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ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ހިލޭ އެހީއާއި ދަރަނީގެ  އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  ،އޮޑިޓަކީ  މި
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ، އްގޮތަށްއެ ނިންމުމާ އެ ،ގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ 2020މެއި  20ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް
ދައުލަތުގެ  ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ،ކުއާޓާގައި ކޮށްފައިވާ  2ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020އާ ގުޅިގެން  19-ޓޫރިޒަމުން ކޮވިޑް

ނެރެފައިވާ  އިންއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 19-ކޮވިޑް ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި
ޚަރަދު ކުރުމުގައި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް  ،ލުމަށާއިކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެ އެ އި ސަރކިއުލާތަކާ

 އިވާ ށްފަކޮ ދަށުން  ގެ ( ޤާނޫނު  އޮޑިޓް) 2007/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  213ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ުނ އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވު މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، 

ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަުޅ އެޅުމަށްޓަކައި 
 ގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mvފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

" ބަޔާން  ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ އެ  އިބަޖެޓާ ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށް ޚަރަދު ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑްރިޕޯޓާއެކު މިނިސްޓްރީގެ " މި
 އެވެ.ފައިވާނެނާހިމަ

ކުރުމުގައި ެއ އޮޑިޓްން ފާހަގަކޮށް، ކުރެވިފައިވާކަހިއްސާ އާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  އޮޑިޓްގައި  މި
 ވަމެވެ.ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ މި ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން 

 ށ. އޮޑިޓް ސްކޯޕް 

 ޓްރަސްޓް  ޞިނާޢަތުގެ ގެ ފަތުރުވެރިކަމު" އޮފް ޓޫރިޒަމުން ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީ  ،ގުޅިގެންއާ  19-ބަލާފައިވާނީ، ކޮވިޑް އޮޑިޓުގައި  މި
ކޮށްފައިވާ ގެ ނިޔަލަށް(  2020ޖޫން  30ން  2020ޖެނުއަރީ  1) ގައި ރކުއާޓަ ދެ  އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ 2020 އިން "ފަންޑު
 ވެ.ތަކަށެޚަރަދު

http://www.audit.gov.mv/
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www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

 4ގެ  31ޞަފުޙާ 

 ގެންގޮސްފައިވާގޮތް  ކުރިޔަށް  އޮޑިޓް  ހަމަތަކާއި  ގެންގުޅެފައިވާ  ކުރުމުގައި  ނ. އޮޑިޓް 

 އިން ނެރެ (INTOSAI) މް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީ

  ބަލައިގެންނެވެ.އަސާސަކަށް ( ISSAI 4000ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަރޑް" )

ޓަށް އޮޑިސާތަކުން އާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަ އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ،މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
 .ނެއެވެވާ ފުކޮށްފައިތު ސާމާތްތަކުން މަޢުލޫގުޅުން ހުރި ފަރާ ކަމާ ކުރެވި، އެ ތަންތަނުގެ  ސާފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާ

 ށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިކަ އްޙަކަންޞަ އަދަދުތަކުގެ  ހިމަނާފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި އަދި ކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރެވުނު އަދި މި އޮޑިޓްގައި
 ރިޕޯޓަށް  އޮޑިޓު ،ނާކޮށްބި  ކޮމެންޓަށް ލިެޔކިއުންތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން  އެ  ،ހިއްސާކުރެވި މެނޭޖްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީގެ
 ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

 އާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތައް  19-ރ. ކޮވިޑް 

 ބަޔާން  ތުގެ ގޮ  ހޭދަކުރެވުނު  ފައިސާ  އެ  ބަޖެޓާއި  ނު ކަނޑައެޅު ކުރުމަށް  ޚަރަދު  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 (ނިޔަލަށް ގެ 2020 ޖޫން  30 ފެށިގެން އިން 2020 ޖަނަވަރީ 01)
 ތަފްޞީލް  ޢަދަދު )ރުފިޔާއިން(

 ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ  ޚަރަދު 
 ުކރުމަްށ ކަނަޑއެޅި ބަޖެޓް ާއ ގުިޅެގން ަޚރަދު 19-ން ޮކވިޑްޓްރަސްޓް ަފންޑު  30,840,000

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  30,840,000
   
 ޚަރަދު  ކުރެވުނު 

 ފާމަސޫޓިކަލް ތަކެއްޗާއި، ެއހެިނހެްނ މެޑިކަލް އާލާްތަތއް ޯހދުމަށް ުކރި ޚަރަދު  7,731,531

8,944,898 
ިލސްޓުންެގ ީޓމެްއ ލް ްޝޕެގެ ކަންތަްއތަކުަގއި އެިކއެކި މަަސއްކަްތަތއް ކުާރނެ ޭބރުެގ މެޑިކަ 19-ކޮވިޑް

 ގެަނއުަމށް ކުިރ ަޚރަދު 
 ކުުރާމގުޅޭ ޚަަރދު ދިެވހިރާްއޭޖގެ ަބިއނަލްައގުާވމީ އެައރޕޯޓުތަކުގަިއ ަތރމަލް އިމޭިޖްނގ ެކމެރާ ގާިއމު 2,508,530

 އެމް.ެއން.ޑީ.އެްފ ގެ ހެލިކޮޕްޓަރ ްކރޫްނގެ ުހރުމުގެ ޚަރަދު  198,398
 ންޓީުނ ފެސިިލޓީއެްއ ެހދުމަްށ ަޓކައި ކުރި ޚަަރދު ކ. ވިިލވަރުގަިއ ކަރަ 6,510,773

118,843 
އްޭޖގައި ތާިށިވ ރާ އާ ުގޅިގެްނ ާރއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަްނދުކުުރމާއި، ލޮކްޑަުއންުކރުމާ ިވދިެގން  19-ކޮވިޑް

 ްއަތކަށް ކުރި ޚަަރދު ފަތުުރވެރިްނ ާރްއޖޭަގއި ތިބުުމގެ ކަންތަްއތަކާއި، ަގއުމަށް އެނުބރި ިދއުުމގެ ކަންތަ

 އއ. ވެިލދޫ ކަަރންޓީުނ ފެސިލިީޓައކަށް ހެދުަމށް ޓަަކއި ކުިރ ޚަަރދު  92,462
 އެހެިނހެްނ ޚަަރދު  107,297

 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ކުރެވުނު 26,212,732

 ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަނޑައި ބާކީ  ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ޚަރަދު 4,627,268

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ގެންގުޅޭ ސެޕް  ،ނީމި ޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނޯޓް: 
  ގައި ނަގާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 2020 ޖުލައި 22 ،ނުގެނެސް ބަދަލެއް ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓު ޚަރަދުތައްސޮފްޓްވެއަރގައި 
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 ފަންޑު  ޓްރަސްޓް  ޞިނާޢަތުގެ  ގެ ފަތުރުވެރިކަމުބ. 

ނަ މާއްދާގައި ވަ 26ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެގާނޫނުގެ 
ޓްރަސްޓް ފަންޑެްއ ނަމުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް "ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެހީވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑު" ގެ

ރަސްޓް ފަންުޑގެ ވަނަ ދުވަހު، މި ޓް  2019ސެޕްޓެމްބަރ  24ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން،  2011ފެބްރުއަރީ  9ގާއިމުކުރެވުނީ 
ފުރަތަަމ  ނަން "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އޭގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓަށް

އްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުެގ ރާ، ސްފައި ވެއެވެ. މި އިޞްލާޙާއެކު މި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބޭނުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީއިޞްލާޙުގެނެ
ކިއެކި ހަރަކާތްތައް ޅޭގޮތުން އެގުގެ ޞިނާޢަތާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުއެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން  ،އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކުންނާއި

ެގ ފަންޑު އެ  ،އްކާ ފައިސާފަންޑަށް ދަޓްރަސްޓް ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަކަށް އެ ހިންގުމަށާއި ޓޫރިޒަމާ
 ފަންޑުގައި ހުރި ފައިާސ ބޭނުންކުރަންޖެހެންދެން ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ. މިޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކަށް ކަމަށް ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ޖަދުވަލު އެކެއްގަ 6 ބޭނުންކުރެވޭނީ އަންނަނިވި 

 ތްތައް ހިންގޭ ޙަރަކާ )ޑައިވަރސިފައިކުރުމަށް( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް ސިންދަފާތުކުރުމަށް  .1
 ރަކާތްތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަުކރުމުގެގޮތުން ހިންގޭ ޙަ .2
 ވާ ކަންތައްތައް ހިންގުަމށްފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާގުޅިގެން ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއް .3
ޢީ ފައިދާ ލިބިދެނިވި ފައިސާއިން އިޖުތިމާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ފަރާތްތަކުން ސީ.އެއް.އާރު.ގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރާ  .4

 ތައް ހިންގުމަށްހަރަކާތް
 ފަންޑަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން .5
ޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ، މިނިސް .6

 ރަކާތްތައް ހިންގުން.އްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ޙަފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެ

އެ ސްޓޭޓްމަންޓުގަިއ  ކަމަށް ވެސް  މީގެ އިތުރުން، މި ފަންޑު ހިންގަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 އްކަންތައްތަ  ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓުގައި ޅ. 

 ކަންކަމަށް  ގުޅޭ  އާ  19-ކޮވިޑް  ފަންޑުން  ޓްރަސްޓް  ހުރުމާއި  ކޮށްފައި  ޚަރަދުތަކެއް  ބޮޑެތި  ގުޅޭ ނު  މެންޑޭޓާ  މިނިސްޓްރީގެ  .1
 ހިންގާފައިވުން  މުޢާމަލާތްތައް  ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ބަޖެޓެއް  ޚަރަދުކުރަން 

 ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ޢަދަދު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިނުވުން  .1.1

ސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ، ސީދާ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭާޓ އާ ގުޅުގެން މިނި 19-ކޮވޑް
ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހުިރ  ގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެފައިވާގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ނޫންކަމާއި، އެ ކަންކަން ކުރުމު

)ސައްބީސް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ބާރަ  26,212,727އާ ގުޅިގެން ޖުމުލަ  19-އެގޮތުން، ކޮވޑްކަންތައްތައް ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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އަކީ މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން  )ނުވަދިހަ ނުވަ އިންސައްތަ( 99ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތާވީސް( ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު، އެއިގެ %
 ކުރަމެވެ. ނޫންކަން ފާހަގަ ތަކެއްކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު

ދޭނީ ފަންޑުގެ ހިންާގ އިސްވެ ދެންނެވުނުގޮތަށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ހުއްދަ
މަތިން ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ހިންގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދުގެ

ނަމަވެސް، އެ ފަންޑުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީ 5ސްޓްރީގެ ފަރާތުންކަމަށް އެ ޓްރަސްޓުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ މިނި
 ނެވެ.އާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަދުކުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވު 19-ކޮވިޑް

ގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަްށ އެ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި، އެ ކަންތައްތަކާ ގުޅި އާގުޅިގެން  19-ވިޑް ކޮއެގޮތުން، 
 ނީއެވެ.މިނިސްޓްރީއާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަ

 ޚަރަދު ހިނގި ދާއިރާ 
 ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 1)ރުފިޔާ(
 7,731,531  ޚަަރދު ޯހދުމަށް ުކރި )މެިޑކަލް ކޮންޒިުއމަަބލްސް(ސޫޓިކަލް ތަކެއްޗާއި، ެއހެިނހެްނ އާލާްތތަްއ ފާމަ

ާއ ގުޅިގެްނ ާރއްޭޖެގ ބޯޑަުރ ބަްނުދކުރުމާއި، ލޮކްޑައުންކުުރމާ ިވދިެގން ރާްއޖޭަގއި ތާިށިވ  19-ކޮވިޑް
 2 ށް އެނުބރި ިދއުުމގެ ކަންތަްއަތކަށް ކުރި ޚަރަދުފަތުުރވެރިްނ ާރްއޖޭަގއި ތިބުުމގެ ކަންތަްއތަކާއި، ަގުއމަ

118,842 

 ެގަނއުމަްށ ކުިރ ެގ ކަންތަްއތަކުަގިއ ެއކިއެކި ަމސައްކަްތތަްއ ކުރާެނ ޭބރުގެ ޑޮކްަޓރުްނެގ ޓީމެއް  19-ކޮވިޑް
 )އޮިރޖިަންލ ކޮންޓްރެކްޓް( ޚަރަދު 

6,910,969 

 2,033,929 2ގުޅިެގން ިހނގި ަޚރަުދ  އިތުރުކުުރމާ ޚިދުަމތުެގ ުމއްަދތުޑޮކްޓަރުންގެ  2މެޑިކަލް ޓީުމެގ 
 198,397 2ހެލިކޮޕްޓަރ ކްޫރންގެ ހުުރުމގެ ަޚރަދު 

 2,508,529 ޚަަރދު  ގުޅޭަތރމަލް އިމޭިޖްނގ ެކމެރާ ގާިއމުކުުރމާ  އެައރޕޯޓުތަކުގައި  ަބިއނަލްައގުާވމީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ
 92,462 އި ކުިރ ޚަަރދު އއ. ވެިލދޫ ކަަރންޓީުނ ފެސިލިީޓައކަށް ހެދުަމށް ޓަކަ 

 6,510,772 ކ. ވިިލވަރުގަިއ ކަރަންޓީުނ ފެސިިލޓީއެްއ ެހދުމަްށ ަޓކައި ކުރި ޚަަރދު 
 107,296 އެހެިނހެްނ ޚަަރދު 

 26,212,727 ޖުމްލަ 

ކަމަށް ޓްރަްސްޓ ކި ކަންއޭގެ ތެރެއިން ވަކިވަ ކުރާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކޮށްފައި ވީނަމަވެސްދުޚަރަ
 ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ ޢަދަދުތައް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 3ކަމުގައި" ކޮމިޓީގެ  ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު އާގުޅިގެން ކުރަންޖެހިއްޖެ އެންމެހައި ކަންކަން 19-"ކޮވިޑްކަން މިހެން އޮތްއިރު، 
ކާރިސާ މެނޭޖްކުރުމުެގ ދަ މިފަމިނިސްޓްރީ އަކީ ޞިއްޙީ  ޓޫރިޒަމް ނަމަވެސް، ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ންމާފައިވާކަންވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނި
ވާލެވިފައިވާ ގޮތަކަށް ވާ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނުވުމުގެ އިތުރުން، ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ މިހާ ހުޅުސީދާ ޒިންމާ އެޅިފައި
  ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް ކަމުގައި މި އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ.ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަކީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 

ފަންޑުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް "ބްލޭންކެޓް"ކޮށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާ ވަކިވަކި ކަންތައްތައް ކޮމިޓީގައި 
ޅުމަކީ ފަންޑު އުފެއްދި މަގުސަދާ ނުގުޭޅ މަޝްވަރާނުކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ ޢަދަދު ކަނޑަނޭ

                                                            
 ޚަރަދު ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ  މަސްދުވަހުގެ  6ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި  2020ން ޖޫން  2020ޖެނުއަރީ  1
 ނގެން ނެތް ކަންތައް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރިކަން އެ  2
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 7ގެ  31ޞަފުޙާ 

 ޚަރަދުތައް ކުރުމަށާއި ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ގެ އެޅުމުގެ ކުރިން ޕްރޮކިއުމަންޓު އާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކަށް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ ޖުމްލަ ޢަދަދެއް ކަނޑަ  19-ކޮވިޑް  .1.2
 އްތައް ހިންގައިފައިވުން ތަ ކަން 

ކުރިން ދުތައް ކުރުމުގެ އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަ 19- ހިންގާ ކޮމިޓީން، ކޮވިޑްފަންޑުގެޓްރަސްޓް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ
 19-ންޑުން ކޮވިޑްފަ އެ ސް،ޔައެފަންޑުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ބަޖެޓު ކަނޑައަޅައި، ވަކިވަކި ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވި

