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 ިލިމެޓޑެްގ ަޕރޯފަމްންސ ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް ފަެނަކ ޯކޕަރަޭޝްނ 

 ލާސާ އާއި ނިންމުން ޚު 

 އި ޤަރާރުން މާލެ ފިޔަވަ  2012/5: ކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންބަރު )ފެނަކަ( އަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް .1
ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ  ،ނަރުދަމާއާއި ،ފެނާއި ،ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށް ކަރަންޓާއި  އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައިރާއްޖޭގެދިވެހި

ވަަނ  2012ޖޫން  18ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ،މަތްގެއްލުން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ކުނި ަނއްތާލުމުގެ ޚިދު
ރައްޔިތުންނަށް  %70ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ  މި ދުވަހު އުފައްދަވާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

 ޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުްނދާ ކުންފުންޏެކެވެ.ކަރަން

ނޑައަޅާފައިވާ ކަރަންޓާއިވާއިގަކުންފުނީގެ މަޤްޞަދަކީ ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުންުފނީެގ އަސާސީ  މި .2  ،ދުގައި ކަ
ރަކީ ޚިދުމަތް އްވުސަކުންފުނީގެ ތަ މި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ،ފެނާއި

ނޑައަޅާ ނަމޫނާ ކުންފުންޏަކަށްވުމެވެ. ނޑު ކަ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެންވެސް ބަލައިގަންާނނެ މިންގަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި  ،ލެވިފައިވާނީބަލައިއޮޑިޓްގައި  މި .3
ނޑިތައް ހާސި ނޑުދަ ގެ މާލީ މުާޢމަލާތްތައް ބަލަހަްއޓާފައިވަނީ ހަުރދަނާ އުސޫލަކުންތޯއެވެ. ކުންފުނީލުވާ ގޮތަށްތޯއާއި އަދި ލަ

ނޑު ގޮތެއްގައި   ން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނި  2015ވަނަ އަހަރުން  2013 ލެވިފައިވާނީބަލައިމި އޮޑިޓްގައި މައިގަ
މަހުެގ  ބަރުންވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެ 2016ބައެއް ބަިއަތކުގެ ޒާތުން  ،ނަމަވެސް ންގޮސްފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.ގެކުރިޔަށް 

 ލެވިފައިވާނެއެވެ.ަބލައިކަންތައްތަކަށް ނިޔަލަށް ބައެއް 

 ލާސާ ޚު ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ 

 އަދި ލަނޑުދަނޑިތަށް ހާސިލުވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި 
 ގޮތަށްތޯ ބެލުން 

ަސރުކާރުން ކުންފުންޏާ ކުންފުނީގައި މަޝްރޫޢުތައް ރާަވއި ހިންގުމުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން  .4
 ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަވާލުކުރަމުން ދިއުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ސަބްހަވާލުކުރާ މަޝްރޫޢުތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ 

 ދިއުން. ނުނިމި ދިގުލަިއގެންދައުލަތަށް ޚަރަދު ބޮޑުވެ މަޝްރޫޢުތައް މުއްދަތަށް 

މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ނުވަ މަޝްރޫޢު  16އަށް ހިންގި  2016އިން  2013ގެ ޔޫޓިލިޓީ ސަރވިސް ޑިވިޜަނުން ކުންފުނީ .5
މަޝްރޫއެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  އްނުވާކަމާއި ުނނިމިވާ ދޭނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީަޚށް ނިންމާލެވިފައި 
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އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކަމާބެހޭ  ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް ދަްނނަވާފައިނުވުން.
 މިނިސްޓްރީތަކުން ހުއްދަ ދީފައިާވކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތުން.

ރެވިފައި ޔޫޓިލިޓީސް ސަރވިސް ޑިވިޜަނުން ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުކުންފުނީގެ  .6
ޔަވައި އެހެން ފިރަށްަތއް ބައެއް   ސިޓީގެއައްޑޫ ،ތައް ދުވަުހން ދުަވހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލޮގް  ނުވުން. މިގޮުތން

ހުޅުދޫ،  އައްޑޫ ސިޓީ ޓް ރިޕޯ ގެހުސްދުވަހަފްތާ ނުވަތަ މަ ،ކަމާއިރަށްތަކުގައި ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތައްޔާރުނުކުރާ
 ފީހުގެ އިސްވެރިންއޮ މައި ނ.މަނަދޫ އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކުރަމުން ނުދިޔުން. އަދި 

 ކޮށްފައިނުވުން.ރިޕޯޓް ތައްޔާރު  އިންސްޕެކްޝަންކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށްފަހު ބައެއް މޮނިޓަރތައް މަޝްރޫޢު

ރޫޢުއާއި، ލ.  ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ ހަތަރު މަޝްރޫޢު އަދި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްއައްޑޫ ސިޓީގައި .7
 ފިޔަވަޅެއް  ފައިނުވާއިރުމުއްދަތަށް ނިމިމަޝްރޫޢު ދޭއް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް 

އިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ންކުރެވޭ މިންވަރަށް އޮޑިޓް އެވިޑެންސް ލިބިފައިނުވާތީ އަޅާފަގީއަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަްނ ޔަ
 ނުވުން.އިފަވެނަތީޖާތައް ބެލޭޮގތް

ގެ މަޝްރޫޢުތައް ގާއިމުކުރުމުކުންފުނިން ލ. މާމެންދޫ، ތ. ަމޑިފުށި އަދި ތ. ބުރުނީގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ނަރުދަމާ  .8
އަދަދަކަށްވީ  ވުރެ ބޮޑު އަށް 1ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު އަގަކީ މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަގުގެ %ސަބް

 .ހޯދާފައިނުުވންމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ރިއިރުކޮންޓްރެކްޓް ކުސަބްނަމަވެސް 

މަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނު އިޢުލާނުގައި 151/1/2012/3(IUL)ގެ ނަންބަރު: ޓީމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރި .9
 ަބއެއް އަތޮޅުތަކުން އެ ޮގފިތަކަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ކުންފުނިންފާސްކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 އަތޮޅު، ގއ. ހއ. އަތޮޅު، ށ. ގައިވަަނ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 2015އެގޮތުން  ރޭޓުތައް ބޭުނންކޮށްފައިނުުވން.
ެނވުނު އިޢުލާނުގައިާވ ގެ ކަރަންޓު ފީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެދެންސިޓީ ގައްދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ
 އަގުތަކާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވުން.

މްވެފައިނެތުން. މިގޮތުްނ ފިތަކުގައި ޑީސަލް ރައްކާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ރައްކާތެރި ނިޒާމެއްގާއިކުންފުނީގެ ބައެއް ގޮ .10
  އެކަށީގެންވާނުރާނާ ޓަރުގެ އެންޑިއުރޭންޓް ބުރޭންޑުގެ ހަމުގައި ޑީސަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަނީ ވަށާފާރު ލީ 5000
 ދޮރުމަތީގައި ޑީސަލް ފީފާތައް ބަހައްޓާފައިހުރުން.ނުކޮށްކަމާއި އިންޖީުނގޭގެ ހިޔާ ގޮތަކަށް

ނޑިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުންފުނީގެ ގޮފިތަކު .11 ކުރާނެ ހަރުދަނާ ޢުސޫލެއް ގައި ދެމުންެގްނދާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެނުގެ ޚިދުަމތް މެދުކެ
ރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ( އެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަ ކުރަުމްނ މަލުނުވަތަ ސްޓޭންޑަ

 ގެ އޮފީސް ނުވަތަލުކުރުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ޚިދުމަތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްކަރަންޓު ނަމަވެސްގޮސްފައިނުވުން. 
 ން.ދިއުމުން ސަރަޙައްދީ އޮފީސް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުން ހަރަކާތްތެރިވަ 

ޖް ޓޭންކުތަކުގެ ޕްލާންޓުތަކާއި ސްޓޯރޭ އޮސްމޯސިސް )އާރު.އޯ(ރިވަރސް  ގާއިމުޮކށްފައިހުރި ކުންފުނީގެ ގޮފިތަކުގައި .12
ކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި ފަންނީ ގާބިލުކަން އެރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނެންސްގެ މަސައްކަތް

 ެމއިންޓެއިންކޮށް ަބލަހައްޓާފައިނުުވން. ގަވާއިދުން ގާއިމްވެފައިނެތުމާއި

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


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

       3 ގެ  34 ޙާފުޞަ  

 105އަށް ވަނަ ދުވަހާ ހަމަ 13ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު  2015ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން  2014ކުންފުނިން  .13
 މުވައްޒަފުން އިޢުލާން ކުރުމަކާއި ނުލައި ނަގާފައިވުން.

 ގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓާފައި ވަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުންތޯ ބެލުން ކުންފުނީ 

ނޑައަޅައި އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓު ހޯދުމާިއ ލިބިގަތުމުގައި ހަަމތަކާއި އުޫޞލުތަކުންފުނީގައި ސަބްސިޑީ ނުވަތަ  .14 އް ކަ
 ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން . އަދި ކުންފުނީގެ ލިބެންެޖހޭފައިސާގެންއެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާފައިނުވު

ހާްސ  ނުވަދިހަ ދުއިސައްތަތިން މިލިއަން  )އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސ143,290,702ް  ގެ ނިޔަލަށް، 2016ބަރު އޮކްޓޫ
 ނުވަ  ސްތިރީ ސަތޭކަ )ތޭރަ މިލިއަން ހަތަރު 13,439,277ހަތް ސަތޭކަ ދޭއް( ރުފިޔާ ނުލިބިވުން. މީގެ ތެރެއިން 

 ަލސްވެފައިވުން. ހުށަހަޅައި ހޯދުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ މުއްދަތަކަށް ށްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތެއް( ރުފިޔާއަ

އް ސަތޭކަ )އެ 113,691,409ގެ ނިޔަލަށް  2017ފުނިން ފޯރުޮކށްދީފައިވާ ކަަރންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ޑިސެްނބަރު ކުން .15
 ތޭރަ މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވައެއް( ރުފިޔާ ލިބިފައި ނުވުން. 

