުހ މަކޮށްފައިުނުވ ތީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެހީގެ
ޢަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ުފައިސ ގެުބ ކީުހުރިުުނިމުނުއިރުުއަހަރު ުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ރޑްުގއެކައުންޓިންުެސކްޓަރުޕަބްލިކްުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުބޭިސސްުުކޭޝްުދަުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް"ުސްޓޭންޑަ
ު)ުވަނ1.3.12ުަުގެ"ުއެކައުންޓިންގުއޮފް ުގޮތަށްު(cމ އްދ ގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުހޭދަކުރެވުނުުުގޮތ އިުުލިބުނުުފައިސ ުު،ގައި

ުމެވެ.ުލަފ ދެބަޔ ންކުރުމަށްުުޢަދަދުޞައްޙަުުފައިސ ގެުހުރިުނިމުނުއިރުުއަހަރުުބަޔ ނުގައިުުގޮތުގެ

ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމ ޕަުމިގޮތުން، ުރިޕޯޓުތަކ އި،ު،އިބްލިކް ުހުިރުއަހަުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން،ުތިޖޫރީ ުނިމުނުއިރު ރު
ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުފައިސ ގެުގޮތުގައިުދައްކ ުބ ކީުއ އިު ގޮތުގެުބަޔ ން"ގެު"ޕަބްލިކްުއަދިުއެހެނިހެންުބޭންކްު"ފައިސު 

ކޮލަމްގައި ރިކޮންސައިލްކޮށްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުުޢަދަދުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުހުރިބ ކީުުއަހަރުުނިމުނުއިރުު،އ/ކު"
ުުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ކުރުގެުރިކޯޑްތައްުއިސްލ ޙުއަދިުމިނިސްޓްރީު

ުބ ކީގެުުއެހީގެުފައިސ ގެުޑިވެލޮޕްމަންޓ އިުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުލިބިފައިވ ުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީމީގެުއިތުރުން،ު
ޢަދަދ އިުމިނިސްޓްރީގެުމުނުއިރުުހުރިނިުުއަހަރުުުވަނ2017ުުަުގޮތުގައި ވަނ2017ުުަކަމަށްުއެުއިދ ރ ތަކުގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކު 

ުލިބޭ"ުގެު"ުބަޔ ންުގޮތުގެުުހޭދަކުރެވުނުުގޮތ އިުލިބުނުުފައިސ "ގައިުހިމެނޭުތެރޭުުބަޔ ންތަކުގެުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީ
ގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު ުފައިސ ގެުބ ކީުހުރިުނިމުނުއިރުުުއަހަރުުފައިސ އިންުލިބުނުުުގޮތުގައިުއެހީގެުގައި،ުކޮލަމްު"ޚަރަދު/އެހީ

ގެުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީއ އިުުބަޔ ންތަކ އިުމިނިސްޓްރީުުމ ލީވ ުސަބަބުުދެނެގެނެުކޮންސައިލްކޮށްުދެުޢަދަދުުތަފ ތުޢަދަދުުރި
ުކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ލ ޙުރިކޯޑުތައްުއިސްު
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ުބަޖެޓ އި .8 ުބަޔ ންު ،"ފ ސްކުރެވުނު ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުބަޖެޓުން ުޚަރަދުތަކ އިުއެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  "ގައި
ުޚަރަދުތަކ އިުތަފ ތުވުންުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވު 

ުހިމަނައިގެންުުޚަރަދުތައްުުކޮށްފައިވ ުބަޖެޓުންކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުުއަހަރުގެުވަނ2017ުަުގެޑިވެލޮޕްމަންޓުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީ
ުމިނިސްޓްރީގެު،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ު ުހިމެނ2017ުޭުއެ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަހަރުގެ ުފ ސްކުރެވުނު"ު،ވަނަ

ުޚަރަދުތަކ އި،ު"ބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުއެުބަޖެޓ އި ުހިމަނ ފައިވ  ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްޕަުގައި ުގައިބްލިކް
ުއްުތަފ ތުވެއެވެ.ުޚަރަދުތަުރިކޯޑުކޮށްފައިވ 

ކޮންސޮލިޭޑެޓްޑުުއަހަރުގެުުވަނ2017ުަުމިނިސްޓްރީގެގެުރިކޯޑުތަކުންުދައްކ ގޮތުންުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްުމިގޮތުން،
ުހ ސްުއަށްުސ ޅިސްުދުއިސައްތަުމިލިއަންުދެުުދުއިސައްތަ)202,248,843ުުއަކީުުޖުމުލަުޚަރަދުތަކުގެުކޮށްފައިވ ުބަޖެޓުންު

ުފ ސްކުރެވުނުު"މިނިސްޓްރީގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުުނަމަވެސް،ު.ރުފިޔ އެވެު(ތިނެއްުސ ޅިސްުސަތޭކަުއަށް
198,171,195ުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގޮތުގައިުޚަރަދުގެުުހިނގިުބަޖެޓުންުުގައި"ބަޔ ންުުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި

ޕަބްިލްކުުމިއީ.ުރުފިޔ އެވެ(ުފަހެއްުުނުވަދިހަުސަތޭކަުުއެއްުުހ ސްުއެއްުހަތްދިހަުސަތޭކަުުއެއްުުމިލިއަންުުއަށްުުނުވަދިހަުސަތޭކަ)
ުސަޭތކަުުހަުހ ސްުހަތްުހަތްދިހަުމިލިއަންުހަތަރު)4,077,648ުުވުރެޚަރަދަށްުގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ އެކައުންޓިންގުސިސްޓަމް

ު.ކެވެޢަދަދެުމަދުުރުފިޔ (ުއަށެއްުސ ޅިސް

ރިކޮންސައިލްކޮށްުތަފ ތުުއައިުސަބަބުުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކ އިުގުޅޭުނޯޓުތަކުގައިުހ މަކޮށްަފިއުުޢަދަދުއެހެންކަމުންުމިދެު
ޚަރަދުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަުރުުގައިު"ބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ނުވ ތީު ހިމަނ ފައިވު 

ުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުހިމަނައިގެންުުޚަރަދުތައްުުކޮށްފައިވ ުބަޖެޓުންކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުުއަހަރުގެުވަނ2017ުަުގެޑިވެލޮޕްމަންޓުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީ
ުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެވުނު"ު،ަބޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭމ ލީުވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑ2017ުުްުމިނިސްޓްރީގެުު،ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ު

ުޚަރަދުތަކ އިު"ބަޔ ންުގޮތުގެުހޭދަކުރެވުނުުބަޖެޓުންުުއެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުސިސްޓަމްޕަުގައި ުއެކައުންޓިންގ ުގައިބްލިކް
ުތައްުއިސްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ުބަޔ ންތަކ އިުއަދިުރިކޯޑުުއްުރިކޮންސައިލްކޮށްުމ ލީޚަރަދުތަުރިކޯޑުކޮށްފައިވ 

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުޢަދަދ ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްއިންުދައްކު ފައިނަލްުބަޖެޓްގެުގޮތުގައިުޕަބްލިކްު .9 އުި،
ުއިުތަފ ތުވުންުޢަދަދ ުބަޔ ންތަކުންުދައްކު 

ުުއަހަރުގެުވަނ2017ުުަުގެޑިވެލޮޕްމަންޓްުއިކޮނޮމިކްުުއޮފްުުމިނިސްޓްރީު ބްލިކްުޕަުގޮތުގައިުބަޖެޓުގެުުފައިނަލްކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ުފައިނަލްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިބަޔ ންތަކުުމ ލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުު،ތަކ އިޢަދަދުުދައްކ ުުގެުރިކޯޑުތަކުންއުންޓިންގުސިސްޓަމްއެކަ
ުސިސްޓަމްުމިގޮތުން،ުވެއެވެ.ތަފ ތުުދެމެދުުތަކ އިޢަދަދުުޓްގެބަޖެ ުއެކައުންޓިންގ ުއަހަުރގެުުވަނ2017ުުަު،ގައިޕަބްލިކް

ު ުުބަޖެޓުގެުފައިނަލްކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުޢަދަދުޖުމުލަ ުސަތޭކަުުހަތަރުުމިލިއަންުސޯޅަުދުއިސައްތަ)216,497,288ުުގޮތުގައިގެ
ުއަށެއްުއަށްޑިހަުދުއިސައްތަުހ ސްުހަތްުނުވަދިހަ ުުރުފިޔ ( ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުބަޔ ންތަކުގައިުުމ ލީރިކޯޑުކޮށްފައިވ އިރު،

ުަފސްުުހަތްދިހަުދުއިސައްތަުމިލިއަންުބ ރަުދުއިސައްތަ)212,275,910ުުކީޢަދަދަުޖުމުލަުބަޖެޓުގެުުފައިނަލްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
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ޕަބްލިކްުުކީޢަދަދަބަޔ ންކޮށްފައިވު ުަބޔ ންތަކުގައިުމ ލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުުއެހެންކަމުން،ު.ރުފިޔ އެވެ(ުއެއްދިހަުސަތޭކަުނުވަުހ ސް
ުތިންުހ ސްުއެކ ވިސްުދުއިސައްތަުމިލިއަންުުހަތަރު)4,221,378ުުށްވުރެޢަދަދަުގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވ އެކައުންޓިންގުސިސްޓަމް

