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ްްއް 19-ޮކވިޑ ް ަތކުން ގުޅިގެނ  ޓ ްްަދުއލަތުގެްމުައއ ަސސ  ގްސ  ޓ ރ ޑިނ  ޓް 
ގްު ަޚަރުދަތކ އްި ަފއިވް  ްޮކށ  ްމުެދެވރިޮކށ  ް ޮއަގަނއިޒ ަޝނ  ރިޯޕޓް ޅ  ޚ އ ަޞްޮއޑިޓް 

 ތަޢާރަފ   ހ.

ސްޓޭޓް  މެދ ވެރިކޮށް ކޮށްފައިާވ ޚަރަދ ތަކ ގެ ތެރެއިން ގ ޅިެގން ސަރ ކާރ ން ދައ ލަތ ގެ މ އަްއސަސާތައް އ19ާ-ވިޑްކޮއޮޑިޓަކީ، މި 
 ބެލ ަމށް)ެއސްޓީއޯ( މެދ ވެރިކޮށް ޚަރަދ ތައް ކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ޞޫލ ތަކ ގެ ތެރެއިންޯތ ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން 

 2007/4ޤާނޫނ  ނަންބަރ   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އަދި ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ މާލިއްަޔތ  ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގެްނފައިވާީތވެ
ވަނަ މާއްދާގައި  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )އޮޑިޓް ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ކ ރެވ ނ ، ޚާއްޞަ އޮޑިޓެކެވެ.

ގައި ލީހަށް ހ ށަހެޅ މާއެކ ، މި އޮޑިޓްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މި ރިޕޯޓ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތ ންގެ މަޖި
އަށާއި ރިޕޯޓް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންވަޅ  އެޅ މަށްޓަކައި މި ލާޙީ ފިޔަޞްފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން އި

 ހ ށަހެޅޭނެއެވެ. ށްފިނޭންސްއަ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެ ލިޔެކިއ ންަތކާއި މަޢ ލޫމާތ ތައް ފޯރ ކޮށްދިްނ  ،މ  ިލޔެކިއ ންތަކާއި މަޢ ލޫމާތ ތައް ފޯރ ކޮށް ދީފައިވާތީންމި އޮޑިޓަށް ބޭނ ންވި މ ހި

އާއި  ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީދަންނަވަމެވެ. މި ރިޕޯޓ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މް ޝ ކ ރ ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަކަށް މި ފ ރ ސަތ ގައި 
ގައި  www.audit.gov.mvއޮޑިޓް ޤާނޫނ ގެ ަދށ ން ހ ށަހަަޅންޖެހޭ ފަރާތްތަަކށް ހ ށަހެޅ މ ގެ އިތ ރ ން މި އޮފީހ ެގ ވެބްސައިްޓ 

 ޝާއިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ.

 އް ޚަރަދ ތަ  މެދ ވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ އެސްޓީއޯ ސަރ ކާރ ން ގެން ގ ޅި  އާ 19-ކޮވިޑް . ށ

ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތައް ގ ޅިގެން  ށްކޮންޓްރޯލް ކ ރ މަށްަޓކައި ސަރ ކާރ ން އަޅަމ ންގެންދާ ފިޔަވަޅ ތަކަށް އެހީތެރިވ މަ 19-ކޮވިޑް
ފެސިލިޓީތައް  އާއި ކޮންސިއ މަބަލްސް މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓާއިނެޝަނަލް ހެލްތ  ރިކ އަރމަންޓް ލިސްޓަށް ބޭނ ންާވ އެކ ލަވާލެވ ނ  
ނެ ކާނާެގ ބާވަްތތަްއ އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ހޯދ މ ގެ ންވާގޭބީސީ ތަކަށް ކޮންމެެހން ބޭނ   ،ށް ބޭނ ންކ ރާ ަތކެއްޗާއިއިމާރާތް ކ ރ މަ

އާއި  އޯތައް ހޯދ މަށް އެސްޓީގެ ާބވަތްގޮތ ން ގޭބިސީތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކާނާމި މަސައްކަތް ކ ރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ގައި ( އެމްއޯޔޫމެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންަޑސްޓޭންޑިންގ )ގައި  2020މާރިޗ   12ދެމެދ  އާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް

 ށް ަނލް ހެލްތ  ރިކ އަރމަންްޓ ލިސްަޓށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓާއި ކޮންސިއ މަބަލްސް ހޯދ މައަދި ނެޝަ ކޮށްފައިވެއެވެ.ސޮއި
ދެމެދ   އާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީނެޝަނަލް ޑިޒާ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއިއާގައި އެސްޓީއޯ 2020އޭޕްރީލް  16

  ކޮށްފައިވެއެވެ.އެއްބަސްވ މެއްގައި ސޮއި
 

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


 

 

 

 

   ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

ގެ  11ސަފ ޙާ   2                                 

 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދ  މެދ ވެރިކޮށް ހޯދި ޚިދ މަތަށް/ތަކެއްޗަށް  އެސްޓީއޯ ކ ން ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަ  އާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް 

 ގެ ނިޔަލަށް( 2020 ޖޫން 30 އިން ފެށިގެން 2020ޖަނަވަރީ  01) 

 މ އައްސަސާ  ޚަރަދ ކ ރި ފައިސާ  ޢަދަދ  )ރ ފިޔާއިން(

  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ ދިފާއީ ބާރ  34,791.86

 އޮތޯރިޓީ  މެނޭޖްމަްނޓް ޑިޒާސްޓާރނޭޝަނަލް  443,496,994.36
 އިމިގްރޭޝަންމޯލްޑިވްސް  27,220.00

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ   34,305,786.02
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 12,294,750.19

 ފައިސާގެ ޖ މްލަ ޚަރަދ ކ ރި  490,159,542.43
 

 ސެޕް އިމްކޮށްަފިއވާގާ ަދއ ލަތ ގެ މ އަްއސަސާތަކ ގެ ހިާސބ ތަްއ ބެލެހެއްޓ މަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން  ،ނީވަަފއި ނަގާ މި އަދަދ ތައްނޯޓް: 
 ތަެށވެ. ސޮފްޓްެވއަރގައި ޚަަރދ ތައް ޯޕސްޓ  ކޮށްފައިވާ ގޮ

 

