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ުު

ު

 ށް ްނަތކަ ަވަނ ައަހުރގެ މާީލ ަބޔާ   2020ަރްއިޔތުްނގެ ަމިޖީލުހގެ ިއާދާރގެ  

 ޭދ ިރޯޕްޓ  ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް 

މ ލުީުުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެުދިވެހިރ އްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށ އި،ުު
ުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްު

ުުތަޢ ރަފުު

ދަށުނ4/2007ް ުުނަންބަރުުޤ ނޫނުުުުބޭނުމަކީުުރިޯޕޓުގެުުމި ޤ ނޫނު(ގެު ުުުުކުރެވުނުުުއޮޑިޓްުު)އޮޑިޓްު އިދ ރ ގެ މަޖިލީހުގެު 31ުުރައްޔިތުންގެު
ުު ުުުުދެކޭގޮތްުުޖެނެރަލްުުއޮޑިޓަރުުބަޔ ންތަކ މެދުުުއަހަރީުމ ލީުުއަހަރުގެުުގައިުނިމުނުުމ ލ2020ުުީޑިސެންބަރު ރައްޔިތުންގުެުބަޔ ންކުރުމ އި،

ފ ސްކޮށްދެއްވުިު ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުއިދ ރ އަށ2020ުުްމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގުެު
ގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުުު، ބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް ޙ ޞިލްވު  މަޤުޞަދުތައްު ޚަރަދުކުރުމަށުްުއެުއިދ ރ ގެު ގައިު

ުު މ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގުެުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއ އި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެ
ބަލައި އެއްގޮތަށްތޯު ގަވ އިދ ު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު ދެކޭގޮތުްުުު،ޤ ނޫނ އިު ޖެނެރަލްު އޮޑިޓަރު މިންވަރ މެދުު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ު އެއަށްު

ުުޤ ނޫނުުުކަންކަން އެުުއެޅުމަށްޓަކައިުުުފިޔަވަޅުުުއިޞްލ ޙީުުކަންކަމ މެދުުުުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުުުއިޞްލ ޙުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުުު،ބަޔ ންކުރުމ އި
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގުެުުުގޮތުގެުމަތިން އެއްގޮތްވ ުުއ އި(ުުހ)ުުުމ އްދ ގެު ނަވ36ުުަުުޤ ނޫނު(ގެުުމ ލިއްޔަތުގެުުު)ދައުލަތުގ2006/3ުުުެުުނަންބަރު
ުު ުުއިދ ރ ގެ ުުބުނެފައިވ ުުުމ އްދ ގައިުުވަނ213ުުުަުުޤ ނޫނުުއަސ ސީގެުުުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުުުދިވެހިރ އްޖޭގެުު، ހުށަހެޅުމ އެކުުުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުމ ލީ

ުުުުމަތިންުުގޮތުގެ ުުމިުރިޯޕޓްުރައްޔިތުންނަށްުފެންނ ނެހެންުމިުުު.ހުށަހެޅުމެވެުުމަޖިލީހަށްުުުރައްޔިތުންގެުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިއެުކަންކަން
ުުު.ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެުުގައwww.audit.gov.mvުިުވެބްސައިޓްުުއޮފީހުގެ

މައްޗަށެވެ.ުރިޯޕޓުގެުފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުުމިުރިޯޕޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގުެު
މަލުކޮށްފައިވ ުުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަ

ޔެތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެުުބަޖެޓުންުޚަރަދުކުރުމުގައި،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުނިންމުންތަކ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުުރައްުު،މިންވަރ އި
ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުު

އަހަރުގުެުމ ލުީުގައިުނިމުނ2020ުުުުުުުބަރުންޑިސ31ުުެރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގުެުހިމެނިފައިވ ުުުުއަށ20ުުްނ9ުުުްުުުޙ ފްޞަމިުރިޯޕޓ އެކުުު
ުއެ ުބަޖެޓ އި ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުގޮތުގެ ުހޭދަކުރެވުނު ުގޮތ އި ުލިބުނު ުފައިސ  ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގުެުުުއަހަރީ ބަޖެޓުން

ގުޅޭުތަފުުުުމި،ުުބަޔ ނ އި 21ުުުުޙ ުމިުރިޯޕޓ އެކުުޞަފްުު،ކޮށްފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުންއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުުުުޓުތައްުވަނީުމިލުުނޯުޞީބަޔ ންތަކު 
ުު 24ުުުުއިން އެުބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުނޯޓުތައްވެސްުވަނީުމިުއޮފީހުނުްުުު،މިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނ އިުު،ހިމެނިފައިވ އަށް

ު، އިުއޮޑިޓްުރިޯޕޓަށްުއަންނަންޖެހޭުވަރުގެުމައްސަލައެއްުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ،ުމިުރިޯޕޓްގެުދެވަނަބައިބަލައިުއޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.ުއެުބަޔ ންތަކުގަ
ުބަޔ ންު ުދެކޭގޮތް ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުއެއްގޮތަށް ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުރިޯޕޓް"ގައުިު"ދައުލަތުގެ ކުރ 

ުވ ނެއެވެު.ފ ހަގަކުރެވިފައިު
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ުު މި ުުރިޯޕޓުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ުކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެ ފ ހަގަކޮށް،ުމުިުރައްޔިތުންގެު އިސްވެރިންނ ުމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންު
ބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިއޮޑިޓު ުފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުުުހުރިހު 

ރިޕޯޓްުދުުުކަމ މެުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ލިއްޔަތުުޢޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގުެުުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައުްު

ުމ ލިއްޔަތުު)3/2006ުުުބަރުުންޤ ނޫނުުނަ ުމ ލިއްޔަތުުއ އުިުުު(ޤ ނޫނުުުުގެދައުލަތުގެ ުގޮތުގުެުދައުލަތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ރައްޔިތުންގުެުުުމަތިންު،ގެުގަވ އިދ އި
ުއިދ ރ ގުެު ުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީމަޖިލީހުގެ ުއިދ ރ ުުު،ުކަންތައްތައް ުހިސ ބުތައުްުއެ ުއެއްގޮތަށްގެ ުތައްޔ ރުކޮށްުުުޙަޤީޤަތ  ުފުރިހަމަކަމ އެކު ު، ސައްޙަކަމ އި