ންވާ ނިސްބަތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު އެދެވިގެކުންފުނި އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެިށގެން ހިނގާދިޔަ ތިން އަހަރުގައި  .16
ވުރެ ޚަރަދުތައް ހަރުދަނާވަމުން ގޮސްފައިނުވާކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވުން. މިގޮތުްނ ކުންފުންޏަށް ިލބޭ އާމްދަީނއަށް

ައހަރެއް އިތުރުވަމުން  ރެއިންވެްނޓަރީ ހިފެހެްއިޓފައިވާ މުއްދަތު އަހަރަކަށްވު އިތުރުވުމާއި، ކުންފުންޏަށް ފައިާދނުވުމާއި،
 ިރކަން ފާހަގަވުން.ހުދިއުމާއި، ރައުސްމާލުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު 

ކުންުފނީގެ އް ނެތުމުން، ކުންފުނީގެ ބޮޑުބައެއް އެކި އަތޮޅުތަކަށް ބެހިފައިވާތީ މަރުކަޒީ ވިއުގައަކުން ގުޅިފައިވާ ސިސްޓަމެ .17
 މައި ހާލަތްތަކުގައި ތަނަކަށް ލިބޭފަިއސާއާއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލުތައް ހޯދަންޖެހޭ  ތަކުން އެފިގޮ

ންނަ ފައިސާގެ ރިޕޯޓު، ރަށްރަށުގެ ސިސްޓަމުން ނެގޭ ރިޕޯޓުތައް ކަމަށްވާ ބަލައިގަ . އަދިންނެތު އޮފީހުން ވަގުތުން ބެެލން 
ން މެނުއަލްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އަންގައިޭދ ރިޕޯޓުތައް މައި އޮފީހަށް ފޮނުވުމު ސޭލްސް ރިޕޯޓު އަދި ކަރަންޓު

 ން.ޖެހު ގައި ރެކޯޑުކުރަންސިސްޓަމުއަލުން 

ނޑައެޅިފައި ނެތުމާއި ރަނގަޅު އި ކުންފުނީގެ .18 ންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއޓޭނެ ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ކަ
މާއި ައދި އޮޑިޓުކުރުމަށްފަހު ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނަާގެލވިފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވުފައި ނެތުން. މިޮގތުން ނިޒާމެއް ގާއިމްވެ

ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އި ރެގަޚަރަދުތައް ސިސްޓަމުއަދި އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ފަހުން ފެނިފައިނުުވން. 
ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް   .ވުންނުނޫންކަމާއި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީ ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައި ކަ

އި މިގޮތުްނ މާން ލިބިފަިއނުވުކުންފުނިބައިވޯޓަރ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމެއް  .19
ރޑް އިންކަމް )ފަސްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ( ގެ  372,649,692 ފައިވާ ގޮތުގައި ހިމަނާކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ޑިފާ

ކީ ސަދަރން އަދޭއް( ރުފިޔާ  ނުވަ ާހސް ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ިމލިއަން ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް )ތިން ސަތޭކަ ަހތްދިހަ
ސަރުކާރުްނ  ،ގައި އެގްރިމަންޓްކޮށް 2011ޖަނަވަރީ  21ބައިވޯަޓރ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް  ،ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑަށް

އަށް ގޮސްފައިވާ މި މަޝްރޫޢު ކުރި، އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާކަމަށް ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދިންނަމަވެސް
 ން ިލބޭގޮތްނުުވން.ކުންފުނިމިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް 
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 އިރު ނެރެވުނު ނަތީޖާއާމެދު ދެކޭގޮތް ބަލައި ނިންމުން އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދާ އަޅާ 

މަޝްރޫޢުތައް ބުން ވުމުގެ ސަބަވެމުން ގޮސްފައިނުތަްއ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކުރެޢުންގާ މަޝްރޫކުންފުނިން ހި .20
ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމާލެވިފައި  މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް  . އަދި ލަސްވަމުންދާނުވާަކން ފާހަަގކުރެވުނެވެނިންމަން ކަ

ންވުމުން ކުންފުނި ނުވެއެވެ. މިހެ  ޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިފިޔަވަޅުތަކެއް އަނިންމުމަށްޓަކައި އެކަށީެގންވާ 
ނޑު މަ ދުމަތްތައް ޚިައސާސީ ދު ކަމަށްވާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރޮކޮށްދޭންޖެހޭ ބައެއް ޞަޤްއުފެއްދުމުގެ މައިގަ

ގައި ވަނީނަމަ އް ލަސްވަމުންާދ ކަމުޢުތަމަޝްރޫ ައދިފޯރުކޮށްނުދެވި ލަސްވަމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
މި ކަންކަން  ުކރެވެއެވެ.ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަަދށްވުރެ އިުތރަށް ޚަރަދުވެގެން ދިއުމުގެ ފުުރޞަތު އޮންާނނެކަންވެސް ފާހަގަ

ނޑު ސަބަބަކީ ކުންފުނީގައި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ ވަސީލަތް އިމުވެފައި ގާތައް މެދުވެރިވުމަށް ދިމާވާ މައިގަ
ފަދަ މަޝްރޫޢުތަްއ  މިއަދިމަޝްރޫޢުތައް ކުންފުންޏަށް ދެމުންގެންިދއުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސަރުކާރުގެ  ،ނުވާހިނދު

ރަދު ބޮޑުވެ މަޝްރޫޢުތައް ޚަކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ދާތީ ދައުލަތަށް ސަބްްނވަނަ ފަރާތަކަށް ވާ ގޮތަށް ތިކުންފުންޏަށް ފައިދާ
 ނުނިމި ދިގުލައިެދން ގޮސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.މުއްދަތަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ .21 ނަގަމުން  ގޮފިތަކެއްގައި ކަ
އަދި ކުންފުނިްނ ެނވެ. ރެވުގޮސްފައިނުވުމުން ކުންފުންޏަށް ިލބެންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަުދން އާްމދަނީ ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކު

ލިބެމުން ނުދާީތ  އާމްދަނީއެއްނުވަތަ އެއްވެސް ދެމުންގެންދާ އެހެނިެހން ޚިދުމަތްތަކުން ކުންފުންޏަށް އެކަށީގެންާވ 
 ދުމަތްތަކާއި ސަބްސިޑީ/ޚިމިފަދަ ހާލަތެއްގައި ކުންފުނި ހިންގަން ޖެހޭއިރުގައި ޚަރަދުތައް ފޫނުބެދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ަވމުންދާތީ ކުންުފނީެގ އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަިއސާ ނުލިބި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަ
ދި މި ކަންކަމުގެ އަޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރުގައި ވަނަ އަހަ 2015ކުންފުނި އުފެދުުނ ފަހުން ފައިދާވެފައިވަނީ އަހަރު ަވނަ  2012ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
ފިޔަވަޅުތަކެއް  މިހެންވުމުން ުކންފުނީގެ ާމީލ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަްށ ހަުރދަނާ އެކަނިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ރިަމތިވުމަކީ އެކަށީގެންާވ ގައި ދަތިތަކާ ކުނާޅާކަމުގައި ވަނީނަމަ ކުރިމަގުގައި ކުންފުނީގެ ހަރަކާްތތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމު
 ކަމެއްކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

މާލީ އަދި އެހެނިހެން  ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގަމުންދާއިރުގައި އެ ގޮފިތަކުގެ .22
ން ފޮނުވާ ރިޕޯޓުތައް ްނ ލިބެން ުނހުންނާތީއާއި ޮގފިތަކު މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒީ މައި އޮފީހަްށ ބޭނުންވާ ިހނދުގައި ފަސޭހައި

ވަމުންދާކަން މައި އޮފީހުގެ ސިސްޓަމުގައި އަލުން ރެކޯޑުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ތަކުރާރުވެ ލަސް
ަފށާފަިއވާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ންއަލަށް ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުންކުރަމިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 އި ެބލެވެއެވެ.ސަބަބުން މަސައްކަތްތަކާއި މަޢުޫލމާތު ބެލެހެއްުޓން ހަލުވިވެ އިތުަރށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެކަމުގަ

 ތް އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދޭ ގޮ 

ހަާވލުކޮށްގެން ކުރިއަްށ ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކަމަށް އެކަށޭނެ އަިދ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައިވާ ކުންފުނިތަާކ  .23
އަިދ ކުންފުނީގައި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައިވާ މިންވަރުން މަޝްރޫޢުތަކާ ހަވާލުވުމަށާިއ  ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޝްރޫޢު ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތުގައި މުޅި މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
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       5 ގެ  34 ޙާފުޞަ  

 ދޫކުރުމަށް  ފަރާތަކަށް ތިންަވނަ  އުސޫލުން  ަސބްކޮންޓްރެކްޓް ބީލަމުގެ އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ހަރުދަނާ
 .ދަންނަވަމެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުނިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް .24 އްސައި ންތިޒާމް ހަމަޖަމޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ އި  އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ކަ
އްގޮަތށް މޮނިޓަރ ކުރުމުެގ އަދި އެ އުޞޫުލތަކާ އެ ހޭ ލޮގްތަކާއި ިރޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކުރުމަށާއިތައްޔާރު ކުރަންޖެ

ނޑައެޅި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފައިވާ ތާރީޚަށް މީގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުތައް ކަ
ކަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަޝްރޫޢުތަ ދިއުމަށާއި ނިންމާނުލެވޭނެ ނިމޭނެތޯ ކުރިޔާލާ އަންދާޒާކުރަމުން ގެން

އް ގަވާއިދުން އަޅަމުްނ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯުދމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓަރ ޒިންމާދާުރކުރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ
ޔެކިޔުމުން ފެންނާެނ ލާތްތަކާއި ނިންމޭ ނިންމުްނތައް ލިއަދި މި ކަންކަމުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 ގޮތަށް ބެލެހެްއޓުމަށްވެސް ދަންަނވެމެވެ.

ލުން ހަވާލުކުރާއިރު މިނިސްޓްރީތަކުން ކުންފުންޏާ ހަާވލުކުރެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫ .25
 ބަސްވުމުގައިއެއްގޮތަްށ ަހވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަިދ މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުނުވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ އިން  ސްޓްރީގެ ހުއްދަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނަމަ ކަމާބެހޭ މިނި އިތުރުވާ ގޮތަށް އަށްވުރެ ސައްތަ ކަ
 ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ ިތންވަނަ ފަާރތަކާ ހަވާލުނުކުރުމަށް ދަންނަވަެމވެ.

 އެއްގޮތަށް ކުންފުނީެގ އިދާރާތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ .26
ނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ މަ ގޮފިތަކުން އަމަލުކުރާތޯ ބަލަމުްނ ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. ދުން ބިލު ކުރަމުްނ ައދި ކަ

ޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ގެއްލުމާމެދު އަމަލު
 މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ދަންނަވަމެވެ. މި ގޮތުން،  ކުންފުނީގެ ގޮފިތަކުގައި ޑީސަލް ރައްކާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް .27
ންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޑީސަލް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ހަްނ ނުވަތަ ތާނގީ ރަނގަޅަށް ހިޔާކޮށް ހަމައެކަނި ކުންފުނިން ދެމުްނގެ

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުަމްށ ދަންނަވަމެވެ.ޑީސަލް 

ނޑިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކަރަންޓު ނުވަތަ ފެނުގެ ޚިދުމަ ކުންފުނީގެ ގޮފިތަކުގައި ދެމުންގެްނދާ  .28 ލެްއ އުޞޫކުރާނެ ހަރުދަނާ ތް މެދުކެ
ތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުމަްށ ވައި އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭލުވެރިކުރުހު ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން އަނުވަތަ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް 

 ދަންނަވަމެވެ.

ރ އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކުތަކުެގ ރިޕެއަކުންފުނީގެ ގޮފިތަކުގައި ގާއިުމކޮށްފައިހުރި އާރު.އޯ ޕްލާންޓުތަކާއި  .29
ންވާ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނު މެއިންޓެނެންސްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި ފަްނނީ ގާބިލުކަން ގާއިމުކުރުމަށް

 ދި އެއަށްފަހު ހޯދުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި އެ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަ
 ންނަވަމެވެ.ދަކޮށް ެބލެހެއްޓޭެނ އިންތިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ޕްލާންޓުތަކާއި ޓޭންކުތައް ގަވާއިުދން މެއިންޓެއިން
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ދަެވރި އުޞޫލުތަކެއްގެ ވާފެންނަ  ށްފު ކުންފުނި ހިންގުމަށާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭުނންވާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ދެ .30
ނޑައަޅައި އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  ންދިއުމަށް ގެރެކްރޫޓްމަންޓް ސިޔާސަތެއް ކަ

 ދަންނަވަމެވެ.