 އި އޮޑިޓ ގައި ބެލ މަށް ކަނޑައެޅ ނ  ބައިތައް ސްކޯޕާ ނ. އޮޑިޓްގެ 

އެސްޓީއޯއިން  ްތ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ދ މަޚިގ ޅިގެން ދައ ލަތ ެގ އިދާާރތަކަށް ޭބނ ންވާ މ ަދލާއި  އ19ާ-ކޮވިޑް  މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިާވނީ
 .ވެކަންަކމެ އަންަނނިވި ހިމަނާފައިވާނީމި އޮޑިޓ ގެ ސްކޯޕ ގެ ގޮތ ގައި ފައިވާ ގޮތ ގެ މައްޗަށެވެ. ޢަމަލ ކޮށް

 12 ގޭބިސީތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކ ގެ އިމަރޖެންސީ ސްޓޮކެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް އާ ގ ޅިގެނ19ް-ކޮވިޑް .1
އްތައް  ކަންތަދެމެދ  ވެފައިވާ އެމްއޯޔޫގައި ަބޔާންކ ރާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާިއ ގައި އެސްޓީއޯ 2020މާރިޗ  

 . ބެލ ން  ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް އެސްޓީއޯއިން

ކޮންސިއ މަބަލްސް  މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓާއިޓް ލިސްޓަށް ބޭނ ންވާ ނަލް ހެލްތ  ރިކ އަރމަންއާ ގ ޅިގެން ނެޝ19ަ-ކޮވިޑް .2
މަންޓް ގައި އެސްޓީއޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖް 2020އޭޕްރީލް  16ހޯދ މަށް 
ަދއި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގަިއ ހޯގާއިމ  ކ ރެވ ނ  އެއްބަސްވ މާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލ  ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލ މާއި، މ ާދ  ދެމެދ  އޮތޯރިޓީއާ

 ެބލ ން. ކޮށްފައިވޭތޯކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ގައިޑ ލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮ

ބިދޭސީން ބޭތިއްބ ަމށް  ،ފެސިލިޓީތަކަށާމެޑިކަލް  ރިކ  ޤާއިމ  އާ ގ ޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބ ތަކ ގައި 19-ކޮވިޑް .3
ރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އޯޑަރ ކ ރ މ ން، ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނ ންވާ މ ދަލާއި ތަކެތި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ ކ ރިތައްޔާރ 

އެ ތަކެތި ހޯދައި އެ ތަންތަނަްށ ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ގައިޑ ލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް 
 ގެ ނިޔަލަށް މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓާއި  2020އިން ޖޫން  2020މިގޮތ ން މާރޗް  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދޭތޯ ބެލ ން.

ކޮންސިއ މަބަލްސް އަދި ފެސިލިީޓތަކަށް ޭބނ ންވާ މ ަދލާއި ތަކެތި ހޯދ މަށް ނެަޝނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯިރޓީން 
 ށް ފޮނ ވާފައިވާ ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކާއި ގ ޅިގެން އެސްޓީއޯއިން ހިންގާފައިވާ މ ޢާމަލާތްތަްއ ބެލ ން.އެސްޓީއޯއަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކ ރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް . އޮޑިޓް ކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅެފައިވާ ރ

ކާއި، ހަމަތަކާިއ، ޮއޑިޓްތައް ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑ ތަ ޞަމި އޮޑިޓް ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި އޮފީހ ން ޚާއް
 އެހެނިހެން ކާރ ގެ ބައެއްސަރ  އެސްޓީއޯއާއި ،ލ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތ ން މި އޮޑިޓް ކ ރިޔަށް ގެންދިއ މ ގައިޞޫއ 

 ކޮށްފަިއވާ ޑިޓްގައި ފާހަގަފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން އޮކޮށްލިޔެކިޔ ންތައް ބަލައި ިދރާސާ  މި އޮފީހަށް ފޯރ ކޮށްދިންއިދާރާތަކ ން 
ގެ އެސްޓީއޯމ ކ ރ މ ގެ ކ ރިން ންއާމި ރިޕޯޓް ، ދަދ ތަކ ގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައިއަކަންކަމާ އަދި މި ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނާފައިވާ 

ތަްއ ޙ ލާޞްނަންޖެހޭ އިއެ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ގ ޅިގެން މި ރިޕޯޓަށް ގެން ކޮށްހިއްސާ ބަހެއް ހޯދ މަށް އެ ކ ންފ ންޏާ
 .ފައި ވާނެއެވެސްގެނެ
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 ކަންތައްތަކ ގެ ޚ ލާޞާ . އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކ ރެވ ނ  ބ

ނޭންސްއާ ދެމެދ  އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި އާ ގ ޅިގެން އިމަރޖެންސީ ސްޓޮކެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް އެސްޓީއޯ 19-ކޮވިޑް .1
އެސްޓީއޯއަށް  މިލިޔަން ރ ފިޔާ 84.06މަސް ދ ވަހަށް ބޭނ ންވާ ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށް  2ވެވ ނ  އެމްއޯޔޫގެ ދަށ ން 

 33.06އިން ރޖެންސީ ސްޓޮކްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަކެތި ގެނައ މަށް ދޫކ ރި ަފއިސާއިމަމާއި ވ ދޫކޮށްފައި
  ވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ން.  ޚަރަދ ކޮށްފައިގެނައ މަށް ބާވަތްތައް މިލިޔަން ރ ފިޔާ ކާޑ ގެ

 
ޓާއި ކޮންސިއ މަބަލްސް ނަލް ހެލްތ  ރިކ އަރމަންޓް ލިސްޓަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންއާ ގ ޅިގެން ނެޝ19ަ-ކޮވިޑް .2

ނޭޖްމަންްޓ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ނެޝަަނލް ޑިޒާސްޓާރ މެ ގައި އެސްޓީއޯ 2020އޭޕްރީލް  16ހޯދ މަށް 
ގައި އެސްޓީއޯގެ ށްދިނ މ ގައި މައިގަނޑ ގޮތެއްހޯދައި ފޯރ ކޮވ މާއެއްގޮތަށް މ ދާ އެއްބަސް ވެވ ނ ދެމެދ   އޮތޯރިޓީއާ

 ވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ން.ޕްރޮކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ގައިޑ ލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކޮްށަފއި
 