ުު ގަވ އިދު މ ލިއްޔަތުގެު ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެު ގަވ އިދުގ15.01ުުުެުގެ އެު ހިމަނައިގެންު މަޢުލޫމ ތުު ބަޔ ންކޮށްފައިވު  މ އްދ ގައިު ވަނަު
މިުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލައި،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށުްުުު،ވަނަުމ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުއޮނިގަނޑ އިުއެއްގޮތަށ15.03ުުް

މ ލުީުުުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެުދަށުންުކަނޑައަޅ ފައިވ 46ުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުގެުުއުދަ، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ އަށްށަހެޅުމަކީުހު
މަސްޢޫލިއްޔަު ވެރިޔ ގެު ުުޒިންމ ދ ރުު ފ ސްކުރެވުނުތެކެވެ. ބަޔ ނ އި،ު ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެު ލިބުނުގޮތ އިު އެ ފައިސ ު ބަޖެޓުނުްު ބަޖެޓ އިު

ބަ ނަލްުަޕބްލިކްުސެކްޓަރުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޯޕޓިންގުުއިންޓަރނޭޝަު"ު،ޔ ންހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެު
ުއ އިުއެއްގޮތަށްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ުު"އަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ

މި މަޢުލޫމ ތުުުުުތެރޭގައުި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުުއަދިު މައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންު ނަމަވެސް،ު އޮޅުމެއްގެުސަބަބުންު ނުވަތަު ޚިޔ ނ ތެއްު
އިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްތައްުފަރުމ ކޮށްުތަންފީޒުކޮށުްުު، ނުހިމެނޭުމ ލީުބަޔ ންތަކެއްުތައްޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްުބޭނުންވ  ހަރުދަނު  އެކަށީގެންވު 

މ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތަ އްުޚިޔ ރުކޮށް،ުއުެުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުއައްސަސ އަށްުއެކަށީގެންވު 
ުުުުސިޔ ސަތުތަކ ު މ ލީ ބެލެހެއްޓުއެއްގޮތަށްު އެކުލަވ ލުމުގައުިުއެކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުހަރީއަުު،މ އިހިސ ބުު ބަޔ ންތައްު މ ލީު އަދިު މ އި،ު

ުއެއްުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެު.އަންދ ޒ ޙ ލަތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ުކުުބޭނުންުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސް

ލިއްޔަތުުޢޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

މ ލީުބަޔ ންތަކ މެދުުުުއެު،ބަޔ ންތައްުއޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުުއަހަރީުމ ލީރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެުލިއްޔަތަކީުޢޫއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސް
ސުްުޑްުނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރއިންޓަުުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓުުުއްބަޔ ންތަުުއޮފީހުންުމިުއަހަރީުމ ލީުުުމިުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމެވެ.

ުުމައިގަނޑުުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުުުމިލޫކީުމިންގަނޑ އިުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމ އި،ުުއޮޑިޓަރުންގެުސުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުު
ުުސައްކަތްތައްުމަުުއޮޑިޓުގެނެވޭގޮތަށްުުޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަކަންުއެކަށީގެންވ ުުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުުހިމެނިފައިުުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުގޮތެއްގައި

ުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެު.

ބޭނުންވ ު ކުރުމަށްޓަކައިު ކަށަވަރުު ސައްޙަކަންު މަޢުލޫމ ތުތަކުގެު ޢަދަދުތަކ އިު ހިމެނޭު ބަޔ ންތަކުގައިު މ ލީު އެކުލެވިގެންވަނީު ުުއޮޑިޓެއްު
ކަނޑައަޅ ުއިޖުރ ތުތައްުބިނ ވެގެންވަނީުއޮޑިޓަރުންގުެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކު މައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްު ރުމުގެު

(ުު"ްޕރޮފެޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުންތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް
މިންވަރުުބެލުމުގައި،ުމ ލީުބަޔ ންތައުްުުުތުތައްުއޮތްފަދަުފުރުޞަމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުމިތްުުތުުއޮބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުފުރުޞަުުމ ލީ

ުއިންޓަރނަލުްު ުމުއައްސަސ ގެ ުހުށަހެޅުމ އިުގުޅޭ، ުރިޢ ތައްޔ ރުކުރުމ އި ުއޮޑިޓަރުން ުބަޔ ންތައުްުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުމ ލީ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ޔަތްކުރުން
ބޭނު ހުށަހެޅުމުގައިު ތައްޔ ރުކުރުމުގައުިުތައްޔ ރުކޮށްު ބަޔ ންތައްު މ ލީު ބެލުމ އި،ު ންކޮށްފައިވ ުސިޔ ސަތުތަކަކީުރަނގަޅުުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯު

ުުލަުޔ ންތައްުޖުމުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒައެއްުބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުއެކަށޭނެުއަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުއަދިުމ ލީުބަ
ުވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެު.ޅ ފައިގޮތެއްގައިުހުށަހަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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3ގ24ުުެުުޙ ފްޞަ  

ުވ ގިދޭުހެކިތައްުޓެސްޓުްުއޮޑިޓެއްުއެކުލެވިގެންވަނީ،ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުޢަދަދުތަކ އިުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުުކުރުމަށް
އެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުއެކަށީގެންވ ުުއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުުބޭސިސް

ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގުަުކަންތައްތައްުުދ ނެުއެންމެހ ުހީނަރުތެރޭގައިުހުރެުުއެންމެހ ުއޮޅުންތަކ އި،ުއޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޑިޓްކުރެވުނުުމުއައްސަސ ގެ
ުވ ނެއެވެ.ުުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނު

ބަޔ ންތަކ  އެކަށީމ ލީު މިންވަރަށްު ބޭނުންވ ު ބަޔ ންކުރުމަށްު ދެކޭގޮތްު ޖެނެރަލްު އޮޑިޓަރު ހެުމެދުު އޮފީހުންުގެންވު  މިު ހޯދިފައިވ ކަމަށްު ުުކިު
ުު.ޤަބޫލުކުރަމެވެ

 ކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންުއަންު

ުުުު،ދެކޭގޮތުގައިުުއޮފީހުން މި ުުލިބުނުގޮތ އިުުުފައިސ "ުުއަހަރުގެުުމ ލީުުނިމުނުުުގައ2020ުުިުުޑިސެންބަރ31ުުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެ
ރައްޔިތުންގުެުުގޮތެއްގައިުމައިގަނޑުުއަކީު"ުބަޔ ންުުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުއެުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ

ުު ުުކުރެވުނުުުުފައިސ އިންުުއެުު،އ އިުުުފައިސ ުުލިބުނުުުއިދ ރ އަށްުުއެުު،އަހަރުުުމ ލީުުނިމުނުުުުއަށ2020ުުްުުޑިސެންބަރ31ުުުުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެ
ުުޙަޤީޤަތ ުުުތެދުވެރިކަމ އެކުުުުގޮތްުުުހޭދަކުރެވުނުުުބަޖެޓުންުުުއެުުބަޖެޓ އިުުފ ސްކުރެވުނުުުއަދިުުުފައިސ ުުުހުރިުުުބ ކީުުުނިޔަލަށްުުުއަހަރުުުުމ ލީުުު،ޚަރަދ އި
ުުއިޕްސަސް)ުުސްޓޭންޑަޑްުުއެކައުންޓިންގުުސެކްޓަރުުަޕބްލިކްުުއިންޓަރނޭޝަނަލް"ުު،ދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށް ުުރިޕޯޓިންުގުުފައިނޭންޝަލް(:
ުު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރުުުއެއްގޮތަށްުުއ "ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުބޭސިސްުކޭޝްުުދަުއަންޑަރ

ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުު
ރިޕޯޓްު ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

ުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރުމުގައުިު
ުލިއްޔަތުުޢޫުމަސްުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގުެު

ުު ބަޔ ންތައް ުުތައްޔ ރުކޮމ ލީު ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމ އިު އިދ ރ ގެށްު މަޖިލީހުގެު އަދ ކުރަންޖެހޭުކަމަށުްުުުރައްޔިތުންގެު ވެރިޔ ު ޒިންމ ދ ރުު މ ލީު
ުު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުުުު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުޢޫުމަސްމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚަރަދުުކުރުމުގައިުއެުއަހަރަކަށްު

ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުުގެުުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުުއިދ ރ އެއްގޮތަށް،ު
މ ލީުކަންކަންުހިންގ ުބެލެހެއްޓުމުގައިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުުުު،ހުދޫދުގެުތެރޭގައިުޚަރަދުކުރުމ އި
ުމަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެު.މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުއިދ ރ ގެއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމަކީވެސްު

 ލިއްޔަތުުޢޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ބަޖެޓުންުޚަރަދުުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެުުުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމުގެުއިތުރުން
ުު ުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުން ުުއިދ ރ އަށް މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުުުުއިދ ރ ގެފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓ ުއެއްގޮތަށް،ުއެ

ުއ އި މ ލީުކަންކަނުްުުުއިދ ރ ގެ،ުުގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯ
ކުރެވިފައިވ ުުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައި،ުއެއަށްުޢަމަލު

ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްޢޫލިއްޔަތެކެވުެ.

މަސްޢޫލި ުުމިު ތެރޭގައި ުުއްޔަތުގެު މަޤުސަދުތައުްުއިދ ރ ގެ ފ ސްކޮށްދެއްވިު ބަޖެޓްު މަޖިލީހުންު ރައްޔިތުންގެު ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީު ބަޖެޓުންު
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތު ތަކުގުެުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭނުންވު 
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4ގ24ުުެުުޙ ފްޞަ

ުު މިންވަރުުުތެރޭގައި އޮތްު ފުރުޞަތުު ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެު ޚިލ ފަށްު ގަވ އިދ ު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު ޤ ނޫނ އިު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު
ުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެު.

ުޖެނެ ުއޮޑިޓަރ ުމިންވަރ މެދު ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުބަޔ ންކުރުމަށުްުދައުލަތުގެ ުދެކޭގޮތް ރަލް
ުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫލުކުރަމެވެު.

ދެކޭގޮތުްު މިންވަރ މެދުު ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ު ގަވ އިދަށްު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު ޤ ނޫނ އިު މ ލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު
ުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްު

ގައުިު(ުބ)ުުމ އްދ ގެުުވަނ11.03ުުަުުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުު،ރަޖިސްޓަރީގައިުުހަރުމުދަލުގެުުއިދ ރ ގެުުުމަޖިލީހުގެުުރައްޔިތުންގެު -1
ުހަރުމުދަލުގެު ުުފުރިހަމަކޮށްުުުމަޢުލުމ ތުުުއިތުރުުުގުޅޭުުުހަރުމުދަލ އިުުުއަދިުުުމަޢުލޫމ ތުުުުހުރިތަނުގެުުހަރުމުދ ުުު،ތ ރީޚުުުލިބުނުުުމުދ ު،  އަގުުުބަޔ ންކުރ 

.ުުޖަހ ފައިނުވުންުނަންބަރުުހަރުމުދަލަށްުދީފައިވ ުބައެއްު،ނުވުމ އިުުބަލަހައްޓ ފައި

އެހެނިހެންުތަންތަންުހިމެނޭގޮތަށްުކުރަންހުރިުބޮޑެތިުމަރ މ ތުު މަޖިލީހުގެުއިމ ރ ތ އިުއެ -2 އެުއިމ ރ ތުގުެުުު،ތަކ އިއިމ ރ ތްުވަށައިގެންވު 
ކު ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިު ކުރުމަށްސަލ މަތ އިު މަސައްކަތްތައްު ޙިއްސ  ރަންހުރިު ވެފައިވ ުުކުންފުންޏަކ ުުުއޮންނަު ދައުލަތުގެު އެކުު

ގުޅިގެންުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްު އެއްބަސްވުމު 

ޕްރޮކިއުމަންޓްުމަސައްކަތްުފެށުމުގެުކުރިނ10.28ުުުްުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ ދުގުެު)ހ(ުު ވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކުރު 
ރުނުކޮށްުއަދިުވ ދަވެރިުބިޑިންގއަކ ުނުލައުިުތައްޔ އ އިުކުރެހުންުއަދިުސްެޕސިފިކޭޝަން(ުުބީ.އޯ.ކިޔުތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭުތަފްޞީލްު)

)ނުވަުމިލިއަންުނުވަުލައްކ9,903,050ުުުަުު،ހުއްދައެއްގެުދަށުންސިންގަލްުސޯސްުއުސޫލުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުޙ އްސަު
މަތީގައިވ ުމަސައްކަތްުކުންފުންޏަކ ުހަވ ލުކުރުމުގެުސަބަބުން،ުމިުމަސައްކަތްުކުރުވ ފައިވަނުީުުު، ތިންުހ ސްުފަންސ ސް(ުރުފިޔ އަށް

ުއެންމެުއެކަށޭނެުއަގުގައިކަންުއެނގެންުނެތުންު.

ުުއިދުުގަވ  (ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުށ) 10.68ުުުުގެ ރިޓެންޝަންުފައިސ ުމަސައްކަތްުނިމުނުފަހުނުްުުު،ގައ2.2ުުިވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެ
އެުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައުިުުު(6)ުުމަސްދުވަހުގެުމުއްދަތަށްުބަހައްޓަންވ ނެކަމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުމަސައްކަތްުނިމުނުތ 12ުު

ުުުުފަރ ތަށް ުުރިޓެންޝަންުފައިސ  މިކަމުގެުސަބަބުން،ުފެންވަރުދަށްކޮށްުކޮށްފައިވ ުމަސައްކަތްުއެފަރ ތްުލައްވައުިުުުދީފައިވުން.އަނބުރ 
ުއަލުންކުރުވުމ އި،ުއެފަދަުމަސައްކަތަށްުއެފަރ ތްުޒިންމ ކުރުވަންުދަތިވުންު.

މ ލިއްޔަތުގެ -3 ުު ދައުލަތުގެު ކޯޑ4.03ުުުގަވ އިދުގެ ބަޖެޓްު އެކަށޭނެު އެންމެު ގައިު )ޅ(ު މ އްދ ގެު ޚަރަދުކުރުމަށުްުުުތަކުންވަނަު
2020ުުުުބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ުު 321,084ުުުުވަނަުއަހަރު ުު)ތިންުލައްކަ އަށްޑިހަުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ގެުހަރުމުދ ުުއެކ ވީސްުހ ސް

ކޮށްފައިވުމުން ޚަރަދުު ކޯޑުތަކުންު ރިކަރަންޓްު ރިކޯޑުކުރެވިފައިނުވުު،ހޯދުމަށްު ބައެއްު ރިކޯޑުކުރަންޖެހޭު ގޮތުގައިު ުމ އިު،ހަރުމުދަލުގެު
މިކަމުގުެު ރިކޯޑުކޮށްފައިނުވުން.ު ގޮތުގައިު ހަރުމުދަލުގެު މުދ ތައް،ު މިު ބަލަހައްޓ ުސެްޕުސިސްޓަމްގައިވެސް،ު ހިސ ބުތައްު ދައުލަތުގެު

ސަބަބުން،ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުރިކަރަންޓްުޚަރަދުުއިތުރަށްުދެއްކިފައިވުމ އި،ުކެިޕޓަލްުކޯޑުގެުޚަރަދުުމަދުންުދެއްކިފައިވުންު.

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުދައުލަތުގެުމ ު ުލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ުު

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުު)ހ(ުމަތީގައި،ުު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 
)އަސ ސް ނަންބަރުު 3ުުގެު ގައި ު)ުު ުުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުުމައްސަލަ އިދ ރ އިން މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި،ު 31ުުފިޔަވައި،ު

އަށްުނިމުނުުމ ލީުއަހަރުގެުޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުއެުއިދ ރ އަށްުފ ސްކޮށްދެއްވ2020ުުުިުޑިސެންބަރުުު

http://www.audit.gov.mv/
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5ގ24ުުެުުޙ ފްޞަ

ދައުލަތުގުެުުު،ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުމިންވަރަށްުު،އެުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށްުު،މަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވ ުގޮތަށްބަޖެޓުގުެު
އެއްގޮތަށެވެ ުއަދިު؛ މ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުއަސ ސްގުެުތުގެުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަ)ށ(ުދައުލަ
(ު ު)ުު(1ުނަންބަރު ކަންތައްތައްުފިޔަވައި(ުއަށ3ުްުން ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ ގެުއެހެނިހެންުމ ލީުކަންކަން،ުމައިގަނޑުުުުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވު 

އެއްގޮތަށެވެު. ުގޮތެއްގައި،ުހިންގ ުބަލަހައްޓ ފައިުވަނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 

ުތްުދިންގޮުުުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ު

ުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުތައްޔ ރުކޮށްުބަލަހައްޓ ފައިނުވުންުދައުލަތުގުެު .1

ުުމުދަލެއްގެުުުކޮންމެުުހިމެނޭުުރަޖިސްޓަރީގައިުުހަރުމުދަލުގެުުދައުލަތުގެުު،ގައި(ުބ)ުުމ އްދ ގެުުވަނ11.03ުުަުުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެ
ުުގުޅޭުުހަރުމުދަލ ުުުއިނގޭގޮތަށްުުުބަދަލުުުުއަންނަުުފަހުންުުއަދިުުުއަގުުުުމުދަލުގެ،  ތ ރީޚްުުލިބުނުުުމުދ ުު،ހުރިތަންުުމުދ ުުު،ނަންބަރުުުކޯޑުުުއިންވެންޓްރީ