ނޑައަޅައި އެއާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުަތއް ކަ ހަރުދަނާ ސަބްސިޑީ ނުވަތަ އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުަގއި .31
 143,290,702ލިބިވާ ގެ ނިޔަލަށް ނު 2016ރު ބައޮކްޓޫމެވެ. އަދި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަށް ދަންނަވަ

 މިާހތަނަްށ ނުވަިދހަ ާހސް ހަތް ސަތޭކަ ދޭއް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ދުއިސައްތަތިން ިމލިއަން  )އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސް
  ފުރުޞަތުގައި ހޯދުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.ނުލިބިވާ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަސް

ން ގަވާއިދުން ހޯދަމުން ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަްތތަކަށް ބިލު ކުރެވޭ ފައިސާ ކުންުފނީގެ އުޞޫލުގައި ވާގޮތުގެ މަތި  ކުންފުނިން .32
 ެވސް ދަންނަވަމެވެ.ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ުނލިބިވާ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަށް ހޯދައި ނިންމުމަށް

 ރު ތަސައްވުގެކުްނފުނީ ،އިސް ނަގައިގެން ށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓާއި ބޯޑުންރަނގަޅު ކުރުމަކުންފުނީގެ މާލީ ހާަލތު  .33
ނޑިތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ނޑުދަ އި ތަކާދަނާ އުޞޫލުަހރު މަށް ވާސިލުވުމަށްމި ކަންކަ ،ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމާޒާިއ ލަ

ނޑައަޅައި   އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ.ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ

ގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާއި ކުންފުނީގެ ޮގފިތަކުކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ާމލީ ހިާސބުތައް ެބލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުުރމަށްޓަކައި  .34
ޓޭނެ އިންތިޒާުމ ޚިދުމަތާއި ހިންގުމާބެހޭ ތަފާސްހިސާބުތައް މަރުކަޒީ ވިއުގައަކުން ގުޅިފައިވާ ނިޒާމަކުން ެބެލހެއް

 ންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހަމަޖައްސައި އަމަލުކުރަމުން ގެ

ހަރުދަާނ  ،އްޗަށް ބިނާކޮށްތަކެއްގެ މައެކަށޭނެ އުޞޫލު ޓަކައިލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ .35
ތަާކ އަދި ހިސާބު މަާށއިމުންދޭތޯ ބެލުމި ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަ ،އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް

 ވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ.ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔުކިޔުންތައް ފަހަށް ރައްކާކުރެ
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 ތަޢާރަފު ފުރަތަމަ ބައި: 

ސާފު ފެނާއި،  ކީ ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަމަށްވާ )ފެނަކަ( އަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 1.1
ގައި ދިރިއުޅޭ  ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ަރށްތަކުކަރަންޓް އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ކުންފުނީގެނަރުދަމާ، 

އަދި  .އދ ،.އއ ،.ކގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ކުންފުނީރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުަމްށ އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. 
ތްތަކާއި އަަލްށ ައބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ގޮ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް ނުހިމެެނއެވެ. ކުންފުނިން .ވ

ޏާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޓާ އެންމެ ރަހުމަތްތެރި ގޮތަކަށް، ކުންުފންށް އީޖާދުކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުްނކޮށްގެން، ތިމާވެ
ގެ ަތޞައްވުރަކީ އަސާސީ . ކުންުފނީތު ދެއެވެ ކަމަށް ކުންުފނިން މަޢުލޫމާފައިދާވާނެ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ިދނުމުގެ ރޫހުގައި

އަމާޒަކީ ޒަމާނީ  ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮުތގައި ފޯރުކޮށްދޭ ނަމޫނާ ުކންުފންޏަކަށް ވުމެވެ. އަދި ކުންފުީނގެ
ންފުނީގެ ކުތުގައި ތްތެރި ގޮޓާއި ރަހުމަށްދެމެހެއްޓެނެވި، އިތުބާުރކުރެވޭ، ތިމާވެ ،ވަސީލަތްތަކާއި ފަންނީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި

ނޑު މަށްޓައު ހަލުިވކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއްުކންފުނީގެ މަސައްކަތްތަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  11ކައި މައިގަ
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި  .ލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެޢޫއި ކޮންމެ ޑިވިޜަނެއްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޑިވިޜަނެއް އުފައްދަ

 ބަސްތަކުގެ މާނަެއވެ؛މި ރިޕޯޓުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ ފަންނީ އެ ވަނީ 

 ފަންނީ ބަސްތަކުގެ ާމނަ 1ތާވަލު: 

ބައެއް  ކުންފުނިން ހިންގާ އެކިއެކި މަްޝރޫޢުތައް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުތަކުން  ސަބްކޮންޓްރެކްޓް 
 އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ުކރުން

   

ރޑް އޮޕަރޭޓިންގ   ޕްރޮސީޖަރސްޓޭންޑަ

 

 ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  
 ގައިޑްލައިނެއް

   

 ޖީއެއްފެން ކޮންޓަރމިނޭޓްވާ މާއްދާތަްއ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްޮނލޮ  ރިވަރސް އޮސްމޯސިސް 

   

 ސަބްސިޑީ 

 

ނޑައަޅާފައިވާ   ގުން ކަރަންޓަށް ނަގާ އަމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީްނ ކަ
 ސާކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ަބަދލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދޭ ފައި

   

 އޭޖް އެނަލިސިސް 

 

ލިބި ނުއޭޖް އެނަލިސިސްއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފަިއސާ  
ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތެވެ. މި އޮޑިޓުގައި އޭޖް އެނަލިސިސް ހެދުމަށް 

 ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ އަހަރެވެ.
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 އެކްސްޕެންސް ރޭޝިއޯ 

 

ރެވޭ ކުމި ރޭޝިއޯއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަަކއި  
 އިރު ލިބޭ އާމްދަނީބަލައިހޭދައާ އަޅާ

   

 ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ

 

ބަރޯސާވާ  ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯއަކީ ކުންފުނިން ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް  
ނޑެވެ.   މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ މިންގަ

   

 ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާރޖިން 

 

އެކެވެ. މި ރޭޝިއޯއަކީ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފިޓަބިިލޓީ ދެނެގަތުަމށް ހަދާ ޭރޝިއޯ 
މްދަީނ ޖުމުލަ ފައިދާއިން އާ ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާރޖިން ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރަނީ

 ގެއްލުމަށްފަހު އިންސައްތަ ހޯދަިއގެންނެވެ.

   

 ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާރޖިން

 

އެކެވެ. ގަތުަމށް ހަދާ ޭރޝިއޯމި ރޭޝިއޯއަކީ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފިޓަބިިލޓީ ދެނެ 
 ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާޖިން ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރަނީ ސާފު ފައިދާއިން އާމްދަނީ

 އިންސައްތަ ހޯދަިއގެންނެވެ.ގެއްލުމަށްފަހު 

   

 ރިޓަރން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް

 

އިދާ މި ރޭޝިއޯއިން ދައްކައިދެނީ ކުންފުނީގެ އެސެޓްސް ބޭނުންކޮށްެގން ފަ 
ޕިޓަލް ހޯދާފައިވާ މިންވަރެވެ. މި ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރަނީ ސާފު ފައިދާއިން ކެ

 ނެވެ.އިންސައްތަ ހޯދައިެގންއެމްޕްލޮއިޑް )ނެޓް އެސެޓްސް( ގެއްލުމަށްފަހު 

   

 ކުންފުނީގެ މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތައް ކުންފުނީގެ ރޭޝިއޯއިން މި  އެފިޝިއަންސީ ރޭޝިއޯ
 .ވަޒަންކޮށްދެއެވެ ެހޔޮގޮތުގައިތޯ ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ ހިންގުމަށް

   

 އެސެޓް ޓާރންއޯވަރ

 

މިލްކިއްޔާތު އެސެޓް ޓާރންއޯވަރ އިން ވަޒަންކޮށްދެނީ ކުންފުނީެގ  
. މި މެ ފައިދާބޮޑު ގޮތުގަިއތޯއެވެންބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ކުންފުންަޏށް އެ

ނީގެ ރޭޝިއޯއިން އެނގޭ ގޮތުގައި ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނެރެވޭނަމަ ކުންފު
 ބޭނުންކުރަނީ ހެޔޮޮގތުގައެވެ.މިލްކިއްޔާތު 

   

 އިންވެންޓަރީ ހިފެހެއްިޓފައިވާ މުއްދަތު  އިންވެންޓަރީ ހޯލްޑިންގ ޕީރިއަޑް 
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 ރިސީވަބަލްސް ކަލެކްޝަން ޕީރިއަޑް

 

ންޖެހޭ ރިސީވަބަލްސް ކަލެކްޝަން ޕީރިއަޑުން ދައްކައިދެނީ ކުންފުންޏަށް ލިބެ 
ޝިއޯ މުއްދަތެވެ. މި ރޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި އެވަެރޖްކޮށް ނަގާފައިވާ

ގެ  ކުންފުނީލިބެންޖެހޭ ފައިސާިއންކުރު މުއްދަތުގައި  ހިސާބުކުރަނީ ކުންފުންޏަށް
 ނެވެ.ގުނަކޮށްގެން  އާ 365ނަމަ ބަލައިވަހުން ދު، ގެއްލުމަށްފަހު އާމްދަނީ

   

 ޕޭޔަބަލްސް ޕީރިއަޑް 

 

 ޕޭޔަބަލްސް ޕީރިއަޑުން ދައްކައިދެނީ ކުންފުިނން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ 
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނަގާފައިވާ މުއްދަތެވެ. މި ރޭޝިއޯ 
 ހިސާބުކުރަނީ ކުންފުނިން ކުުރ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން 

ހުން ދުވަ ،ގެއްލުމަށްފަހު ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތާއި ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު 
 އާ ގުނަކޮށްގެްނނެވެ. 365ނަމަ ބަލައި
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 އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 

( INTOSAIމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ) 1.2
( ISSAIސް )އިން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަަނލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން

ނޑައަޅާފައިވަނީ   2015ން އި 2013ފޯރ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަ
މަވެސް، ބައެއް ނަ އިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.ން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފަނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެ

މި  ވިފައިވާނެއެވެ.ލެބަލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބައެއް ކަންތައްތަކަށް  ބަރުންވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެ 2016ބައިތަކުގެ ޒާތުން 
ނޑު މައްޗަށެވެ. އެ  އެއްގެންކުއަރީފް އެދާއިރާއެއް ނުވަތަ ދެ ލައިން އޮ ގޮތެއްގައި ބަލައިލާފައިވާނީ ދެއޮޑިޓުގައި މައިގަ

 ދާއިރާތަކަކީ:

 ިނޑިތަށް ހާސިކުންފުނ ނޑުދަ ުލވާ ގޮތަށްޯތ ން ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮްށދީފައިވަނީ އެންމެ ފައިދާކުރަނިިވ އަދި ލަ
 ބެލުން 

  ްކުންފުނީގެ މާލީ މުޢާމަލާްތތައް ަބލަހައްޓާފައި ވަނީ ހަރުދަނާ އުޫސލަކުންތޯ ބެުލނ 
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އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި އަދި  ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ  ޝަން ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތްތައް ކޯޕަރޭ  ފެނަކަ ބައި:  ދެވަނަ 
 ލަނޑުދަނޑިތަށް ހާސިލުވާ ގޮތަށްތޯ ބެލުން 