ުކެވެ.ޢަދަދެުމަދުުރުފިޔ ު(ުއަށެއްުހަތްދިހަުސަތޭކަ

ުގައިުބަޔ ންތަކުުމ ލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުު،ރިކޮންސައިލްކޮށްުތަފ ތުުއައިުސަބަބުުހ މަކޮށްފައިުނުވ ތީުޢަދަދުމިުދެުު،އެހެންކަމުން
ުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުނުވެއެވެ.ޢަދަދުުޓްގެުބަޖެުފައިނަލްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުުއަހަރުގެުވަނ2017ުުަުގެޑިވެލޮޕްމަންޓްުއިކޮނޮމިކްުުއޮފްުުމިނިސްޓްރީު ބްލިކްުޕަުގޮތުގައިުބަޖެޓުގެުުފައިނަލްކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމް ުދައްކ  ުރިކޯޑުތަކުން ުު،އިޢަދަދ ގެ ުފައިނަލްުުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައިބަޔ ންތަކުުމ ލީކޮންސޮލިޑޭޓެޑް

 ކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ލްކޮށްުމ ލީުބަޔ ންތައްުއިޞްލ ހުތައްުރިކޮންސައިތަފ ތުހުރިުުދެމެދުުތަކ އިޢަދަދުުޓްގެބަޖެ

ުމިނިސްޓްރީންުދޫކޮށްފައިވ ުލޯންތަކުގެުހިސ ބުތަކ އިުލިޔެކިއުންތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .10

ގެުު(R-20/2017)އިުފައިސ ގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުުމުދަލ ުދައުލަތުގެ
ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައްުއިދ ރީުބޭނުންތަކަށ އި،12.01ުު

ުތަރު ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުޤަނޫނީުއޮޑިޓަރުންނަށް ުއަދި ުބަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ. ުރައްކ ތެރިތަނެއްގައި ުއެކު ުރައްކ ތެރިކަމ އި ތީބުން
ުކޯޓަށްު،މައްސަލައެއްޖެހިއްޖެނަމަ ުގޮތުގައި ުުހެއްކެއްގެ ުމިގަވ އިދުގެ ުބެހެއްޓުމަށް ުރިކޯޑުތައް ުގޮތަކަށް 12.02ުހުށަހެޅޭނެފަދަ

މުއްދަތުުހަމަވަން ނޑައަޅ ފައިވު  ދައުލަތުގެުރިކޯޑުތައްުވަނަުމ އްދ ގައިުކަ މީގެުއިތުރުންު، ދެންުލިޔުންތައްުބަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެު.
ެގުު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤ ނޫނު(2011/16ުޤ ނޫނުުނަންބަރުުބަލަހައްޓަންޖެހޭުމުއްދަތުގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިު

ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުއެނޫންުގޮތަކަށްުޤ25ުަ ނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު( ުއުމީުއަރުޝީފުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުކަ
ު ުންސަވީސް)ފ25ުަމީލ ދީ ުވަންދެން ުއަހަރު ުރައްކ ތެރިކަމ އެކުު( ުމުއައްސަސ އެއްގައި ުއެ ުތަކެތި ުލިޔެކިއުމ އި

ު.ބަލަހައްޓަންވ ނެކަމަށެވެ

ުއަދިުރިކޯޑުތައްުބަލަހައްޓަންޖެހޭުމުއްދަތުގައިުދައުލަތުގެުމުދަލ އިުފައިސ ގެުހިސ ުބތަކުގެުރިކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމ އި ވެސް،ނަމަ
ުމިގޮތުްނ،ުުބެލެހެއްޓުމުގައި ުޢަމަލުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ުމިނިސްޓްރީން ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ އި ުޤ ނޫނ އި އިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު

ރުފިޔ 19,851,517ުުުވަނަުއަހަރ2018ުުުހިންގިުލޯންުސްކީމްތަކުގެުދަށުންުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުން
ުބޭންކްުމެދުވެރިކޮށްުބެލިބެލުމުންުއެނގެންުއޮތްއިރު،ު ުމެދުވެރިކޮށްުއެކިފަރ ތްތަކަށްުދޫކޮށްފައިވ ކަން ބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސް

މިުލިޔެކިއުންތައްުޤ ނޫނ އިުފޯރުކޮށްދެވިފައިުނުވ ތީުުމިނިސްޓްރީންުހަށްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުމިއޮފީއްުންތައުލޯނުތަކ އިުގުޅޭުލިޔެކިުމި
ތެރޭގައިުހިމެނެނީުގެޓްސެޓްުލޯންުުުލިޔެކިއުންތަކުގެކަށަވަރުކުރެވިފައިުނުވެއެވެ.ުމިގަވ އިދ އިުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިވ ކަންު

އަދިުކަނބަލުންގެުލޯންުސްކީމުގެުދަށުންު ފަސޭހަުމަދަދުުލޯންުސްކީމ އިު، އެސް.އެމް.އީުލޯންުސްކީމ އުި، ދޫކޮށްފައިވު ސްކީމ އިު،
ލޯންުދޫކުރެވުުނުު،ގެުމަޢުލޫމ ތ އިއުޞޫލްތަކ އި،ުލޯނަށްުއެދިުހުށަހެޅިުފަރ ތްތަކުު،ކުރުމަށްުބޭނުންކުރިުހަމަތަކ އިލޯނުތައްުދޫ
ުއަދިުމިނޫންވެސްުމިކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުލިޔެކިޔުންތަކެވެ.ުުގެުމަޢުލޫމ ތ އިފަރ ތްތަކު

19,851,517ުުދޫކޮށްފައިވ ުގެުގޮތުގައިވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުއެކިއެކިުފަރ ތްތަކަށްުލޯނ2017ުުުންމިނިސްޓްރީއެހެންކަމުން،ު
ުު.ންުކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެކައްުފަރ ތްތަކަުވ ދޫކޮށްފައިވަނީުލޯނަށްުއެންމެުހައްޤުރުފިޔ ު
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ުމިނިސްޓްރީ ުއިތުރުން ުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުުމީގެ ުއަހަރުގ2017ުެޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ަބޔ ންތަކުގައިުުމ ލީުސޮލިޑޭޓެޑްކޮންުވަނަ
ުއެހެންކަމުން،27,000,000ުުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދޫކުރިކަމަށްުުއެކިފަރ ތްތަކަށްުުގޮތުގައިުުލޯނުގެުމިނިސްޓްރީންު ރުފިޔ އެވެ.

ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުއަދަދ އި ުހޯދިފައިވ  ުދޫކުރިކަމަށް ުގޮތުގައި ުލޯނުގެ ުމެދުވެރިކޮށް ުމޯލްޑިވްސް ުއޮފް ބަޔ ންތަކުގައިުުމ ލީުބޭންކް
ުމިނިސްޓްރީންު ުތަފ ތުވ ތީ ުއަދަދު ުޞައްޙަުުއެކިފަރ ތްތަކަށްުުގޮތުގައިުުލޯނުގެުދައްކ ފައިވ  ުއަދަދަކީ ުދައްކ ފައިވ  ދޫކުރިކަމަށް

ުއަދަދުކަންުކަށަވަރުނުވެއެވެ.

ުދިންގޮތްުުލަފ ުުއިޞްލ ޙުކުރަންު

ުމުދަލ ުދައުލަތުގެ ުރިކޯޑުތައް ުހިސ ބުތަކުގެ ުފައިސ ގެ ުމުއްދަތުގައިުއި ުބަލަހައްޓަންޖެހޭ ުރިކޯޑުތައް ުއަދި ބެލެހެއްޓުމ އި
ު ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ 12.01ުުގެ ު)ހ(ުއަދި ުމ އްދ ގެ ޤ ނޫނުުނަންބަރުުވަނަ

އ އިުއެއްގ25ުުޮގެު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤ ނޫނުު(2011/16ު ތަށްުޢަމަލުކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުވަނ6ުުަުގެ(4/2007ު)ުޤ ނޫނުުމީގެުއިތުރުން،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުބޭނުންވ ުމަޢުލޫމ ތުުފޯރުކޮށްދިނުމުގައިުއޮޑިޓް

ުއ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަށްވެސްުލަފ ދެމެވެ.ު(ުހ)ުމ އްދ ގެ

ގައިުފުރިހަމައަށްުހިސ ބުުމ ލީުބަޔ ންތަކުުނުލިބިވ ުފައިސ ގެުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިންު .11
ުހިމަނ ފައިނުވުން

ުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުދައުލަތުގ15.02ުުެގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުވަނަ
ުވަނ15ުުަުމަހުގެުމ ރިޗުުއަހަރުގެުހިނގ ުތައްޔ ރުކޮށް،ުބަޔ ންުމ ލީުއަހަރީުއެއޮފީހެއްގެުނިމުމުން،ުއަހަރުުއޮފީސްތަކުން