ޅުމުގެ ށް ވަކި ޢަދަދެއް ކަނޑައެގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ޚަރަދުތަކާގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެކަމަ އާ
  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކުރިންކަން 

ފައިނުވި ނަމަވެސް، ބާއްވާ ޓީގެ ވަކި ބައްދަލުވުމެއްރަދާ ގުޅޭ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ފަންޑު ކޮމިގެ ޚަ 19-ރަސްޓް ފަންޑުން ކޮވިޑްޓް
ކަ ސާޅީސް ލިއަން އަށް ސަތޭ)ތިރީސް މި 30,840,000މިލިއަން ޑޮލަރު ))ދެ މިލިއަން(  2,000,000ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް
މެިއ  2ފައަކަށް އެދި، ންގެ ލަ( އެ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު( ރުފިޔާހާސް

 )ދެ 2,000,000ޑުން މި އީމެއިލްގައި އެދިފައިވާގޮތަށް ފަންއަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް އެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ގައި  2020
އް( މެންބަރުން )ތިނެ 3 )ފަހެއް( މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  5ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  (މިލިއަން

 ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ. ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް  2020މެއި  9

 8  ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން،ން ފަށާފައިވާކަން ފާއެ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރަމަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިއެވާ ތާރީޚްތަކުގެ ކުރިން ނަމަވެސް، 
ގެ ޕަރޗޭްސ ރުފިޔާ( މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއްދަ ސާ) 14,000,595ޖުމްލަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  2020މެއި 

 ދައްކައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑުތަކުން  އޯޑަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ތަރމަލް އިމޭޖިންގ ކެމެރާ ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން  .2
 ތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު ކަން 

ތުގެ ޓްރަސްްޓ ޢަކަމުގެ ސިނާއާ ގުޅިގެން އެޅޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަތުރުވެރި 19-ކޮވިޑް
ނެ ނިޒާމެއް ންވަރު ދެނެގަނެވޭރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓުތަކުން އެތެރެވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުން ހުރި މި ،ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން

ފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ އެކި އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ތަރމަލް އިމޭޖިންގ ކެމެރާ ސިސްޓަމްތަކެއް ވަނީ ބަހައްޓާ
 ކެމެރާއެވެ.  7ހިމެނެނީ ޓްރައިޕޮޑްގައި ހަރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ 

ނުންކުރަން ފެށުނު ތާރީހު ބޭއަދި ޢަދަދު އްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކެމެރާގެ މި ކެމެރާތައް ބަހައްޓާފައިވާ އެއަރޕޯޓުތަކާއި، އެ އެއަރޕޯޓެ
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ކެމެރާ މޮޑެލްއާއި ޢަދަދު  ކެމެރާ ބެހެއްޓި އެއަރޕޯޓު 
 ށިކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެ

 ތާރީހް 
 ވެލާާނ ިއންޓަރނޭޝަނަްލ ެއއަރޯޕޓު )ިއންޓަރނޭަޝނަލް އަިދ ޑޮމެްސޓިކް

 ނަލް އާިއ ވީ.ވީ.ައއި.ޕީ ަލުއންޖުގަިއ(އެރައިވަްލ ޓަރމި 
FLIR E75 x 1 
FLIR E53 x 2 
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 ކެމެރާ މޮޑެލްއާއި ޢަދަދު  ކެމެރާ ބެހެއްޓި އެއަރޕޯޓު 
 ށިކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެ

 ތާރީހް 
 FLIR E75 x 1 3 ހަނިާމޫދ ިއންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓު

FLIR E53 x 1 
 2020ފެބްރުއަީރ  5

 FLIR E75 x 1 ގަްނ ިއންޓަރނޭޝަނަްލ ެއއަރޯޕޓު
FLIR E53 x 1 

 2020ފެބްރުއަީރ  5

ސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެކިއޯ ސޯރއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ ކެމެރާތައް ބެހެ
"ޕްރޮޖެކްޓް ފައިވާ އެސް.އެސް.އައި އިން ތައްޔާރުކޮށް ގައި 2020ފެބްރުއަރީ  1އާ ހަވާލުކޮށް  .(އެސް.އެސް.އައިއެލް.އެލް.ސީ )

ެއ  އިކޮށްފައިވެއެވެ.ސޮމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކިޔާ ލިޔު ޝަން އެންޑް އެޕްރޫވަލް"ރގަސް: ކޮންސެޕްޓް އޮފް އޮޕަރޭއާ
 ކުންފުނީގެ ދެ މީހުންެގ ކެމެރާ ސަޕްލައިކުރި ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މި މަސައްކަތުގައި ދެ ޓީމެއް ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އެއީ

 ކޮންސަލްޓަންސީ ޓީމެކެވެ. ޓީމަކާއި، އެސް.އެސް.އައި.ގެ ދެ މީހުންގެ

 އާ ދެމެދު މެދުވެރިއެްއެގ އްޔަތަކީ ކެމެރާ ވިއްކާ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ މަސްއޫލި  . ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ޓީމުގެއެސް.އެސް.އައި، ގޮތުންއެ
ކުރެވޭނެ ސްކްރީން ންފަސިންޖަރު  ،ރައްކާތެރި، ސަމަކާރަގޮތެއްގައި ގައި )ދޭއް( އެއަރޕޯޓެއް 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޯލު އަދާކުރުމާއި، 

 ޕްލައި ކޮށްދިންސަމި ކެމެރާތައް  އަދި، ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާގުޅޭ ލަފާދިނުން ކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އަިދ ކެލިބްރޭޓްކޮށް  ،ށްބަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި އިންސްޓޯލްކޮ ސެންސަރ ބީ.ވީ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކެމެރާތައްރލޭންޑްސްގެ ނެދަ

 ދިނުމެވެ. ފަރާތްތަކަށް ކަމާ ގުޅޭ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު  އެ ކެމެރާތައް

ސަތޭަކ  ން ތިހާސް  ފަސްދޮޅަސް އެއްސަތޭކަ  ތިން)ދެ މިލިއަން  2,361,340ވެފައިވަނީ ޖުމުލަ ޚަރަދުއަށް މި މަޝްރޫމުޅި 
 ލުގައި އެވަނީއެވެ.ތައް ބެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަމި ޚަރަދު ( ރުފިޔާއެވެ. ސާޅީސް

 ސަޕްލަޔަރު  ޚަރަދުގެ ބާވަތް 
ޢަދަދު ފައިސާގެ 

 )ރުފިޔާ(
ޢަދަދު ފައިސާގެ 

 )ބޭރު ފައިސާ(
 ޚަރަދު  ޓީމަށް ކުރެވުނު  ބެހެއްޓުމަށް އައި  ކެމެރާތައް ގަތުމަށާއި ކެމެރާ 

 ސެންސަރ ބީ.ވީ ޚަަރދު ެގ ގަުތމުކެމެރާަތއް 
)އެސް.އެސް.ައއި. ެގ 
 ސަބް ކޮންޓްރެކްަޓރ(

 ޔޫރޯ  39,000 672,525
ނިންގ ކެމެރާަތއް ަހރުުކރުމާއި، ކެލިްބރޭްޓ ކުރުާމއި، ޓްެރއި 

 ދިުނމުެގ ޚަަރދު 
 ޔޫރޯ  31,000 534,571

  ީޓމުެގ ދެޮކޅު ޓިކެޓް ަޚރަދު ބެހެއްުޓމަްށ ައއި ކެމެރާ 
އައިޭލންޑް 
 އޭިވއޭަޝން 

170,777 11,075       
 . ޑޮލަރު ޔޫ. ެއސް

ޔޫ.އެްސ  2,400 37,008 އެަލަވްނސް އިތުަރށް ގަެނފަިއވާ ބެގޭޖް 
 ޑޮލަރު

  1,414,881  ގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު  ޓީމަށް ކުރެވުނު ބެހެޓުމަށް އައި ކެމެރާ 
 ޚަރަދު ކޮންސަލްޓަންސީ ޓީމަށް ކުރެވުނު 

 ހެުދމުެގ ގުޅޭގޮުތން ަހަދންޖެޭހ ެއސެސްަމންޓް ބެެހއްުޓމާކެމެރާަތއް 
 ކޮންސަލްޓަންީސ މަސައްކަތް 

 50,000 771,000 އެސް.އެސް.ައއި 
 ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު 

                                                            
ވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ހަނިމާދޫގައި ބެހެއްޓި ދެ ކެމެރާގެ ތެރެއިން އެއް ކެމެރާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް )އެމް.އެން.ޑީ.އެފް( އާ ޙަ  3

 ސަސާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.ބޭނުންކުރެވެމުންދާކަމަށް އެ މުއައްލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މި ކެމެރާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ސެނަހިޔާ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި 
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 ސަޕްލަޔަރު  ޚަރަދުގެ ބާވަތް 
ޢަދަދު ފައިސާގެ 

 )ރުފިޔާ(
ޢަދަދު ފައިސާގެ 

 )ބޭރު ފައިސާ(
 5,555.56 85,666 އެސް.ޓީ.އޯ. 4 ކޮންސަލްޓަންީސ މަސައްކަުތެގ ިވުތހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް 

 ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު 
އައިޭލންޑް  ކޮންސަލްޓަންީސ ޓީމުެގ ދެކޮުޅ ޓިެކޓް ޚަަރދު 

 އޭިވއޭަޝން 
ޔޫ.އެްސ  3,226 49,745

 ޑޮލަރު
  906,311  ގެ ޖުމުލަ ދުޚަރަ ކޮންސަލްޓަންސީ ޓީމަށް ކުރެވުނު 

 ޚަރަދު އެހެނިހެން 
  14,585 އެސް.ޓީ.އޯ  ބޭންކު ޗާުޖ ައދި ފައިޭނންސް ކޮްސޓް
އައިެލންޑް  ރާއްޭޖގެ އެެތރޭެގ އުދުހުންތަކުގެ ިޓކެޓް

 އޭިވއޭަޝން 
25,563  

  40,148  އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 
  2,361,340  ޖުމުލަ މުޅި 

ށް ސީދާ ސެންސަރ އަރޕޯޓުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީން އެސް.އެސް.އައި. މެދުވެރިނުކޮ މީގެއިތުރުން، ނ. މާފަރު އެ
 ެކމެރާއެއް ގަނެފައިވެއެވެ.މޮޑެލްގެ  FLIR E75ބީ.ވީން 

 އެވަނީއެވެ.ގައި ކުރެހުމު މި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިންގާފައިގޮތް ތިރީގައިވާ 

 
 : ތަރމަްލ އިމޭޖިްނގ ކެމެރާ ެގނެސް ބެހެއްޓުމުެގ ަމސައްކަތް ހިންގާފައިވާ ގޮތ1ްކުރެހުން 

                                                            
 50,000ކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މި މުއާމަލާތަށްވާ ފައިސާ އެސް.އެސް.އައި އަށް ދައްކާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށެވެ. އެސް.އެސް.އައި އަށް ދެއް 4

 އިވެއެވެ.ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ނަގާފަ 5,555.56ޔޫ.އެސް ޑޮލަރެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން 
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 އި އެވަނީއެވެ.ގަމި މުޢާމަލާތާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީ

 ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ވާލުކުރުމުގައި ޙަ  މަސައްކަތް  .2.1
 ނުވުން  ފުރިހަމަކޮށްފައި 

ށްފައިވާ ގޮތުން، ވަނަ ނަންބަރު( ގައި ބަޔާންކޮ 3ގެ  1ޖަދުވަލު  އެ ބާބުގެ)އަދި  10.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ސަތޭަކ  ސްފަ މިލިއަން ދެ) 2,500,000 ފެށިގެން ރުފިޔާއިން ދިވެހި( ހާސް ފަސް ތިރީސް) 35,000 އަގު ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ

 އެ  ،ގޮތެއްގެމަތިން  ންމާނި ބިޑްކޮމިޓީން ހުއްދަދޭނީ އެ އޮފީހެއްގެ ކުރުމަށް ކަމެއް އެ  ،ބޮޑުނުވާނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ދިވެހި( ހާސް
 އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ އަދި ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް .ފަރާތެކެވެ ހުއްދަދީފައިވާ އޭނާ  ވަތަނު  އިސްވެރިޔާ އެންމެ  އޮފީހެއްގެ

މާއްދާގެ )ބ( ގައި  ވަނަ  10.25އެ ކަމަކަށް ހުއްދަދޭނީ މި އުޞޫލުން ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ، ޚިދުމަތް ހޯދިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އެއް ) 1,978,096ޝްރޫއު ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ތަރމަލް އިމޭޖިންގ ކެމެރާ ބެހެއްޓުމުގެ މަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަވެސްނަ
ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ޙަވާލު އަށް .އައި.އެސް.އެސް އަށް ( ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހައެއްހާސް ހަތް  ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްމިލިއަން 

 އެވެސް ފަރާތަކުން އަގެއް ފިޔަވައި އެހެން .އައި.އެސް.އެސްއަދި މިކަމުގައި،  ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ބިޑް ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ނޫން
 ހޯދާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 10 އެ ގަވާއިދުގެ ގު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަ ،ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަދި،
ދުމަތް ހޯދަންވާނީ ޚި ރުފިޔާ( ބޮޑުވާނަމަ އެ ތަކެއްޗާއި  35,000ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ ) 1ގެ  2ޖަދުވަލު ނަ ބާބުގެ ވަ

އްދާގެ ވަނަ މާ 10.25 ގަވާއިދުގެ އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 ގެންދަން  ކުރިޔަށް އެކަމެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދި ކަމުގައި ވިޔަސް، )ނ( ގައި ބަޔާން

ޅ( ގައި )ކަމަށް އެ މާއްދާގެ އޮންނަންވާނެ  އެނގެން  ިލޔުމުން ލުތަފުޞީ އެކަމުގެ  ،ސަބަބާއި އެކަމުގެ ،ގޮތާއި  ނިންމި
 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ގޮތެއް ލިޔެކިއުމުްނ ކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަކީ މާލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ގާބިލު ބައެއްކަން ކަނޑައެޅިމި މަސައް ،ނަމަވެސް
ގެންދަން ނިންމި  އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް ްޕރޮކިއުމަންޓުގެ އުޞޫލުން ކުރިއަށް

ކޮން ކަންތައްތަކެއްެގ މަޝްރޫއެއް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރީ ކޮންމިކަހަލަ  ،އިއެކަމުގެ ސަބަބާ ،ގޮތާއި
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  ،ދިއެކަމުގެ ތަފުޞީލު ލިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމާއި

ޓޫރިޒަްމ  ،ން ނެތްއިރުރިން އެއްވެސް މާލީ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާކަން އެންގެ މުއައްސަސާއަކުން އެސް.އެސް.އައި. އާއެކު މީގެ ކު
 ކަށް ނެތެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް އެކުންފުނި ތަޢާރުފުވެގެން ދިޔައީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭ

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ  މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ  ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ  މީގެ އިތުރުން، އެއަރޕޯޓު ތަކަށް މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަކީ
 ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކާ ގުމުގައި މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ދައުލަތުގެމިކަހަލަ މަޝްރޫއުއެއް ހިން ،ނުވާއިރު ކަމަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ

 ވެސް ނުވެއެވެ. މަޝްވަރާކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހޯދާފައި
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 އިވާ ފަދަ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަ  .2.2