ނޑު ތިން ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްެދމުން ދެއެވެ. އެއީ ކަރަންޓާއި، ފެކުންފުނި 2.1 އާއި ނާއި ނަރުދަމާން މައިގަ
މި ށްތަކެއްގައެވެ. ރަވެ. މީގެ ތެރެއިން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ މަދު ތެމެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަކުނި 

ސްފައި ވެއެވެ. ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަކަށް ދެމުްނ ގޮ 2012ޚިދުމަތްތައް 
ލިމިޓެޑް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އާ އެކުހިއްސާ %100ރުގެ ވަނަ އަހަރު ސަރުކާ 2016އެހެންނަމަވެސް، 

 ފައި ވެއެވެ.ްށ ރާވާލުމަހުއްޓާ މުގެ ޚިދުމަތް ދިނުންކުނި މެނޭޖުކުރު އިން ދެމުން ގެންދިޔަފެނަކަދުމާ ގުޅިގެން، އްއުފެ

ނ މި 2.2 މެ ފައިދާކުރަނިވި އަދި އެންނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި ކުންފުނީގެޑު ގޮތެއްގައި ބަލައިފައިވާނީ ބައިގައި މައިގަ
ނޑިތަށް ހާސިލުވާ ނޑުދަ ހާސިލުވެފައިވޭތޯ  ކަންތައްތައް މި ތޯއެވެ.ކުންފުނީގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާފައިވޭ ގޮތަށް ލަ

 ؛ނެއެވެއަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް 

 ިއިދާުކރަނިވި އަދި ފައެންމެ   ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިަވނީ ކުންފުންޏަށްންކުންފުނ
ނޑިތަ ނޑުދަ   ހާސިލުވާ ގޮތަްށތޯ ބެލުން އްލަ

 ިންމެ ފައިދާކުރަނިވި އެ ން ފެނާއި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏަށްކުންފުނ
ނޑިތަށް ހާސިލުވާ ގޮތަށްތޯ ބެުލން  ނޑުދަ  އަދި ލަ

 ިރުކޮށްދެނީ ހަރުދަނާ ނިާޒމެއްގެ ދަށުންތޯ ބެުލން ޚިދުމަތް ފޯ ކުނިނަްއތާލުމުގެން ކުންފުނ 

 ުށުންޯތ  އުސޫލެްއގެ ދަެވއްދުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެްނގޮސްފައި ވަނީ ހަރުދަނާ ނީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންކުންފ
 ބެލުން 

 ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރާ މަޝްރޫއުތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 ހޯދުމާއި، މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމެއްގެ ބޭނުމަކީ، ދައުލަތުގެ ތަންަތނަށް ތަކެތި ގަތުމާއި، ޚިދުމަތް 2.3
ކޮށްގެން ތެދުވެރިކަމާއި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒަން ކުރުވުމުގައި، ހާމަކަންބޮޑު

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވެއެވެ. ން ކަމަށް ދައުލަތުގެ މާއަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރު
މުގެ ބަދަލުގަިއ ގެ އިމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އާންމު ބީލަމަކަށް ދިއުގަވާއިދުނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ 

އިދާވާގޮތަށް ތިންވަަނ ކުންފުންޏަށް މާލީ ފަ ،ކުންފުންޏަށް މަޝްރޫޢުތައް ހަވާުލކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު
ން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުކޮންޓްރެކްޓްގެ އުޞޫލުން ހަވާލުުކރާސަބް ފަރާތަކަށް މި މަޝްރޫޢުތައް 

 ؛ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަާކބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީެއވެ

 

 

 

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


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

12 ގެ  34 ޙާފުޞަ

ކޮްންޓރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައްސަބް: ކުންފުނިން 2ތާވަލު 

މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްރޫޢު 
އެއްބަސްވި އަގު 

ކޮންޓްރެކްޓް ސަބް 
އަގު ކުރެވުނު 

ފައިދާ / 
(ގެއްލުން )

(22,287,759) 57,632,913 35,345,155 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  ސިޓީ  އައްޑޫ 

 7,250,469 23,796,422 31,046,890 ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  ލ. މާމެންދޫ 

 15,851,708 16,664,780 32,516,487 ތ. ބުރުނި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

 14,397,182 16,155,920 30,553,102 ތ. މަޑިފުށި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދު ނަރުދަމާ  އައްޑޫ ސިޓީ 
 ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

12,000,000 25,857,151 )13,857,151(

 607,190 3,531,130 4,138,320 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

2,153,949 982,120 3,136,069 ނ. މަނަދޫ ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

2,829,519 6,193736 9,032,255 ލ. ފޮނަދޫ ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

 ކުރެވިފައިވާ ކޮންްޓރެކްޓްސަބް ނުވާއިރުކުންފުނީގައި މަޝްރޫޢުތަްއ ރާވައި ހިންގުމުގެ ވަސީލަތްތަްއ ާގއިމުވެފައި  2.4
ނިޓަރ ކުރެވިފަިއ ނގަޅަށް މޮމަޝްރޫޢުތައް ނިންމަން ޖެހޭ ތާީރޚަށް ނިމިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުތައް އެންމެ ރަ

ލުމުގެ ބަދަލުގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާމަޝްރޫއުތައް ވާދަވެރި ސަރުކާރުން  މީގެ ސަބަބުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނުވާ
 ވެސްކަންދާމުއްދަތު ދިުގަލއިގެން ނުނިމި  ތައްމަޝްރޫޢުޚަރަދު ބޮޑުވެ  ށް ހަވާލުކުރުމުން ދަުއލަތަށްފެނަކައަ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކުންފުނިން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނިމިފައި ނުވުން 

އިވާ ތާރީޚަށް މިނިްސޓްރީތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގަގުޅޭގޮތުން ކުންފުނިން  ކުރުމާފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު 2.5
ފަދައިން މުއްދަުތ  މަސައްކަތްތައް ނިންމާނުލެޭވނެ ނަމަ ނުވަތަ ިނންމާލެވޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ނަަމ އެއްބަސްވުމުގައިވާ

އަށް  2016 އިން 2013ގެ ޔޫޓިލިީޓ ސަރވިސް ޑިވިޜަނުން ކުންފުނީބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.  އިތުރުކުރަން ވާނެކަމަށް
ބަސްވެފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މި އޮފީހުން ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބެލި ނުވަ މަޝްރޫޢު ނިންމަން އެއް 16ހިންގި 

ކުގައި ށް މިނިސްޓްރީތަ ކޮށްދިނުމަނުނިމިވާ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމަށް މުއްދަތު އިތުރު ،ތާރީޚަށް ނިންމާލެވިފައި ނުވާކަމާއި
ތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަްނ މުއްދަޖަވާބެއް ދީފައި ނުވުމުން  އެ މިނިސްޓްރީތަކުން. ނަމަވެސް، ކުރެވުނެވެފާހަގަކަން ފައިވާއެދި

ނިޒާުމ ދާ ނަރުދަމާ ށްގެން އަނ. މަނަދޫގައި ކުރި އާއިްނ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުންފުނިއަދި  ވަނީ ޔަގީންކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.
ރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ނިންމާލެވިފައި ނުވާއިމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ގާއިމުކުރު

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ވެސްއެދިފައި ނުވާކަން
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އިރު އެކަށީގެންވާ މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެުވނު ،ކުންފުނިން މަޢުލޫާމތު ދިންގޮތުަގއި 2.6
ރަނގަޅަްށ  ،ކަމުންއި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއްއި ކުންފުނި އުފެުދނުއިރުގައާބެލެހެްއޓިފައި ުނވާތީންވަރަށް މި

 .ގައި ގާއިމްވެފައި ނެތުމުންނެވެބެލެހެއްޓޭެނފަދަ ފަންނީ ާޤބިލިއްަޔތުކަން އެ ދުވަސްވަރު ކުންފުނީ

 މޮނިޓަރ ކުރެވިފައިނެތުން  ގައި ންވާ ގޮތެއް އެކަށީގެ ކުންފުނީގެ ޔޫޓިލިޓީ ސަރވިސް ޑިވިޜަނުން ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް 

ދާ މަޝްރޫޢުތައް އިރު ޔޫޓިލިީޓ ސަރވިސް ޑިވިޜަނުން ހިންގަމުންބަލައިކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް  2.7
ނޑު ގޮތެއްގައި ފަސް ބަޔަކަށް ބަހާ ޝްރޫޢު ހިންގާ މަ ،ލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަމޮނިޓަރކުރަމުންދަނީ މައިގަ

މަޝްރޫޢު ހިންާގ  އެވެ. އެއަށްފަހުޖެހެރަށުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފު ދުަވހުން ދުވަހަށް ޑެއިލީ ލޮގްސް ތައްޔާރުކުރަން
އެވެ. ޖެހެީފހަށް ފޮނުަވންފަރާތުން ކޮންމެ ަހފްތާއަކުވެސް ނުވަތަ ކޮންމެ މަހަކުވެސް މަސަްއކަތްތައް ދާގޮތުގެ ރިޕޯޓު މައި އޮ

ފަންނީ އެހީއެްއ  އެވެ. އަދި މަސައްކަތާ ގުޅިގެންޖެހެފަހު މައި އޮފީހުން މި ރިޕޯޓުތައް މުޠާލިޔާ ކުރަންއެއަށްއަދި 
އްގެގޮތުން މައި އޮފީހުގެ އެވެ. އެންމެފަހު ކަމެޖެހެކޮންޓްރެކްޓަރު ބޭނުން ވެއްޖެނަަމ ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖަރު އެކަން ކޮށްދޭން

 2016އިން  2013މިގޮތުން މި ޑިވިޜަނުން ހިމެނެއެވެ.   އެއްފަހަރު ކުރުންއިސްވެރިން އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރު މަހަކު
ނިޓަރ ކުރުމުގައި މޮގެ ތެރެއިން މި އޮޑިޓުގެ ސާމްޕަލުގެ ގޮތުގައި ބެލި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ މަޝްރޫޢު  16އަށް ހިންގާފައިވާ 

 ؛ވަނީއެވެ ކަންތައްތައް ތިރީަގއިވާ ތާވަލުގައި އެކުރެވުނު ފާހަގަ

 ކަންތައްަތއް ވުނުރ ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެމަޝްރޫޢު މޮނިޓަ :3ތާވަލު 

 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް  #
ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރަްނޖެހޭ  1

 ލޮގް ތައްޔާރުކުރުން
މަދު  ހިންގަމުންދާސިޓީގައި  މި ލޮގު ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ އައްޑޫ

 ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގައެވެ.