ބިޭދސީން ބޭތިއްބ ަމްށ  ،އާ ގ ޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބ ތަކ ގައި ތަރައްޤީ ކ ރެވ ނ  މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަަކށ19ާ-ވިޑްކޮ .3
ރިޓީން އޯޑަރ ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނ ންވާ މ ދަލާއި ތަކެތި ެނޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯ

ރޮކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ކ ރ މ ން، އެ ތަކެތި ހޯދައި އެ ަތންތަނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި މައިަގނޑ ގޮތެއްގައި އެސްޓީއޯގެ ޕް
 ވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ން.ންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިއިގައިޑ ލަ
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 . އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންތައްތައް ޅ

 ބައި  ވަނަ އެއް( 1)
  ގ ޅޭގޮތ ން ފާހަގަކ ރެވ ންކަންކަން  އެސްޓީއޯގައި ގާއިމ ކ ރ މަށް ނިންމ ނ  އިމަރޖެންސީ ސްޓޮކާ 

އިމަރޖެންސީ ސްޓޮކެއް ގޭބިސީތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކާނާގެ ާބވަތްތަކ ގެ އާ ގ ޅިގެން  19-މި ބައިގައި ބަލާލާފައިވާީނ، ކޮވިޑް
ތައްތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ޔޫގައި ބަޔާންކ ރާ ކަންކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދ  ވެފައިވާ އެމްއޯ ގާއިމް
  ގޮތަށެވެ.ށްފައިވާޢަމަލ ކޮ

މަށް ނިންމ ނ  ރ  އި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދ  އެކ ލަވާލެވ ނ  އެމްއޯޔޫގެ ދަށ ން އެސްޓީއޯގައި ގާއިމ ކ  ފިނޭންސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  .1.1
 އިމަރޖެންސީ ސްޓޮކާގ ޅިގެން ފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންތައްތައް 

ނަށް  ކ ރ މަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ން އަޅަމ ންގެންދާ ފިޔަވަޅ ތަކަށް އެހީތެރިވ މ ގެ ގޮތ ން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތ ންކޮންޓްރޯލް 19-ކޮވިޑް
މިތަކެތީގެ   ،ސ މަށްޓަކައިނޭގޮތް ހަމަޖެއްހ ސްނ ވެ ލިބޭ އަސާސީ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް ބޭނ ންާވނޭ ތަކެތިބޭނ ންވާ 

މިނިސްޓްރީ  އިސްޓީއޯއާއެ އަހަރ  ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަކަށް އެ ސްޓޮކް ބެެލހެްއޓ މަށް 1ގާއިމ ކޮށް އެސްޓީއޯގައި ޖެންސީ ސްޓޮކެއް އިމަރ
ކ ރ މަށްޓަކައި ގާއިމ  މި ދެންނެވ ނ  ސްޓޮކް ވެ.އެއްގައި ސޮއިކ ރެވ ނެއޯޔޫއެމްގައި  2020މާރިޗ   12އޮފް ފިނޭންސާއި ދެމެދ  

މި  ބަސްވެފައިވެއެވެ.ގެ ފެސިލިޓީއެއް އެސްޓީއޯއަށް ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްއިން އެއްރ ފިޔާ މިލިޔަން 100
ކަނޑައަޅާ  އިން (ސީ)އީއޯ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރ އިމަރޖެންސީފައިސާ ބޭނ ން ކ ރެވޭނީ  ޓީ މެދ ވެރިކޮށް އެސްޓީއޯައށް ދޫކ ރާފެސިލި
ޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ . ިމ ފެސިލިމަށެވެ ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ގަނެ އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ،ތަކެތި

ފަދަ ބަދަލެއް ެގނެވޭީނ މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް މި އެމްއޯޔޫއިން ދީފައިވާއިރ ،  އިސާގެ އަދަދ  އިތ ރ ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ ފަ
ޔޫގެ ދަށ ން ގާއިމ ކަންޖެހޭ އެމްއޯމި އެމްއޯޔޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވެސްއްގެ ގޮތ ގައިކަމަށްމި އެމްއޯޔޫއަށް ގެނެވޭ އެޑެންޑަމްއެ

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ސްޓީއޯއިން ކ ރަން ކަނޑައަޅާފައިވާކަންކަންސްޓޮކާ ގ ޅިގެން އެ

 ީވަކިން ބެލެހެއްޓ ން އެ ކ ންފ ނީގެ އާންމ  ސްޓޮކާސްޓޮކެއް ގާއިމ ކޮށް،  އިމަރޖެންސ. 

 ީގައި ހިފެހެއްޓ މަށް ސްޓޮކް އެއްވަރެއް އިން އިމަޖެންސީސްޓޮކްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އިމަރޖެންސ
 ޚަރަދ ކ ރ ން.

 ީކެތީގެ ޙާލަތ  ތަސްޓޮކްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ހަމައަށް ބެލެހެއްޓ މާއި ސްޓޮކްގައި ހިމެނޭ  އިމަރޖެންސ
 ހައްޓާ ަހލާކ ވާތަެކތީގެ މަޢ ލޫމާތ  ރިޕޯޓްކ ރ ން.ގަވައިދ ން ބަލަ

  ާޓޮކްގައި ހ ރި ތަކެތީގެ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، ސްޓޮކްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ އަގާއި ސް  10މި ފެސިލިޓީ ބަންދ ކ ރ މަށް ނިންމާތ
ރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ނިސްޓްއަދަދާއި ސްޓޮކްގައި ހިމެނޭތަކެތި ވިއްކައިގެން އެސްޓީއޯއަށް ލިބިފަިއވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް މި

 އެންގ ން.