ުއ މްދަނީއ އިުއަދިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ނުގައިުލިބެންޖެހޭު.ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށެވެުށްުއަފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުނިޔަލަށްުދުވަހުގެ
ުުތަފްޞީލުުފައިސ ގެުނުލިބިހުރިުތެރެއިންުފައިސ ގެުލިބެންޖެހޭުުގޮތްގޮތުންުއެނޫންު ުއެމ އްދ ގެ ވަނ9ުުަހިމަނަންވ ނެކަމަށް

ުނަންބަރުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ނުގައިުނުލިބިުހުރ2017ުުިނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެު
ުމިނިސްޓް ުމިގޮތުން، ުނުވެއެވެ. ުހިމަނ ފައި ުފުރިހަމައަށް ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުދަށުން މޯލްޑިްވްސުުމުންދިޔަުހިނގަރީގެ

ހަުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުސ ޅީސްުއަށްުހ ސްުހަުސަތޭކަު)6,748,683ުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރ2017ުުުު،އިމިގްރޭޝަނަށް
ގެުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމުގެުނިޒ މުގެުތެރޭގައިުރިކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުހުރިކަމަށްުއިމިގްރޭޝަންުރުފިޔ ުނުލިބި(ުއަށްޑިހަުތިނެއް

ުއެހެނިހެްނު ުއ އި ުއ މްދަނީ ުހުރި ުނުލިބި ުބަޔ ން"ގައި ު"މިލްކިއްޔ ތުގެ ުހިމެނޭ ުމ ީލުބަޔ ންތަކުގައި ނަމަވެސް،ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
ު ުލިބެންޖެހޭ ުއިމިގްރޭޝަނަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުހ ސ1,680,730ުުްފައިސ ގެ ުއަށްޑިހަ ުހަުސަތޭކަ ުމިލިއަން )އެއް

ގައިުހިމަނ ފައިވު  އެހެންކަމުންު"މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ންު" ރުފިޔ އެވުެ. ކީުމޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަންެގުޢަދަދަހަތްުސަތޭކަުތިރީސްު(
ުސަތޭކަުފަންސ ސްުފަސްުމިލިއަންުފަސްޮދޅަސްުހަތްުހ ްސުނުވަ)5,067,954ުށްވުރެުޢަދަދަރިކޯޑުތަކުގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވު 

މަދުުހަތަރެއް ރުފިޔު  މޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަނަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުއެކިުކޯޑުތަކަށްުބެހިގެންދ ުުއަދިުކެވެ.ޢަދަދެު(
ުގޮތްުފަސޭހައިންުދެނެގަނެވޭުގޮތަށްުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވެއެވެ.ު
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ލިބެންޖެހޭުފައިސ ެގުުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުރިކޯޑުތަކަށްުބަލ އިރު،ުއެުމިނިސްޓްރީއަށްުމިނިސްޓްރީމީގެުއިތުރުން،ު
ެދނެގަނެވިފަިއުުޢަދަދުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގ2017ުުެބަލަަހއްޓ ފައިުނުވ ތީ،ުމިނިސްޓްރީއަށްުުތަފްޞީލު
ުުނުވެއެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ުއެމިނި ުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި ުއިކޮނޮމިކް ުއޮފް ުހިނގަމުންދިޔަުސްޓްރީ ުދަށުން ުފައިސ ެގުުމިނިސްޓްރީގެ ުލިބެންޖެހޭ އިދ ރ ތަކަށް
15.02ުުގެުު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެތެރެއިންުނުލިބިހުރިުފައިސ ގެުޞައްޙަުހިސ ބުުބެެލހެއްޓުމަށ އިު،

ގޮތަށްުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސ ގެުތެރެއިންުނުލިބިހުރިުފައިސ ގެުޞައްަޙުވަނަުމ އްދ  ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ގެު)ހު(
ހިމެނުމަށްުގައިު"މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ން"ގައިުހިމެނޭުތަކުމ ލީުބަޔ ންވަނައަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑ2017ުުްހިސ ބުުމިނިސްޓްރީގެު

ުލަފ ދެމެވެ.

ުޓްތައްުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގެުރިޕޯޓްތަކ އިުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިނުވުންއ މްދަނީގެުރިޕޯު .12

ުހިނގަމުންދ ުުމ ލޭގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(ރ)ުމ އްދ ގެުވަނ5.16ުުަުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުމަހުގެުުވޭތުވެދިޔަުދިމ ކުރުމަށްޓަކައިުހިސ ބުުފައިސ ގެުޖަމ ކުރ ުއޮތޯރިޓީއަށްުމަނިޓަރީުުމޯލްޑިވްސްުއޮފީސްތަކުންުދައުލަތުގެ
ުނުވަތަުުފޮނުވުމުންުއޮފީސްތަކަށްުފިނޭންސްއިންުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރިންުދުވަހުގެުވަނަ(ު)ފަނަރ15ުަުމަހުގެުހިނގ ުހިސ ބު،
ުސްޓޭޓްމަންޓެއްުުރިކޮންސައިލްކޮށްުފޯރުކޮށްދިނުމުންުމަޢުލޫމ ތުުއެުމެދުވެރިކޮށްުސިސްޓަމްުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކް

ު.ކަމަށެވެުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެ

ުޓްރ ންސްޕޯޓްުމޯލްޑިވްސްުހިނގަމުންދިޔަުދަށުންުއެުމިނިސްޓްރީގެުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި،ުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުނަމަވެސް،
ުއ މްދަނީގެ ުރިކޯޑުތަކ ުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުރިކޯޑްތަކ އިުއޮތޯރިޓީގެ ުރިކޮންސައިލްުމަހުންމަށްުުއަޅ ބަލައިުއިސިސްޓަމުގެ

ުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރިުފައިސ ގެުހިސ ބުތައްުއިސްވެުު،މިގޮތުން
ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގަިއުުރިކޮންސައިލްކޮށްފައިުނުވ ތީ،ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމ އިުދެންނެވުނުުގޮތަށްު

)ފަސްުސަތޭކަުސ ޅީސްުނުވަުހ ސ549,777ުުްޕޯސްޓްކުރަންޖެހޭުއ މްދަނީުކޯޑުުނޫންުއެހެންުކޯޑުތަކަށްުޕޯސްޓްކުރެވިފައިވ ު
ު ުނިންމިއިރު ުހިސ ބުތައް ުއަހަރުގެ ުއެ ުރުފިޔ  ުހަތެއް( ުދިހަ ުހަތް ުސަތޭކަ ުހަތް ުނުވެއެވެ.ުމިނިސްޓްރީއަށް ފ ހަގަކުރެވިފައި

ުވައުޗަރތައްުހަދ ުހިސ ބުތަކަށްުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުުގެނައުމަށްޓަކައިުހަދަންޖެހޭުޖަރނަލްު،މިކަންުއިޞްލ ޙުކޮށްުއެހެންކަމުން،
ުފައިނުވެއެވެ.އަށްުފޮނުވ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުވައުޗަރތައްުޖަރނަލްުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުުފޮނުވަންޖެހޭ

ބަލައިގަންނަުނިޒ މުތަކުންުނެގުނުުުމީގެ މޯލްޑިވްސްުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެުފައިސު  ުއ މްދަނީުވަނަުއަހަރުގ2017ުެއިތުރުނުް،
ުސޯޅަުސަތޭކަުހަުމިލިއަންުތޭވީސް)23,616,862ުުއޮތޯރިޓީއަށްުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުއެުއަހަރުުދައުލަތުގެުުއެުުރިޕޯޓުތަކުގައިު

ކަމަށްުރިކޯޑުކޮށްފައިވ އިރު،ުރުފިޔ (ުދޭއްުފަސްދޮޅަސްުސަތޭކަުއަށްުހ ސް ، ސިސްޓަމްގައިުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުުލިބިފައިވު 

ު ުރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ުލިބިފައިވ ކަމަށް ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުއަހަރު ުއެ ުއޮތޯރިޓީއަށް 26,467,854ުޓްރ ންސްޕޯޓް
ުރުފިޔ ުއެވެ.ުއެހެންކަމުން،(ުހ ސްުއަށްުސަތޭކަުފަންސ ސްުހަތަރެއްހަތަރުުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހަތްުުމިލިއަންުސައްބީސް)

ފައިސ ުުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސްުކީުޢަދަދަޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގެުރިކޯޑުތަކުގައިުރިކޯޑުުކޮށްފައިވ ު
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2,803,732ުށްވުރެުޢަދަދަރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުއިުތަކުގަރިކޯޑުތަކުގައިުނުވަތަުއ މްދަނީުރިޕޯޓުުންުނެގުނުނިޒ މުތަކުުބަލައިގަންނަ
ުުކެވެ.ޢަދަދެުއިތުރުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް(ުރުފިޔ ުު)ދެުމިލިއަންުއަށްުސަތޭކަުތިންުހ ސްުހަތް

މަތީގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުކަންތައްތަކަކީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓ އި،ުމޯލްޑިވްސްުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެު
ުޕަބްލިކް ުރިކޯޑުތަކ އި ުނިޒ މުތަކުގެ ުބަލައިގަންނަ ުމަހުންމަހަްށުުއެކައުންޓިންގުފައިސ  ުދެމެދެ ުރިކޯޑުތަކ އި ސިސްޓަމްގެ

މައްސަލަތަކެކެވެ. ުރިކޮންސައިލްުނުކުރުމުގެުސަބަބުންުދިމ ވެފައިވު 

ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްު

ުގޮތަށްުުގައި(ުރ)ުމ އްދ ގެުވަނ5.16ުަުގެ(R-20ު/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ ުމޯލްޑިްވސްުބަޔ ންކޮށްފައިވ 
(ުފަނަރަ)15ުުމަހުގެުިހނގ ުހިސ ބު،ުމަހުގެުވޭތުވެދިޔަުދިމ ކުރުމަށްޓަކައިުހިސ ބުުުފައިސ ގެުޖަމ ކުރ ުއޮތޯރިޓީއަށްުމަނިޓަރީ

ުސިސްޓަމްުުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުނުވަތަުމުންފޮނުވުުޓްރެޜަރީންުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުކުރިންުދުވަހުގެުވަނަ
ުުލަފ ދެމެވެ.ތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުސްޓޭޓްމަންޓްުުރިކޮންސައިލްކޮށްުފޯރުކޮށްދިނުމުންުމަޢުލޫމ ތުުއެުުމެދުވެރިކޮށް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުއ މްދަނީުފައިސ ެގުއަދި،ު ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގައިުރިކޯޑުކޮށްފައިވު 
)ފަސްުސަތޭކަުސ ޅީސްުނުވަުހ ސްުހަތ549,777ުުްންުޖެހޭުކޯޑުނޫންުކޯޑުތަކަށްުޕޯސްޓްުކޮށްފައިވ ުޕޯސްޓްކުރަތެރެއިން،ު

ުުލަފ ދެމެވެ.ކުރުމަށްުއިޞްލ ޙުރިކޯޑުތަކުންުު،ސަތޭކަުހަތްުދިހަުހަތެއް(ުރުފިޔ 

ުއ މްދަނީުުއަހަރީއިސްވެުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލައިގެުއިތުރުންުޓްރ ންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓީގެުނިޒ މުތަކުންުނަގ ުު،މީގެުއިތުރުން
އަށްުސަތޭކަުތިންުހ ސްުދެުމިލިއަންު)2,803,732ުސިސްޓަމްގެުރިކޯޑުތަކ އިުތަފ ތުވ ުުއެކައުންޓިންގުޕަބްލިކްުރިޕޯޓުތަކ އިު

ުމިކަންުރިކޯޑުތަކުންުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުދެނެގަނެުުތަފ ތުތައްުުމިުރިކޮންސައިލްކޮށްުރުފިޔ ގެުތަފ ތުު(ހަތްުސަތޭކަުތިރީސްުދޭއް
ުލަފ ދެމެވެ.

ު       އެކައުންޓްުބ ކީުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުމ އިުއެކައުންޓްުރިކޮންސައިލްުކޮށްފައިުނުވުންުބޭންކްު .13

ގR-20ުެ/2017މ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު)ުދައުލަތުގެ މ5.16ުޯު( ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީު، ލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުފައިސ  ުބޭންކަކަށް ުއެހެންވެސް ުނުވަތަ ުިހސ ުބުުއޮތޯރިޓީއަށް ުފައިސ ގެ ުއެ ުއޮފީހަކުން ުޖަމ ކުރި ުފައިސ  ޖަމ ކޮށްފިނަމަ،ުއެ

ުފޮތުގަުބަލަހައްޓައި، ުބ ކީ ުހިސ ބުތައްުއެކައުންޓު ުކޮމްޕިއުޓަރުޝީޓުގައި ުނުވަތަ ުލިޔެގެން ުހިސ ބުތައްުއި ުއެ ުހިމަނައިގެން،
MG/RV05ުްުކަމަށެވެ.ުއަދިުމިުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީގެންދަންވ ނެުުގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުބަލަހައްޓަމުނ ،

ބ ކީއ އިުއޮފީހުގެުހިސ ބުތަކުންުދައްކު ުއެކައުންޓުންުދައްކ ންމެުމަހެއްުނިމުމުންުމިުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުކޮ
ުހިސ ބުތަކެއްކަން ުރަނގަޅު ުގެނުވައިުުބ ކީއަކީ ުސްޓޭޓްމަންޓެއް ުބޭންކް ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުކޮންމެ ުދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ުރުުކުރަންވ ނެުކަމަށެވެ.ރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓެއްުތައްޔ 

ނަމަވެސް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުގެުއެސް.އެމް.އީުލޯނ އިުއ އިުގެޓްސެޓްުލޯނުުދޫކުރުމަށްުބޭންކްުއޮފްު
ުނުވެއެވެ.ު ުގެންގޮސްފައި ުކުރަމުން ުބ ކީ ުއެކައުންޓް ުބަލަހައްޓައި، ުހިސ ބުތައް ުއެކައުންޓްގެ ުެދ ުހުޅުވ ފައިވ  މޯލްޑިވްސްގައި

)ތިންުމިލިއަންުހަތަރުުސަތޭކަުސ ޅީސްުހަތްުހ ްސ3,447,722ުުލޯންުއެކައުންޓްު)ބީ.އެމް.އެލް(ގައިުމިގޮތުން،ުއެސް.އެމް.އީު
)ސައްބީސްުމިލިއަންުހަތ26,747,593ުުްހަތްުސަތޭކަުބ ވީސް(ުރުފިޔ ުއަދިުގެޓްސެޓްުލޯންުއެކައުންޓްު)ބީ.އެމް.އެލް(ގައިު
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ުރު ުތިނެއް( ުނުވަދިހަ ުފަސްސަތޭކަ ުހ ސް ުހަތް ުސ ޅީސް ުސްޓޭޓްމަންޓްތަކުންުސަތޭކަ ުބޭންކު ުބީ.އެމް.އެލްގެ ުހުރިކަން ފިޔ 
ުފ ހަގަކުރެވިފައިުވެއެވެ.

ކޮށްފައިވ ުބިޒްނަސްުސެންޓަރުތަކަށްުބަލައިގަންނަުއ މްދަނީުފައިސ ުއިމުއްޑޫުއޮފީހ އިުއަތޮޅުތެރޭގައިުގ އަދިުމިނިސްޓްރީގެުއަ
ުހު ުމޯލްޑިވްސްގައި ުއޮފް ުބޭންކް ުބޭނުންކުރުމަށް ުބަލަހައްޓައިޖަމ ކުރުމަށް ުހިސ ބުތައް ުއެކައުންޓްގެ އެކައުންޓްު، ުޅވ ފައިވ 

ުއަ ުމިނިސްޓްރީގެ ުމިގޮތުން، ުނުވެއެވެ. ުގ ބ ކީކޮށްފައި ުއަތޮޅުތެރޭގައި ުއޮފީހ އި ުސެންޓަރުތަކުންުއްޑޫ ުބިޒްނަސް އިމްކޮށްފައިވ 
ުބޭން ުހުޅުވ ފައިވ  ުމޯލްޑިވްސްަގއި ުއޮފް ުބޭންކް ުޖަމ ކުރުމަށް ުއ މްދަނީ ުބަލައިގަންނަ ުއެކައުންޓްގައި ުއަހަރ2017ުުުކް ވަނަ

ރުފިޔ ުހުރިކަންުބޭންކްު)ދެުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުނުވަދިހަުއަށްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުނުވަދިހަ(798,4902ުު,ނިމުނުއިރުު
އޭގެުތެރޭގައިުޓްރ ންސްޕޯޓްުމިނިސްޓްރީއަށްުފޮނުވަންޖެހޭުފައިސ ވެސްު ނަމަވެސްސްޓޭޓްމަންޓުންުފ ހަގަކުރެވެއެވެު. ު،ހިމެނެއެވެު.