 ކުރުވުމާބެހޭގޮތުން  ސައްކަތެއްމަ އެ ،ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ  އެއްވެސް ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ދައުލަތުގެ
 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގެދައުލަތު ކަމަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ތުންދެފަރާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބެހޭގޮތުން ހޯދުމާ ޚިދުމަތެއް އެ ނުވަތަ
ވަނަ ބާބުެގ  10ގެ ގަވާއިދު އެ  އަގު ޚިދުމަތުގެ  ނުވަތަ މަސައްކަތް އަދި . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގައި( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ  10.52
 ކަންތައްތައް  ނަންޖެހޭހިމަ އެއްބަސްވުމުގައި ނަމަބޮޑު ރުފިޔާ( 35,000) އަގަށްވުރެ ބުނެފައިވާ ނަމްބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ 2 ޖަދުވަލު

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގައި( އ) މާއްދާގެ އެ

ށްފައިވާ ފަަދ  ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮމަސައްކަތާނަމަވެސް، ކެމެރާތައް ބެހެއްޓުމުގެ 
ދި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކު މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އައެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާއެ

ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ ،ސްއެސް.އެސް.އައި އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައި ވިޔަ
 އެވެ.ހެޅުމެއް ުހށަހަޅާފައިނުވެއިދުގެ ދަށުން ހިމަނަންޖެހޭ ފަދަ( އެއްވެސް ހުށަ)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއެ ލިޔުމުގައި ހިމެނުމަށް 

ތަށް ބުރަވާގޮތަށް ެއ އެހެންކަމުން، މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިއުމަކީ، މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްލަހަ
 . ފަރާތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ލިއުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
އް ލަތެއްގައި އެކަމެ މާވާ ހާ ތް ނިމިގެންވެސް ނޭދެވޭ ކަމެއް ދިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާއިރު ނުވަތަ މަސައްކަ މަ،ހިމަނާފައި ނުވާނަ
ވެ. މީގެ އިތުރުން އެފަަދ ގޫވުމާއި އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަަޅން ދަތިވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެހައްލުކުރަން އުނދަ

ން އް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަގެއްލުން ތަކެއިތުރު ހާލަތެއްގައި ދައުލަތުން އެކަމަށް އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހި ދައުލަތަށް މާލީގޮތުން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވުން  މުގެ ނަމުގައި ދެ އެއަރޕޯޓެއްގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދު  .2.3

 ޙަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް ލިއުމުގައި ވާގޮތުން،ސޮއިކޮށްފައިވާ ތަރމަލް އިމޭޖިންގ ކެމެރާތައް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން 
ކާރަގޮތެއްގައި، ރައްކާތެރި، ސަމަ ގައި )ދޭއް( އެއަރޕޯޓެއް 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެއެސް.އެސް.އައި.

ންފުނީގެ ދެ މީހަކު ކު ފަސިންޖަރުން ސްކްރީންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާގުޅޭ ލަފާދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން މިކަމަށް އެ 
ރު ނުވަތަ )ފަންސާސް ހާސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަ 50,000ފީގެ ގޮތުގެ  މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެ ގެނެސް، ކޮންސަލްޓަންސީ

ލްޑިންގ ޓެކުަހްށ ގުޅޭ ވިތްހޯޚަރަދާ( ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާއިރު، މި ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ހާސް ) 771,000
  ފާހަގަކުރަމެވެ.( ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަންއެއް)އަށްޑިހަ ފަސް ހާްސ ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ 85,666

މި މަސައްކަތުގެ  ވީނަމަވެސް، އެސެސްމަންޓަށް މިވަރުގެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައި  ކަމަށް ބުނާ ނަމަވެސް، އެސް.އެސް.އައި.އިން ހެދި
ްސ ސްކޯޕް ނުވަތަ މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލް ނުވަތަ މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން އެއްވެ

އެހެންކަމުން، އެ ކުންފުނިން ހަގީގަތުގައި ކުރީ ކޮން މަސައްކަތެއް ކަމެއް ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުމުެގ ކަށް ނެތެވެ. ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭ
ހެން ކަން މި ސަބަބުން، މި މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ  ،އޮތްއިރު، އެސް.އެސް.އައި އަކީ މިކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރި ފަރާތް ކަމުގައިވާތީ
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ނަމަވެސް، އެސް.އެސް.އައި މެދުވެރި ނުކޮށް، ސީދާ މިނިސްޓްރީން މީގެ ކެމެރާއެއް  އޭޖެންސީ ކޮމިޝަންކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ނެފައިވުމުން، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެސް.އެސް.އައި މެދުވެރިކުރަންޖެހުނު އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް މި އޮފީހަށް ގަބޫލެްއ ގަ

 ނުކުރެވެއެވެ.

ެގ ލުމުބެސީ.އެލް( ގެ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )އެމް.އޭ.ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  ،މީގެ އިތުރުން 
ޝްވަރާކުރެވި އެ ކުންފުނީގެ މައެތަނުގައި ކެމެރާތައް ބެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމުގައި އެކުންފުންޏާ  ދަށުގައިވާ ތަނެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް،

 ދައުލަތުގެ އެހެން ގެ ތަޖުރިބާހުރި އިރު، މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުލަފައެއް ހޯދިަކން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތް
 އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ވެސް އްސަސާއަކާ މަޝްވަރާކުރިކަން މުއަ

 ދައްކަން ކަމަށް  އޯއިން .ޓީ .އެސް  ގަނެފައިވަނީ  ތަކެތި  ،މެދުވެރިކޮށްފައިވުމާއި  އޯ .ޓީ.އެސް  ދެއްކުމުގައި  ފައިސާ  .2.4
 ކޮށްފައިވުން  މަސައްކަތް 

ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި  އިސާދައްކަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކިފަރާތްތަކަށް އާންމު އުޞޫލުން ފަ
އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްެގ  ފައިސާދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް

މުން އެސް.އެސް.އަިއ ކަތާގުޅޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަތެރެއިން، އެ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް، މި މަސައް
ށްގެންކަން އަށާއި ސެންސަރ ބީ.ވީ.އަށް ދައްކާފައިވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސް.ޓީ.އޯ.( މެދުވެރިކޮ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ތުން އެ ފައިސާ އިސްެވ ށް ބަޔާންކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާމިނިސްޓްރީން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ފަހުން ރިއިމްބަރސް ކޮށްދޭނެކަމަ ،އެގޮތުން
ކުރެވުނެވެ.  އެގޮތުްނ ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކަށް ދައްކައިދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެސް.ޓީ.އޯ.ގައި އެދިފައިވާކަން ފާހަގަ

 ވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ތާތަފްސީލު ތިރީގައިވާ  އެސް.ޓީ.އޯ.މެދުވެރިކޮށް މި މަސައްކަތުގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ

 މުއާމަލާތުގެ ތަފްސީލު 
ފައިސާ ލިބުނު 

 ސަޕްލަޔަރު ފަރާތް/

ން މިނިސްޓްރީ
އެސް.ޓީ.އޯ ގައި 
 އެދުނު ތާރީޚް 

ފައިސާ ދެއްކި 
 ތާރީހު 

ޢަދަދު ފައިސާގެ 
 ބޭރު ފައިސާ()

ޢަދަދު ފައިސާގެ 
 )ރުފިޔާ(

ކެމެރާަތއް ގަުތމާއި، ހަރުކުުރމާިއ 
 އިިންނގ ދިުނން ޓްރެ

ސެންސަރ ބީ.ީވ، 
 ނެަދރލޭންޑްސް 

02.02.2020 02.02.2020 70,000 
 ޔޫރޯ 

1,207,096 

ކެމެރާަތއް ަހުރކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން 
ހަަދންޖެޭހ އެެސސްމަންްޓ ހެދުުމެގ 

 ކޮންސަލްޓަންީސ މަސައްކަތް 

 އެސް.އެސް.ައއި.،
 އެމެރިކާ 

03.03.2020 08.03.2020 50,000 
 ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު 

771,000 

 5,555 27.05.2020 27.05.2020 .އޯ އެސް.ޓީ ވިތުހޯލްިޑން ޓެކްސް
 ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު 

85,666 

 

ށް ސީދާ ސެންސަރ މީގެއިތުރުން، ނ. މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީން އެސް.އެސް.އައި. މެދުވެރިނުކޮ 
 ސަތޭކަ ނުވަދިަހ )އެއް ސަތޭކަ ހަތާވީސް ހާސް ހަތް  127,793ނޑަކަށް )ގާތްގަ ޔޫރޯ 7,500 ކެމެރާގެ ފައިސާ )ގަނެފައިވާވީން .ބީ

 އެސް.ޓީ.އޯ. މެދުވެރިކޮށް ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ވެސް އެފަރާތަށް ދައްކާފައިވަނީ ( ތިނެއް( ރުފިޔާ
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ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، ނެތްކަ ދައުރެއް އެއްވެސްއެސް.ޓީ.އޯ.ގެ  ކުރުމުގައި  ހެންޑްލް  ކަން މިހެން އޮތްއިރު، މި ތަކެތިހޯދުމާއި
ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބޭންކުތަކުން ޕްރޮސެސްކުރުން  .ޓީ.އޯ. އިން އެސް.އެސް.އައި އަށާއި ސެންސަރ ބީ.ވީ. އަށްމި ފައިސާ އެސް

.ޓީ.އޯ.ގެ އެސް ޖަހާފައިވާނީ ކަމަށް "އެޑްރެސީ"ޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ހުށަހައިން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެސް.އެސް.އައި. 
 ކްއަދި، އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް މި ފައިސާ ދައްކާފައިވާތީ "ބޭން އެޑްރެސްކަމަށް މިނިސްޓްރީން އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 

)ތިރީސް ތިން ހާސް އަށް ސަތޭަކ  ,08833ޖުމްލަ  5ޗާރޖަސް & ފައިނޭންސިންގ ކޮސްޓް" ގެ ގޮތުގައި މި މުއާމަލާތްތަކަށް 
 ޔާ މިނިސްޓްރީން އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް އަށް ދައްކާފައިވާކަން ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ.އަށްޑިހަ( ރުފި

 މިނިސްޓްރީން ފަުހްނ އެސް.ޓީ.އޯ. އަށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އަދި، މިކަމާގުޅޭ ފައިސާ 
ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ  ޓެއިލް ފޯރމް( މި ޑީރިކުއިޒިޝަން އަދި ކޯޓޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުގައި )ޕަރޗޭސް އޯޑަރު،

ށް، ގޮތަމިއަދި ންކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތަކީ އެސް.ޓީ.އޯ. ކަމަށާއި އެތަކީގެ އަގު އެސް.ޓީ.އޯއިން ހޯދާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ބަޔާ
. އަދި، މި ފައިާސައީކ ގަބޫލުކުރެވެއެވެ މި އޮފީހަށްއޮވެގެންކަމަށް ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޮޅުވާލުމުގެ ގަސްދެއް 

ކޮށް ދެއްކޭނެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މެދުވެރި ،އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ސަރުކާރުން
 ރަމެވެ.ތުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުފައިސާއެއްކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެއް ހަގީގަ

 

 ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ގަތުމަށް ކުރި ޚަރަދާ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓު  .3

މުގެ ގޮތުން، އިތުރަްށ ގެ ދެ ކޭސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެހީތެރިވު 19-ކޮވިޑް
ޑިކަލް ޓީމެއް ބޭނުންވެއްެޖ މެނުންވާ ފާމަސޫޓިކަލް ތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން އާލާތްތަކުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކާއެކު މޯބައިލް ބޭ

ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ގެނައުމުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް  ހިނދެއްގައި ރާއްޖެ
 8 އޮފް ޓޫރިޒަމުން މުގެ އިތުރުން ވިޔަސް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއެކަންކަ
ބޭނުންވާ ޓީން ގައި އެދުމުން، އެ އޮތޯރި( އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ) ގައި 2020މާރޗް 

މާރޗް  9 އެ އޮތޯރިޓީން މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓުން ބޭނުންވާނެ ދާއިރާތަކާއި ބޭނުންވާނެ ޢަދަދު، އިގެ ތަފްޞީލާމެޑިކަލް އައިޓަމްތަކު
 .ފޮނުވާފައިވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް  ގައި 2020

ހޯދުމުގެ  ޕީ.ޕީ.އީ.( –މަންޓް )ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕް ގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް އައިޓަމްތައް އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.
 22ވާލުކޮށް، ޙަ( ކިޔާ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާ އެސް.އެސް.އައި.ސޯރސް އިންޓަރނޭޝަނަލް )ސެކިއޯ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން 

.އެސް.އައި.ގެ ހަމައެކަނި ގުޅޭގޮތުން އެސް މި މަސައްކަތާ  ،އޭގައިވާގޮތުން ގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.އެއްބަސްވުމެއްގައި  2020މާރޗް 
މި ބާވަތުގެ  ނަމަވެސް، އެސް.އެސް.އައި އަކީ   މިނިސްޓްރީން ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާފަރާތެއް ހޯދުމެވެ.ދައުރަކީ

ފަރާތުން މިކަމުގައި  އެ ކުންފުނީގެ( ފަރާތެއް ނޫންކަން ނުވަތަ ސަޕްލައިކުރާ މަސައްކަތްކުރާ )މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓު އުފައްދާ
 ގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ މައުލޫމާތުންނާއި އެ ކުންފުނީފައިވާ ވާހަކަތަކުންއްކާ ދަރާތުން ގެ ފަމިނިސްޓްރީކަމުގައި މިމުޢާމަލާތު ކުރިފަރާތާއެކު 

 އެނގެއެވެ.

                                                            
 ހިމަނައިގެން  ފިޔާރު 19,295ގެ ގޮތުގައި އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް ދެއްކި ނ. މާފަރަށް ހޯދާފައިވާ ކެމެރާއާ ގުޅޭ ބޭންކް ޗާރޖާއި ފައިނޭންސް ކޮސްޓް  5
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 މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތައް ހިނގި ތާރީޚުތައް ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުގައި އެވަނީއެވެ.