 ފައިވާނެއެވެ.ދީގެނެސް ިތރީގައިސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މާ ގ ޅޭގޮތ ން ފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންތައްތައް  އިމަރޖެންސީރިކޮށް އެސްޓީއޯ މެދ ވެ

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


 

 

 

 

   ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

ގެ  11ސަފ ޙާ   6                                 

 ސްޓޮކް ގާއިމ ކޮށްފައި ނ ވ ން އިމަރޖެންސީ އާ އެއްގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން  އެމްއޯޔޫ )ހ( 

މަޝްވަރާކ ރެވި  ދެމެދ  އެސްޓީއޯގައި ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށް އީއޯސީ އާއި އެސްޓީއޯ އާއިއެމްއޯޔޫގެ ދަށ ން  ބަޔާންކ ރެވ ނ  މަތީގައި
އޭގެ ތެރޭގައި އެވެ. އައިޓަމެއް ވަކި އަދަދަކަށް ގެނައ މަށް އީއޯސީ އިން ހ އްދަދީފައިވެ 17 އަގެއްގައި އެސްޓީއޯއިން ކަނޑައެޅި

މި ސްޓޮކް . ތަކެއްޗެވެ ންކ ރާޗާއި ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށް ބޭނ ތްތައް ފިޔަވައި އާންމ ކޮށް ކެއ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ތަކެއްހިމެނެނީ ކާޑ ގެ ބާވަ 
ބަލަހައްޓާ ޓްރަސްްޓ  ސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓ  އޮތޯރިޓީ )އެންޑީއެމްއޭ(ގެ ދަށ ންޒާގާއިމ ކ ރ މަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ނެޝަނަލް ޑި

ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށް  މަސްދ ވަހ ގެ އެއްމިގޮތ ން ފ ރަތަމަ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓ  ފަންޑ " މެދ ވެރިކޮށެވެ. ޒާފަންޑެއް ކަމ ގައިވާ "ޑި
 42.03އި ގަ 2020މާރިޗ   23ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވާނެކަން އެސްޓީއޯގެ ފަރާތ ން އެންޑީއެމްއޭ އަށް އެންގ މ ން  މިލިޔަން 42.03
 އެންޑީއެމްއޭ އަށް ގައި އެސްޓީއޯއިން 2020މާރިޗ   26ރ ފިޔާ އެންޑީއެމްއޭ އިން އެސްޓީއޯއަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  މިލިޔަން

ގެ ސްޓޮކެއް ގެނައ މަށް މަސްދ ވަހ  ދެފޮނ ވި ސިޓީގައި އެ ދ ވަސްވަރ  މ ދާ ގެނައ މ ގައި ދަތިތަކާ ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީ އެސްޓީއޯއިން 
މިލިޔަން  84.06ށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި ދެ މަސްދ ވަހ ގެ ރިސާވް ސްޓޮކެއް ގާއިމ ކ ރ މަ މަށް ހ އްދަައކަށްވިސްނަމ ންދާތީ އެކަ

ގާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި  ސްޓޮކް  ރިޒާވް/އިމަރޖެންސީ މަސްދ ވަހ ގެ ދެ ހެންކަމ ންއެރ ފިޔާ ހޭދަވާނޭކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
އެސްޓީއޯއަށް އިން އެންޑީއެމްއޭ ގައި 2020މާރިޗ   30ރ ފިޔާ(  މިލިަޔން 84.06ރ ފިޔާ )ޖ މ ލަ  ންމިލިޔަ  42.03އިތ ރަށް ބޭނ ންވާ 

 ،ށާއިޓޮކެއް ގާއިމ ކ ރ މަމި ފަންޑ  ދޫކޮށްފައިވަީނ އެސްޓީއޯގެ އާންމ  ސްޓޮކާ ވަކިން ިއތ ރ  ސް .ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ
 ޔޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ސްޓޮކް އެއްވަރެއްގައި ބެހެއްޓ މަށްކަމ ގައި އެމްއޯ ދ ކ ރަންވާނީޚަރައެ ސްޓޮކް ވިއްކައިގެން ލިޭބ ފަިއސާ 

ފައިސާ ނަމަވެސް ރ ފިޔާ ދޫކ ރި މިލިޔަން 84.06 ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން އެސްޓީއޯއަށް އިމަރޖެންސީ މަސްދ ވަހ ގެ ދެ 
އިނ ވާކަން އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ޚަރަދ  ކޮށްފައެސްޓީއޯއިން ލިބިފައިވާގޮތަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ދެ މަސްދ ވަހ ގެ ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށް 

 ލިޔަން މި 84.06 ދޫކ ރި  ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށްމި ގޮތ ގައި . އެސްޓީއޯއިން މަޢ ލޫމާތ  ދީފައިވާލިޔެކިޔ ންތަކ ން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ
އެ ދާ ހ ރ މާއެކ  ރ ފިޔާގެ މ  މިލިޔަން 23.7ގެ ބާވަތ  17 ޕަރމާޓް ސްޓޮކްގައި މިރ ފިޔާ އެސްޓީއޯއަށް ލިބ ނ އިރ  އެސްޓީއޯގެ ސް

ން ފެށިގެން އެ ފަންޑ   ސޮއިކ ރެވ ނ  ދ ވަހ އެމްއޯޔޫގައި ކަމަށާއި،އެސްޓީއޯގެ ފަރާތ ން ނިންމީ ސްޓޮކް ގޮތ ގައި މ ދާ އިމަރޖެންސީ
އިސާ ޚަރަދ  ނ ކ ރ މަށް ޙާލަތަށް ބަލައި ފަ ނ ވާނޭގޮތަށްކަމ ގައެވެ.ބޭނ ންކ ރަމ ން ދިޔައީ އޭރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލައި އޯވަރ ސްޓޮކް 

ސްޓޮކް ކަމަށް   އިމަރޖެންސީސްޕަރމާޓް ސްޓޮކަކީ ،ނަމަވެސްނިންމ މަކީ ރަނގަޅ  ނިންމ މެއްކަމ ގައި ވީ އެސްޓީއޯއިން ނިންމި 
ރާތްކަމ ގައިވާ މިނިސްޓްރީ އީއޯސީ އަށާއި އެމްއޯޔޫގެ އަނެއް ދެ ފަމިކަން ނ ކ ރަން ނިންޙާލަތަށް ބަލައި ަފއިސާ ޚަރަދ  ކަނޑައެޅިކަމާ، 
 ން ދެކެމެވެ. އަންގަންެޖހޭނެކަމަށް މިއޮފީހ  އެސްޓީއޯއިން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖެމަންޓް ސެންޓަރަށް އިއޮފް ފިނޭންސާ
އެސްޓީއޯގެ އި އަނގާފައިނ ވާކަމާ ށްއެސްޓީއޯއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން އެްމއޯޔޫގެ އަނެއް ދެ ފަރާތަ އެހެންނަމަވެސް