ުމިނިސްޓްރީގެުންުތެރެއިުފައިސ ގެުހުރިުއެކައުންޓްގެުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓައިުއެކައުންޓްުބ ކީކޮށްފައިުނުވ ތީ،ުއެކައުންޓްގައި
ުކިހ ވަރެއްކަމ އިުއ މްދަނީ ުޢަދަދަކީ ުވަކިުުފައިސ ގެުއ މްދަނީުުއޮތޯރިޓީގެުޓްރ ންސްޕޯޓްު،ފައިސ ގެ ުކިހ ވަރެއްކަން ންުޢަދަދަކީ

ުދެނެގަނެވިފައިުނުވެއެވެ.ު

ު ުމޯލްޑިވްސް ުއިތުރުން، ުކަންތައްތަކުގެ ުބަޔ ންކުރެވުނު ުގ ުއިސްވެ ުއަތޮޅުތެރޭގައި ުއޮފީސްތަކުންުިއމިގްރޭޝަންގެ އިމުކޮށްފައިވ 
ުބަލަހައްޓަ ުހިސ ބު ުއެކައުންޓްގެ ުތިން ުހުޅުވ ފައިވ  ުމޯލްޑިވްސްަގއި ުއޮފް ުބޭންކް ުޖަމ ކުރުމަށް ުފައިސ  ު،އިބަލައިގަންނަ

ު ުއެކައުންޓްގައި ުތިން ުހުޅުވ ފައިވ  ުމޯލްޑިވްސްަގއި ުއޮފް ުބޭންކް ުނުވެއެވެ. ުބ ކީކޮށްފައި ުއަހަރުެގ2017ުުއެކައުންޓްތައް ވަނަ
ރުފިޔ ުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވިފަިއު)އަށްުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަުހ ސްުފަސްސަތޭކަުސ ޅީސްުދޭއް(896,542ުުނިޔަލަށްުޖުމުލަު

ުުުވެއެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިންގޮތްު

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ު)ހ(ުގައިވ ފަދައިނ5.16ުް(ުގެ ުމ އްދ ގެ ުހިސ ުބުތަކުއެކައުންޓް، ވަނަ ގެ
ުއެކައުންޓް ުދަންނަވަމެވެުތައްބަލަހައްޓ  ުގެންދިޔުމަށް ުކުރަމުން ުއެކައުންޓްުބ ކީ ުނިމުމުން ުމަހެއް ުކޮންމެ ުއަދި ުތަކު. ބޭންކްުގެ

ގޮތަށްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުސްޓޭޓްމަންޓްުތައްޔ ރުކުރުމަށ އި،ު ސްޓޭޓްމަންޓްުނަގައި،ުއިސްވެުދެންނެވުނުުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިވު 
ށްުތައްުހިމަނައިގެންުމިުމ އްދ ގެު)ނ(ުގައިވ ުގޮތަުޢަދަދުބ ކީގައިުހިމަނަންޖެހޭުުތަކުގެުމިުސްޓޭޓްމަންޓ އިުގުޅިގެންުއެކައުންޓް

ުމ ކުރުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ހިސ ބުތައްުދި

ހުރިުުމީގެުއިތުރުން،ުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުގައިުހުޅުވ ފައިވ ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެުއެކައުންޓުގައި
ުފައި ުފޮނުވަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއަދި ުލިބިފައިހުރި ުގޮތުގައި ުއ މްދަނީގެ ުދައުލަތުގެ ުތެރެއިން ސ ެގުފައިސ ގެ

ު.ލަފ ދެމެވެށްުބުުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،ުއެފައިސ ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމައެނގޭނެހެންުހިސ ުތަފްޞީލު

ު ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓ ުފައިސ ގެުހިސ ބުުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންު .14

(ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ R-20ު/2017ދައުލަތުގެ ުގެ )6.22ުު ުގައި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުދައުލަތުގެުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،
ުނަގުދުފައިސ އިންު)ުހިސ ބުުފައިސ ގެުބަހައްޓ ފައިހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށްުހަފުތ އެއްގެުުކޮންމެުއޮފީސްތަކުން

ުޢަދަދުުހުރިުވަކީންުވައްތަރެއްުކޮންމެުއޭގެުހުރިނަމަުބޭރުފައިސ ުހުރިވަރ އި،ުޗެކުންުއި،ޢަދަދ ުހުރި ުތިޖޫރީއ ުު،ބަލައި(
ުއޮފީހުގެުުއަދިުގުނައި،ުފައިސ ުޗެކުކޮށް،ުހިސ ބުުއެުުއިސްމުވައްޒަފަކުުއޮފީހުގެުއިތުރަށްުމުވައްޒަފުގެުހަވ ލުވެހުރި
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ުހިސ ބުުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ  ުގައިުުޗެކުކުރަމުންުބަލައިުރަނގަޅުތޯުއެ ު)ރ( ުމ އްދ ގެ ުމި ުއަދި ުކަމަށެވެ. ގެންދަންވ ނެ
ުފައިސ ގެުބަހައްޓ ފައިުހުރިުއޮފީހުގައިުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުުގޮތުގެމަތިންުގައިވ ު(ުނ)ުއަދި(ުށ)ުއްދ ގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުމިުމ 

އަދިުުއެއްފަހަރުުއެުއޮފީހަކުންުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ުހަފުތ އަކު(ުހިސ ބުުފައިސ ގެުހުރިުތިޖޫރީގައި)ުރިޕޯޓު
ކޮންމެުމަހެއްުނިމުމުން،ުއެުމަހެއްގެުރިޕޯޓުު)ތިޖޫރީގައިުހުރިުފައިސ ގެުހިސ ބު(ުތައްޔ ރުކޮށް،ުއެުއޮފީހަކުންުބަލަހައްޓަމުންު

ުގެންދަންވ ނެކަމަށެވެ.ު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުންު ުބަހައްޓ ފައިުވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުތިޖޫރީގައިުނުވަތަުއޮފީހުގައ2017ުުިނަމަވެސްު،
ުބަ ުހިސ ބު ުފައިސ ގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިުހުރި ުރިޕޯޓު ުމަސްދުވަހުގެ ުރިޕޯޓ އި ުހަފުތ ގެ ުފައިސ ގެ ުހުރި ުތިޖޫރީގައި ލަހަްއޓައި،

ުނުވެއެވެ.ު

ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިންގޮތްު

ގR-20ުެ/2017ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުު) ގައ6.22ުުިު( ުހަފުތ އެއްގެުުކޮންމެގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ އްދ ގެު)ހު(
ުމުވައްޒަފުގެުުހަވ ލުވެހުރިުުތިޖޫރީއ ުބަލައި،ުހިސ ބުުުފައިސ ގެުބަހައްޓ ފައިހުރިުގައިމިނިސްޓްރީުނުވަތަުތިޖޫރީގައިުނިޔަލަށް
ުއެުހިސ ބުުމ ދ ރުވެރިޔ ުމ ލީޒިންުގެމިނިސްޓްރީުއަދިުގުނައި،ުފައިސ ުެޗކުކޮށް،ުއެުހިސ ބުުއިސްމުވައްޒަފަކުުއޮފީހުގެުުއިތުރަށް

ުތިޖޫރީގައިުުބަލައިުރަނގަޅުތޯ ުގޮތަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ު)ރ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ުދެންނެވުނު ުގެންދިޔުމަށ އި،ުއިސްވެ ޗެކުކުރަމުން
ުމެވެ.ލަފ ދެތ ގެުރިޕޯޓ އިުމަސްދުވަހުގެުރިޕޯޓުުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންދިޔުމަށްުހުރިުފައިސ ގެުހަފު

ުއެއްގޮތަށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރެކޯޑްސްުގަވ އިދު  .15

ުކެޕިޓަލްުބަޖެޓުގެުދައުލަތުގެުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިު(ުހ)ުގ11.03ުުެުގެު(R-20/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުމުއްދަތުުލަފ ކުރ ުުބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށްުމަސައްކަތްތަކ އި،ުތަކެއްޗ އި،ުއެންމެހައިުހޯދ ުޚަރަދުކޮށްގެންުއައިޓަމްތަކުންުޚަރަދުގެ
ުހިމެނިފައިވު ުގައMG/PR01ުިުހިމަނައިގެންުރަޖިސްޓަރީގައިުހަރުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުުތަކެތިުއެުވ ނަމަުގިނަުރަށްވުރެއެއްއަހަ
ުކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންވ ނެުއެގޮތަށްުނަމޫނ އ  ުފަރ ތްތަކުންުުއެކިުުއޮފީހަކަށްުދައުލަތުގެުުވަނީ،ުގައި(ުށ)ުމ އްދ ގެުމިުއަދި.

ުރަޖިސްޓްރީގައިުހަރުމުދަލުގެުދައުލަތުގެުހަރުމުދ ުލިބޭުދައުލަތަށްުގޮތްގޮތުންުއެނޫންުއަދިުހަރުމުދ ުލިބޭުއެހީގެގޮތުގައި
ުރަޖިސްޓްރީގައިުުހަރުމުދަލުގެުގެދައުލަތުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުގައިުު(ބ)ުމ އްދ ގެުމިުއަދިު.ކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންވ ނެުހިމަނައިގެން

ުމުދ ުތަނ އި،ުހުރިުމުދ ުތަފުޞީލ އި،ުނަމ އި،ުފުރިހަމަުމުދަލުގެުންބަރ އި،ނަުކޯޑުުއިންވެންޓްރީުމުދަލެއްގެުކޮންމެުހިމެނޭ
އަދިުމިުގަވ އިދުެގުު.ކަމަށެވެުބަލަހައްޓަންވ ނެުފުރިހަމަކޮށްުމަޢުލޫމ ތުުުއިތުރުު،(ވަކިވަކިންު)ުއަގ އިުމުދަލުގެުތ ރީޚ އި،ުލިބުނު
ުއެއްފަހަރު،ުއަހަރަކުުުމަދުވެގެންުހުރިތޯުހަމައަށްުމުދ ުހަރުުުހުންނަުއޮފީސްތަކުގައިުދައުލަތުގެުގައިުު(ބ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.04ުުަ