 
 : ޕަރސަަނލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންުޓ ގަތުމުގެ ަކްނތައްތައް ހިންގާފައިވާ ގޮތ2ްކުރެހުން 

 އި އެވަނީއެވެ.ގަމި މުޢާމަލާތާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީ

ފައިވާ ގޮތް ނޫން މަންޒަރެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވުމާއި ކަން ހިންގާ  .3.1
 ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން 

ވަނަ  10ގަވާއިދުގެ ގެ ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގުސިންގަލް ސޯްސ އުޞޫލުން 
މަތް ހޯދަންވާނީ އެ ބޮޑުވާނަމަ އެ ތަކެއްޗާއި ޚިދު  ރުފިޔާ( 35,000)ގަށްވުރެ އަވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ  1ދޭއްގެ ބާބުގެ ޖަދުވަލު 

( ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  )ނވަނަ މާއްދާގެ 10.25ގަވާއިދުގެ  ފަރާތެއްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެ
 އެކަމުގެ  ،ބަބާއިސަ އެކަމުގެ ،ގޮތާއި ނިންމި ގެންދަން ކުރިޔަށް އެކަމެއްއެ އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ،  އަދި

ކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ތަ އެ އުޞޫލުން ވާއިރު، ކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ އެނގެން ލިޔުުމން ލުތަފުޞީ
ވަނަ މާއްދާެގ  10.25ދުގެ ން ކަމަށް އެ ގަވާއިވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި 10.09އެ ކަމަކަށް ހުއްދަދޭނީ އެ ގަވާއިދުގެ ، ހޯދިޔަސް

އެކެއްގެ ބުގެ ޖަދުވަލު ވަނަ ބާ 10ވަނަ މާއްދާއާއި އެގަވާއިދުގެ  10.09އެގޮތުން، އެ ގަވާއިދު ގެ  )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ފިޔާއަށްވުރެ ރު (ސަތޭކަ ހާސް ފަސް މިލިއަން ދެ) 2,500,000ވާގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު ބުނެފައިވަނަ ނަމްބަރުގައި  4

 ގެ މަތިންނެވެ. އަގުބޮޑު ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކަށް ހުއްދަދޭނީ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، އެ ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތެއް

 ރަށް ޑޮލަޔޫއެސް )ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް(  380,850 ޖުމްލަ  ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޕީ.ޕީ.އީ. ،ނަމަވެސް
ޙަވާލުކުރުމުގައި ( އެސް.އެސް.އައި.އަށް އަށް ރުފިޔާ)ފަސް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ހާސް ހަތް ސަތޭކެ ހަތެއް(  5,872,707)

 އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ މެދުވެރިކޮށް މިތަކެތި "ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ނަމަވެސް، ނުވެއެވެ.ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ލަފާ ހޯދާފައި
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މިނިސްޓްރީން އެދުމުން، އެތަކެތި "އެސް.ޓީ.އޯ. މެދުވެރިކޮށް، ޓޫރިޒަމް ގައި  2020މާރޗް  13ޚާއްޞަ ހުއްދައަކަށް  "މުގެހޯދު
ފިނޭންސް  ގައި 2020މާރޗް  14ކަމަށް "ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ހޯދުމުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް

  ފާހަގަކުރަމެވެ. ވާކަންޖަވާބު ދެއްވާފައިމިނިސްޓަރު 

 ހެންޑްލް ގެނައުމާއި  ތަކެތި  ހޯދާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫންކަމާއި، މިމި ތަކެތި މިނިސްޓްރީން  ކަން މިހެން އޮތްއިރު،
ކުމުގައި މިނިސްްޓީރ އްދެމި މަސައްކަތުގެ ފައިސާ  ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، ދައުރެއް އެއްވެސް  އެސްޓީއޯގެ ކުރުމުގައި

އުންޓިންގ ސިސްޓަމް ޕަބްލިކް އެކަމިކަމާގުޅޭ ފައިާސ  އަދި،ޝާމިލުވެފައިާވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެސް.ޓީ.އޯ.  ގެ އެދުމުގެމަތިން
އޯޑަުރ،  )ޕަރޗޭސްގައި އެސް.ޓީ.އޯ. އަށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީން ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުމެދުވެރިކޮށް 

ގު އެސް.ޓީ.އޯއިން ގެ އަކަމަށާއި އެތަކީ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކީ އެސް.ޓީ.އޯ. ،ޓެއިލް ފޯރމް(ޑީރިކުއިޒިޝަން އަދި ކޯޓޭޝަން 
 .އެވެދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ ހޯދާފައިވާކަމަށް

ނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފިހިންގައިފައިވަނީ އެކަމަހަގީގަތުގައި އެހެންކަމުން، މި މުޢާމަލާތް 
ރުވީ އެސް.ޓީ.އޯ. މި މަސައްކަތް ކު އަދި  ރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހުއްދައަށް އެދި، އެމިނިސްޓް

 ގެންކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.އް އޮވެއޮޅުވާލުމުގެ ގަސްދެމެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް، ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

ގޮތުންނާއި ފަންނީ  ލީމާ ލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަކީ "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓު" ގެ އުޞޫ އަދި،
ޓުގެ އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަން ބައެއްކަން ކަނޑައެޅި ގޮތެއް އެނގެން ނެތްއިރު، މި މަސައްކަތް ސިން ބިލުގޮތުން ގާ
މީެގ  ހަގަކުރަމެވެ.ލިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ވެސް ފާ ތަފުޞީލު އެކަމުގެ ،ސަބަބާއި އެކަމުގެ ،ގޮތާއި ނިންމި  ގެންދަން

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވާކަންވެސްއިތުރުން، މިކަމުގައި އެސް.އެސް.އައި. ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަގެއް ހޯދާފައި ނު

ބަސްވުމުގައި އް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވުމާއި  .3.2
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުން 

 ކުރުވުމާބެހޭގޮތުން  ސައްކަތެއްމަ އެ ،ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ  އެއްވެސް ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ދައުލަތުގެ
ޔާރުކޮށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގަިއ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން ތައް، ބެހޭގޮތުން ހޯދުމާ ޚިދުމަތެއް އެ  ނުވަތަ

ައދި ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަ 10.52އްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލި
ފައިވާ އަގަށްވުރެ ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެ  1ގެ  2ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10އެ ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ހޭ ކަންތައްތައް އެ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންޖެބޮޑުރުފިޔާ އަށްވުރެ(  35,000)

ގަިއ އެއްބަސްވުމު ގުޅޭގޮތުން އެސް.އެސް.އައި. އާއެކު މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާ ޕީ.ޕީ.އީ.ނަމަވެސް، 
ތީގެ ފެންވަރާއި، އޭގެ ތަކެކޮށްފައިނުވާއިރު،  ބަޔާންއެޑްވާންސް ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭނެގޮތާއި، އެފައިސާ އަގުން އުނިކުރާނެ ގޮތް 

ންމާވާން ނުޖެހޭގޮތަށް، ޒި ނުވަތަ އެކުންފުންޏާ ގުޅުންުހރި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސް.އެސް.އައި.ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް 
 ވެއެވެ.ޑެމްނިޓީ މާއްދާއެއް ހިމަނާފައިއިން އެއްބަސްވުމުގައި

 ވަނަ  1 އެއްބަސްވުމުގެސޮއިކޮށްފައިވާ  ގޮތުން ގުޅޭމަސައްކަތާ މި ދެމެދު ޓޫރިޒަމްއާ އޮފް ޓްރީމިނިސް އާއިއެސް.އެސް.އައި. 
( ހާސް އެއް ފަންސާސް ސަތޭކަ އަށް މިލިއަން އެއް) 1,851,000 ނީބަޔާންކޮށްފައިވަ ކަމަށް އަގު ޖުމްލަ ތަކެތީގެ މާއްދާގައި
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 380,850 6ޖުމްލަވެ. ނަމަވެސް، އެސް.އެސް.އައި. އަށް އެޑްވާންސްކޮށް އެ( ރުފިޔާ 4,072,200 ގާތްގަނޑަކަށް ) ޔުއާން  ޗައިނީޒް
)ފަސް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ  5,872,707) ރު)ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް ައށް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ޔޫއެސް ޑޮލަ

ސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ހާސް ހަތް ސަތޭކެ ހަތެއް( ރުފިޔާ( ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިއީ، އެއްބަ
 )އެއް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ހަތެއް( ރުފިޔާ ބޮޑު ޢަދަދެކެވެ. 1,800,507

ހެންޑްލް  ޝިޕް ކުރުމާއި ތަކެތި  ،ށާއި ކަމަ ހޯދުން ފަރާތެއް  ވިއްކާ ތަކެތި  ހަމައެކަނި ޒިންމާއަކީ ގެއެސް.އެސް.އައި. މީގެ އިތުރުން، 
ނީ ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކުރުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޒިންމާ އެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޝިޕިންގ އާގުޅޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ

އި ޝިޕިންގ ކޮސްޓް ގެ ފޮނުވާފައިވާ ބިލުގަ އިން.އައި.އެސް.އެސް)މިނިސްޓްރީން( ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 
ނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހިމަނާފައިވަ( ރުފިޔާ( ހަތަރުސަތޭކަ ހާސް އަށް  ތިންސަތޭކަ) 308,400) ޑޮލަރު( ހާސް ވިހި) 20,000 ގޮތުގައި

 ކަމާއި، އެ ޢަދަދު އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

ސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިާވ ގުޅޭގޮތުން އެސް.އެސް.އައި.އާއެކު މިނިއިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި މަސައްކަތާ 
އެފަަދ އަދި  މެވެ.ގަކުރަ ފާހަކަން އް މެއެއްބަސްވުއެސް.އެސް.އައި.ގެ މަޞްލަޙަތަށް ބުރަވާގޮތަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ  އެއްބަސްވުމަކީ

ށްވުރެ އިތުރަްށ ތަކެތީގެ އަގަ ،ނަމަތަކެތި ހޯދި މެދުވެރިކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ. ފަދަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި އާންމުކޮށް 
 ހޯދޭނެކަން   ތަކެތިޚަރަދު ނުކޮށް ރުފިޔާ  )އެއް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ހަތެއް( 1,800,507ދައްކާފާއިވާ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ސާ ދެއްކުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ. މެދުވެރިކޮށްފައިވުން ކޮށްފައިވުމާއި، ފައި ގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ދޫ އެއްބަސްވުމު  .3.3

ސައްކަތެއް ކުރުވުމާބެހޭގޮތުްނ އެ މަ ،ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ
ޔާރުކޮށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގަިއ ތައް ހިމަނައިގެން ތައްގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް، ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން

ައދި  ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަ 10.52ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ދުމަތުގެ ބީލަމުެގ ޚިކޮންސަލްޓަންސީ ފިޔަވައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ 10.67އެ ގަވާއިދުގެ 

)ދުއިސައްތަ  250,000މިންގަނޑަށް ވުރެ ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 6ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ޖުމުލަ އަގު އެ ގަވާއިދުގެ 
 45ހަވާލުވާތާ  ކުރަން އެކަން  ،މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ބޮޑުނަމަފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ( 

)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  %15ޖުމުލަ އަގުގެ  ،)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ
 ،ވޭނީ ދޫކުރެ އިސާފަ އެޑްވާންސްވުރެ އިތުރަށް ށްގަނޑައެ މިންއަދި، އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށް ފައިސާދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. 

ގެ )ނ( ގައި ގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުންކަމަށް އެ މާއްދާއޭނާ  ،ހުށަހަޅައިއެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިއެވެ.

ޖުުމަލ ންވޮއިސްކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުން އި  ،މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ޙަވާލުކުރި އެސް.އެސް.އައި. އަށް ހޯދުމުގެ ޕީ.ޕީ.އީ.ނަމަވެސް، 
ން ގުޅޭ ގޮތުއެ މަސައްކަތާ، )ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ޔޫއެސް ޑޮލަރު 380,850ޢަދަދު ކަމަށްވާ 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ދޫކޮށް ކުރިން އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ

                                                            
 ހިމަނައިގެން  އަށް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  )ތިންސަތޭކަ  308,400ނުވަތަ ސް( ޑޮލަރު )ވިހި ހާ 20,000ޝިޕިންގ ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި  6
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ގެ މިނިސްޓްރީ ފައި،މަށްވެ ގައި ކަ 2020މާރޗް  19އެސް.އެސް.އައި.ގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ބަސްވުމުގައިއެގޮތުން، މި އެއް
 ފައިސާ އަށް. އައި.އެސް.އެސް ފަރާތުން ކަމަށް ވިޔަސް، މިނިސްޓްރީގެ ގައި 2020މާރޗް  22ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން

މި ފައިާސ  އަދި،. އެސް.ޓީ.އޯ. ގައި އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ސްޓްރީން މިނި ގައި 2020 މާރޗް 16 އެދި ދޫކޮށްދިނުމަށް 
މަށް ޓަކައި އެސް.ޓީ.އޯ. އިން އެސް.އެސް.އައި.އަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބޭންކުތަކުން ޕްރޮސެސްކުރުން ފަސޭހަ ކުރު

މިނިސްޓްރީން ވެސް މަށް އެޑްރެސްކަ ގެ.އޯ.ޓީ.އެސް ފައިވާނީޖަހާ ކަމަށް ޅާަފއިވާ ލިޔުމުގައި "އެޑްރެސީ"ހުށަހައިން އެސް.އެސް.އައި. 
އެވެ. ގަ 2020ޗް މާރ 17މިފައިސާ އެސް.ޓީ.އޯ.އިން އެސް.އެސް.އައި.އަށް ދައްކާފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 

އެޑްވާންސްކޮށް  ( އެއްފަހަރާކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުމަސައް) އާންމު މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް  ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ  ންމިހެން އޮތްއިރު،ކަ
ިއ ނުވާކަން ވެސް އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދާފަ ލިޔެނޭންސަށް ދެއްކުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިފައިސާ އެސް.އެސް.އައި.އަށް 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ކް ދުވަހުގެ  180 މިޓެޑުންދައްކާފައިވަނީ ހަބީބް ބޭންކް ލިއިން އެސް.އެސް.އައި.އަށް  އެސް.ޓީ.އޯ.މި ފައިސާ 
)ހަތަރު ހާްސ  4,760ޖުމްލަ އަދި އޭގެ ސަބަބުން، "ފައިނޭންސިންގ ކޮސްޓް" ގެ ގޮތުގައި  ކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.ނަގައިގެން

ޓްރީން ( މިނިސް)ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށެއް( ރުފިޔާ 73,408ހަތް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ޔޫއެސް ޑޮލަރު )
މުކޮށް ޕްރޮސެސްކުރާ އުޞޫލުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޚަރަދުތައް އާން ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް،އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް ދައްކާފައިވާ

ުމެގ ސަލާމަތްކުރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް މި މުއާމަލާތް ހިންގިނަމަ މި ޢަދަދު
 ފުރުޞަތުއޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ޢަދަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކެތި ގަނެފައިވުން އެދުނު  ހޯދަން  އިން އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.  .3.4

މުގެ ގޮތުން، އިތުރަްށ ގެ ދެ ކޭސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެހީތެރިވު 19-ކޮވިޑް
ޑިކަލް ޓީމެއް ބޭނުންވެއްެޖ މެކަލް ތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން އާލާތްތަކުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކާއެކު މޯބައިލް ބޭނުންވާ ފާމަސޫޓި
ސް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުެގ ވިޔައިތުރުން  މުގެއެކަންކަކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތް ގެނައުމުގެ  ހިނދެއްގައި ރާއްޖެ
ން.ޑީ.އެމް.އޭ.( ައށް ރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )އެތަފްޞީލު ހިއްސާކު

އެގޮތުން، ވެ. ތޯރިޓީން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވެއެއޮއެ  ގައި 2020މާރޗް  9ގައި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު،  2020މާރޗް  8
 .އެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވެއެވެ ޞީލު )ބޭނުންވާނެ ޢަދަދާއެކު(،ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އައިޓަމްތަކުގެ ތަފް

މިނިސްޓްރީން ، ދާފައިނުވާ އިރުބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް އައިޓަމްތައް މިނިސްޓްރީން ހޯއިން  އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.ނަމަވެސް، ބޭނުންވާ ކަމަށް 
ވުނެވެ.  ހުރިކަން ފާހަގަކުރެދެމެދު ބޮޑު ފަރަގެއްއެދިފައިވާ ޢަދަދާ އިން އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.އި އައިޓަމްތަކުގެ ޢަދަދާބައެއް ގަނެފައިވާ 

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ގެ އޭ

 އައިޓަމް 
 .އެން.ޑީ.އެމް.އޭ 
 އިން އެދުނު 
 ޢަދަދު 

މިނިސްޓްރީން 
ޢަދަދު  ގަތް  

 ފަރަގު 
އަގު ޔުނިޓް   

)ޔޫއެސް 
 ޑޮލަރު(

 ފަރަގު
)ޔޫއެސް 
 ޑޮލަރު(

N95  ު136,000 8 17,000 20,000 3,000 މާސްކ 

    ނުަގނޭ  1,500 ސްްބީރދަރ މާސްކް ިވްތ ރިޒަވޮަޔރ ޭބގް -އެޑަލްޓް ނޮން
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 އައިޓަމް 
 .އެން.ޑީ.އެމް.އޭ 
 އިން އެދުނު 
 ޢަދަދު 