ުުހަރުމުދަލުގެުުުއިދ ރ ގެުުުމަޖިލީހުގެުުުރައްޔިތުންގެުުު،ވީނަމަވެސްުުބަޔ ންކޮށްފައިުުވ ނެކަމަށްުުުބަލަހައްޓަންުުުފުރިހަމަކޮށްުުމަޢުލޫމ ތުުުއިތުރު
ުުލިބުނުުުުމުދ ު،  އަގުުުހަރުމުދަލުގެުުު،ނަންބަރުުުކޯޑުުުުއިންވެންޓްރީު އެއްގޮތަށްުުމ އްދ އ އިުުމިުުހަރުމުދަލުގައިުުުބައެއްުުހިމަނ ފައިވ ުުުރަޖިސްޓަރީގައިު

ުުހަރުމުދަލަށްުުުބައެއްުު،ނުވުމ އިުުބަލަހައްޓ ފައިުުފުރިހަމަކޮށްުުުމަޢުލުމ ތުުުއިތުރުުުގުޅޭުުހަރުމުދަލ އިުުއަދިުުުމަޢުލޫމ ތުުުހުރިތަނުގެުުުހަރުމުދ ުު،ތ ރީޚު
ވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެު.ޖަހ ފައިނުުުނަންބަރުުުދީފައިވ ު

ހަރުމުދ ުނަހަމަުގޮތުުދަ ހުންނަު ގަވ އިދ ުއެއްގޮތަށްުހަރުމުދަލުގެުކަންކަންުބަލަހައްޓަމުންުނުދ ނަމަުތަނުގައިު ގައުިުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެު
ނޭނގިުގެއްލުމުގެުފުރުުުުއެުތަކެއްޗަށް،  ބޭނުންކުރުމ އި ުުދަދަކީުޢަމިލްކިއްޔ ތުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ުހަރުމުދަލުގުެުމ އި،ުުތުުބޮޑުވުުޞަވ ނުވު 
ުޢަދަދަކަށްުނުވ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުސައްޙަުފުރިހަމަުއަދިު

ދިންގޮތްުުުކުރަންުލަފ ުއިޞްލ ޙްު

މ އްދ ގެު)ބ(ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށް،ުދައުލަތުގެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީގައުިުވަނ11.03ުުުަ)ހ(ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގެުު
ލިބުނުުތ ރީޚް،ުމުދަލުގެުއަގުުއަދިުފަހުންުއަންނަުބަދަު ހުރިތަން،ުމުދު  ލުުުހިމެނޭުކޮންމެުމުދަލެއްގެުއިންވެންޓްރީުކޯޑުުނަންބަރު،ުމުދު 

ުފުރިހަމަކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެު.އިނގޭުގޮތަށްުހަރުމުދަލ ުގުޅޭުއިތުރުުމަޢުލޫމ ތުުު

ފެބްރުއަރD1/CIR/2020/7ު(12ުުީު-13(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއިންުނެރެުޝ އިޢުކޮށްފައިވ ުމ ލިއްޔަތ އިުބެހޭުސަރކިއުލަރުުށ)
އޮފްުފިނޭންސަށުްުހަރުމުދަލުގެުމަޢުލޫމ ތުުމިނިސްޓްރީުުު،(ުއ ުއެއްގޮތަށ2020ްއޮކްޓޯބަރ01ުުުު)D1/CIR/2020/46ު-13އަދ2020ުުުުި

ުގައިުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެު.ުުފޮނުވައި،ުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓަރީުަޕބްލިކްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމް

ދަދ އުިުޢަުމިލްކިއްޔ ތ އިުމ ލީުޒިންމ ތަކުގެުބަޔ ނުގައިުހިމަނ ފައިވ ުުުު، (ުހަރުމުދ ުހޯދުމަށްުކުރ ުއެންމެހ ުޚަރަދުތައްުރަނގަޅަށްުބަލަހައްޓ ނ)
އެުއުނުިު،  އެއްވެސްުއުނިއިތުރެއްުފ ހަގަވެއްޖެނަމަުު،ދަދުުދިމ ވޭތޯުއަހަރަކުުއެއްުފަހަރުުބަލ ުޗެކުކޮށްޢަސެްޕުސިސްޓަމުގައިުރެކޯޑުކޮށްފައިވ ުު

ބަޔ ންތަކަށްުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުތައްުގެނުއުމަށްުދަނަންވަމެވެ.ުއަދިުމިުގޮތުގުެުހަރުމުދަލުގެުރަޖިސްޓްރީުއަދިުުުު،އިތުރުުއައިުސަބަބުުހޯދ 
ުު.މަތިންުކުރެވޭުމަސައްކަތ ގުޅޭުއެންމެހ ުލިޔެކިޔުންތައްުބަރ ބަރަށްުބެލެހެއްޓުމަށްވެސްުދަންނަވެމެވެު

ު
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6ގ24ުުެުުޙ ފްޞަ

އެުުުރައްޔިތުންގެު .2 އިމ ރ ތ އިު ބޮޑެތުިުުުމަޖިލީހުގެު ކުރަންހުރިު ހިމެނޭގޮތަށްު ތަންތަންު އެހެނިހެންު ވަށައިގެންވ ު އިމ ރ ތްު
ުު ދައުލަތުގެުޙިއްސ ުުމަރ މ ތްތަކ އި،ުއެުއިމ ރ ތުގެުސަލ މަތ އިުރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިުކުރަންހުރިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށް

ުނުުކަންތައްތައްުވެފައިވ ުއެއްބަސްވުމ ުގުޅިގެންުފ ހަގަކުރެވުުއޮންނަުކުންފުންޏަކ އެކުުު