މަޖެންސީ ސްޓޮކް އެ ންތްަކން ފާހަގަކ ރަމެވެ. މިހެންވ މ ެގ ސަބަބ ލިޔެކިޔ ންތަކ ންވެސް މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެްނނެ
ހ ރަސް އެޅީފައިވާކަން ކަށް މ ވައްސަސާތަ ދެ އެމްއޯޔޫގައި ބައިވެރިވާ އަނެއް މ ގައިގޮތެއް ނިންމ ގާއިމ ކ ރ މަށް ދޫކ ރި ފައިސާއާ މެދ  

 ކ ރަމެވެ.ފާހަގަ

 ރ ން ކ  ކާޑ ގަތ މަށް ޚަރަދ   ،މިލިޔަން ރ ފިޔާ  33.06ފައިސާއިން  ކޮށްފައިވާ ސްޓޮކް ގާއިމ ކ ރ މަށް ދޫ މަރޖެންސީ އި )ށ(  

 84.06ސަރ ކާރ ން އެސްޓީއޯއަށް ދޫކ ރި އިމަރޖެންސީ ރިޒާވް ސްޓޮކެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް އެސްޓީއޯއިން މަޢ ލޫމާތ  ދިންގޮތ ގައި 
އާންމ   ފ ނިންކ ން އެއެގޮތ ން  ކާޑ ގެ ބާވަތްތައް ގަތ މަށެވެ. އިވަނީރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްފަ މިލިޔަން 33.06ރ ފިޔާގެ ތެރެއިން  މިލިޔަން

އެ ކ ންފ ނިން އާންމ ކޮށް ފައިސާ ދައްކާ  ،ގެ ބާވަތްތައް ގެންނަނީ ފަހ ން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށްކަމ ގައި ވީނަމަވެސްގޮތެއްގައި ކާޑ 
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އަދި  .ނެކަމަށެވެވާ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްފައި މިލިޔަން 33.06ތްތައް ގެނައ މަށް ވަމ އްދަތަށްވ ރެ އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކާޑ ގެ ބާ
ގެ ދ ވަސްވަރ  ކާޑ ގެ ބާވްތަތަްއ  19-އާންމ ކޮށް ފައިސާ ދައްކާ މ އްދަަތށްވ ރެ އަވަހަށް ސަޕްލަޔަރ ންނަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކޮވިޑް

ތ  އެއްބަސްވެ މ ކޮށް ކާޑ ގެ ބާވަތްތައް ގެންަނނީ ތަކެތީގެ އަދަދާއި އަގ  އަދި ޕޭމަންޓް ޓާރމްސް އާއި މ އްދަންގެންނަން ޖެހ ީނ، އާ
ންޑް ސަޕްލަޔަރ ންނާ އެކީ ހެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށ ން ކަމަށްވީަނމަވެސް، މި މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ކާޑ ގެ ބާވަތްތަކަށް އައި ޑިމާ

މީގެއިތ ރ ން  .ކަމަށެވެއިތ ރ ވ މާ ގ ޅިގެން އެ ކޮންޓްރެކްޓް ގެ ބޭރ ން އެމަރޖެންސީކޮށް ކާޑ ގެ ބާވަތްތައް ގެންނަން ޖެހ ާމ ގ ޅިގެން
މަސް ދ ވަހ ގެ ކާޑ  ސްޓޮކެއް ގެނައ މަށްޓަކައި އެއް ހަފްާތތެރޭގައި  10 އިތ ރ ވި ޑިމާންޑާއި ގ ޅިގެން އާއި ގ ޅިގެން 19-ކޮވިޑް

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2020މާރިޗ   30މިލިޔަން ރ ފިޔާ ހޯދ މަށް އެސްޓީއޯގެ ފަރާތ ން  42ސަޕްލަޔަރ ންނަށް ދިނ މަށް ބޭނ ްނވާ 
  ވެއެވެ.ފިނޭންސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނ ވާަފއި

ކ ރެވ ނެވެ. އަދި ކާޑ ގެ ބާވަތްތައް ގަތ މަށް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން އެ ކ ންފ ންޏަށް ފައިސާ ދީފައިނ ވާކަން ފާހަގަނަމަވެސް، 
ސްޓޮކް  ރޖެންސީއިމަެއސްޓީއޯއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީއެްމއޯޔޫގައި  އިމަރޖެންސީ ރިޒާވް ސްޓޮކެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް ހަދާފައިވާ

އެޫނން  ށްކަމަށާ، ގަތ މަގާއިމ ކ ރ މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބޭނ ން ކ ރެވޭނީ އީއޯސީ އިން ކަނޑައަޅާ ތަކެތި ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް
ރ ފިޔާ  މިލިޔަން 33.06މަށް ގެަނއ ތްތައް ވަ. ކާޑ ގެ ބާކަމަށެވެގޮތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނީ އެމްއޯޔޫއަށް ލިޔ މ ން ގެނެވޭ އެޑެންޑަމްއަކ ން

މީގެ އިތ ރ ން . ނެވެރެވ ޚަރަދ ކ ރ މަށް، މިފަދަ އެޑެންޑަމް އެއް ގާއިމ ކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔ މ ން ފެންނަންނެތްކަން ފާހަގަކ 
އް ގަތ މަށް އެސްޓީއޯއަށް ެއ އޮތޯރިީޓގެ ފަރާތ ން ކާޑ ގެ ބާވަތްތަކ ެގ ސްޓޮކެ ،ަމއ ލޫމާތ  ދީފައިވަނީއެންޑީއެމްއޭއިން މި އޮފީހަްށ 

ގަިއ (ންއީއޯސީއެއޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ) އިމަރޖެންސީޭނޝަނަލް ނ ވަނީ  ށްފައިދޫކޮފައިސާ  ،ދޫކޮށްފައި ނ ވާނޭކަމަށާއި ފައިސާ 
ންކަން ނެ ކަމ ގެ ޔަގީއެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި ކާޑ ގެ ބާވަތްތައް ޯފރ ކޮށްދެވޭ ،އޭރ  ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި

  އެސްޓީއޯއިން ދީފައިވާތީކަމަށެވެ.