މިނިސްޓްރީން 
ޢަދަދު  ގަތް  

 ފަރަގު 
އަގު ޔުނިޓް   

)ޔޫއެސް 
 ޑޮލަރު(

 ފަރަގު
)ޔޫއެސް 
 ޑޮލަރު(

ބްރީދަރ މާސްްކ ވިްތ ރިޒަވަަޔރ -ޕީޑިއެޓްރިްކ ޮނން
 ބޭގްސް 

    ނުަގނޭ  500

 1,000 ލާރޖް  -ްސ ހަޒްމަްޓ ސޫޓް

 1,000 މީިޑއަމް  –ްސ ހަޒްމަްޓ ސޫޓް 80,000 40 2,000 5,000

 1,000 ސްމޯލް  –ްސ ޓްހަޒްމަްޓ ސޫ

    ނުަގނޭ  1,000 ސް ހަްޒމަޓް ސޫޓްހުޑްސް ފޮރ 

ހައި ފްލޯ އޮކްިސޖަްނ ނޭޒަްލ ކެިނއުލާ ިޑވައިސަްސ 
 ކެލް()ބްރޭންޑް ފިޝަރ ެއންޑް ޕޭ

    ނުަގނޭ  20

    ނުަގނޭ  200 ޑިސްޕޯސަބަލް ހަިއފްލޯ ނޭޒަްލ ކެިނއުލާ 

 - 85 - 100 100 7ޓަރ ރެޑް ަތރމޯމީ -އިންްފރާފޯރހެޑް 

 216,000     ޖުމްލަ 

 2ވާއިރު، އޭގެތެރެއިން އައިޓަމެއް މިނިސްޓްރީން ގަނެފައި 3އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.އިން އެދުނު އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެންކަމުން، 
މިނިސްޓްރީްނ  ތުން،ގޮ މިއައިޓަމް މިނިސްޓްރީން ގަނެފައިވަނީ އެ އޮތޯރިޓިން އެދުނު ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ފައިވާ ތަކެއްޗަށް ޖުމްލަ އިތުރަށް ގަނެމިތަކެތި ގަނެފައިވާ ރޭޓުތަކަށް ބަލާއިރު، އެން.ޑީ.އެމް.އޭ. އިން އެދިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 
ތޭކަ ސަ ހަތްހާސް  ތިރީސްސަތޭކަ  ތިންމިލިއަން  ތިން ) 3,330,720( ޔޫއެސް ޑޮލަރު )ދުއިސައްތަ ސޯޅަ ހާސް) 216,000

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން( ރުފިޔާ( ވިހި

 ގެނެސްފައިވަނީ ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތިކަން ޔަގީންކުރެވެންނެތުން  .3.5

ތަކެތި މިނިސްޓްރީްނ އެ ގައެވެ. އަދި  2020މެއި  10އެސް.އެސް.އައި. މެދުވެރިކޮށް ގެނައި ތަކެތި ކަސްޓަމުން ކްލިއަރކޮށްފައިވަނީ 
ޓޭންޑަރޑްގެ، ފެންވަރު ސްގައެވެ. ނަމަވެސް، ލިބުނު ތަކެއްޗަކީ އެކަށީގެންވާ  2020މެއި  18ވާލުކޮށްފައިވަނީ އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.އާ ޙަ

 އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ރަނގަޅު ތަކެތިކަން މިނިސްޓްރީން ވެސް، އަދި އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.އިން ވެސް ބަލައި ޗެކުކުރިކަން ލިޔެކިއުމުން
ހުރި ތަކެތިކަމަްށ  މާސްކުތަކަކީ ވެރިފައިޑް އެޕްރޫވަލް ސެޓްފިކޭޓު N95ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީން ގެނައި ތަކެތީއަދި، 

ޑެލް ނަމްބަރު މޮމިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރި އެޕްރޫވަލް ސެޓްފިކޭޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފިކޭޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އްގައި ފެންނަން ނެތުމުން، ގެނެސްފައިވަނީ އެ ސެޓިގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެ މިނިސްޓްރީން ގެނައި ތަކެއްޗާ

 މޮޑެލްގެ ތަކެތިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

                                                            
ވީނަމަވެސް، ިމ  ތްކަމުގައިއޮ ބަޔާންކޮށްފައި ފޯރހެޑް ތަރމޯމީޓަރު ބޭނުންވާކަމަށް 100 އެއްބަސްވުމުގައި  މިނިސްޓްރީން ތަކެތި ހޯދި ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ 7

ސްޓްރީން އެން.ޑީ.އެމް.އަްށ ފައިވާކަމަށް ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، މިނިޝިޕްކޮށްތަރމޯމީޓަރު  126އަރިންގ ޑޮކިއުމަންޓުތަކުން ތަކެއްޗާގުޅޭ ކަސްޓަމްސް ކްލި
ކުރެވޭގޮތްވަނީ ށް ވީގޮތެއް ކަށަވަރުތަރމޯމީޓަރަ 26ވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް ޝިޕްކޮށްފައިވާ ތަރމޯމީޓަރެ 100ނީ ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކަ ފައިވާކަމަށް ހަވާލުކޮށް
 ނުވެފައެވެ.
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ގައި ބޭއްިވ  2020މެއި  11އާ ގުޅޭގޮތުން ޕޮލިސީ ލެވެްލގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  19-އަދި، ކޮވިޑް
-ހޮސްޕިޓަލް މާސްކު ުހންނަ ކަމަށާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގެނައި މާސްކުތަކަކީ ކޮވިޑް-ޓަލް ައދި ނޮންބައްދަލުވުމުގައި، ހޮސްޕި

މާސްކު ނޫން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   N95ގެ ކަންތައްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުން ބުނާ 19
 ސީލެެވލްގައި ނިންމި ގޮތުގެ ލިޔުމެއްވެސް އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ނަމަވެސް، މި މާސްކުތަކާމެދު ޕޮލި

ހާ އެއްޗެއްގެ ބޭނުްނ ން ކިނަމަވެސް، މި ތަކެއްޗަކީ އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.އިން ބޭނުންވި ފެންވަރުގެ ތަކެތިތޯ އާއި ލިބުނުތަކެތީގެ ތެރެއި
ކެތީގެ ކޮލިޓީ ޗެކް ކުރުމަކީ މި އޮފީހުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި، އެތަކުރެވުނުކަން މި އޮފީހަށް އަންގައިދިނުމަށް 

މާއި އެތަކެތީގައި މައްސަަލ މާސްކުތަކަކީ ދަށް ކޮލިޓީގެ ތަކެތިކަ N95އެ އޮތޯރިޓީން ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް، އި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިނިސްޓްރީން ގެނައި ތަކެތިއުޅޭކަމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު ބައްދަލުވުމުގަ

ކަމަށް  ލުކުރެވިފައިވާލިބުނު އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވްސް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް އާއެކު އެކިއެކި އެޖެންސީތަކަށް ޙަވާ
 ކުރެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.ންކޮން އެޖެންސީތަކަކަށްކަން މި އޮފީހަށް ޔަގީންއެތަކެތި ޙަވާލުކުރެވުނީ ކޮ އަދި،ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިނުވާތީއާއި، ގަންނަން ދާއިރާގެ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފަ ިޞްއޙ  ، މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ، މި ތަކެތި ގަތުމުގެކުރިން
ފައި ނުވާތީއާއި، ލިބުނު އުލޫމާތު ނިންމައި ލިޔެކިއުމުން ބެލެހެއްޓިބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ފެންވަރާއި ސްޕެސިފިކޭަޝން ފަދަ މުހިންމު މަ

  ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުވާތީކަން ފަރާތްތައް ލައްވައި ޗެކުކޮށްފައި ދާއިރާގެ ފަންނީތަކެއްޗަކީ ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތިކަން 

 

 

 ގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް މެޑިކަލް ރެސްޕޮންސް ޓީމަށް ކުރި ޚަރަދުތަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވުނު  .4

ރޑިނޭޝަން މެޑިަކްލ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ކޯ ،އާގުޅިގެން 19-މާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑްކަދުނިޔޭގައި ހަލުވި
ިމ  ،މަވާފައިވާކަމަށާއިނިން ން ޚަރަދުކުރުމަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެއެކަމަށް  ،ޓީމެއް އެކުލަވައިލުމަށާއި

ނޭޝަަންލ ރސް އިންޓަސޯރ ސެކިއޯކަމަށާއި މި ޓީމު  މިލިއަން( ރުފިޔާ )ހަ 6,000,000މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރަނީ 
ޒަމުްނ ރިފް ޓޫއޮގައި މިނިސްޓްރީ  2020ފެބްރުއަރީ  6 އްޞަ ހުއްދަ އަކަށް އެދިޚާމެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ  .(އައި .އެސް.އެސް)

 ހޯދުން އެންެމ މެދުވެރިކޮށް .އައި.އެސް.އެސްއެ މަސައްކަތް އަދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 
  ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 2020މާރޗް  14ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރަނގަޅުކަމަށް 

ކޮށްފައި ވާއިރު، އޭގަިއ މެމްބަރުންގެ މައުލޫމާތު ބަޔާން 5ނުވި ސިޓީގައި، އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ގައި ފޮ 2020ފެބްރުއަރީ  6މިގޮތުން 
ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ މިނިގައި 2020މާރޗު  22އެއް ޑޮކްޓަރަކު ޓީމުގައި ހިމެނޭކަން އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުގެ އިތުރުން، 

 ން އަންގާފައިވެއެވެ. ޒަމުމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރި 
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 ޓީމެއް ންގެ ރުމެންބަ 6އާ ޙަވާލުކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖުމުލަ  .އައި.އެސް.އެސްގައި  2020މާރޗް  16މި މަސައްކަތް 
ލްގައި ގައިއެވާ ތާވަގައި ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވެއެވެ. މި ޓީމު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީ 2020މާރޗް  18

 އެވަނީއެވެ.

މެޑިކަލް ރެސްޕޮންސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ 
 ފަރާތްތައް 

ރާއްޖޭގައި ހޭދައިވި 
 މުއްދަތު 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 

x 2  ުޑޮކްޓަރ 
 30ރު ދުަވހުގެ ުމއްަދތު ަހމަުވމުން އިތު 30އެއްބަްސވުމުގަިއވާ  60

 ދުަވހަްށ ިއތުރުުކރެވިަފއި 

x 2  ް30 ނަރުސ  

x 1 ް30  ޓެްކީނޝަން އިަމޖެންީސ މެޑިކަލ  

x 1  ު30 މެޑިކަލް ީޓމް ކޯޑިނޭަޓރ  

 މި މުޢާމަލާތާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މާއި ހުއްދައަށް އެދުނު މިންވަރަށްވުރެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ފަންނީ އަދި މާލީ ޤާބިލުކަން ބަލާފައިނުވު  .4.1
 ރަދުކޮށްފައިވުން އިތުރަށް ޚަ 

ލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު، ދައު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ސިންގަލް ސޯސް 
މަްތ  ތަކެއްޗާއި ޚިދު ބޮޑުވާނަމަ އެ  ރުފިޔާ( 35,000)ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ  1ގެ  2ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ގަވާއިދުގެ 

ނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ވަ  10.25ހޯދަންވާނީ އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ 
މަންޓްގެ އުޞޫލުން ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުޓަރުންގެ ޓީމު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޑޮކްމިނިސްޓްރީން ނަމަވެސް،  ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަން އެނގެން ނެތްން ލިއެކިޔުމުގާބިލުކަން ކަނޑައެޅި ގޮތެއް  އަދި މާލީ ފަންނީއެފަރާތުގެ އާ ހަވާލުކުރުމުގައި  ..އައިއެސް.އެސް
ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ މިމި މެޑިކަލް ޓީމާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާ އިރު، މި ޓީމު ހޯދުމުގައި  ފާހަގަކުރަމެވެ.

މަތްދޭ އެހެން އެއްވެްސ ދާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، މި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ސިއްޙީ ދައިރާގެ މިފަދަ ޚިދުފަންނީ ލަފައެއް ހޯ
 ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އަގެއް ހޯދާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޑޮލަރު ރަ( ސް ދުއިސައްތަ ތޭ)ފަސް ސަތޭކަ އެގާރަ ހ511,213ާ ޖުމުލަ  ގޮތުގައި ގެފީޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް 
، މީގެ އިތުރުން، ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު )ހަތް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެ ހާްސ ނުވަ ސަތޭކަ ސޯޅަ( ރުފިޔާ( 7,882,916)

މެޑިކަްލ   ،ރުފިޔާ (ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ަފސް ދޮޅަސް ދޭއް  ތަރު)ހަ 475,062 ހުރުމާއި ކެއުމާއި ލޯންޑްރީ އަށްމި ޓީމުގެ 
 ސަތޭކަ )ހަތަރު 499,632މީހުންގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓަށް  6ރުފިޔާ އަދި )ތިން ހާސް ތިން ސަތޭކަ(  3,300އިންޝޫރެންސް އަށް 

އެކު ޖުމުލަ   ކަންކަމަށްޓީމާގުޅޭ މި މެޑިކަލް، އެހެންކަމުންހޭދަވެފައި ވެއެވެ.  ރުފިޔާނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް( 
  ލިޔެކިއުންތަކުން ރަދުކޮށްފައިވާކަންޚަ  )އަށް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާ 8,860,910
  ދައްކައެވެ.
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 21ގެ  31ޞަފުޙާ 

 ފެބްރުއަރީ  6 އެދި ހުއްދައަށް ޚާއްޞަ ފިނޭންސްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ އިން ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ އަދަދަކި މި ،ނަމަވެސް
 2,860,910 ވުރެ ރުފިޔާއަށް ( މިިލއަން ހަ) 6,000,000 ލަފާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޚަރަދުވާނެ މިކަމަށް ޓީގައިސި ފޮނުވި ގައި 2020

  .ވެފާހަގަކުރަމެ އަދަދެއްކަން  އިތުރު ރުފިޔާ( ދިހައެއް ނުވަސަތޭކަ ހާސް ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ އަށް މިލިއަން ދެ)

 މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮން  ޙަވާލުކުރީ އެ ޓީމާ  ،ނުވުމާއި  އެކުލަވާލާފައި  ޓީމް  މެޑިކަލް  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ  އިން .އޭ .އެމް .ޑީ .އެން  .4.2
 ބަލަހައްޓާފައިނުވުން  ރެކޯޑު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރި  ނޭނގުމާއި  ކަން 

އުމުގެ ޓީމެއް ގެނަ  އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި މެޑިކަލްއެން.ޑީ.އެމް.އޭ. ގައި  2020މާރޗް  8މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން 
އަށް ހިއްސާކުރުމަށް އިން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.އްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން މަސަ

މުގެ ލިސްޓެްއ އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުނެ ބޭނުންވާނެ ކަންކަ ،ގައި 2020މާރޗު  9އެދިފައިވެއެވެ. އަދި މި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި 
ނީ ރެޕިޑް ރެސްޕޮްންސ ވަ ލިސްުޓން ބޭނުން ޝަފޮނުވާފައިވެއެވެ. މި ލިސްޓުގައި މެޑިކަލް ސްޕެސްޓްރީއަށް އިން މިނި އެން.ޑީ.އެމް.އޭ.