ކަތްތައްުކުރުމަށްުހޭދަވ ނެކަމަށުްުމަސައްުުއެކިއެކިުުުމަރ މ ތުގެުުުތައްޔ ރުކޮށްުުުކިޔުު.ުއޯ.ބީުުވ ގޮތަށްުުުގަވ އިދުގައިުުުމ ލިއްޔަތުގެުުުދައުލަތުގެު(ުުހ)
ނުކުރެވުންުކަށަވަރުހުށަހަޅ ފައިވ ުއަގަކީުއެކަށޭނެުއަގެއްކަންުއޮޑިޓަށްުމ އި،ުދަދެއްުއަންދ ޒ ކޮށްފައިުނުވުޢަލަފ ކުރެވޭު

ުުބޭނުންވ ުުުއެކަމަކަށްުުކުރިންުުފެށުމުގެުުކުރަންުުކަމެއްުުްޕރޮކިއުމަންޓުގެުު،ގައި(ުުހ)ުުުމ އްދ ގެުުވަނ10.28ުުަުުގަވ އިދުގެުުމ ލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެ
ލިޔުންުުއެނގެންުުތަފުޞީލުކޮށްުުުމަޢުލޫމ ތެއްުުހުރިހ  ުުރައްޔިތުންގެުުު،ވީނަމަވެސްުުބަޔ ންކޮށްފައިުުތައްޔ ރުކުރަންވ ނެކަމަށްުުއޮންނ ނެގޮތަށްު

(ުުފަންސ ސްުުހ ސްުުތިންުުުލައްކަުުނުވަުުމިލިއަންުުނުވަު)9,903,050ުުުުުކުރުމަށްުުމަރ މ ތުތައްުުބޮޑެތިުުކުރަންހުރިުުގައިއިމ ރ ތުުުުމަޖިލީހުގެ
ކަނުްުނުވ ުުުތައްޔ ރުކޮށްފައިުުސްެޕސިފިކޭޝަންުުކުރެހުންުއަދިުުކިޔުއ އި.އޯ.ބީުުކުރިންުުހަވ ލުކުރުމުގެުުފަރ ތ ުުކޮށްދޭުމަސައްކަތްުުއެުު،ރުފިޔ އަށް

ު.ުުފ ހަގަކުރަމެވެ

ވަނ10.27ުުުަުގެނައުމުގެުގަވ އިދުގެުުުުޙްލ ޞްުވަނަުއ1ުުިފަރ ތ ުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ،ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދަށްުުުުމިުމަސައްކަތްުއެ
ުުބިޑްކުރުމަކ ުު، މ އްދ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތަށް އޮފްުފިނޭންސްގެ ުުުނުލައި،ުމިނިސްޓްރީު މިުއެއްބަސްވުމުގައުިުުުހުއްދައ އެކުއެވެ.ޚ އްސަ

ުބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމަސައްކަތްތަކުގެުތަފްޞީލްުތިރީގައިވ ުތ ވަލްގައިުއެވަނީއެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގެުތަފްޞީލްުގައިުވެފައިވ 2019ުުޖެނުއަރ11ުުީދައުލަތުގެުޙިއްސ އޮންނަުކުންފުންޏ އެކުު–1ުުތ ވަލްު ުއެއްބަސްވުމުގައިވު 

ުއަގުު)ރުފިޔ ު(ުމަސައްކަތުގެުތަފްޞީލްު
1,274,000ުުއިރުމަތީުފަރ ތްުު–ބޭރުުފ ރުު
1,184,000ުުއިރުމަތީުފަރ ތްު)ޕ ރކިންގުސަރަހައްދުު(ު–ޑަބަލްުފ ރުު

579,000ުުދެކުނުުފަރ ތްުު–ބޭރުުފ ރުުއުސްކުރުންު
656,000ުހުޅަނުގުފަރ ތްު–އުސްކުރުންުބޭރުުފ ރުުު

760,000ުުއޮޓޮމެޓީކްުސްލައިޑިންގުޭގޓ07ުުް
810,000ުމުޅިުއިމ ރ ތުެގުބޭރުގައިުކުލަލުންު

635,000ުުތަޅަންޖެހޭުތަންތަންުތެޅުމ އިުއުކ ލަންޖެހޭުތަކެތިުއުކ ލުން
595,000ުުުކުރ ުތަންކ ރުުޕ ރކު

824,000ުުދިޔަދޮިވުމަރ މ ތުުކުރުންު
650,000ުުފުރ ޅުުމަރ މ ތުކުރުންު

29,000ުުަގސްކޮށުންު
405,000ުުހުޅަނުގުފަރ ތުގައިުގައުުއެތުރުންު

285,000ުފްލޯުޕެއިންޓްކުރުންު
45,000ުުކަރަންޓްުމަސައްކަތްުކުރުންު

529,000ުުގ ޑްުޕޯސްޓްުހެދުނ2ުުް
42,500ުުކުނިުބަހައްޓ ތަެނއްުހެދުންު

40,000ުުއިދ ރ އިންުބޭުނންވ ުޮގތަށްުަގސްތައްުތަންތަނަށްުބަދަލުކުރުންުަގސްުކެނޑުމ އި،ު
9,342,500ުުޖުމުލަު

560,550ުުޖީ.އެސް.ޓީު
9,903,050ުުމުޅިުޖުމުލަު

ުުުުވަނަުއަހަރުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިމ ރ ތުގައިުކުރަންހުރިުބޮޑެތިުމަރ މ ތުތައްުކުރުމަށްުބީ.އޯ.ކިއ2019ުުު ު ކޮސްޓިންގއެއްުނުވަތަ
ނަމަވެސް މަސައްކަތެއްު ކުރ ު ކުރުމުއްދަތެއްގައިު މަސައްކަތަކީު ނުވުމުންނ އި،ު ތައްޔ ރުކޮށްފައިު ސްެޕސިފިކޭޝަނެއްު ފަދުަުމިުު،އަދިު
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ުުމަސައްކަތް ފަރ ތަކުން/ފަރ ތްތަކުންތައް އެހެންު ުުުުތަކަށްުމަސައްކަތް،  ކޮށްދޭު ުުހިނގ ނެ އަގެއް މަސައްކަތްުއަންދ ޒ ު މިު ނުވުމުން،ު ހޯދ ފައިު
ުވެންުނެތްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުއެންމެުއެކަށޭނެުއަގެއްކަންުމިުއޮފީހަށްުކަށަވަރުކުރެވ ދަވެރި،ުކޮށްދިނުމަށްުހުށަހަޅ ފައިވ ުއަގަކުީު