އި ކުޑަހުވަދޫގަ ހުޅުދޫ، ނ. މަނަދޫ އަދި ދ. އައްޑޫ ސިޓީމި ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓް ސް ދުވަހުގެހަފްތާ ނުވަތަ މަ 2
އި ނުވާކަން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގައި ގަވާއިދުން ތައްޔާރުކޮށްފަ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ހެޑް އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ  3
 ދަތުރު އިންސްޕެކްޝަން

 އައްޑޫ ސިޓީ. މާމެންދޫ، ލކުރުމަށް މޮނިޓަރ މަޝްރޫޢުއިސްވެރިން 
ންހުރި ހިތަދޫ އަދި ލ. ފޮނަދޫއަށް ދަތުުރކުރިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެ
ގައި ސިޓީ ނަމަވެސް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ

 .މަޝްރޫޢަށް އެކަނިކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ ހިންގި

ސްފައި ނުވަީނ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގޮ ،ކުންފުނިން މަޢުލޫާމތު ދިން ގޮުތގައި 2.8
އްތައް ރަނގަޅަށް ކުންފުނީގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަްށ މުވައްޒަފުން ނެތުމުންނެވެ. ުކންފުނިން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ކަންތަ

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތުރު ފާހަގަ ނުކުރެވޭނެކަމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިސްލާހީނުކުރެވޭނަމަ މަސައްކަތަށް ގެންނަ އުނިއި
 ަރމެވެ.ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމާއި މަސައްކަތް ކުރާފަރާތް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން އުނދަގޫވާނެކަން ފާހަގަކު
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ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާތައް  ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ލަސްވުމުން އަޅާފައިވާ ސަބް ކުންފުނިން 
 ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތްނުވުން 

ވަހަށްވުރެ ލަސްވާ ދުކޮްނޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓްތަކުގައި ާވގޮތުން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެޭހ ސަބްން ކުންފުނި 2.9
ތަށް ގެއްލުމުގެ ގޮ އަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ 15ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %
ވިަފއިވާ މަޝްރޫޢުތައް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެސަބްބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޮކންޓްރެކްޓް ައގުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އެހެްނނަަމވެސް، 

 ލިބިފައިނުވާތީ ްނކުރެވޭ މިންވަރަށް އޮޑިޓް އެވިޑެންސްގީލަސްވުމުން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ޔަ
ތަާކ ޢުވެފައިވާ މަޝްރޫޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ވަނީ ބެލޭގޮތް ނުވެފައެވެ. ިތރީގައިވާ ތާވަލުގައި ވަނީ ލަސްއަޅާފައިވާ ފި

 ؛ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ

 : ލަސްވެފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލ4ްތާވަލު 

 ތަފްސީލް  ރަށް  މަޝްރޫޢު 

ފެނުގެ ނިޒާމް  ސިޓީ  އައްޑޫ 
 ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

 ށް މުއްަދތުފައި ވަނީ އެންމެ ފަހުން ނިންމުމަމަޝްރޫޢު ނިމި ހުޅުދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ
ދުވަސް ފަހުން،  13އިތުރުކޮށް ދެވިފައިވާ ތާރީޚަށް ވުރެ 

 ނަމަވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުން 

މަރަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ
 އަދި މަރަދޫފޭދޫ

 ސްދުވަ 37މަޝްރޫޢު ނިމިފައި ވަނީ ދެވިފަިއވާ ތާރީޚަށް ވުރެ 
 ފަހުން 

ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ
 )ދެކުނު(

ވާފަިއ ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނު 20ކޮންޓްރެކްޓަރ ސަބް
 ވީނަމަވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުން

ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ
 )އުތުރު(

ސް ދުވަ 82މަޝްރޫޢު ނިމިފައި ވަނީ ދެވިފަިއވާ ތާރީޚަށް ވުރެ 
 ފަހުން 

ވާފަިއ ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނު 52ކޮންޓްރެކްޓަރ ސަބް ލ. މާމެންދޫ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ނަރުދަމާ 
 ވީނަމަވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުން

ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު 
ހިތަދޫ މެދު  އައްޑޫ ސިޓީ )

 ސަރަހައްދު(

ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ
 މެދު ސަރަހައްދު

ސް ދުވަ 21ވަނީ ދެވިފަިއވާ ތާރީޚަށް ވުރެ މަޝްރޫޢު ނިމިފައި 
 ފަހުން 

ވާފަިއ ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނު 21ކޮންޓްރެކްޓަރ ސަބް ލ. ފޮނަދޫ  ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު 
 ވީނަމަވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުން

 ސާސީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ިލބިދޭންެޖހޭ އަ ޮކށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަްއ ލަސްވާަނމަ ޮކންޓްރެކްޓްސަބްން ކުންފުނި 2.10
 އަގުން އުނިނުކޮށް އެވެ. އަދި ލަސްވާކޮންމެ ދުވަހަކަށް އުނިކުރަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ކޮންޓްރެކްޓްގެނުން ލަސްވެގެން ދެދި

 ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ އަދާކުރާނަމަ އެއީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެްއލުމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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   ކޮށްފައިވުން ކޮންޓްރެކްޓް ސަބް ސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުންފުނިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އެއްބަ 

ވާ ވާގޮތުްނ ން ވެފައިވާ އެްއބަސްވުމުގައިކުންފުނިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ އެކު  2.11
ރާއަގަކީ ކުކޮންޓްރެކްޓް ސަބް، ކޮންޓްރެކްޓް ކުރާނަމަސަބްމިނިސްޓްރީން ފެނަކައާ ހަވާލުކުރެވޭ މަޝްރޫޢުތައް 
ލާ މިނިސްޓްރީން ޔާއަްށ ވުރެ ބޮޑުއަދަދަކަށްވާ ނަމަ ކުރި 1މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަގުގެ %

ލ. މާމެންޫދ، ނިން . އެހެންނަމަވެސް ކުންފުއެވެކޮންޓްރެކްޓެއް ުނކުރެވެސަބްޢެއް އެ ަމޝްރޫ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ
ކްޓް ކުރެވުނު އަގަކީ ކޮްނޓްރެސަބްއަދި ތ. ބުރުނީގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ނަރުދަމާ އެުޅމުގެ މަޝްރޫޢުތައް  މަޑިފުށިތ. 

ކޮންޓްރެކްޓް ސަބް އަދަދަކަށްވީ ނަމަވެސް އަށް ވުރެ ބޮޑު 1މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އަގުގެ %
 ހުއްދަ ހޯދުމަކައި ނުލައެވެ.ކޮށްފައި ވަނީ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ 

ރު ކުންފުނީގަިއ ކުންފުނިން މަުޢލޫމާތު ދިންޮގތުަގއި، މިގޮތަށް އަމަލުކުރީ މި ަމޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުުނއި 2.12
ން ލަސްވުމުން ލިބޭެނ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ެނުތމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދިނު

 މާ ބޮޑުވާނެތީއެވެ.  ންގެއްލު

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާ ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލް : 5ތާވަލު 

ސަބްކޮންޓްރެކްޓް 
 ކުރެވުނު އަގު 

މަޝްރޫޢުގެ އަގުގެ 
1% 

 މަޝްރޫޢުތައް  ރަށް  މަޝްރޫޢުގެ އަގު 

 މަޝްރޫޢުނަރުދަމާ އެޅުމުގެ  ލ. މާމެންދޫ 31,046,890 310,469 23,796,422
 ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ތ. މަޑިފުށި 30,553,102 305,531 16,155,920
 ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ތ. ބުރުނީ  32,516,487 325,165 16,664,780

 
 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވުން 

މަށް އަގުތަކެްއ އިޢުލާނުގައި ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ދިނު 151/1/2012/3(IUL) :މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 2.13
ނޑައަޅާފާސްކޮށް، އެ އަގުތަކަކީ ކުްނުފންޏަށް އެންމެ މަިތން ނެގޭެނ އަގު ކަމުގައި   ،ހެންނަމަވެސްއެފައިވެއެވެ. ކަ

ހާ އަތޮޅަކަށްވެސް ލާނުގައިވާ އަގުތައް ހުރިއިޢުއެކު ނިންމާފައިވަީނ އެ ނުވުމާއަގުތަކެއް ފާސްކޮްށފައި ކުންފުނިން 
މަވެސް، ބައެއް އަތޮޅުތަކުްނ ބޭނުންކުރުމަށެވެ. ކުންުފނިން މި އިޢުލާނާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮފިތަކަށް އަންގާފައިވީނަ

 2015 ކުެގ ތެރެއިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާ ރަށްތައޮޑިޓް ސާމްޕަލް އެގޮތުންމި އަގުތައް ބޭނުންކޮްށފައި ނުެވއެވެ. 
 އަދި އައްޑޫ  ފުަވއްމުލަކުޏ. ހއ. އަތޮޅު، ށ. އަތޮޅު، ގއ. ގައްދޫ، ގދ. ތިނަޫދ،  ރީ މަހުވަރުވަނަ އަހަރުގެ ފެބު

 ރެވިފައިވެއެވެ.ހަގަ ކުފާގެ ކަރަންޓު ފީ ހިސާބުކޮށްަފއިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާުނގައިވާ އަގުތަކާ ޚިލާފަށްކަން ސިޓީ
 އް އްގޮތަށް އަގުތަކުންފުނިން ަމޢުލޫމާތުދިްނ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުތަާކ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އެއާ އެ 

 މުްނނެވެ. އޮތު މު މަސްލަޙަތު ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރުންކޮށްފައިނުވަނީ އަގުތައް ބޮުޑވުމުގެ ސަބަބުން ޢާއިމުގާ

ބޮޑު އިސްވެބަޔާންކުރި އިޢުލާނާ ޚިލާފަށް ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އަގުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ފެނަކައަށް  2.14
އެ  ނަމަބޭުނން ކޮށްފައިވާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ރަށްތަކުގައި  ،އަގުތައް އަދި އެގެއްލުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. 
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 .ވެއެވެށްވެސް ފާހަގަކުރެލިބިފައިވާ ގެއްލުން އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަކުންފުންޏަށް  އަގުތައް ބޭނުންކުރި ދުވަސްތަކަށް
ނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ކުޑަ ޯމލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީ  ން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތައް ކަ

 ތަފްޞީެލވެ؛ނަގާފައިވުމުްނ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަގެއް ކުންފުނިން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތައް ކަރަންޓުގެ: 6ތާވަލު   ގެއްލުން  ބިފައިވާލި ނަގާފައިވުމުން  ކުންފުނިން އަގެއް ކުޑަ ރޭޓަށްވުރެ ކަ

 އަތޮޅު  އަހަރު  ލިބުނު ގެއްލުން  ޖުމުލަ 
ބިސީތަކުގެ ކެޓެގަރީގޭ  ވިޔަފާރި ކެޓެގަރީ 

2015ފެބްރުއަރީ  69,115 161,317 230,432  ހއ 
(2014މުޅި އަހަރު ) 2,202,064 1,074,446 3,276,510  ހއ 

2014އެޕްރީލް  92,878 - 92,878  ގއ 
 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޑީސަލް ބަލަހައްޓާފައިނުވުން  އިންޖީނުގެތަކުގައި  ބައެއް 

ވާނީ އެކަށީގެންާވ ހިންގުމަްށ ޭބނުންާވ ޑީސަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންަނން ޖަނަރޭޓަރުގެ ކޮންެމ ގޮތްޕެއްގައި ކުންފުނީ 2.15
ރަށުގައި އެފަދަ ލެވިފައިާވ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްއިގައި ނަމަވެސް މި އޮޑިޓުގައި ބަލަރައްކާތެރި ތަނެއް

އުސޫލުން ބެލި ބައެއް  ތުން ސާމްޕަލްހުރިކަންވަނީ ފާހަގަކުެރވިފައެވެ. މިގޮބަހައްޓާފައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި ޑީސަލް 
 ހަން ނުވަަތ ީލޓަރުގެ 5000ޓޭންކުގެ ގޮތުގައި އެންޑިއުރޭންޓް ބުރޭންޑްގެ  އިށުގައި ޑީސަލް ރައްކާކުރާ މަރަށްރަ

ނެއްގައި ނަމަވެސް ސިންޓެކްސް ހަން ބޭނުންކޮށްފަިއ ހުރިކަމާއި އެ ހަން ބަހައްޓާފަިއހުރީ ވަށާ ފާރެއް ރާނާފައިވާ ތަ 
މަގު ފަހިވާފަދަ  ަމށްބޭުނންކުރުގޮތުގައި ުނވަތަ ނަހަމަ  ނުކޮށް ހުރިތަނެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ޑީސަލް ގެއްލުމަށް ހިޔާ

ސަލް ފީފާތައް ޑީރަށްރަށުގައި  ގޮތަކަށް ތަނުގެ މާހައުލު ހުރިަކމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް
ހެއްޓުން ކަމުގައި މި އޮފީހުން ގައިކަމާއި އެފަދައިން ބެހެއްުޓމަކީ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެ ބަހައްޓާފައިހުރީ އިންޖީނުގޭގެ ދޮުރމަތީ

 ނުދެކެމެވެ.