އެވެ. ނަމަވެސް، ފައިވެބުނެލެބްޓެކްނީޝަނުން ކަމުގައި  2އިންޓަރނަލް މެޑިސިން ޑޮކްޓަރުނާއި  10ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރަން 
 އިނާ ން ނަރުހު 2 ،އި ޑޮކްޓަރުނާ 2އި. މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވައިލި ޓީމުގައި ތިބީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އެސް.އެސް.އަ

އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް  .އޭ.އެމް.ޑީ.އެން  އަދި، ނެވެ.ވު ފާހަގަކުރެކަން ނަކާއި މެޑިކަލް ޓީމް ކޯޑިނޭޓަރެއްޖެންސީ މެޑިކަލް ޓެކްނީޝައިމަ
ނަން ނެތްކަން ން ފެންލިއެކިޔުމުނު ގޮތެއް ގެނެއުމަށް ހަމަޖެހު އްނީޝަނެއެމެޖެންސީ މެޑިކަލް ޓެކް ނާއިނަރުހުން  2ލިޔެފައި ނެތް 
  ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެުވީނ މި ޓީމު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރި މުއްދަތުގައި މި ޓީމުގެ މަސައްކަތް ތައް ސުޕަވައިޒް ކޮށް ބެލެ ،އަދި
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.އާއި،  ޓީމުގެ ފަރާތުން  މެޑިކަލް، ކަން މިހެން އޮތްއިރު ކުރަމެވެ.އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކޮން ފަރާތަކާ ކަމެއް 

މައުލޫމާތުދީފަިއ  ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން
 ކޮން  ށްފައިވަނީޖޭގައި ތިބި މުއްދަތުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކޮމު ރާއް ދެއް ކޮށްގެން މި ގެނެވުނު ޓީވީނަމަވެސް، ބޮޑު ޚަރަ

ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަްނ  އް ކަމާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތެއް އަދި އެމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލުމަސައްކަތްތަކެ
 ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ން އި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވު އެއްބަސްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގަ  .4.3

ސައްކަތެއް ކުރުވުމާބެހޭގޮތުްނ އެ މަ ،ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ
ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހު ކަމަށް ދައުލަތުދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަ  އެއްބަސްވުމެއްގައިނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން

ވަނަ ބާބުެގ  10ގެ އަދި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެ ގަވާއިދު ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 10.52
މުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެއްބަސްވުނަމަ ބޮޑު ( އަށްވުރެ ރުފިޔާ 35,000ގައި ބުނެފައިވާ އަގަށްވުރެ )ވަނަ ނަމްބަރު  1ގެ  2ޖަދުވަލު 

 ކަންތައްތައް އެ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 2020މާރޗް  16މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އެސް.އެސް.އައި. އާ ދެމެދު ނަމަވެސް، 
 ބައިތައް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ގިނަ ބުނެފައިވާ އިނަ މާއްދާގަވަ 10.52ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

" ކަމަށް ވީހިނދު، ިމ ގމި މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައިވަނީ "ކްރައިސިސް ކޮންސަލްޓިން އެގޮތުން،

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އަދި މި މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް  ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފައިބަޔާންކޮށް ންކަތަކެއްކަންތައް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވެނީ ކޮން
 ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. ފައިސާ ދޭންވީ ގޮތާއި، މަސައްކަތް ނިންމަންވީ ގޮތާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ ގޮތް ހިމަނާފައިނުވާކަން

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްފައި އޮތް ގޮތުން ޚިގައިވާ "އިންޑެމްނިޓީ ކްލޯސް" ގެނެމާއްދާ އެއްބަސްވުމުގެ ހަތަރުވަނަ މީގެ އިތުރުން، 
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ، އެދޭ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އެކަނި ކަމަށާއި ންއެސް.އެސް.އައި. ގެ ރޯލަކީ ހަމަ އެކަނި ދިވެހި ދައުލަތު

މާވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސް ފަރާތެއް ޒިން ގުޅުން ހުރި އެއްވެޏާތެރޭގައި ހިނގާފާނެ އެއްވެސް ގޯހަކަށް އެ ކުންފުނި އަދި އެކުންފުން
ބޮޑަށް ފައިދާ ލިބޭަފަދ  ށްތަފަރާއެއެސް.އެސް.އައި. ގެ މަސްލަހަތަށް ބުރަވާގޮތަށް  މި އެއްބަސްވުމަކީ ،އެހެންކަމުންގެނެސްފައިވެއެވެ. 

 ން ފާހަގަކުރަމެވެ.ގޮތަކަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަ

 ފައިސާ ދައްކާފައިވުން ވާންސްކޮށް އެޑް ޚިދުމަތް ނުލިބެނީސް  .4.4

ސަލްޓަންސީ ފިޔަަވިއ ކޮންގައި ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  10.67ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ނޑަށް ވުރެ ގަމިން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 6ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ޚިދުމަތުގެ ބީލަމުގެ ޖުމުލަ އަގު އެ ގަވާއިދުގެ 

އެކަން  ،ރާތުންމަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވާ ފަ، ބޮޑުނަމަ)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ(  250,000)
ޖުމުލަ އަގުގެ  ،ނަމަ)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެ  45ހަވާލުވާތާ ކުރަން 
  ނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށް ފައިސާދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. )ފަ 15%

، ވީނަމަވެސް  ގައި ކަމަށް 2020މާރޗް  18މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ސެޕްޝަލިސްުޓންގެ ޓީމު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 

( ސް ފަސް ސަތޭކަހާނުވަދިހަ  )ތިން ސަތޭކަ 390,500 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފީގެ ގޮތުގައި
ރިޒަމް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ )ހަ މިލިއަން އެކާވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާ( 6,021,510ޑޮލަރު )ޔޫއެސް 

   ގަކުރަމެވެ.ފާހަ ން ކަ)އެ ޓީމުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބެނީސް(  އެ ތާރީޚްގެ ކުރިން، ދައްކާފައިވަނީ އެސް.އެސް.އައި

 އެވެ.އެސް.އެސް.އައި. އަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީ  މި މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީން

ޢަދަދު ފައިސާގެ 
 8ރުފިޔާ()

ޢަދަދު ފައިސާގެ 
 ޑޮލަރު( )ޔޫ.އެސް.

ރޭޓް 
 )ދުވާލަކަށް(

 ފައިސާ ދެއްކި ތާރީހު  ތަފްސީލު  ދުވަސް 

 2020މާރޗް  16 (1) ޑޮކްޓަރ 30 2,200 66,000 1,017,720

 2020މާރޗް  16 ކޯޑިޭނޓަރު ރޮޖެކްޓް ޕް 30 2,000 60,000 925,200

 2020މާރޗް  16 (1ނަރުްސ ) 30 2,000 60,000 925,200

 2020މާރޗް  16 (2ނަރުްސ ) 30 2,000 60,000 925,200

 2020މާރޗް  16 އެމެެޖންީސ މެޑިަކލް ޓެކްީނޝަން  30 1,800 54,000 832,680

92,520 6,000 2,000 3 
ޑިޕްޯލއިަމްނޓް -ެއންްޑ ޕްރީ  ޕްލޭިނންގ

 އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން 
 2020މާރޗް  16

                                                            
 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބަލައިގެން  15.42ޔޫއެސް ޑޮލަރަކަށް  8
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ޢަދަދު ފައިސާގެ 
 8ރުފިޔާ()

ޢަދަދު ފައިސާގެ 
 ޑޮލަރު( )ޔޫ.އެސް.

ރޭޓް 
 )ދުވާލަކަށް(

 ފައިސާ ދެއްކި ތާރީހު  ތަފްސީލު  ދުވަސް 

 2020މާރޗް  16 9)އެްސިޓމޭޓް(  ކަވަރޭޖް  އިންޝުއަެރންސް    12,000 185,040

 2020މާރޗް  16 ފީ  ލީގަލް   4,000 61,680

 2020މާރޗް  24 (2) ޑޮކްޓަރ 30 2,200 66,000 1,017,720

 2020މާރޗް  24 9 ފީ  ރިލޭޓެޑް   2,500 38,550

 2020މެއި  12 (1) ޑޮކްަޓރމުއްދަުތ އިުތރުުކރުން:  30 2,000 60,000 925,200

 2020މެއި  12 (2) ޑޮކްަޓރމުއްދަުތ އިުތރުުކރުން:  30 2,000 60,000 925,200

 2020މެއި  12 ސްޓޭންޑް ަޑއުްނ ޗާރޖް  5 600 3,000 46,260

 2020މެއި  12 ވަަޔރ ްޓރާންސްަފރ ފީ    45 693

   ޖުމްލަ    513,545 7,918,863

 

 ނުވުމާއި  މެޑިކަލް ޓީމުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި ޓްރަސްޓްފަންޑު ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި  .4.5
 ން ކުރެވެން ނެތުން ށްފައިވަނީ އެކަމުގެ ބޭނުން އޮވެގެންކަން ޔަޤީ މުއްދަތު އިތުރުކޮ 

 މުއްދަތު ގެޚިދުމަތު ޓީމުގެ މެޑިކަލް ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އާއެކު . އައި.އެސް.އެސް އިން  ޓޫރިޒަމް އޮފް ރީ މިނިސްޓް
 ،މަވެސްނަ. ވެއެވެފައި އަންގަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަށް. އައި.އެސް.އެސް ކުރިންގެ  2020 އޭޕްރިލް 1 ބޭނުންނަމަ އިތުރުކުރަން

 ގައ2020ި ޕްރިލްއޭ 16، ކުރިން ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން މެްމބަރުންގެ ޕޮލިސީމުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ 
 ންޔައުމިއްޔާއި  އްދަލުވުމުގެބަ ކުރި  އިތުރު  މުއްދަތު  އަދި. ފާހަގަކުރަމެވެ ކަންވާހަމަވެފައި މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ ގެ.އައި.އެސް.އެސް

 ގެނެސްފައި  ހާލަތަށް ޑައުންގެލޮކް ފެށުމުން ފެތުރެން  19-ކޮވިޑް އްޖޭގައިރާދިވެހި އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތު  މި  ގޮތުން އޮތް ފެންނަން
 2 ވެސް އެޗުން.އެމް.ޖީ.އައި ނުވާތީކަމާއި  ހަމަޖެހިފައި ގޮތެއް  ދެވޭނެ ގައުމަށް  އަނބުރާ ޓީމު ގެންޑޮކްޓަރު  ދަނޑިވަޅެއްގައި އޮތް

 2 ތިބި  ޓީމުގައި މި ރުންއިތު ޑޮކްޓަރުންގެ ދެ މި  ނަމަވެސް. ބުނެފައިވެއެވެ ކަމަށް އެދުމުން  ރުމަށްއިތުރުކު މުއްދަތު ޑޮކްޓަރުންގެ
 ރީއިންބަރސްކުރާ ށް އަ. އައި.އެސް.އެސް ގައ2020ި އޭޕްރިލް 21 ވަނީ( ޓީ  އެމް އީ) ޓެކްނީޝަން މެޑިކަލް އެމެޖެންސީ ނާއިންނަރުހު
 .ފާހަގަކުރަމެވެ ކަންވެސް ފުރާފައި މާލޭން ހަމަޖައްސައިގެން ކަންތައް  ޓިކެޓް  ރާތުން އެފަ ގޮތަށް

ކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޓްރަސްޓު ފަންުޑން  އިތުރު މިފަދައިން ގެ މުއްދަތުޚިދުމަތުޑޮކްޓަރުންގެ  2ޑިކަލް ޓީމުގެ މެ
)އެއް  1,897,353ޑޮލަރު )ޔޫެއސް ތޭކަ ތޭވީސް ހާސް ާސީޅސް ފަހެއް( )އެއް ސަ 123,045މިޑޮކްޓަރުން ގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް 

މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނެއް( ރުފިޔާ( އަދި ހުރުމާއި ކެއުމާއި ލޯންޑްރީ ޚަރަދަށް 
ޅީސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް )އެއް ސަތޭކަ ސާ 140,957)ނުވަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް( ޑޮލަރު ) 9,141

                                                            
ކޮށްފައިވާއިރު، މި ޓީމުގެ ދޫ)ބާރަ ހާސް( ޔޫއެސް ޑޮލަރު މިނިސްޓްރީން އެފަރާތަށް  12,000މެޑިކަލް އިންޝޫރަންސަށް އެސް.އެސް.އައި.އިން ލަފާކޮށްފައިވާ  9

ތުގައި އެސް.އެސް.އައި.އަށް )ތިން ހާސް ތިން ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި "ރިލޭޓެޑް ފީ"ގެ ގޮ 3,300ޓްރީން މެޑިކަލް އިންޝޫރަންސަށް މިނިސް 
 ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮން ކަމަކަށް ކޮން އުޞޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
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)ެދ  2,038,310)އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ހާސް އެއްަސތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް( ޑޮލަރު ) 132,186 އެކު ޖުމުލަ، ހަތެއް( ރުފިޔާ(
 ޚަރަދުވިއެވެ.( ރުފިޔާ( އިތުރަށް ދިހައެއްހާސް ތިން ސަތޭކަ  ތިރީސް އަށްމިލިއަން 

ދިޔައިރު އެއްބަސްވުމުގެ  ފަހަނައަޅައި( 2020އޭޕްރިލް  1) ތާރީޚު  އިތުރު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި، މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ފަްސ ދެމެދު ހޭދަވި  މުމާމުއްދަތު ހަމަވުމާއި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިން ބަސްވުމުގެއެއްމުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، 

ޑް ޑައުްނ ދޮޅަސް( ރުފިޔާ( ސްޓޭން)ސާޅީސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަސް  46,260ރު ))ތިން ހާސް( ޑޮލަ 3000 ޖުމްލަދުވަހަށް 
 ޖެހުނުކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.އެސް.އެސް.އައި.އަށް ދައްކަން ޗާރޖެއްގެ ގޮތުގައި 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ  ދުރަޑޮކްޓަރުންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި ވީނަމަވެސް، މި ޚަ  2
 ވެ. ނެތެ އެނގޭކަށް އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަން ލިޔެކިޔުމުން

ކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ެއ މި ފަދައިން މި މުއްދަތު އިތުރު ކުރީ ދިމާވި ލޮ ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު
 ލުއުފެދެވެ.ނަށް ނުފުރި ތިބުމުންތޯ ނުވަތަ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ކޮންމެހެން އޮވެގެންތޯ ސުވާޑޮކްޓަރުން

 

 ކ. ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް ކުރި ޚަރަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .5

. ފުނަދޫ އައިސޮލޭޝަްނ  މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހޭ 19-ކޮވިޑް
 ރަކްޗަރ އެއް(ކޮޓަރީގެ ވަގުތީ ސްޓް 30) ގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ފެސިލިޓީ ފުރޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ކ. ވިލިވަރު

ކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ޓްރަސްޓް ރަން ނިންމާފައިވަނީ ފަތުރުވެރިގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަާމއި، އެކަމަށް ޚަރަދުކު
ނޭންސަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ސިޓީއަކުން ވަނީގައި  2020ފެބްރުއަރީ  1ކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ފަންޑުން

ވެސް  ހުއްދައަކަށް ޚާއްސަމަށް މެދުވެރިކޮށް ހޯދު .އެސް.ޓީ.އޯގާފައެވެ. އަދި އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ތަކެތި އަން
ށް މިނިސްޓްރީ ޮއްފ މަ އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ހޯދުން އެންމެ ރަނގަޅުކަ އިސްވެދެންނެވުނު ސިޓީގައި

 ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ. ގައި 2020ފެބްރުއަރި  5 ފިނޭންސް އިން

ދިވެިހ  ދަށުން ލުގެ މުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫ ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ގާއި އަދި 
ހިނގާފައިވާ   މަސައްކަތަށްމިމުޅި  ގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.އެއްބަސްވުމެއް ގައި 2020ފެބްރުއަރީ  3، ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްއަމިއްލަ 
  ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. ތިރީގައިވާޞާލާ ޚު ގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ ޢަދަދުގެކަމަށް، ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ރަދުޚަޖުމްލަ 

)ރުފިޔާ(ޢަދަދު ފައިސާގެ  އައިޓަމް   

 2,183,600 ެރުވނު(ޙަވާލުކު ަދށުން  އުޫޞލުގެ  ްޕރޮކިއުަމންޓް  ޯސސް ސިްނގަލްެގ ައުގ )މަސައްކަތު 