ނުވަނީސްުރިޓެންޝަންުފައިސ ުއަނބުރ ުދޫކޮށްފައިވުންުުމަސ12ުްުފަހުންުނިންމިުމަސައްކަތް(ުށ)

2.2ުވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގ10.68ުުުެުގުެު(R57/2018)ވަނަުއިޞްލ ޙުުގެނައުމުގެުގަވ އިދުުނަންބަރ1ުުުުުގަވ އިދަށުްު ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެ
)ދެުމިލިއަންުފަސްުލައްކަ(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުނަމަ،ުރިޓެންޝަންުފައިސ 2,500,000ުުުުލަުއަގުުުބީލަމުގެުޖުމްުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުު

މަސްުދުވަހުގެުތެރޭގައ6ުުުިުުުމަސައްކަތްުނިމުނުތ ުުކަމުގައެވެ.ުނަމަވެސްު،)ބ ރަ(ުމަސްދުވަސްވުމުނ12ުުުްމަސައްކަތްުނިމޭތ ުުުުއަނބުރ ުދޭންވ ނީ
ުުތަފްޞީލްުުުދައްކ ފައިުވ ގޮތުގެުުފައިސ ުުދަށުންުުުއެއްބަސްވުމުގެުުރަމެވެ.ުމިކަންުފ ހަގަކުއަނބުރ ުދީފައިވ ުރިޓެންޝަންުފައިސ ުުފަރ ތަށްުުުުއެ

ު.އެވަނީއެވެުުގައ2ުުިތ ވަލުުުތިރީގައިވ 

އެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުފައިސ ުދައްކ ފައިވ ުގޮތުގެުތަފްޞީލްު-2ުުުތ ވަލުު

ުދަދުުޢަުުުޕީ.ވީގެު
ރުފިޔ އިންު()

ލްުޞީުތަފް
ުުއިންވޮއިސްގެު
ުތ ރީޚްު

ުުއިންވޮއިސްު
ުނަންބަރުު

ހެދުިުުުޕީ.ވީު
ުތ ރީޚްު

ުއެޑްވ ްނސްުފައިސު އަށްވ ުު%20އެއްބަސްވުމުެގުޖުމުލަުއަުގެގު  1,980,610 13.01.2019 2019/001ު  14.01.2019 

ނިމުމުންުދީފައިވ ުފައިސު ު%80މަސައްކަތުެގު 6,036,742 17.02.2019 2019/030  13.03.2019 

ނިމުމުންުދީފައިވ ުފައިސު މަސައްކަތްުއެއްކޮށްު 735,995   01.04.2019 2019/046  14.04.2020 

ރިޓެންޝަންުފައިސ ުއަނބުރ ުދޫކުރުންު 460,703    15.09.2020 2020/043  29.09.2020 

ޖުމުލަު 9,214,050

އެފަރ ތުްު މަސައްކަތަށްު އެފަދަު އަލުންކުރުވުމ އި،ު ލައްވައިު އެފަރ ތްު މަސައްކަތްު ކޮށްފައިވ ު ފެންވަރުދަށްކޮށްު ސަބަބުން،ު މިކަމުގެު
ުޒިންމ ކުރުވުމަކީުދަތިކަމެއްކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުު

ުކުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުއިޞްލ ޙްު

ްޕރޮކިއުމަންޓުގެުކަމެއްުކުރަންުފެށުމުގުެުުު، ށްވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިުވ ގޮތ10.28ުުަދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުގުެު)ހ(ުު
ުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެު.ުލުކޮށްުލިޔުމުންުއެނގެންުއޮންނ ނެގޮތަށްުތައްޔ ރުުޞީުކަމަކަށްުބޭނުންވ ުހުރިހ ުމަޢުލޫމ ތެއްުތަފުުުުކުރިންުއެ

ުު (ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެށ) 10.68ުުުުގަވ އިދުގެ ުުފަސްު)5,000,000ުުުުުބީލަމުގެުޖުމުލަުއަގުުުު، ގައިުވ ގޮތަށ2.2ުުްވަނަުމ އްދ ގެު)ހ(ގެ
ުު ރިޓެންޝަންުފައިސ ުއަނބުރ ުުުުނޫނީުު)ބ ރަ(ުމަސްދުވަސްވުމުނ12ުުްމިލިއަން(ުރުފިޔ އަށްވުރެުބޮޑުނަމަ،ުބީލަމުގެުމަސައްކަތްުނިމޭތ 

ުދިނުމަށްުދަންނަވަމެވެު.ނު

ުކެޕިޓަލްުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުކުރަންޖެހޭުބައެއްުޚަރަދުތައްުރިކަރަންޓްުބަޖެޓްުކޯޑުންުކޮށްފައިވުންު .3

ު، ޚަރަދުތައްުކުރަންވ ނީުބަޖެޓުންުކުރަންޖެހޭުުވ ގޮތުގައި،ުުުވަނަުމ އްދ ގެު)ޅ(ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައ4.03ުުިވ އިދުގެުުގަު ގެުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުު
ދަދަށްވުރެުއިތުރުނުވ ނެުގޮތެއްގެމަތިންުއެުޚަރަދެއްުކުރަންުއެންމެުއެކަށޭނަުބަޖެޓުުކޯޑަކުންނެވެ.ުުޢަުއެކަމަށްުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިުއޮތުްު

ގުެުއަށްޑިހަުހަތަރެއް(ުރުފިޔ ުއެކ ވީސްުހ ސުްު)ތިންުލައްކ321,084ުުުަުުުވަނަުއަހަރ2020ުުުުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދ ރ އިންުު،ނަމަވެސް
ކޮށްފައިވުމުން ކޯޑުތަކުންުޚަރަދުު ހޯދުމަށްުރިކަރަންޓްު ރިކޯޑުކުރަންޖެހޭުބައެއްުރިކޯޑުކުރެވިފައިނުވުމ އި،ު،  ހަރުމުދު  ގޮތުގައިު ހަރުމުދަލުގެު

ކޯޑުކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުމީގުެުދައުލަތުގެުހިސ ބުތައްުބަލަހައްޓ ުސްެޕުސިސްޓަމްގައިވެސް،ުމިުމުދ ތައް،ުހަރުމުދަލުގެުގޮތުގައިުރިު
ޢަދަދުުުުުއިތުރުން،ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުރިކަރަންޓްުޚަރަދުގެުގޮތުގައިުދައްކ ުޢަދަދުުއިތުރުކަމަށްުދެއްކުމ އި،ުކެިޕޓަލްުކޯޑުގެުޚަރަދުންުމި

ދަށްވެފައިވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރަމެވެ.ު

http://www.audit.gov.mv/
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ކޯޑުތަކުންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުތަކުގެުތަފްޞީލްުއެންމެުއެކަށޭނަުނޫނުްުު-3ުުުތ ވަލުު

ޢަދަދުުު
)ރުފިޔ އިންު(

ޚަރަދުކުރަންުއެންމެުއެކަށޭނުެު
ުއައިޓަމްުކޯޑްު

ުޚަރަދުކޮށްފައިވ ުއައިޓަމްުކޯޑުު ުޚަރަދުގެުތަފްޞީލްު

ބަޖެޓުންުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުުުމުއައްސަސ އަށްުފ ސްކުރިު

ުފަރުނީޗަރ އިުފިޓިންގސ423001ުުް  24,330
ޖަލްސ /ސެމިނަރުފަދ223012ުުުަު

ުކަންަތއްަތކަްށުކުރ ޚަރަދުު
ުއެއަރުޑިފިއުޒަރުގަުތމަްށ11ު

4,452 

423004ު
އެކިއެކިމަސައްކަަތްށބޭނުންކުރ ުު

ޓޫލްސްުު-ސ މ ނުު

ޖަލްސ /ސެމިނަރުފަދ223012ުުުަު
ުޚަރަދުު ކަންަތއްަތކަްށުކުރ 

ުފްލިޕްުޗ ޓްުސްޓޭންޑްުއަދިުފްލިޕްުޗ ޓްުޕެޑްުގަުތމަްށު

ުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުުުހިލޭުއެހީގެުބަޖެޓުންު

 ފަރުނީޗަރ އިުފިޓިންގސ423001ުުް  292,302
އޮފީސްުހިންގުމުގ223999ުުެު

ުއެހެނިހެންުޚިދުމަުތގެުޚަރަދުު
އެއަރކޮންޑިޝަންތަކެއްުސަޕްލައިކޮްށުއިންސްޓޯލްކުރުމުގެު

ުމަސައްކަތްު

ޖުމުލަު 321,084

ރަދުކުރެވުިުއެންމެުއެކަށީގެންވ ުބަޖެޓުުކޯޑުުނޫންުކޯޑަކުންުޚަރަދުކުރުމުންުބައެއްުޚަރަދުުކޯޑުތަކަށްުބަޖެޓްުކޮށްފައިވ ުވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުޚަ
ުނުހުންނ ނެކަންުފ ހަގަކުރަމެވެ.ުުކޯޑުތަކުންުޚަރަދުކުރުމަށްުބަޖެޓުކޮށްފައިވ ުކަންކަމަށްުއެުކޯޑުތަކުގައިުފައިސ ު

ުރަންުލަފ ުދިންގޮތްުކުުއިޞްލ ޙްު

މ ލިއްޔަތުު ުުގަު ގެދައުލަތުގެު ބަޔ ންކޮށްފައ4.03ުުިވ އިދުގެ ގައިު )ޅ(ު މ އްދ ގެު ުުުުވަނަު ޚަރަދުތައްވ ގޮތަށް، ކުރަންޖެހޭު އެކަމަށުްު،  ބަޖެޓުންު
ންުޚަރަދުކުރުމަށުްުޖެޓުުކޯޑަކުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިުއޮތްުއަދަދަށްވުރެުއިތުރުނުވ ނެުގޮތެއްގެމަތިންުއެުޚަރަދެއްުކުރަންުއެންމެުއެކަށޭނަުބަ

ދަންނަވަމެވެު.

ުު 1ުުޖަދުވަލު 31ުުުު:ުފ އިތުވިުއަހަރުތަކުގެުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްތަކުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުކަންތައްތަކުގެުތެރެއިން ގ2020ުެުޑިސެންބަރު
ނިޔަލަށްުއިސްލ ހީުފިޔަވަޅުުއަޅ ފައިނުވ ުމައްސަލަތައް.ުު

އޮޑިޓްުކުރެުވނުު
ުއަހަރުު

ުމެނޭޖްމަންޓުެގުކޮމެންޓްސްުފޮލޯއަޕްު/ުުފ ހަަގކުރެުވނުުކަންތައްތައްުުރިޕޯޓްުނަންބަރުު

2018 FIN-2021-17(D)ުުު ދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުެގުަގވ އިދ
އެއްޮގތަށްުހަރުމުދަލުެގުރަޖިސްޓަރީު

ުބަލަހައްޓ ފައިުނުުވންު.

ދައުލަތުެގުމ ލިއްޔަތުެގުަގވ އިދ ުއެއްޮގތަށްުހަރުމުދަލުެގުު
ަވނ2020ުުަރަޖިސްޓަރީުބަލަހައްޓ ފައިުުނވ ކަންު

ުއަހަރުެގުއޮޑިޓުންެވސްުފ ހަަގކުރެިވފައިެވއެެވު. 2019 FIN-2021-20(D) 

1444ުރަބީޢުލްއައްވަލ06ުުް
2022ުބަރުއޮކްޓ02ުޫ

ުސައިންުނިޔ ޒީުޙުުުުުުުުު
ލްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަ ުުުުުުު

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


































 