ނަ ތަންތަނަކީ ަވށާފާރު ދިންޮގތުަގއި ރައްޔިތުން ހިންގަމުން ދިޔަ ިއންޖީނުގެތަކާ ހަވާލުވިއިުރ، ގި ކުންފުނިން މަުޢލޫމާތު 2.16
ށޭނެ ތަނެްއ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ރައްކާކުރާނެ އެކަ ޓަރުޖަނަރޭރާނާފައި ނުވާ އިންޖީނުގެތަކެްއކަމާއި 

ރަދެއް ހިނގާެނ ޚަކުރުމަކީ ބޮޑު އިމުގާބިނާކޮށްފައިނުާވ ތަްނތަނެވެ. ައދި ޑީސަލް ރައްކާކުރާނެ ރައްކާތެރި ތަނެއް 
ޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަީނ ބަހައް ކަމަކަށް ވުމުން ޓޭންކެއްގެ ބަދަލުގައި ފީފާގައި ޑީސަލް ރައްކާކުރާ ރަށްތަކުގައި ފީފާތައް

 އިންޖީނުގެ ކައިރީގައެވެ.

އްުޓމަކީ ކުންފުންޏަށް އްކާތެރިކަން ކުޑަގޮތަކަށް ބެހެމު އެއްޗެއް ރަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިން ޖަނަރޭޓަރުފަދަ  ޑީސަލް 2.17
ވެ ލެހެއްޓުމަށް ދަތިބެ ގަޅަށް ނނީގެ ކޭޝްފްލޯ ރަން ދުރުމުސްތަގުބަލުގައި ުކންފުމާލީގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްުލންވުމުގެ އިތުރު

 ރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުރައްކަލެއް ކުއަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް އޭގެ
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 ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑޭ ހިނދު އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ލިޔެވިފައިނެތުން 

ބެޭހ  ލާމަތްތެރިކަމާކަރުދާހުގައި ސަމި ފައިވާއިރު ޑްރާފްޓު ތައްޔާރުކޮށްކުންފުނިން އެމަޖެންސީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއްގެ  2.18
ކުރާނެ ގޮތްތަްއ ދިސާއެއްގައި( ޢަމަލުހާގައިޑްލައިންތަކާއި ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި )މިސާލަކަށް އަލިފާނުގެ 

ދުމަތް ޚިނުވަަތ ފެނުގެ  ކަރަންޓުެދމުންގެންދާ  ގެ ގޮތްޕެއްގައިކުންފުނީބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 
ނޑިއްޖެނަމަ ރޑް އޮޕަރޭޓިންއް ނުވަތަ ސްޓޭ ލެއުޞޫމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ޢަ މެދުކެ  އެއް ސް.އޯ.ޕީ( )އެ ޕްރޮސީޖަރ ގންޑަ

 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ. ކުރަމުންމަލުއެއްގޮތަށް ޢަ ޔާރުކޮށް އެއާތައް

ކަން ހައްލުކުރުމަށް ލެއް ލިޔެވިފައި ނެތްނަމަވެސް އެ ެކނޑިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫ ކަރަންޓު ގެ ގޮފިތަކުންކުންފުނީ 2.19
ނޑުނީ އާދައިގެ މައްސަލަ ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓް އެ  ،ކާ ގުޅިގެންނަމައަކެ

މަ، ހައްލުނުކުރެވޭނަ މުވައްޒަފުންނަށް ކަތްކުރެއެވެ. އެން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްމުވައްޒަފުފަންނީ  އޮފީހެއްގެ
 އްލުކުރުމަށް ވެހުންނެވި އިސް ފަރާތުެގ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން މަްއސަލަ ހައޮފީސް ހިންގުމާ ހަވާލު ސަރަޙައްދީ

އްސަލަ ހައްލުކުރާކަން މަ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް  މައިގެ ކުންފުނީހައްލުނުވާނަމަ އެއަށްފަހުވެސް  މަސައްކަތްކުރާކަމާއި އަދި
ެގ ޚިދުމަތް ހުއްޓިގެްނ ކުންފުިނ އުފެދުނުަފހުން ހިނގާދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ފެނުމީގެ ިއތުރުން  ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އަދި ފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ހައްލުކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާކަމަށްވެސް ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދީ
ޤާބިލުަކން ންނީ އެކުލަވާލާނެ ފައެސް.އޯ.ޕީ އެއް  ގެ ސިފައިގައި ކަރުދާހެއްގައި ލިޔެވިފައި ނުވަނީ އެފަދަސޫލެއްޢު

 ކަމަށް ެމނޭޖްމަންޓުން މަޢުލޫާމތު ދިނެވެ. ނެތުމުން ކުންފުނީގައި

 އެންމެންނަށް އެނގި، ރަނގަޅުގޮތް ކުރަންވީ ކަންތައްތައްގައި ތަކު އެފަދަ ހާލަތްއޮތުމަކީ އެއް .ޕީ އެސް.އޯ ގައިކުންފުނީ 2.20
އަވަސް ހައްލެއް  ކަށްއްތަކަމާއި ހަލުވި ކަމާއެކު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ކަންތަކޮންަބއެއް ތަކާ ޒިންމާވާނީމަސައްކަތް

 ރު ލިބިފައިވާއެފަދަ އުޞޫލެއް ލިޔެވިފައި ނުވާނަމަ، ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަ ކަމެކެވެ.ލިބިގެންދާނެ 
އަދި ވަިކ  .ންާނނެއެވެުކންފުިނން ގެްއލިގެން ދިއުމުގެ ފުރުަޞތު އޮމަޢުލޫމާތު  އެމުވައްޒަފުން ކުންފުނި ދޫކޮށްދާހިނދު 

މާިއ ގުތު ކުޑަވުމަތް ުނލިބި ހޭދަވާ ވަން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުދަށުން ކަންކަން ރޭވިގެން ދިޔުމުލެއްގެ ޞޫއްސަ އުޚާ
 ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ެއވެ. ސްއަވަރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

 ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ނަމަވެސް، މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް  އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވިކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުިދން ގޮތުަގއި  2.21
އި ހިނިގ ވަނަ އަހަރު ދިމާވި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ އަދި ގދ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގަ 2014ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

މަކީ ށް ޢަމަލު ކުރަންފެށު ދިސާގެ ސަބަބުން މިފަދަ އުޞޫލެއް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކުލަވައިލައި އެއާ އެއްގޮތަ ހާ ގެ އަލިފާނު 
 އް ދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.ކުންފުނިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެ

 ޕްލާންޓްތަކާއި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކުތައް މެއިންޓެއިންކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންކުރާ 

 މަރާމާތުކޮށްޕްލާންޓްތަކާއި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކުތައް ަގވާއިދުން  (އާރު.އޯރިވަރސް އޮސްމޯސިސް )ލްގައި އޮޕަރޭޝަން މެނުއަ 2.22
 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި  ކޮށްފައިމަލުމި ފަދައިން އަބަލަހައްޓަންެޖހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

ޭބނުންވާ އާލާތްތަކާއި ަފންނީ ގާިބލުކަން އެކަށީގެްނާވ  ކަންކުރުމަށް ކަންކުރެވިފައި ނުވަނީ ކުންފުނީެގ ގޮފިތަކުން މި
ޓެނެންސްގެ މިންވަރަށް ގާއިމްކުރެވިފައި ެނތީމައެވެ. އޮޕަރޭޝަން މެނުއަްލގައި ވާގޮތަށް ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިން
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އުމުރުކުރުވެ  އިތުރުން ދިމާވުމުގެ މައްސަލަ އްޗަށްމަސައްކަތްތައް ނުކުރާނަމަ މި ަތކެތި އަވަހަށް ހަލާކުވުމާއި ިމ ަތކެ
ކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދިމާވާނަމަ ފަހުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިންތިހާއަށް ށް ބުރޫއެރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެޚިދުމަތްތަކަ
 މެވެ.ފާހަގަކުރަ ޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަންންދިއިތުރުވެގެ

  އްޒަފުން ވައްދާފައިވުން ވަ ލާނުނުކޮށް މު ޢު އި  އަށް ފެނަކަ 

ގަިއ  އްހަތެގެ އާޓިކަލް " )ޔޫ.އެން.ސީ.އޭ.ސީ( ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން" 2.23
ޒީފާގެ ކުިރއެރުން ދިނުންފަދަ ވެއްދުމާއި ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމުގައި އަދި ވަ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް

ން ނެގުމަކީ މި ގޮަތށް މުަވއްޒަފު ންނެވެ.ށުފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ ދަފުށް  ގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭީނ ދެކަންކަމު
 2014 ކުންފުނިން ،ނަމަވެސް އިވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފަ ށްމަސައްކަތަށް ގާބިލުފަރާތެއް ހޮުވމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތްކަމަ

ން އިޢުލާން ޒަފުމުވައް 105ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް  13 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު  2015ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން 
ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ރީވެފައިވާރަޖިސްޓަސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި އަދި އެ މުވައްޒަފުން އެވެ. އިވެކުރުމަކާއި ނުލައި ނަގާފަ

 ؛އެވަނީ އެވެ ޗާޓުގައިތިރީގައިވާ 

 ކޮށްފައިވާ ގޮތްރަޖިސްޓަރީ ގައި: މުވައްޒަފުން ޕާޓީތަކ1ުޗާޓް 

 

ނީ ކުންފުނީގެ ހިްނގާ ވަލާނު ުނކޮށް މުވައްޒަފުން ނަގާފައި ޢުއި އިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ަމޢުލޫމާތު ދިންޮގތުގަ 2.24
 ލިބިދީަފއިވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ. ވަނަ މާއްދާއިން 34މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ  ގަވާއިދާއި

ނގަޅު މުވައްޒަފެއް ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެގުުމގައި އިޢުލާން ކުރުމާއި އިންޓަިވއުކޮށް މަސައްކަތަށް އެންމެ ރަ  2.25
ންކުރުމުގެ ބޭނު ފޫޒްމަގާމުގެ ނު  ނަމަނަގާ މުވައްޒަފުންނެގުމުގެ ބަދަލުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަގޮތަކަށް 