ޓޮކްގެ ގޮތ ގައި ސްކަމ ން، އިމަރޖެންސީ ކޮށްފައިވާ ތަކެތިޒް އިއެސްޓީއޯއިން ގެންނަ ކާޑ ގެ ާބވަތްތަކަކީ ސަރ ކާރ ން ސަބްސިޑަ
 އެކަން އެންޑީއެމްއޭ އަށާއި ކާޑ ގެ ބާވަްތތައް ގެނައ މަށް ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ކ ރިން އިންކަނޑައަޅާފައިވާ ތަކެތި ގެނައ މަށް ދޫކ ރި ފައިސާ
ންވާ އިމަޖެންސީ ރިޒާވް ފަންޑ  ދޫކ ރި ފަރާތ ން ގާއިމ ކ ރަން ބޭނ ހޯދާފައި ނ ވ މ ން،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އަންގައި ހ އްދަ

މިކަންކަން ، ޖެހިކެތި ހޯދ މަށް ހ ރަސްއެޅި، އިތ ރ  ފައިސާ ހޯދަންސްޓޮކަށް ބޭނ ންވާ ހާލަތ ގައި އެ ބޭނ ންވާ އަދަދަށް ތަ
 މ ގައި ދަތިތަކާ ކ ރިމަތިވާނެކަމ ގައި ދެކެމެވެ.ވިލަރެސްކ ރ 
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 ބައި  ވަނަ ދެ (2)
އާއި  އަދި ކޮންސިއ މަބަލްސް  ޓް މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަން އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ހޯދި އާއި ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް 

 ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނ ންވެގެން ހޯދި މ ދަލާއި ތެކެއްޗާ ގ ޅޭ 

 

ލް ހެލްތ  ރިކ އަރމަންޓް ލިސްޓަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓާއި ނައާ ގ ޅިގެން ނެޝ19ަ-ކޮވިޑް ،މިބައިގައި ބަލާލާފައިވާނީ
ސްޓާރ ނެޝަނަލް ޑިޒާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، އަދި ގައި އެސްޓީއޯ، 2020އޭޕްރީލް  16ކޮންސިއ މަބަލްސް ހޯދ މަށް 

 ،މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކަށާ ،އިދެމެދ  ާގއިމ  ކ ރެވ ނ  އެއްބަސްވ މ ގައި ވާ ގޮތަށް ޢަމަލ  ކޮށްފައިވާ މިންަވރަށާ އާމެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ކެތި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭބިދޭސީން ބޭތިއްބ ަމށް ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނ ންވާ މ ދަލާއި ތަ

ތަކާ އެއްގޮތަށް ހޯދައި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ގައިޑ ލައިންއޯޑަރ ކ ރ މ ން، އެ ތަކެތި 
 އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ އާ ގ ޅިގެން ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަކ ނ19ް-އަދި މީގެއިތ ރ ން ކޮވިޑް ޢަމަލ ކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

 ލާފައިވާނެއެވެ.ބަ ތަކެތި ހޯދ މ ގައި އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ގައިޑ ލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންޭދތޯ

އިކ އިޕްމަންޓާއި ކޮންސިއ މަބަލްސް ލް ހެލްތ  ރިކ އަރމަންްޓ ލިސްޓަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް ނައާ ގ ޅިގެން ނެޝ19ަ-މިގޮތ ން ކޮވިޑް
ދަލާއި ތަެކތި ބިދޭސީން ބޭތިއްބ ަމްށ ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ފެސިލިޓީަތކަށް ބޭނ ްނވާ މ  ،މެޑިކަލް ފެސިލިީޓތަކަށާ އި،ހޯދ މަށާ

ޕްރޮކިއ މަންޓ   އޯގެމައިގަނޑ ގޮތެްއގައި އެސްޓީގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ަކންތައް ފިޔަވައި  2.1ިމ ރިޕޯޓ ގެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި،
 ދައ ލަތ ގެ އާ ގ ޅިގެނ19ް-އަދި މީގެއިތ ރ ން ކޮވިޑްޕޮލިސީތަކާ ގައިޑ ލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިވާަކން ފާހަަގކ ރެވ ނެވެ. 

ގައި  2.2ޕޯޓ ގެ މ އައްސަސާތަކ ން އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތި އެ މ އައްސަސާތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި، މި ރި
ކިއ މަންޓ  ޕޮލިސީތަކާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައް ފިޔަަވއި އެސްޓީއޯއިން މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ޢަމަލ ކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮ

 ގައިޑ ލައިންތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ާފހަގަކ ރެވ ނެވެ.

ސާރވިސް އެއްބަސްވ ން އާފްޓަރސޭލްސް  ޓީ އާއި އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ގަނެފައިވާ ބައެއް މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓްތަކަށް ވޮރަން .2.1
 ހަދާފައި ނ ވ ން 

ރެޭވ މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓަކީ އަގ  ބޮޑ  އަދި އިކ އިޕްމަންޓްތައް އ ފައްދާ ފަރާތ ން ނ ަވތަ ހ އްދަ ދޭ ަފރާތަކ ން މެނ ވީ މަރާމާތ  ނ ކ 
ރާތ ން ނ ވަތަ އ ފައްދާ ފަރާތް ހ އްދަ ދޭ ފަރާތްތަކ ން ހޯދ މަކީ ތަކެއްޗަށް ވ މ ން، މިފަދަ އިކ އިޕްމަންޓްތައް އެތަކެތި އ ފައްދާ ފަ 

ށް ބައިނަލްއަޤ ވާމީ ގޮތ ން ޢަމަލ ކ ރާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއެވެ. އެހެންކަމ ން މިފަދަ އިކ އިޕްމަންޓް ހޯދ މ ގައި އެ އިކ އިޕްމަންޓްތަކަ
މ ކަމެއް ކަމަށް މި އޮފީހ ން ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ. ނަމަވެސް ންހިއާފްޓަރސޭލްސް ސަރވިސް ފޯރ ކޮށްދީ ވޮރަންޓީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ މަކީ މ 

އައިޓަމެއް ގަނެފައިވަނީ އެ ަތކެތި ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތާއެކ   2އައިޓަމެއް ބެިލބެލ މ ން  9އ ޞޫލ ން އޮޑިޓ ގައި ސާމްޕްލިންގ 
ޑޮލަރ  އަދި  (ހަތަރ ސަތޭކަ ަފންސާސް ހަތަރ ހާސް) 454,000 ވޮރަންޓީ އެއްބަސްވ މެއް ގާއިމ ނ ކޮށްކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ. އެގޮތ ން