 2,875,402 ގެން(މަސައްކަތަށް ޭބުނންާވ މެީޓރިއަލްްސ )ލޮޖިސްޓިކްްސ ހިމަަނއި 

 1,122,016 1_ ކަރަންޓީްނ ފެސިިލޓީއަްށ ބޭުނންާވ ފަރުނީޗަާރއި އިކުއިްޕމަންޓް 

 137,888 1_ މަސައްކަތަށް ޭބުނންާވ އެިކ ޓޫލްސް 

 15,900 ކަރަންޓީްނ ފެސިިލޓީ ސާފުކުުރން 

 11,543 ކަރަންޓީްނ ފެސިިލޓީގެ ދަުތރުަތއް 
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)ރުފިޔާ(ޢަދަދު ފައިސާގެ  އައިޓަމް   

 420,164 އެހެިނހެްނ ކަްނތައްތައް 

 6,510,769 ލަ ޖުމު 
ޓޫލްސްގެ ތަފްޞީލު އެކި ނުންވާ މި ފެސިލިޓީއަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓް، އަދި މަސައްކަތަށް ބޭ 1_

 ޑިޓުގައި ބެލިފައިނުވާއެވެ.ކަންތައްތައްތައް މި އޮ މާމެނޭޖްކުރު ގައި ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ތަކެތީގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި،  2މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 

 އި އެވަނީއެވެ.ގަގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީ މަސައްކަތާގުޅޭމި 

ބިޑް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި  .5.1
 ސޮއިކޮށްފައިވުން 

ވަނަ  10.09އިދުގެ އެ ކަމަކަށް ހުއްދަދޭނީ އެ ގަވާ ،ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދިޔަސް
ންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާ 10.25ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް މާއް

 ވާގޮތުން އި ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ ނަންބަރުގަ 3ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ގަވާއިދުގެ އާއި އެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 10.09ގެ ދުގަވާއި
އެ  ،ގެމަތިންބިޑްކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއް ،ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ 2,500,000 އި އާ 35,000

 ކެވެ.ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތެއޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސް

ޓުގެ އަގު އެ ގަވާއިދުގެ މީގެ އިތުރުން، ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުޞޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޕްރޮކިއުމަން 
އި ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ މަ އެ ތަކެއްޗާބޮޑުވާނަރުފިޔާ(  35,000)ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ  1ގެ  2ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10

 )ނ( ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ 10.25އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ޔަީޤންކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެގަވާއިދުގެ 

 ރިވާލުކުޙަ ސައްކަތްގެ މި މަ )ދެ މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް ހަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ  2,183,600ނަމަވެސް، 
ރިންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބިޑް ކޮމެޓީން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ 

ކަްތ  މަސައް މި ،ގައި މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުން މި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައި  2020ފެބްރުއަރީ  3އެގޮތުން، 
 2020މާރިޗު  5ގުޅިގެން  . އަދި މިކަމާހަވާލުކުރުމަށް ބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމެވުމަކަށް އެދިފައިވެއެވެ ކުންފުންޏަކާވެހި އަމިއްލަ ދި

އުޞޫލުގެ ދަށުްނ  ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެ ކުންފުންޏާ ބޭއްވި ބިޑް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެ މަސައްކަތް  ގައި
މެޓީން މި މަސައްކަތް ކޮބިޑް ގައި  2020މާރިޗު  16އަދި އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވެއެވެ. މަށް ބިޑް ކޮމެޓީ މެމްބަރުންގެ ހަވާލުކުރު

އެހެންކަމުން، ފައިވެއެވެ. ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީ އެކުންފުންޏާސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުގެ ދަށުން 
ނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ވަ 10.09ވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ މި މަސައްކަތް ހަ

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ، ބިޑް ކޮމެޓީގެ ހުއްދައަކާ ނުލައިބަޔާންކޮށްފައި ގޮތާއި ޚިލާފަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  10.25ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހަވާލުކުރުމުގައި ދައު އެ ކުންފުންޏާ މީގެ އިތުރުން، މި މަސައްކަތް 
 ނގޭކަށް ނެތެވެ.އެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެ ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ގާބިލުކަން ޔަގީންކުރިކަމެއް ލިޔެކިއުމުން 
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ންސްގެ ހުއްދައަކަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭމީގެ އިތުރުން، މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި އެސް.ޓީ.އޯ މެދިވެރިކޮށް ހޯދަން
ކޮށް މިފަދަ ޚާއްޞަށް، އެދިފައިވާއިރު، މިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ސިންގަލް ސޯސް އުޞޫލުގެ ދަށުން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަ

 ވެ.ދަނޑިވަޅެއްގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެ

 މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވުން  .5.2

ސައްކަތެއް ކުރުވުމާބެހޭގޮތުްނ އެ މަ ،ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ  އެއްވެސް ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ދައުލަތުގެ
ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ދައުލަތު  އެއްބަސްވުމެއްގައި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުންނުވަތަ އެ
ވަނަ ބާބުެގ  10ގެ އަދި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެ ގަވާއިދު ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 10.52
މަނަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ރުފިޔާ( މަތިނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ހި 35,000ނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ އަގަށްވުރެ )ވަ 1ގެ  2ޖަދުވަލު 

 އެ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގަިއ  ފައިވާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށް މަސައްކަތާ ނަމަވެސް، މަތީގައި ބުނެވުނު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ހެދުމުގެ
ތުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮ

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ްއްބަސްވުމުގައި އެކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވެނީ ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއް ކަމާއި، އެ މަސައ
 ވަނަ ނަންބަރު( 2ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ  10.52)ގަވާއިދުގެ  ؛ހިމަނާފައިނުވުން

 ު7ގެ އެއްބަސްވުމު އެގޮތުން، ގައި ސީދާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވުން؛މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް އެއްބަސްވުމ 
ނަމަވެސް، ގައިކަމަށް؛ ސްވެވުނު ފެންވަރުނީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ހުންނަންވާނީ އެއްބަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ 

 ންބަރު(ނަ ވަނަ  6ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ  10.52ނެތުން؛ )ގަވާއިދުގެ  ފެންވަރަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިއެ 

  ްއްދާގެ )އ( ެގ މާވަނަ  10.52)ގަވާއިދުގެ  ން؛ޓާނެ މުއްދަތު ހިމަނާފައިނުވުރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައ
 ވަނަ ނަންބަރު( 7

ވަނަ ބާުބގެ  10ވާއިދުގެ ގައަގު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ޖުމުލަ ބީލަންތަކުގެ  ޚިދުމަތުގެ ހޯދާ މަސައްކަތާއި ކުރުވާމީގެ އިތުރުން، 
ންމެ ބިލަކުން، ބިުލެގ ހުށަހަޅާ ކޮ  ،ބޮޑުވާނަމަ ށްވުރެ(ރުފިޔާ އަ  250,000މިންގަނޑަށްވުރެ ) ނަމްބަރުގައިވާ ވަނަ  6 ގެ  1ޖަދުވަލު 

ދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާއް 10.68އެ ގަވާއިދުގެ )ފަހެއް އިންސައްތަ( ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި އުނިކުރުމަށް  %5ޖުމުލަ އަގުގެ 
ކޮށްފައިނުވާކަން ގޮތަށް އަމަލުބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުމުގައި އިސްވެދެންނެވުނު އުޞޫލާ އެއް

އިވާ ފަދައިން ވަނަ ނަންބަރު ގަ 7ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ  10.52ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ހަގަކުރަމެވެ.ވެސް ފާ ކަން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައިނުވާ
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މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ ކުރިން އިންސްޕެކްޝަނެއް ވަގުތީ ސްޓްރަކްޗަރއަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވުމާއި  .5.3
 ން ނުވު ހަދާފައި 

އިިރ ހެދިއިރު، އެއަށްވުރެ ފަސޭހައިން އެފަދަ ފެސިލިޓީއެއް ހެދޭނެފަދަ ގޮތްތައް މާލެއާ ކަކ. ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ 
ދައުލަތުން ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް،  29މާލޭގެ ދެކުނުން ސަރަހައްދުގައި ފަހިވެފައިހުިރކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، 

)ހަ މިލިއަން ތިންސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް  6,318,906ކ. ވިލިވަރުގައި ދައުލަތުން  ދިގުމުއްދަތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ފެސިލިޓީއެއް ހަދާފައިވާއިރު، އެއަށްވުރެ މާލެއާ ކަރަންޓީން ކޮޓަރީގެ )ވަގުތީ(  30 10ކޮށްގެން އެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުނު ސަތޭކަ ހަ

 ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި އެފަދަ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރެވޭނެފަދަ ދައުލަތުގެ ހުސްބިންތަކާއި، އެއްކޮށް ނުނިމިހުރި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ 
ކުގެ އިމާރާތްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ތަނެއްގައި އެ ފެސިލިޓީ ހެދުމަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަ

ކުރަން މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމާއި، ކުރިމަގަށް ބަލާއިުރ ޚަރަދާއި، އެތަނަށް މީހުން އުފުލުމުގެ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއް ކުޑަކޮށް 
 ގޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.ދައުލަތަށް ލިބޭ މަންފާ ބޮޑު

 ،ކުރުވާނަމަ އްކަތެއްމަސަ މިންގަނޑުގެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 7 ގެ 1ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ކަމެއްކަމުގައި  އަގެއްގެ ތީމަ އަދަދަށްވުރެ އެ ނިންމައި، ހުށަހަޅައިގެން ބޯޑަށް ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް ނުވަތަ ،ހޯދާނަމަ ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ
 ކުރަމުންދާގޮތް އެކަމެއް ،ހުށަހެޅުމުން ބިލު ވަކިވަކި ހޯދުމަށް އަގު ބައެއްގެ ނިމުނު ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކުން  އެ ވިޔަސް
 ،ފަރާތުން ހަވާލުވެހުރި މާ ސުޕަވައިޒްކުރު މަސައްކަތެއް އެ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު  ނުވަތަ އިންޖިނޭރަކު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބެލުމާ
 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ 10.69ވިދާނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ ދެ ފަިއސާ ބިލެއްގެ އެ  ސޮއިކުރުމުން ނިމިފައިވާކަމަށް މެއްކޮށްއެކަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ފާނުވާކަން ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް ކުރުމުވުމާއި ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ްޓެއްގެ ގޮތުގަިއ ކޮންސަލްޓަން ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސ
 ފައިނުވުން؛ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތެއްކަމެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާ

 ްކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން  މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ބެލުމަށ
މަސައްކަތް  ވީނަމަވެސް،  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގެ 15މަސައްކަތް ޗެކު ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ 

 ބެލިކަމުގެ ލިޔެކިއުމެއް  ކަނޑައެޅީ ކޮން ފަރާތެއްކަމާއި، މަސައްކަތް ކޮށްފައިހުރި ގޮތާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ޗެކު ކުރަން 
 އް( ފެންނަން ނެތުން؛ޓަންޓް ރިޕޯޓެޕެކްޝަން/ކޮންސަލް)އިންސް

 ިގަޅު ފެންވަރެއްގައިމިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ރަނ"ގައި  2020ފެބްރުއަރީ  11، އެއްބަސްވުމުގެ އިގުރާރުގެ ތިރީގައ" 
 މި އޭނާއަކީނަމަވެސް، ސޮއިކޮށްފައި ވީ  މުވައްޒަފަކު  އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

                                                            
އެތަން ހޯދި ފަރުނީޗަރާއ ، ސިލިޓީއަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތުގެ އަގާއި، ތަކެތީގެ އަގާއި ވަރުގައި ގާއިމުކުރި ކަރަންޓީނު ފެ ލިވި  10

 އިކުއިޕްމަންޓާއި ޓޫލް ގަތުމަށް ކުރި ޚަރަދު
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މި މަސައްކަތް  ،ކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިއުމެއް ފެންނަން ނެތުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓުމަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން
 އެނގެން ނެތުން؛ މެއްސޮއިކުރީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންކައޭނާ ވަރެއްގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ރަނގަޅު ފެން

ފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓަީކ ހަވާލުކުރެވި ބެލުމާ ކުރަމުންދާގޮތްމަސައްކަތް ، އާޔަތްކުރާއިރު އެހެންކަމުން، މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  10.69 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެއަގު އަދާކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތުގެ ،ކޮބައިކަމެއް އެނގެން ނެތުމުން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ލިޔުންތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަން ދެއްކުމަށް  ،ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު  .6
 އުފައްދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުން 

ޕްރޮކިއުމަންްޓ ތައްޔާރުކޮށް  ކޮޕީ )ތިނެއް( 3 އަސްލާއި ފޯމުގެ އޯޑަރުކުރާ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި ތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ ގަންނަން
 )ތިނެއް( 3ސޮއިކުރި  ،ނެކަމަށާއިރާތަށް ފޮނުވަންވާތަކެތި ވިއްކާ ފަ  ،ފޯމުގެ އަސްލުވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރު އޮފިސަރު ނުވަތަ އިސް
މުދާ ގެންނައިުރ  ،ޕީ ކޮއަނެއް  ކަމަށާއި،ރާތުގައި ބާއްވަންވާނެތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަ އެ  ،ކޮޕީ ކޮޕީގެ ތެރެއިން އެއް

ހިސާބު ބަލަހަްއޓާ  ،އް ކޮޕީއަނެ ކަމަށާއި،ވާނެ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރަންއައިސްފައިވަނީ އޯޑަރުކުރި ތަކެތިތޯ ބެލުމަށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ
މީގެ  ންކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ 10.63ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާއްވަންވާނެ ގައިސެކްޝަނު

 އޮވެގެންކަމަށާއި، މެއްފޯ އެދޭ ނަންގަން މުދާ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  އޯޑަރުކުރާ ފޯމު އިތުރުން، މުދާ ގަތުމަށް
ލިއުމެްއ  ސޮއި އޮތް  ރިއެއްގެވެ އްގެޑިޕާޓްމަންޓެ  އެދުނު އެކަމަށް އެއްޗެއްކަމަށް ހޯދަންޖެހޭ އެ ތަނަކަށް  އެއްޗަކީ  އެދިފައިވާ ގަންނަން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 10.61ގަވާއިދުގެ  އެ އޮންނަންވާނެ ކަމަށް

ތައް ކުރުމުގަިއ ދުޚަރަބައެއް  ގޮތުން ކޮށްފައިވާއާ ގުޅޭ 19-ފަންޑުން ކޯވިޑް ޓްރަސްޓް ސިނާއަތުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެސް، ނަމަވެ
ވަނީ ތަކެތި ލިބި އެ ތަކެއްޗަްއ އްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެ ފޯމު ތަ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު، އެ މުދަލެއް ގަތުމުގެ ކުރިން ފޮނުވާފައި

މު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ތައް ކުރުމުގައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯޚަރަދުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ބައެއް އްކަންޖެހުމުންފައިސާ ދަ
 އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ،ދުމަށްފަހުހޯ ޚިދުމަތް  ތަކެއްޗާއިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން  މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ރީގައިތި ޚުލާޞާތަކުގެ ޚަރަދުބެލެވޭ  އުފައްދާފައިވާކަމަށް ލިޔުންތައް  ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާކަން ތައްތައްއެކަން
 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ގައި 1 ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ މި ތަފްޞީލު މުޢާމަލާތްތަކުގެ މި

 )ރުފިޔާ(ޢަދަދު ފައިސާގެ  މަސައްކަތް 
 2,689,440 އަްށ ކުރި ޚަަރދު ންީޓން ފެސިލިޓީ ވިލިަވރު ކަރަ 

 95,557 ާތށިިވ ފަތުުރވެރިްނނަްށ އެހީެތރިވެދިުނުމެގ ޮގތުްނ ކުރި ަޚަރދު  ރާއްޖޭގައި 

 9,096,349 މެޑިކަލް ރެްސޕޮްނސް ޓީމާގުޭޅ ޚަަރދު 

 2,288,007 ކުިރ ޚަަރދު  ބެހެއްުޓމާ ގުޅޭގޮުތންތަރމަްލ ިއމޭިޖްނގ 

 7,628,959 ދުަމށް ކުިރ ޚަަރދު ައއިޓަްމސް ހޯ  މެޑިކަލް

 21,798,312 މުޅި ޖުމުލަ 
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 އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާދިން ގޮތް ކ. 