ނޑައަޅ ުުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުއޮފީހެއްގެުއެ އަިދުު.ބަޔ ންކޮއްފައިވެއެވެުކަމަށްުބަލަންވ ނެުޗެކުކޮށްުުމަތިންުއުޞޫލެއްގެުކަ
ު ުގަވ އިދުގެ ުމި ުނުވަތަުނައްތ ލ ުތަކެއްޗ އިުުނީލަންކިޔ ު،ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުގައިު(ުނ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.22ުުަމީގެއިތުރުން

ު.ކަމަށެވެުއުނިކުރަންވ ނެުުތެރޭގައިުުދުވަހުގެ(ުތިނެއްު)3ުުލަސްވެގެންުލިޔުންތަކުންުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުތަކެތިުުއެުތަކެތި،ުއުކ ލ 

ުއިމިގްރޭޝަނ އި،ުުއިކޮނޮމިކްުއޮފްުމިނިސްޓްރީުނަމަވެސް، ުމޯލްޑިވްސް ުހިނގަމުންދ  ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓ އި
ުއޮތޯރިޓީގެުމޯލްޑި ުޓްރ ންސްޕޯޓް ުފުރިހަމަކޮށްުުއެއްގޮތަށްުގަވ އިދ އިުދެންނެވުނުުުއިސްވެުުރަޖިސްޓްރީުހަރުމުދަލުގެުވްސް

ުނުވެއެވެުބަލަހައްޓ ފައި ުނެތުމ އި،ުހިމަނ ފައިުރަޖިސްޓަރީގައިުހަރުމުދަލުގެުހަރުމުދ ުބައެއްުުހުރިުއިދ ރ ތަކުގައިުމިގޮތުން،.
ުއައިސްފައިވ ުފަހުންުުމުދަލަށްުއަދިުއަގ އިުމުދަލުގެުތ ރީޚ އިުުލިބުނުުމުދ ުއ އިުު(ނަންބަރުުސީރިއަލްުމޮޑެލް،)ުތަފްޞީލުުމުދަލުގެ
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ުމުދ ުގައިރަޖިސްޓްރީުުހަރުމުދަލުގެުހަރުމުދ ،ުބައެއްުުއިތުރުން،ުމީގެުު.އެނގެންނެތެވެުރަޖިސްޓަރީންުުހަރުމުދަލުގެުބަދަލުތައް
ުއަދ ހަމަކުރަމުންުގަވ އިދުންުުހުރިތަންުމުދ ުގައިރަޖިސްޓްރީުުހަރުމުދަލުގެުނެތުމ އި،ުތަންތަނުގައިުވ ބަޔ ންކޮށްފައިުކަމަށްުހުރިތަން

ު ުކޯޑް ުއެސެޓް ުހަރުމުދަލުގައި ުބައެއް ުޖަހ ފައިނުދިއުމ އި ުުވެސްނަންބަރު ުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުއަދިނުވެއެވެ.
ުމިނިސްޓްރީުގޮތަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގައި(ުބ)ުމ އްދ ގެުވަނ11.04ުަ ުހިނގަމުންދ  ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ މޯލްޑިްވްސުއ އި

ުއިމިގްރޭޝަ ުނ އި، ުއޮތޯރިޓީގައިމޯލްޑިވްސް ުއެއްފަހަރު،ުއަހަރަކުުުމަދުވެގެންުހުރިތޯުށްހަމައަުހަރުމުދ ުހުރިުުޓްރ ންސްޕޯޓް
އަދިުމީގެުއިތުރުން،ުމޯލްޑްވިސްުއިމިގްރޭޝަނުންުުބަލ ފައިުޗެކުކޮށް ތަކެތިގ2017ުުެނުވެއެވެު. ވަނަުއަހަރުުނީލަންުކިޔ ފައިވު 

ުއުނިކޮށްފައިވ ކަންު ުރަޖިސްޓްރީއިން ުހަރުމުދަލުގެ ުއެތަކެތި ުނެތުމުން، ުޖަހ ފައި ުނަންބަރު ުކޯޑް ުއެސެޓް ލިސްޓްގައި
ުޔަގީންކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ު

ވަނަުއަހަރުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެޭނ2017ުު ރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެމިނިސްޓް، އެހެންކަމުން
)ސަތޭކަުތިރީސްުހަުމިލިއަންުނުވ136,925,067ުުަ"މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ން"ުގައިުހަރުމުދަލުގެުއަގުގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވު 

ުރު ުހަެތއް( ުަފސްދޮޅަސް ުހ ސް ުފަންސަވީސް ުޞައްަޙުސަތޭކަ ުހަރުމުދަލުގެ ުހުރި ުއިދ ރ ތަކުގައި ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ފިޔ އަކީ
ުއަގުކަންުކަށަވަރުުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްުލަފ ުދިންގޮތްު

ު ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތަށ11.03ުުްގެ ުއުޞޫލުތަކ އި ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމ އްދ ގައި ވަނަ
ުމެވެ.ލަފ ދެހަރުމުދަލ އިުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުބަލަހައްޓަމުންުގެންދިއުމަށްު

ު ުއަދި، ުގަވ އިދު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ 11.04ުުގެ ުމ އްދ ގެ ުބ)ވަނަ ުގޮތަށްުުގައި( ބަޔ ންކޮށްފައިވ 
އިދ ރ ތަކުގައިުުދައުލަތުގެ ުހަމައަށްުއެއްފަހަރުުއަހަރަކުުމަދުވެގެންުުހަރުމުދ ުހުންނަމިނިސްޓްރީއ އިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގު 
ނޑައަޅ ުމ ލީޒިންމ ދ ރުވެރިޔ ުހުރިތޯ، ުމެވެ.ލ ފަދެޗެކުކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުުމަތިންުުއުޞޫލެއްގެުކަ

ުއިތުރުން،ު ުމ ލިއްޔަތުގެމީގެ ުުދައުލަތުގެ ުު(R-20/2017)ގަވ އިދު ުބަޔ ންކޮށްފައިވު 11.22ުގެ ު)ނ(ުގައި ުމ އްދ ގެ ވަނަ
(ުތިނެއްު)3ުުލަސްވެގެންުުލިޔުންތަކުންުރިކޯޑުކޮށްފައިވ ުތަކެތިުުއެުުތަކެތި،ުއުކ ލ ުނުވަތަުުނައްތ ލ ުތަކެއްޗ އިުުނީލަންކިޔ ގޮތަށްު
ުމެވެ.ލަފ ދެއުނިކޮށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުއަދ ހަމަކުރަމުންުގެންދިއުމަށްުުތެރޭގައިުުދުވަހުގެ

ޑްތައްުފުރިހަމައަށްުބަލަހައްޓ ފައިުރެކޯުުރިކޮންސައިލްކުރެވޭުގޮތަށްުުބިދޭސީންގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެު .16
ުނުވުންު

ންމެުމަހެއްގެުކޮުވަނަުމ އްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،4.07ުު(ުގR-20ުެ/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ފައިސ ގެުހިސ ބުުނިންމ އިރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގައިުޤ އިމުކުރެވިފައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުުޚަރަދ އިުލިބޭު

ުދަ ުބޭންކުން ުނުވަތަ ުއޮތޯރިޓީ ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުނުވަތަ ުބ ކީ ުނުވަތަުުއްކ ސިސްޓަމުގެ ުފޮްތތަކުން ުއޮފީހުގެ ބ ކީއ އި،
ުުކަމަށެވެ.ރިކޮންސައިލްކުރަންވ ނެުސިސްޓަމުންުދައްކ ުބ ކީއ ުދިމ ވ ގޮތަށްުހިސ ބުތައް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓުގެުދަށުންުިނންމުމުގައިުުފަިއސ ގެުހިސ ބުުންމެުމަހެއްގެުޚަރަދ އިުލިބޭކޮުނަމަވެސް،
ު ުއިމިގްރޭޝަނުން ުމޯލްޑިވްސް ުނުވެއެވެ.ުމިގޮތުން،ުހިނގަމުންދިޔަ ުޢަމަލުކޮށްފައި ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުބަޔ ންކުރެވުނު އިސްވެ

ސިސްޓަމްތަކުގެުތެރެއިންުލޭބަރުސިސްޓަމުގައި ބަލަހައްޓު  ޑިޕޮސިޓްުފައިސ ެގުރިކޯޑުކޮުބިދޭސީންގެުޑިޮޕސިޓްުފައިސު  ށްފައިވު 
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ރިކޮންސައިލްކުރެވޭުގޮތަށްުހިސ ބުތައްުލިޔެުންުދައްކު ޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުބ ކީުއ އިު ޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުބ ކީއު 
މިގޮތުންުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކުގެުތެރޭގައިު ފައިސ ގެުމިުސިސްޓަމްުމެދުވެރިކޮށްުބަލައިގެންފަބަލަހައްޓ ފައިުނުވެއެވެު. އިވު 

ވަކިވަކިުފަރ ތްތަކުންުޑިޕޮސިޓްގެުގޮތުގައިުދައްކ ފައިވ ުފައިސ ގެުރިކޯޑ އިުއަދިުރިފަންޑުގެުު،ނެތުމ އި ޚުލ ޞ ުރިޕޯޓްުނެގެން
ުވެވޭނެހެންު ުވ ޞިލް ުފަސޭހައިން ުލިޔެކިއުންތަކަށް ުގުޅޭ ުޚަރަދުތަކ އި ުއެހެނިހެން ުއަދި ުފައިސ އ އި ުދޫކޮށްފައިވ  ގޮތުގައި

ުނުވެއެވެ.ުމި ުބަލަހައްޓ ފައި ުލިޔެ ުރިކޯޑުތައް ުފަދަުސިސްޓަމުގެ ުމި ުސިސްޓަމަކީ ުމި ުސަބަބަކީ ނޑު ުމައިގަ ހެންދިމ ވ ންޖެހެނު
ުމުޢ މަލ ތަށްުހިނގ ުލިޔެުބެލެހެއްޓޭނެުގޮތަށްުފަރުމ ކުރެވިފައިުސިސްޓަމަކަށްުނުވ ތީއެވެ.

ންޓުންުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލޭބަރުސިސްޓަމްގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުބ ކީުކަމަށްުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައ2017ުުއެހެންކަމުންު
ރުފިޔ ގ90,971,410ުުެދައްކު  ހައްޤުވެރިންނަކީު)ނުވަދިހަުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުހަތްދިހަުއެއްުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުދިހައެއްު(

ުނުކުރެވެއެވެ. ުކަށަވަރު ުފައިސު ކޮބައިކަން ުބަލައިގަންނަ ުސިސްޓަމުން ުއޮންލައިން ުއެކްސްޕެޓް ުއ އި އ ރު.ޕީ.އައި.އޭ.ސީ.އެސް
ުކޯޑުގެު ުުޖަމ ކުރ  ުގޮތުގައި ުހ ްސ1,201,053,206ުުބ ކީގެ ުތިން ުފަންސ ސް ުމިލިއަން ުއެއް ުދުއިސައްތަ ުބިލިއަން )އެއް

ރުފިޔ ުހުރިކަމަށ އި،ުމީރ އިންުބަލައިގަނެުމޯލްޑިވްސްުއިިމގްރޭޝަނަށްުޙަވ ލުކުރިުފައިސ ުޖަމ ކޮށްފައިވު ދުއިސައްތަުހައެއް(ު
ހުރިކަމަށްު)ފަސްދޮޅަސްުމިލިއަންުބ ރަުހ ސްުހަތަރުުސަތޭކަުސ ޅިސްުއަށެއް(60,012,448ުުކޯޑުގެުބ ކީގެުގޮތުގައިު ރުފިޔު 

ުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުންުދައްކައެވެ.

ުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްު

ންމެުމަހެއްެގުކޮ، ުގޮތަށްދ ގެު)ށ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ އ4.07ުް(ުގR-20ުެ/2017)ުގަވ އިދުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ފައިސ ގެުހިސ ބުުނިންމ އިރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގައިުޤ އިމުކުރެވިފައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންގުުޚަރަދ އިުލިބޭު

ުދައްކ  ުބޭންކުން ުނުވަތަ ުއޮތޯރިޓީ ުމަނިޓަރީ ުމޯލްޑިވްސް ުނުވަތަ ުބ ކީ ުނުވަތަުުސިސްޓަމުގެ ުފޮްތތަކުން ުއޮފީހުގެ ބ ކީއ އި،
 ުމަށްުލަފ ދެމެވެ.ރިކޮންސައިލްކުރުުދައްކ ުބ ކީއ ުދިމ ވ ގޮތަށްުހިސ ބުތައްސިސްޓަމުންު

ުޑްތައްުފުރިހަމަކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިުނުވުންުބިދޭސީންގެުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުރެކޯު .17

ުބެލެހެއްހިސ ބުތަ ުގޮތަށް ުދެމިހުންނ ނެ ުދުވަހަށް ުގިނަ ުރިކޯޑުތައް ުޓުމ ކުގެ ުގުޅޭގޮތުން ުގަވ އިުދުއި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
(2017/R-20)ުުެވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައ12.01ުުްގ

ުރައްކ ތެރިތަނެއްގައިު ުއެކު ުރައްކ ތެރިކަމ އި ުތަރުތީބުން ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުއޮޑިޓަރުންނަށް ުބޭނުންތަކަށ އި، އިދ ރީ
 އްޓަންވ ނެކަމަށެވެ.ބަހަ

ުއެއްގޮތަށް ނަމަވެސް، ުގަވ އިދ އި ުއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނު ުބެލެހެއްޓުމުގައި ުހިސ ބުތައް ުއިކޮނޮމިކްުުފައިސ ގެ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުހިނގަމުންދިޔަ ުދަށުން ުުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ުއިމިގްރޭޝަނުން ުުމަލުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ޢަމޯލްޑިވްސް ުޚިލ ފުވެގެންމިގޮތުން ުގަވ އިދ 

ުތެރެއިން ުފަިއސ ގެ ުޑިޕޮސިޓް ުހުރި ުނަމުގައި ުބިދޭސީންގެ ުފޮނުވ ލ ފައިވ  ުއަނބުރ  ުހިނިގުު،ޤައުމަށް ުފޮނުވ ލުމަށް އަނބުރ 
ުލިޔުންތައްު ުގުޅުންހުރި ުއެއ އި ުރިކޯޑްތަކ އި ުއެނގޭނެގޮތަށް ުތަފްޞީލުތައް ުފައިސ ގެ ުބ ކީހުރި ުއުނިކުރުމަށްފަހު ޚަރަދު

ުމީގެތެރޭު ުބަލަހައްޓ ފައިނުވެއެވެ. ުހިމެނެނީ ުކުރަމުންދ ުގައި ުބޭނުން ުބަލައިގަތުމަށް ުފައިސ  ުޑިޕޮސިޓް ބެދޭސީންގެ
އ ރު.ޕީ.އައި.އޭ.ސީ.އެސްުސިްސޓަމ އި،ުއެކްސްޕެޓްުއޮންލައިނ އިުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ުބަލައިގަތުމަށްުކުރިންުމީރ އިންުބޭނުންކުރިު

ުވެރިކޮށްުބަލައިގެންފައިވ ުފައިސ އެވެ.ުވަނަުއަހަރުުއިމިގްރޭޝަނ ުޙަވ ލުކޮށްފައިވ ުސިސްޓަމްުމެދ2012ުިއަދިު
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ވަނަުމ އްދ ގެު)ވ(7ުު(ުގR-7ުެ/2010"ރ އްޖޭގައިުވަޒީފ ުއަދ ކުރުމަށްުއަންނަުބިދޭސީންގެުވ ރކްުވީޒ އ ބެހޭުގަވ އިދު"ު)
ނޑުމަށްފަހުުބ ކީހުރިުޑިޕޮސިޓްުފައިސ އިންުބިދޭސީުމީހ ުފުރުވ ލުންުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުގޮތު ުފައިސ އަކީުމަށްުހިނގިުޚަރަދުުކެ

ދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުކޯޑަށްުބަދަލުކުރަންުކަށްުނުވ ތީުރިފަންޑުކުރެވޭނެުފައިސ އަ މިުފައިސ އަކީުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ގެުކޯޑުންުނަގު 
ގ2017ުުެޑިސެންބަރ31ުުުު،ނަމަވެސް،ުމިގޮތަށްހުރިުފައިސ ގެުތަފްޞީލުުބަަލހައްޓ ފައިނުވ ތީކުރަންޖެހޭނެުފައިސ އެކެވެ.ު

ސިސްޓަމުގ3ުެއިސްވެބަޔ ންކުރެވުނުުތިންު)ުނިޔަލަށް ސިސްޓަމުންުުބ ކީގެުގޮތުގައިޑިޕޮސިޓްުަފއިސ ގެުު( ުޕަބްލިކްުއެކައުންޓިންުގ
ުސަތޭކ1,261,065,654ުުަުދައްކ  ުހ ްސުހަ ުފަސް ުފަސްދޮަޅސް ުިމލިއަން ުއެއް ުފަސްދޮޅަސް ުދުއިސައްތަ ުބިލިއަން )އެއް

ުރުފިޔ  ުހަތަރެއް( ުފަންސ ސް ުތެރެއިން ުގަވ އިުގެ ުޑިޕޮސިޓް ުބިދޭސިންގެ ުފޮނުވ ލައިފައިވ  ުޚިލ ފުވެގެނެ ުދ  ުއަކީުކީބ ފައިސ ގެ
ުހ ފައިސ އެއްކަންުދެނެގެނެވޭުގޮތެއްނެވެ.ކި

ުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރުމަށްު

ުބެލެހެއްހިސ ބުތަ ުގޮތަށް ުދެމިހުންނ ނެ ުދުވަހަށް ުގިނަ ުރިކޯޑުތައް ުޓުމ ކުގެ ުގުޅޭގޮތުން ުގަވ އިުދުއި ުމ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
(2017/R-20)ުުެގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަުމ އ12.01ުްގ ދައުލަތުގެުއޮފީސްތަކުގެުހިސ ބުތަކުގެުރިކޯޑުތައްުުުގޮތަށްދ ގެު)ހު(

ުރައްކ ތެރިތަު ުއެކު ުރައްކ ތެރިކަމ އި ުތަރުތީބުން ުފަސޭހަވ ނެގޮތަށް ުބޭނުންތަކަށ އި،ުއޮޑިޓަރުންނަށް މުންުުބަހައްޓަނެއްގައިުއިދ ރީ
ުގެންދިއުމަށްުލަފ ދެމެވެ.

ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ުލޭބަރުސިސްޓަމުންުޑިޕޮސިޓްުފައިސ ުދޫކުރުމުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްު .1

ބެހޭުގަވ އިދު"ު)" އަދ ކުރުމަށްުއަންނަުބިދޭސީންގެުވ ރކްުވިސ އު  ވަނަުމ އްދ ގެު)އ(7ުު(ުގR-7ުެ/2010ރ އްޖޭގައިުވަޒީފު 
ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުވ ރކްުވިސ ުކެންސަލްކޮށްުވަޒީފ ުދިންުފަރ ތުގެުޚަރަދުގައިުފުރައިގެންދ ުމީހުންނ އި،ުވަޒީފ ުދިންު

ުއެދި ުހޯދުމަށް ުފައިސ  ުބެހެއްޓިފައިވ  ުއިމިގްރޭޝަންގައި ުނިޔ ވުމުން ުމީހ  ުބިދޭސީ ުއަދި ުމީހުން ުބަދަލުވ  "ޑިޕޮސިްޓު، ފަރ ތް
ންޑުުކުރުމަށްުއެދޭުފޯމު"ުފުރުމަށްފަހު،ުއިމިގްރޭޝަނަށްުހުށަހެޅުމުންުއެުފައިސ ުދޫކުރުމަށްޓަކައި،ުސަރުކ ރުގެުކަމ ބެޭހުފަރީ

ުފަރ ތަށްުހުށަހެޅޭނެުކަމަށެވެ.

ު)އެސް.އޯ.ޕީ(ު ުއުޞޫލު ުދޫކުރުމުގެ ުރީފަންޑު ުޑިޕޮސިޓް ުސިސްޓަމުން ުލޭބަރ ުއިމްގްރޭޝަނުން ުމޯލްޑިވްސް ނަމަވެސް،
ުދަށުންު ުއެސް.އޯ.ޕީގެ ުމި ުއަދި ުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ުއެއްގޮތަށްނޫންކަން ުގަވ އިދ  ުދެންނެވުނު ުއިސްވެ ތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީ

ުޑިޕޮސިޓްުރީފަންޑްުދޫކުރަމުންދ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ުބަލ އިރު،ު ުތަފުޞީލަށް ުއިތުރު ުމައްސަލައިގެ ުބިދ2009ުޭމި ުހަމައަށް ުއަހަރ  ުބަލައިގަތުމަށްުވަނަ ުފައިސ  ުޑިޮޕސިޓް ސީންގެ
ުލޭބަރ ުކުރިއަށްުކަންކަންުުދޫކުރުމުގެުފަންޑުރީުސިސްޓަމުންުުބޭނުންކުރި ުއިމިގްރޭޝަނުން ުގެންގޮސްފައިވަނީ،ުމޯލްޑިވްސް

ު.މަތިންނެވެުތުގެުގޮުޕީގައިވ .އޯ.އެސްުމިުތައްޔ ރުކޮށްު)އެސް.އޯ.ޕީ(ުއުޞޫލެއްުގޮތުގެުުޢަމަލުކުރ ނެުގުޅޭގޮތުންުދޫކުރުމ ުފަންޑުރީ

ފައިސު ޑިޕޮސިޓްުފަންޑުުހޯދުމަށްުއެދުމުންުއެުފަރ ތުގެުުމަތިން،ުވަޒީފ ުދިންފަރ ތެއްުރީދެންނެވުނުުއެސް.އޯ.ޕީގައިވ ުގޮތުގެ
ުއިމިގްރޭޝަނުންު ުވ ނަމަ ުކަމަށް ުލޭބަރުސިސްޓަމުން ުތެރެއިންުސިސްޓަމްގެުއެުުމަޢުލޫމ ތުުފަރ ތެއްގެުއެުުބަލައިގަނެފައިވަނީ

ު ވަޒީފ ދިން ސްޓޭޓްމަންޓުންުުމިު.ޕްރިންޓްކުރެއެވެުސްޓޭޓްމަންޓެއްުޑިޕޮސިޓްުފަރ ތުގެުއެުުފަހުހޯދުމަށް ުޑިޕޮސިޓްގެުފަރ ތުގެ
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ުުއި،ޢަދަދ ުބެހެއްޓިުުގޮތުގައި ުއިތުރުން،ުމީގެު.ފެނެއެވެުބ ކީުޑިޕޮސިޓްގެުއަދިުުޚަރަދ އި،ުކުރެވުނުުުފައިސ އިންުޑިޕޮސިޓްއެ
ުތިބިުުނަމުގައިުުފަރ ތުގެުހުށަހެޅިުހޯދަންުރިފަންޑު ުރ އްޖޭގައި ުމުވައްޒަފެއްުުބިދޭސީުއެއްވެސްު(އެކްޓިވްކޮށް)ުމިހ ރުވެސް

ބިދޭސީންުތިބިުުރ އްޖޭގައިުުމިުސިސްޓަމްގެުތެރެއިންުބަލައި،ުއެކްޓިވްކޮށްުދައްކ ތޯުގެުރިކޯޑުންހުރިކަމަށްުލޭބަރުސިސްޓަމު
ނޑައަޅައެވެ.ުނަމަވެސް،ުޢަދަދުބިދޭސީންގެުޑިޮޕސިޓްުފައިސ ުހިފެހެއްޓުމަށްފަުހުރިފަންޑުުދެވޭނެުުތިބިުނަމަ،ުއެ ވަޒީފ ުުކަ

ު ުޚަރަުވަޒީފ ދިންފަރ ތުުބިދޭސީންުގެނެސްފައިވ ުރ އްޖެުނަމުގައިދިންފަރ ތުގެ ުފުރ ފައިވ ކަން،ގެ ުރ އްޖެއިން ުއެުއަދިުދުގައި
ުުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ުއިމިގްރޭޝަނުންުކަށަވަރުުުކޮށްފައިވ ކަންުުކެންސަލްުލްއެޕްރޫވަުއެމްޕްލޯއިމަންޓްުފަރ ތްތަކުގެ

ތުންުބެހޭގޮުގައިުލޭބަރުސިސްޓަމްގެުތެރެއިން،ުވަޒީފ ދިންުފަރ ތ އިމީގެުއިތުރުން،ުއިމިގްރޭޝަނުންުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވ ުގޮތު
އަދިުއެުނެގެންުއޮންނަނީުއިސްވެުދެންނެވުނުު ުވަޒީފ ދިންުފަރ ތުގެުޑިޕޮސިޓްުސްޓޭޓްމަންޓްުއ އިުއެކްޓިވްުއެމްޕްލޯއީުލިސްޓެވެު.

ބިދޭސީންގެުލިސްޓްު)އެުބިދޭސީންގެުސްޓޭޓަސްުއެނގޭގޮތަށް(ުލޭބަރުސިސްޓަމުންުނުނެގެއެވެ.ު ުނަމުގައިުރ އްޖެުގެނެސްފައިވު 

ުލޭބަރުސިސްޓަމްގަ ުއިމިގްރޭޝަނުން، ުމޯލްޑިވްސް ުއެހެންކަމުން، ުރިފަންޑުކުރަނީ ުބ ކީ ުފައިސ ގެ ުޑިޕޮސިޓް ވަޒީފ ދިންުއިވ 
ުނަމުގައިުރ އްޖެުގެނެވުނުުބިދޭސީންުރ އްޖެއިންުފުރައިގެންުދިޔަކަންުކަށަވަރުުނުކޮށްކަންުއެނގެއެވެ.ުފަރ ތްތަކުގެ

ލޭބަރުސިސްޓަމުންުބަލައިގަނެފައިވ ުޑިޕޮސިްޓު، ދިމ ވ ުދަތިތަކ ުގުޅިގެންލޭބަރުސިސްޓަމުންުޑިޕޮސިޓްުރިފަންޑުުކުރުމުގައިު
ުނަންބަރުު ުއިމިގްރޭޝަންގެ ުއެދި ުލަފަޔަކަށް ުޖެނެރަލްގެ ުއެޓަރނީ ުމެދު ުހުއްޓ ލުމ  ުދިނުމަށްފަހު ުމުހުލަތެއް ުދޫކުރުމަށް ފައިސ 

94-B/32/2017/11ު(16ުީުއެޕްރ ުފޮނުވ ފައިވެއެވ2017ެލް ުޖެނެ(ުސިޓީ ުއެޓަރނީ ުޖަވ ބުގައި ުސިޓީގެ ުމި ުއަދި ރަލްގެު.
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