 ޒަުފން އަންޔަންކުރާނަމަނުލައި މުވައް ކުރުމަކާލާނުޢު އެފަދަިއން އި. އަދިތު އޮންާނނެ ކަމަށް މި ޮއފީހުން ދެކެމެވެފުރުޞަ
މަވެސް ކުންފުނިން ނަ ވެއެވެ.ށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރެމުން ކުރާ އިތުބާރާއި ދެކޭގޮތަންކުންފުންޏާމެދު އާ

 .ފައިވެއެވެމާތު ދީފެށިގެން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް މަުޢލޫ  އިން 2016ސެޕްޓެންބަރު  22މި ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން 
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  ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޝަކުވާތައް ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައިނުވުން 

އްޓޭނެ ނިޒާމެްއ ޚިދުމަތްަތކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޝަކުވާތަްއ ލިޔެކިޔުމުން ތަރުތީބުކޮށް ބެެލހެކުންފުނިން ފޯރުކޮްށދޭ  2.26
ބޭ އެިކއެކި ޝަކުވާތައް ގާއިމްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެްނ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލި

ކުރެވި މައްސަލަތައް ކަމާގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް  ކުރެވިފައިގެ ބާވަތް ވަކިކުރެވޭ ޝަކުވާ ،ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާނަމަ
 ފެށިެގން އޮޑިޓު ކުރެވުނު  ތަކުރާރުނުވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ. ކުންުފނިން ޚިދުމަތްތައް ދޭންެފށި ތާރީޚުން

ކިޔުމުން ބަލަހަްއޓާފަިއ ާވތައް ލިޔެދުަވސްވެފައިވީ ނަމަވެސް ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޝަކު އަހަރެއްހާ ހަ ތާރީޚާ ހަމައަށް
ނީ ބިލުގައިވާ އަދަދަީކ ނުވެއެވެ. މި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަުކރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް އެންމެ ގިނައިން ޝަކުވާ ިލބެ

  އަދަދެއްތޯ ކަށަވަރު ނުވުމުގެ މައްސަލައެވެ. ޙައްޞަ

 ްއޓިފައި ނުވަނީ މި ތައް ލިޔެކިޔުމުން ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެކުންފުނިން ފޯރުކޮްށދޭ ޚިދުމަތްަތކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޝަކުވާ  2.27
ވާތަކަކީ ވަގުތުްނ ކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގިނަ ަޝކުއިމުގާކަމާގުޅޭ އުޞޫލެއް ކުންފުނީގައި 

ވަރަށް  ދިމާވަނީ ހާލަތެއްވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވުމާއި ވަގުތުން ހައްލެއް ހޯދައި ނުދެވޭފަދަ 
 ކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނުވަނީއެވެ. މަދުންކަމަށް ވުމުން އެ

 ،ފައި ނުވުމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ިލބޭ ޝަކުވާތައް ލިޔެކިޔުމުން ބަލަަހއްޓާ 2.28
ރުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މީގެ އިތު ނޭނގި ކަންކަން ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް މި

 .ންމު އެއް މަސްދަރުގެ ބޭނުން ނުހިފިދިޔުންވެސް ހިމެނެއެވެހިގަޅުކުރުމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުެގ މުނރަ
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ބެލުން  އުސޫލަކުންތޯ ގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓާފައި ވަނީ ހަރުދަނާ ކުންފުނީ  ބައި: ތިންވަނަ 

ކުންފުންޏެކެވެ. މީެގ  ލިބޭބިލިައން ރުފިޔާ )އެކެއް(  1ކީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ެއވްރެޖުކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އަފެނަކަ 3.1
ކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ިޑސް އަނދަނަތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުންުފނިން ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ފީގެ ޮގތުަގއި ލިބޭ ފައިސާއާއި 

އެވެ. ހީސާގެ އެކަރަންޓު އަގުން ލިބޭ ގެއްލުން ޫފބެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާއާއި ސަރުކާރުން ދޭ އިތުރު ފައި 

ނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ިލބެނީ ކަރަންުޓ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްީދގެން ކަމުގައިވާއިރު 3.2 ކެޓެގަރީއަކަށް މި  ތަރު ޖުމުލަ ހަ މައިގަ
އެވެ. ިމ ކެޓެގަރީ ފާރި ވިޔަ ޞައްޚާއަދި  އާއިވިޔަފާރި ،އި ސަރުކާރާ ،އާއިތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެެއވެ. އެއީ ގޭބިސީޚިދުމަ

ނޑިގެ ުކންފުނީ ލެވިފައިާވނީ ކުްނފުންޏަށް ލިބޭ އާމްަދނީ ަބލަހަްއޓައި ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ ބަލައިބައިގައި  ނޑުދަ  ތައްލަ
 ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި މި ކަންތައްތައް ހާސިލުވެފައިވޭތޯ  ތޯއެވެ.ގައިޙާޞިލުވާގޮތައް ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތު

؛ލައިފައިވާނެއެވެބަލައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް 

  ިގައިތޯ ަދާނ ގޮތުޑިސްކައުންޓް ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ ހަރު އަނދަނަށް ިލޭބ ސަބްސިޑީ / ކުންފުންޏައެހީގެ ގޮތުގައ
ންކުރުންގީޔަ

 ުހަރުދަނާ ތޯ ބެލުން  ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިުލ ކުރުމުގެ ނިޒާމ

 ޭފައިސާގެ ސައްހަކަން ޔަގީން ކުރުން ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބ

  ެނެގަުތންކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދ

  ވެފައި ނެތުން އިމު ގާ އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  / ސަބްސިޑީ 

ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ން ސަބްސިޑީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގައި ގެންގުޅެފައިވަނީ އެންމެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ނޫންކަކުންފުނި 3.3
؛އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތަްއތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ނޑައަޅައި  އުޞޫލުތައް  ހަމަތަކާއި ލިބިގަތުމުގެ ހޯދުމާއި ޑިސްކައުންޓު އަނދަނަ  / ސަބްސިޑީ ( ހ) އެކުލަވާލާފައިނެތުން  ސްވުންއެއްބަ  ކަ

ނޑައަޅައި އެއްބަސްވުން އެކުބަލައިފައިސާއާ ބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކަީކ އޭގެ ޒާތަށް  3.4 ލަވާލައިގެން އިރު އުޞޫލުތައް ކަ
ކައުންޓު ހޯދުމާއި ކަްނތައްތަެކވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނީގަިއ ސަބްސިޑީ ނުވަތަ އަނދަނަ ިޑސްކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ 

ނޑަ ކުލަވާފައިނުވާކަން ފާހަަގ އެއްބަސްވުމެއް އެ އެކުއަޅައި އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާލިބިގަތުމުގައި ހަމަތަކާއި އުޞޫުލތައް ކަ
ކުރެވުނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާސަބްސިޑީއަކީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯ 3.5 ކަރަންޓަށް ނަގާ އަގުން ކުންފުްނޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ  ރިޓީން ކަ
ންމު ކަމެއްކަމުގައި ހިވުމެއް އެކުލަވާލުމަކީ އެހާ މުބަދަލުގެ ގޮތުގަިއ ސަރުކާރުން ދޭ އެއްޗަކަށް ވުމާއެކު އެއްަބސް

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ސަބްސިޑީ ހޯދުމުގެ  ނުފެންނާތީ އެފަދަ އެއްބަސްވުްނތަކެއް ހަދާފައިނުވަނީ ކަމަށް ކުންފުނިން
ނޑައަޅައި  މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ނުދާނަމަ، ކުރިމަގުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަކިގޮތަކަށް ކަ
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ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ހައްލުކުރުމަށް ދަތިވެ މިކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވެގެްނދާނެ ކަމާިއ އެފަދައިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަްށ 
 ވެ.މެގެންވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަވުމަކީ އެކަށީ

ސްވުން ލަ  ހުށަހެޅުން ހޯދަން ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ ށްއަ  ފެނަކަ ގޮތުގައި ޑިސްކައުންޓުގެ އަނދަނަ/  ސަބްސިޑީ( ށ)

ގަތުމަކީ ވަރަްށ ހޯދަިއ ލިބިކުންފުނި ހިންގުމަްށޓަކައި އެ ކުންފުންޏަކަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ލަސްނުކޮށް  3.6
ނޑައަޅާފައިވާ އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓަކީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ކަ / މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ސަބްސިޑީ

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް އަގުގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ
ބަުރ ވާ ގޮތުން އޮކްޓޫސާގެ ރިޕޯޓުގައިފައި ރީން ފެނަކައަށް ދޭ ފައިސާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނީެގ ލިބެންޖެހޭޓްރެޜަ
ސަތޭކަ  ނުވަދިަހ ހާސް ހަތް ދުއިސައްތަތިން މިލިއަން  )އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސް 143,290,702  ގެ ނިޔަލަށް، 2016

ސަތޭަކ  ރު)ތޭރަ މިިލއަން ހަތަ 13,439,277އް( ރުފިޔާ ނުލިބިވާކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ދޭ
އެ ފައިސާ އި ހުށަހަޅަ އާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައްއަށްާވ ފައިސާ ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ަހތެއް( ރުފިޔާ ތިރީސްނުވަ

އިވާކަން ފާހަގަ ުކރެވިފައިވެއެވެ.ނުވާ މުއްދަތަކަށް ލަސްވެފަ ހޯދުމުގައި އެކަށީގެން

ގޮތުގައި ފެނަކައަށް ލިބެންެޖޭހ ފައިސާ: އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓުގެ 7ތާވަލު 

ފައިސާގެ ޖުމުލަ )ރުފިޔާއިން(  މުއްދަތު )ދުވަސް(

     8,166,905 30 - 60

5,272,371 90+

13,439,277  ޖުމުލަ

ނިން މަޢުލޫާމތު ކުންފުސަބަބުންކަމަށް  ން ފޮނުވާ ރިޕޯޓުތަްއ ލަސްވުމުގެަވކި ރަށްތަކުމިގޮތަށް ލަސްވުމަށް ދިމާވަނީ  3.7
ޕޯޓުތައް ދެން ޮފނުވެީނ ށުގެ ރިށްރަދީފައިވެއެވެ. ލަސްވާ ރަށް ފިޔަވައި ބާކީ ރަށްތައް އެ މަހެއްގައި ޮފނުވާފައި، ލަސްވި ރަ

ރާތުން ވެފައި ނުވި . ެއއްވެސްކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް ދެ ފަލަސްވާން ދިމާވި ސަބަބެއް ހޯަދއި އެކަމެއް ހައްލުވުމުންނެވެ
ނަ ޑިސްކައުންޓަށް ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ފޫބައްދައި ކޭޝް ޕޮޒިޝަން ދެމެހެއްޓުން ބިނާަވނީ ސަބްސިޑީ / އަނދަ

ށް ނުބެލެވެއެވެ. ކަމަކަކަމުގައިވާތީ އިސްވެދެންނެވުނު ަފއިސާ ހޯދުމަށް ހިނގާފައިވާ ވަގުތަކީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް

ލަސްވުން  ނުލިބި ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ގޮތުގައި ޑިސްކައުންޓުގެ އަނދަނަ/  ސަބްސިޑީ( ނ)