ތައްތަކުގައި އިތުރު ސިންގަލް ސޯރސްކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަން، ކުރުމުގައިރަދުޚަޓްރަސްޓް ފަންޑުން އާގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް )ހ(
ކުރުވި ގޮތް ނޫން އް މަސައްކަތްތަ އި، ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވުމާނުޖެހޭ ކުރަން  ،ސަބަބުން ކުރުމުގެ ފަރާތްތައް ޝާމިލު 

އް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަ ، މަންޒަރެއް ލިޔެކިއުމުން ދައްކަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީއާއި
ދައިދިނުމަށް ހޯކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ވަ  ދެއްކުމަށް ޓަކައި ލިޔެކިއުންތައް ފަހުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގުތަހުގީއިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ މިކަންކަން 

 ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ (ށ)
އިސާ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުއޮވެމެ، އެކަށީގެންވާ މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި އެސް.ޓީ.އޯ. މެދުވެރިކޮށް ފަ

ކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓު ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެރަދުކުރުމުގައްޔާއި ފައިނޭންސިންގ ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އިތުރަށް ޚަ
ށް އެސް.އައި. އަސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް، އެސް.ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން 

 12.10ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއް ޝާމިލުވާ ކުރުމުގައިފައިސާދޫ
 ން ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

ރުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރު، ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި، އެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކު  ޓްރަސްޓް  އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި (ނ)
ށްފަހު ނޫނީ ކުރުމަކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވެސް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ،އަހަރު ފެށުމުގެކުރިން ފާސްކުރުމަށާއި

ދަދު ޓްރަސްޓް ރާނެ ޢަ ނުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަމަށް ވެސް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް އަންދާޒާކޮށް، އެކަންކަމަށް ޚަރަދުކު
ގުޅޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެކަމަކާ 5ސްޓޭޓްމަންޓުގެ 
ކީ ޓްރަސްޓް އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަކަ ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކަންތައްތައް 

ނޭ ކަމެއްކަން، ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ޖަދުވަލު އެކެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްގައި ހިމެ 
 ކޮށް ޔައުމިއްޔާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ފަންޑުން ޚަރަދުކުރަން ފާސްކުރާއިރު ބަޔާން

ހުރިހާ ޚަރަދެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރާ 6ޓްރަސްޓް ފަންޑު ސްޓޭޓްމަންޓުގެ  (ރ)
 ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޓްމަންޓުގައި ޓްރަސްޓް ސްޓޭ  (ބ)
އެއް  މުއައްސަސާމުއައްސަސާއެއްގެ މެންޑޭޓު ނުވަތަ ފަންނީ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ހިމެނޭނަމަ، އެކަމެއް ކުރުމުގައި އެ

ސަސާއަކާ ޙަވާލުކޮށް، ށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއް އެ މުއައްބައިވެރިކުރުމަށް، ނުވަތަ އެކަމަކަ 
 އެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަމެއް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވެސް ކަމެއް ކުރިއަްށ އްގެ އެން މެނުވީ ޕްރޮކިއުމަންޓުގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއި  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ (ޅ)
ލިއްޔަތުގެ މާނުގެންދިއުމަށާއި، ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިޔަސް، ދައުލަތުގެ 

ދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ހުރި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެކަމެއް ކުރުމުގެ މާލީ އަ
  ތެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި އެކަން ލިޔެކިއުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ފަރާ
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އްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެކުރިން، އެ މަސަ  (ކ)
ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ބަވަނަ މާއްދާގައި  10.52ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މާ

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށް، ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ށް ފުކޮށް ކަނޑައެޅުމަތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ މަސައްކަތެއްގެ ސްކޯޕް ސާ (އ)
ޒިންމާ އުފުލާނެ  އެކަން ކުރުމުގެ ،އަދި އެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށާއިދަންނަވަމެވެ. 

ންވަރަށް ކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެ ،ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ،ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި
 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރު

ވުމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދާ ޚިދުމަތެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭނަމަ، އެކަމާމެދު އެ އެއްބަސް )ވ(
ޔަތުގެ ލަތުގެ މާލިއްކުރިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ލިޔެކިއުމުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ދައު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 10.55ގަވާއިދުގެ 

ގައި އެފަރާތުން ހަވާލުާވ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ވިޔަސް އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް (މ)
ނުމަށާއި، ދައުލަތުެގ އެފަރާތް ބަރީއަވެވޭފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނުހިމެ މަސައްކަތާގުޅޭ އެއްވެސް ޒިންމާއަކުން

 މަޞްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށް ނޫނީ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާނުލުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކަންޖެހޭ ފަަދ އިސާ ދައް)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފަ %15އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  (ފ)
ށްފައިވާ ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮ 10.67ހާލަތެއް މެދުެވރިވިޔަސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވުރެ އިތުރަށް އޭނާގެ ހުއްދަ ލިުޔމަކުން ލިބުމުން ނޫނީ އެއަށް ،ލިޔުމަކުން އެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައި
 ފައިސާގެ އަދަދާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޭނަމަ، އެޑްވާންސް ސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެޑްވާން

 އެއްވަރުގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ސެސް ކުރުމަށް މިނިޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރާ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް، ދައުލަތުގެ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ޕްރޮ  (ދ)
ވެސް ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެސްކުރުމަށާއި، ނާދިރު ޙާލަތެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެއް
އަށް ލިޔެ، ންސް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުނުނަމަވެސް، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

 އެމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތިތޯ ލިބިފައިހުރީ ކަނޑައެޅިފައި ،އާއިހުރިތޯއޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ ތަކެތި ހަމައަށް  (ތ)
ކޮށް ލިޔެކިއުމުން ނެފައިވާގޮތަށް ބަލައި ކަށަވަރުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބު 10.64ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް މަސައް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  10.68ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  (ލ)
އި ބުނެފައިވާ ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުން އެ މާއްދާގަ)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ 250,000

 ގޮތަށް ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ އުނިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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 31ގެ  31ޞަފުޙާ 

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން، (ގ)
 ނަވަމެވެ.ށް ދަން އެކަމެއް ކުރުމަ ކޮށްގެން  ފުރިހަމަ  އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުއްަދތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އަގުކޮށް އް،ކ. ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްކުރަން ކުރަން ހޯދި އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތަ  )ޏ(
 ފިނޭންސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ންޖެހޭ ދަހަގޮތުން ، ވަގުތީއިށާ  ކުރުމަ ށްފަދަ ގޮތަކަނެ ލިބޭށްދިގުމުއްދަތަކަ މަންފާގެ ރަދުކުރުމުގައި އޭޚައިން އުލަތުގެ ފައިސާދަ (ސ)
 ށް އެފަދަ ތަންތަނަބަލައިހުރިތޯތްތައް ރާމާއިއި ދައުލަތުގެ ބިންތަކާ ށްނެ ގޮތަރަދަކުން ހެދޭޚަ ޑަ، ކުދުމުގައިހެ ން ތަންތަ

  ދަންނަވަމެވެ.ށް ސްކަންދިނުމައި

 1441ޛުލްޙިއްޖާ  23
 2020އޮގަސްޓު  13

 
 

 ސަން ޒިޔާތު ޙަ
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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 1ޖަދުވަލު 

 ލިޔުންތައް  ދެއްކުމަށް  ކޮށްފައިވާކަން  އެކަންތައްތައް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ،ހޯދުމަށްފަހު  ޚިދުމަތް  ތަކެއްޗާއި 
 މުއާމަލާތްތައް  ކުރެވ   ތުހުމަތު  އުފައްދާފައިވާކަމަށް 

 ޚަރަދު  ކުރި  ފެސިލިޓީއަށް  ކަރަންޓީން  ވިލިވަރު 

  ތާރީހްތައް ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  

 އިންވޮއިސް  ޖީ.އާރް.އެން  ޕީ.އޯ  ޕީ.އާރު  ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު 
ފައިސާގެ އަދަދު 

 )ރުފިޔާ(
5100009259 12.02.2020 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 15,900 

5100022586 11.03.2020 27.04.2020 05.03.2020 29.02.2020 6,087 

5100022595 14.03.2020 27.04.2020 05.03.2020 05.03.2020 50,226 

5100022596 
5100022597 
5100022598 
5100022599 

14.03.2020 27.04.2020 05.02.2020 29.02.2020 1,362,165 

5100022601 
5100022602 
5100022603 
5100022604 

18.03.2020 30.04.2020 05.03.2020 29.02.2020 1,194,006 

5100022747 10.03.2020 27.04.2020 05.03.2020 13.02.2020 11,273 

5100022024 06.04.2020 06.04.2020 14.03.2020 19.03.2020 49,783 

 2,689,440     ޖުމުލަ

 

 ޚަރަދު  ކުރި  ގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ފަތުރުވެރިންނަށް  ތާށިވި  ރާއްޖ ގައި 

  ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީހްތައް  

 އިންވޮއިސް  ޖީ.އާރް.އެން  ޕީ.އޯ  ޕީ.އާރު  ނަންބަރު  ޑޮކިއުމަންޓް 
ފައިސާގެ އަދަދު 

 )ރުފިޔާ(
5100008704 13.02.2020 12.02.2020 12.02.2020 12.02.2020 73,892 

5100022861 13.02.2020 30.03.2020 05.02.2020 05.02.2020 20,231 

5100022863 09.02.2020 30.03.2020 07.02.2020 07.02.2020 1,434 

 95,557     ޖުމުލަ 
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 ޚަރަދު  ޓީމާގުޅ   ރެސްޕޮންސް  މެޑިކަލް 

  ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީހްތައް  

 އިންވޮއިސް  ޖީ.އާރް.އެން  ޕީ.އޯ  ޕީ.އާރު  ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު 
ފައިސާގެ އަދަދު 

 )ރުފިޔާ(

100024911 28.04.2020 24.04.2020 
18.03.2020 

އިން 
 އަށް 27.04.2020

29.04.2020 
532,503 

100028056 14.03.2020 16.03.2020 16.03.2020 13.03.2020 4,965,240 

5100015470 22.03.2020 23.03.2020 23.03.2020 02.03.2020 1,056,270 

5100022025 12.05.2020 12.05.2020 
17.04.2020 

އިން 
 އަށް 22.05.2020

23.04.2020 
1,897,353 

5100022029 16.03.2020 17.03.2020 16.03.2020 16.03.2020 259,719 

 241,007 2020އެޕްރީލު  18.04.2020 13.05.2020 12.05.2020 5100022330

5100022945 18.03.2020 205.03.2020 31.03.2020 17.03.2020 3,300 

5100024958 04.06.2020 19.05.2020 
21.04.2020 

އިން 
 އަށް 26.05.2020

07.06.2020 
140,957 

 9,096,349     ޖުމުލަ

 

 ޚަރަދު  ކުރި  ގުޅ ގޮތުން  ބެހެއްޓުމާ  އިމ ޖިންގ ތަރމަލް 

  ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީހްތައް  

 އިންވޮއިސް  ޖީ.އާރް.އެން  ޕީ.އޯ  ޕީ.އާރު  ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު 
ފައިސާގެ އަދަދު 

 )ރުފިޔާ(
5100008661 
5100008668 

05.02.2020 06.02.2020 04.02.2020 02.02.2020 
37,008 

5100022250 03.03.2020 05.02.2020 04.02.2020 04.02.2020 25,563 

5100022606 01.05.2020 01.05.2020 04.02.2020 01.02.2020 869,689 

5100022607 02.05.2020 01.05.2020 04.02.2020 01.02.2020 1,208,658 

5100022609 
5100022610 

02.05.2020 02.05.2020 11.03.2020 04.02.2020 
147,089 

 2,288,007     ޖުމުލަ 
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 ޚަރަދު  ކުރި  ހޯދުމަށް  އައިޓަމްސް  މެޑިކަލް 

  ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާރީހްތައް  

 އިންވޮއިސް  ޖީ.އާރް.އެން  ޕީ.އޯ  ޕީ.އާރު  ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު 
ފައިސާގެ އަދަދު 

 )ރުފިޔާ(
5100013471 01.03.2020 03.03.2020 09.02.2020 16.02.2020 1,750,000 

5100022605 01.05.2020 01.05.2020 1_ 10.05.2020 31.03.2020 5,872,707 

5100026327 16.05.2020 21.05.2020 10.05.2020 10.06.2020 6,252 

 7,628,959     ޖުމުލަ 
 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  2020މާރޗް  22ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ތަކެތި ލިބުން ލަސްވިނަމަވެސް، މީގެ އެގްރީމަންޓްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  _1
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 2ޖަދުވަލު 

 ވިލިވަރު ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގަތް ފަރުނީޗަރ، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ޓޫލްސްގެ ތަފްސީލު 

 ގަތް އަދަދު  ތަކެތީގެ ތަފްސީލު 
 55 އޭ.ސީ 

 40 އިްނވަރްޓެރކް ހިޓާޗީ
 15 ބީ.ޓީ.ޔޫ 12000އިްނވަރްޓެރކް  ހިޓާޗީ
 60 ފަރުނީޗަރު 

 30 ޗެައރ ޑައިިނންގ
 30 ޓޭބަލް  ޑައިިނންގ

 144 ހައުސްހޯލްޑް އައިޓަމްސް 
 2 ފްރަންްޓ ޯލޑް ޮވޝިންގ ެމޝިން  ހިޓާޗީ

 38 ލ1.5ަޖގް ކެްޓލް  ފިލިޕްސް
 31 ލ އިލެކްޓްރިކް ކެޓްލް 1.7 ސެންފޯޑް
 69 ލ50މނީބާރ  ސެންފޯޑް
 4 ސްޓީްމ އަަޔން  ސެންފޯޑް

 6 އައި.ޓީ ޓޫލްސް 
 2 ވެބް ްސމާރޓް  ލިންކް-ޑީ

 2 ކަލަރ ލޭަޒރޖެޓް ޕްރޯ  އެޗް.ޕީ
 2 ވަޔަރލެސް ޑުއަްލ ބޭްނޑް ލިންކް-ޓީ.ޕީ
 24 ޓޫލްސް 

 4 އެްނގަލް ްގރައިންަޑރ މަކީޓާ
 5 ެއމް.އެމް  185ސަރކިއުލަރ ސޯ  މަކީޓާ
 5 ލެސް ހެމަރ ޑްރިލް -ސީ މަކީޓާ
 5 ކޯޑްލެސް ހެމަ ޑްރިލް  މަކީޓާ
 2 އެމް.އެމް  355 14" ކަޓްއޯފް މެޝިން މަކީޓާ
 2 ެއްމ.އެމް  123އޯބިޓަލް ސޭންޑަރ  މަކީޓާ
 1 16ހޮޓް އެައރ ަގން އެޗް މެޓާބޯ

 42 ޓީ.ވީ 
 6 ޓީ.ވީ ކޭ ލެްޑ އެޗް.ޑީ 4 ފިލިޕްސް
 13 ލެޑް ްސމާރޓް ޓީ.ވީ  ފިލިޕްސް
 2 65" ލެޑް ޓީ.ވީ ފިލިޕްސް
 12 ސްާމރްޓ ލެޑް ޓީ.ވީ  ފިލިޕްސް

 9 ލެޑް ޓީ.ވީ  ސެމްސަންގް

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


 