ރ ފިޔާގެ މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓް އެސްޓީއޯއިން  )ދެމިލިޔަން އެްއސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް ދ އިސައްތަ ވިހި( 2,152,220
ކ ރެވ ނެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ގަނެފައިވަނީ އެ ތަކެތި ފޯރ ކޮްށދީފައިވާ ފަރާތާއެކ  ވޮރަންޓީ ެއއްބަސްވ މެއް ގާއިމ ނ ކޮށްކަން ފާހަގަ

 )ދެމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް ދ އިސައްތަ ވިހި( 2,152,220އަދި ޑޮލަރ   (ސްސަތޭކަ ސާޅީސް ހާސްފަ) 540,000
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ގަނެފައިވަނީ އެ ތަކެތި ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާާތއެކ  އާފްޓަރސޭލް ސަރވިސް  ރ ފިޔާގެ މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓް އެސްޓީއޯއިން
އެއްބަސްވ މެއް ގާއިމ ނ ކޮށްކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މެޑިކަލް އިކ އިޕްމަންޓް މަރާމާތ ކޮށް ސަރވިސް 

 ބައެއް ގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާނެކަމާއި،އެތަކެތި ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކ ން ތަމްރީން ޕްރޮ ،ކ ރ މަށް އެސްޓީއޯގެ އިންޖިނިއަރ ންނަށް
ނަމަވެސް،  ފައިވީށްދޭކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައ ލޫމާތ ދީއިކ އިޕްމަންޓަށް ރިމޯޓްކޮށް އެތަކެތި ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތ ން ސަރވިސް ފޯރ ކޮ

ކަމ ގެ ލިޔެކިއ މެއް އަދި ހިންގާފައިވާތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  ނަށް އެސްޓީއޯގެ އިންޖިނިއަރ ންފަރާތ ްނ ތަކެތި ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ 
 އިޕްމަންޓްތަކަށް ރިމޯޓްކޮށް ސަރވިސް ފޯރ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެތަކެތި ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތާއެކ  ވެފައިވާ އެއްބަސްވ މެއް އޮޑިޓަށް އިކ 

ލިބިފައިނ ވެއެވެ. މި ގޮަތށް އާްފޓަރސޭލް ސަރވިސް އެއްބަސްވ ންތައް ގާއިމ ނ ކޮށް ހޯދާ އިކ ިއޕްމަންޓްތައް ސަރ ކާރ ގެ އެކިއެކި 
ސާތަކަށް ލިބޭފަހ ން އިކ އިޕްމަންޓްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަަލތައް ހައްލ ކ ރަން ދަިތތަކާ ކ ރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަަމށް މި އޮފީހ ްނ މ އައްސަ
 ދެކެމެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދެ މ ޢާމަލާތެއްގައި އެސްޓީއޯއިން ފައިނޭންޝަން އިންސްޓިޓިއ ޝަންއެއް ގެ ރޯލ  އަދާކޮށްފައިވ ން  .2.2

މެރާ ހަރ ކ ރ މަށް ތަކ ގައި ތަރަމލް އިމޭޖް ކެވައިގެބަނދަރ ާވމީ އަޤްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލް މިނިސް
 ފައިނޭންޝަލް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއާއި ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ގިއަރ ގަތ މަށް ހިންގާފައިވާ މ ޢާމަލާތ ަގއި އެސްޓީއޯއިން

 އަދާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. އިންސްޓިއ ޝަންއެއްގެ ރޯލ 

 ބިދޭސީ ކ ންފ ންޏަކާމިގޮތ ން ތަރމަލް އިމޭޖް ކެމެރާ ހަރ ކ ރ މަށް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއ ގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތ ން 
އެިދ  ށްއެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތަ ގައިދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ ދައްކައިދިނ މަށް އެސްޓީއޯ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލ  ކ ރ މަށްފަހ  އެ
ގައި ފޮނ ވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެ ސިޓީ ފޮނ ވާފައިވަނީ  2020ފެބްރ އަރީ  02މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން 

ދައްކާ  ށްރާތަމަޝްވަރާކ ރ މަށް ފަހ ކަމަށާއި، އެސްޓީއޯއިން އެފަ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެސްޓީއޯ
ވަނީ ތަރމަލް އިމޭޖް ކެމެރާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭފަރާތަށް  ފައިސާ އަނބ ރާ އެކ ންފ ންޏައް ދައްކާނެކަމަށެވެ. މިގޮތ ން، ެއސްޓީއޯއިން

)އެއްސަތޭކަ ވިހިހާސް(  120,000ސަޕްލައި ކ ރ މާއި، ހަރ ކ ރ މާއި، ޓްރެއިނިންގް އަދި ޮކންސަލްަޓންސީ މަސައްކަތަށް ޖ މްލަ 
ގައި އެސްޓީއޯއަށް ފޮނ ވާފައިވާ  2020މާރޗް  16މީގެ އިތ ރ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން  ޑޮލަރ  ދައްކާފައެވެ.އެމެރިކާ 

ފް ރޮންޓް ލައިން ވޯކަރސް އަށް ބޭނ ންވާ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ގިއަރ ގަތ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ށްސީޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތަ
)ތިންސަތޭކަ ައށްޑިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް( އެމެރިކާ  380,850ޓޫރިޒަމްއިން ހަދާފައިވާ އެއްަބސްވ މަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ދައްކާފައިވަނީ އެސްޓީއޯއިންނެވެ. މި ސިޓީ ގައިވެސް އެސްޓީއޯއިން ސަޕްލަޔަރަށް ދައްކާ ފައިސާ އަލ ން އަނބ ރާ  ވެސްޑޮލަރ 
ނާއި ންފަރާތ  ވިއްކާ  އި ތަރމަލް އިމޭޖް ކެމެރާއަދި މި ދެ ސިޓީގަ ންޏަށް ދައްކާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މިނިސްޓްރީން އެ ކ ންފ 

ވޮއިސް ކޮށްފައިވާނީ އެސްޓީއޯއަށް ކަމަށާއި އެއީ މާލީ އިދާރާތަކ ން ފަރާތ ން އިން ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ގިއަރ ވިއްކާ
ގެންދަން ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެސްޓީއޯއިން  ށްމ ޢާމަލާތް ފަސޭހަކަމާެއކ  ކ ރިއަ)ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއ ަޝން( އެ 

 ސަޕްލަޔަރ ންނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބ ރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އެކ ންފ ންޏަށް މިާހރ ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އެސްޓީއޯގެ 
މި މ ޢާމަލާތ ގައި  ،ބޭނ ންވާ ތަކެތި އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް ގަނެވޭނަމަވެސްޕްރޮކިއ މަންޓ  އ ސޫލ ގެ ތެރެއިން ސަރ ކާރ ން 

  އިވަނީ އެ އ ސޫލާ ހިލާފަށްކަން ފާހަގަކ ރެވ ނެވެ.މަލ ކޮށްފަޢަ
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ރ" ގެ ދަށ ން ސަރ ކާރ ގެ ޖަޗަންޑައިޒިން އައިޓަމްސް ޕްރޮސީމާ-އެސްޓީއޯގެ "ޕްރޮކިއ މަންޓް އޮފް މާޗަންޑައިޒިން އަދި ނޮން
ދި މި އ ސޫލ ގެ ދަށ ން އައިދާރާތަކ ން އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށް އެހެންފަރާތްތަކ ން ތަކެތި ޯހދޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

"ޑައިރެކްޓް  ށްގޮތަސަރ ކާރ ގެ އިދާރާއަކ ން ބޭނ ންވާ ވަކި ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލ ކޮށްގެންވެސް ތަކެތި ހޯދިދާނެއެވެ. މި
 އެސްޓީއޯއަށް ސޫލ ން ތަކެތި ހޯދާނަމަ، އެ އިދާރާއަކ ން ތަކެިތ ގަންނަން ބޭނ ންވާ ފަރާތ ގެ ޯކޓޭޝަން އަކާއެކ ޕަރޗަސް" އ 

ރިކޮށް ތަކެތި ހޯދ މ ެގ ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މަތީގައިވާ މ ޢާމަލާތ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އެސްޓީއޯ މެދ ވެ
ށްފައިވާކަން ސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލ ކޮށް ހަމައެކަނި އެފަރާތަށް ފައިސާދެއްކ މަށް އެ ބަދަލ ގައި އެފަރާތ ން ވަކި

ގަންނަ މ ދަލާއި  މް އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަފާހަގަކ ރެވެއެވެ. ދައ ލަތ ން ފައިސާދެއްކ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމ ން ބޭރ ން، 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަ އިއް ކ ރ މަށް އެ މިނިސްޓްރީގަރަދ ތަޚަ މިފަދަ ،އެސްޓީއޯ މެދ ވެރިކޮށްފައިވަނީ ށް ސާ ދެއްކ މަތަކެއްޗަށް ފައި
 ރަދ ކ ރ މަށް ބެލެވެއެވެ.ތަކ ގެ ބޭރ ން ފަިއސާ ޚަކޮންޓްރޯލްސް
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އިޞްލާޙ  ކ ރަން ލަފާދޭގޮތް . ކ

 އީއޯސީ ންމިކަންނި އެސްޓީއޯއިން ނ ކ ރ މަށް ޚަރަދ  ފައިސާ ދޫކ ރި ކ ރ މަށްމ ގާއި ސްޓޮކް އިމަނެޖންސީ ބަލައި ޙާލަތަށް .1
 ސެންޓަރަށް  ންޓްމެނޭޖެމަ ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް ފިނޭންސާ އޮފް މިނިސްޓްރީ ފަރާތްކަމ ގައިވާ ދެ އަނެއް އެމްއޯޔޫގެ އަށާއި

 މ އައްސަސާތަކާ  ރިގ ޅ ންހ  ކަމާ ،ނެތ މާއެކ  ޙާލަތެއް ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭފަދަ  ސްޓޮކެއް އެފަދަ  މިހާރ  އަދި އެންގ މާއެކ 
.ދަންނަވަމެވެ ށްނިންމ މަ ގޮތެއް މެދ  ފަންޑާއި/ފައިސާ ދޫކ ރި ގާއިމ ކ ރަށް ސްޓޮކް އިމަރޖެންސީ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ 

 ސްޓޮކްގެ  މަރޖެންސީއި ،ތަކެތިކަމަށްވ މ ން ކޮށްފައިވާ ސަބްސިޑައިޒް ސަރ ކާރ ން ބާވަތްތަކަކީ ކާޑ ގެ ގެންނަ އެސްޓީއޯއިން .2
 ގެނައ މަށް ތައްބާވަތް ކާޑ ގެ ރ ފިޔާ މިލިޔަން 33.06 ފައިސާއިން ދޫކ ރި ގެނައ މަށް ތަކެތި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގައި

. ދަންނަވަމެވެ ންމެވ މަށްނި ގޮތެއް މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  ފިނޭންސްއާއެކ  އޮފް މިނިސްޓްރީ ޅިގެންގ  މިކަމާ ،ބޭނ ންކޮްށފައިވާތީ

 ގާއިމ  އެއްބަސްވ ން ފަރާތްތަކާއެކ  ފޯރ ކޮށްދޭ ސަރވިސް އާްފޓަރސޭލްސް އަދި ވޮރަންޓީ ހޯދ މ ގައި  ޓްއިކ އިޕްމަން މެޑިކަލް .3
.ދަންނަވަމެވެ ހޯދ މަށް އިކ އިޕްމަންޓް މެޑިކަލް ކޮށްގެން

 ބޭނ ންވާ ދާރާއަކ ންއި ސަރ ކާރ ގެ  ހޯދ މަށާއި ތަކެތި އެހެންފަރާތްތަކ ން މެދ ވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ އިދާރާތަކ ން ސަރ ކާރ ގެ .4
-ނޮން އަދި ންޑައިޒިންމާޗަ  އޮފް ޕްރޮކިއ މަންޓް" ކ ްނފ ނީގެ ހޯދ މ ގައި ތަކެތި ހަވާލ ކޮށްގެން މަސައްކަތް ފަރާތަކާއި ވަކި

.ދަންނަވަމެވެ ޢަމަލ ކ ރ މަށް ގޮތަށް ގައިވާ" ޕްރޮސީޖަރ އައިޓަމްސް މާޗަންޑައިޒިން
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 ހަސަން ޒިޔާތ 
       އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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