ންމު ހިފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯއަށް ވަރަށް މުސަބްސިޑީ / އަނދަނަ ޑިސްކައުންޓް މަހުންމަހަށް ގަވާއިދުން ޯހދުމަކީ ކުން 3.8
ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބި ޖުމުަލ  2016ފެނަކައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެިއން ޑިސެންބަރު  ،ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ހަތް ސަތޭކަ އެގާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އެކެއް( ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށް  މިލިައން )އަށް  8,711,241
އަށްސަޭތކަ ފަންސާސް ފަސް  މިލިއަން)ތިން  3,855,765ބިލަކަށްވާ  18ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 

ަމހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެްއ  12މަހާއި  6ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( ރުފިޔާ އަކީ މި ފައިސާ ނުލިބި ުހންނަތާ 
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    ުު 22 ގ34ުުެުޙާފުޞަ  

ުއަިދު ުބިލްތަކެކެވެ. 1ުުފާއިތުވެފައިވާ 4,855,478ުުބިލަށްވާ ުހާސްުުމިލިއަން)ަހތަރު ުފަސް ުފަންސާސް ުސަތޭކަ އަށް
 އަހަރުދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުފާއިތުވެފައިވާުފައިސާއެވެ.2ުސަތޭކަުހަތްދިހަުއަށެއް(ުރުފިޔާުއަކީުުހަތަރު

މަށް،ުނޭޝަނަލްުސޯޝަލްުޕްރޮޓެކްޝަންުއެޖެންސީުއަދިުމިނިސްޓްރީުޮއފްުފިނޭންސްުއެންްޑުންުމިުފައިސާުހޯދުކުންފުނި 3.9
ޓްރެޜަރީުއަށްުހުށަހަޅާފައިވީނަަމވެސްުމިުފައިސާުއަކީުނުދައްކާުފައިސާުކަމަށްުމިނިސްޓްރީއަށްުޔަގީންުނުވާތީުމިކަމަށްު

ުކުރެވުނެވެ.ުއެންސް ުފާހަގަ ުނުވާކަން ުއަޅާފައި ުފިޔަވަޅެއް ުވައުޗަރުއެއްވެސް ުޚަރަދު ުބުނެފައިވަީނުމި ުޖަވާބުގައި ޕާއިން
ތައްޔާރުކޮށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުުހށަހަޅާފައިވާުކަމަށެވެ.ުއަދިުއިސްވެދެންނެވުނުުފައިާސު

ުިލބިފަިއުނުވިނަމަވެސްުފެބްރުއަރީު ުމިލިައންންު)ތ3,855,765ުިގައިުއޭގެތެރެއިނ2017ުުްއޮޑިޓުުނިމުމާއިުހަމައަށް
 ުއަށްުސަތޭކަުފަންސާސްުފަސްުހާސްުހަތްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުފަހެއް(ުރުފިޔާުފެނަކައަށްުލިބިފަިއވެއެވެ.

ންުކަރަންޓުުފީެގުގޮތުގައިުނަގާުޓެރިފްުރޭޓުތަކުންުލިބޭުގެއްލުންުފޫުކުންފުނިސަބްސިޑީު/ުއަނދަނަުޑިސްކައުންޓަކީު 3.10
ުފައިސާކަ ުދޭ ުސަރުކާރުން ުކުންުފނިުބެއްދުމަށްޓަކައި ުނުލިބުމުން ުނުވަތަ ުލަސްވުމުން ުލިބުން ުފައިސާ ުމި މަށްވާތީ

 ުވެ.މެށްވެގެްނާދނެކަންުފާހަގަކުރަހިންގުމުގައިުދަތިތައްުދިމާވެުއަިމއްލަުފުދުންތެރިކަންުދަ

ުކުންފުންޏަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާުއެންމެުއެކަށީގެންވާުގޮތަށްުހޯދާފައިނުވުންު

ނޑައަޅާފައިވަނީުމަސައްކަތުުކުންފުނީގެު 3.11  ދުވަސްުކަމުގައ10ުިބިުލތަކުގައިުފައިސާުދައްކަންޖެހޭުމުއްދަތުގެުގޮތުގައިުކަ
ުިލބެްނޖެހޭުފައިސާގެުތެރެއިންު،ވީނަމަވެސް 113,691,409ުގެުނިޔަލަށްުޖުުމަލ2017ުުުބަރުންޑިސެުކުންފުންޏަށް

ުާފހަަގު)އެއްުސަތޭކަުތޭރަުމިލިއަންުަހުސަތޭކަުނުވަދިހަުއެއްުހާސް ުހަތަރުުސަތޭކަުނުވައެއް(ުރުފިޔާުނުލިބިވާކަން
ު ުތެރެއިން ުމީގެ ުސަތޭކަު )އެއް 107,906,353ކުރެވުނެވެ. ުތިން ުހާސް ުހަ ުސަތޭކަ ުނުވަ ުމިލިއަން ުހަތް ސަތޭކަ

އަދިުމީގެުއިތު ރުފިޔާުއަކީުފެނަކަުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑްުއުފެދުނުުފަހުންުނުިލބިވާުފައިސާއެވެު. ރުންުފަންސާސްުތިނެއްު(
ު ުބިލުތަކަށްވާ ުދުވަސްވަރުގެ ުފޯރުކޮށްދިން ުކަރަންޓު ުކުންފުނިތަކުްނ ުހަްތ5,745,270ުުޔޫޓިލިޓީސް ުމިލިއަން )ަފސް

ުފޯރުކޮށްދިްނު ުިޚދުމަތް ުއިންޖީނުގެއިން ުރައްޔިތުންގެ ުރުފިޔާއާިއ ުހަތްދިހަ( ުދުއިސައްތަ ުހާސް ުފަސް ުސާޅީސް ސަތޭކަ
ު ުބިލުތަކަށްވާ ުއަދަދުގ39,786ުުެދުވަސްވަރުގެ ުމި ުހައެއް(ުރުފިޔާވެސް ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުހަތް ުހާސް ުނުވަ )ތިރީސް

 ތެރޭގައިުހިމެނޭކަންުފާހަގަުކުރެވުނެވެ.
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 : ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 2ޗާޓް 

 

ފަނަރަ ) 15,773,418އަށްވާ  %15މަތީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކާ ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  3.12
މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށާރަ( ރުފިޔާ އަކީ ގދ. އަތޮޅުން ނުލިބޭ ފައިސާއެވެ. 

)ތޭރަ މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްއެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ  13,661,759 އަށްވާ %13އަދި ހދ. އަތޮޅުން 
)ތޭރަ މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ  13,428,589 އަށްވާ  %12. އަތޮޅުން ގއރުފިޔާއާއި، ފަންސާސް ނުވައެއް( 

)ބާަރ  12,787,795 އަށްވާ %11. އަތޮޅުން ލރުފިޔާ އަދި  ނުވައެއް( އަށާވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ
 ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް( 

 : ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެޭހ ފައިސާގެ އޭޖް އެނަލަސިސް 3ޗާޓް 
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ވާތާ އަކީ ނުލިބި %59ކުންފުންޏަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސާގެ އޭޖް އެނަލިސިސް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނުގޮތުގައި އެ ފައިސާގެ  3.13
ފައިވާ ފައިސާ އަކީ ނުލިބިވާތާ ފަސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެ %8 ،އަހަރު ވެފައިނުވާ ފައިސާކަމާއި 1

 ފައިސާއެވެ.

 ކެޓަގަރީއިން –: ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެޭހ ފައިސާގެ އޭޖް އެނަލަސިސް 4ޗާޓް 

 

އަކީ ސަުރކާރުން ލިބެންޖެހޭ  %78އަހަރަށްވުރެ ުކރު މުއްދަތަށް ފައިސާ ނުލިބި ުހރި ބިލުތަކުގެ  1މީގެ ތެރެއިން  3.14
 ޚާއްޞަ ވިޔަފާރިއަީކ  %87އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ފައިސާ ނުިލބި ހުރި ބިުލތަކުގެ  1ފައިސާއެވެ. އަދި 

 ަސރުކާރު އަދި އަމިއްލަ މީހުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކެވެ. ހިމެނެނީ އިކެޓަގަރީއިން ލިބެންެޖހޭ ފައިސާއެވެ. މި ކެޓަގަރީގަ

 އަތޮޅުން –: ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެޭހ ފައިސާގެ އޭޖް އެނަލަސިސް 5ޗާޓް 
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ތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުލިބި ހުރުމުން ކުންފުނީގައި ކްރެޑިޓް މައްސަލަތައް ހުރިކަން ނުވަ  3.15
ތެރެއިން ލިބޭ ފައިސާއާއި އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތްކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު އަތޮޅު

މުން، އޮޑިޓަރުންނަްށ، ނުލިބޭ ފައިސާގެ ތަފްީޞލު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓުކުރަމުން ނުދާކަންެވސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިހެންވު
ރެ ގިނަ ދުވަސް ވާ ފައިސާގެ ޞައްޙަ އަދަދެއް ފޯރުކޮށްދޭން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ވުކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ނު

 ހޭދަވެފައިވެއެވެ.

ކޭޝް ން ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ލިބުމާ ދެމެދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބު 3.16
ތަކުގެ ބޭނުން ިމ އަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ކަލެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަދު ވަސީލަތް ފްލޯ

އިސާ ނުލިބި ހޭދަާވ ފަ  ،ހަމައެހެންމެ ކަމަށް މާ ބޮޑަށް ކުރެވި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަްށވެގެންދާނެއެވެ.
އުމުގެ ފުރުޞަުތ ދިއަށް ބަދަލުވެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެގެން  ބޭޑް ޑެޓްސް މުއްދަތު ދިގުދެމިގެންދާނަމަ އެ ފައިސާ

 ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ.

ިއރު ބިލު ނުދައްކާހުރެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާވިފައިވާކަމުގައި ކުންފުނިން ތަކުރާރުކޮށް މި ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެ 3.17
ނީގެ ގަވާއިދުތަާކ އިނުވާކަން އޮޑިޓަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ކުންފުގިނަ ދުވަސްވުމުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފަ

ނޑާލާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން  އިސާ ނުދައްކާ ފައެއްގޮތަށް ބިލު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަ
ކޮށް ރިކަރަންޓު ވޭ އަަސރުފަރާތްތައް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ީމގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންުފީނގެ ކޭޝްފްލޯ އަށް ނޭދެ

 ވެ.މެތިލާން ޖެހޭނެކަން ާފހަގަކުރަޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަ

 ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުން 

ތައްތައް ތިރީގައި ާފހަގަ ކުރެވުނު ކަން  ބެހޭގޮތުން ހުރިގޮތާ އްއިރު ޚަރަދުތަބަލައިފެނަކައަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އަޅާ  3.18
 ؛އެވަނީއެވެ

 )ހ( ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ކުންފުނި ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް އިތުރުވުން 

ދަނީ އަކީ ކުންފުންޏެއް ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެދެންވާނެއެވެ. އެހެީނ، އާމް 3.19
 ،އި ފައިދާ ބޮޑުކުރުމަށްންގާ ދެމެހެއްޓުމުގެ އަސްލެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިން ޚަރަދު ދެކޮޅު ޖެއްސުމާހި

 މޮނީޓަރ ރުވައިޢަމަލުކު ސިޔާސަތުތަކަށް އެ އަދި. ހުންނަންާވނެއެވެ ހެދިފައި ސިޔާސަތުތަކެއް ކުޑަކުރުމުގެ ޚަރަދު
މްދަނީ އަޅާކިޔާ އާގެ ޚަރަދާއި ކުންުފނީގެ ނިޔަލަށް  2015އިން  2013ވަނީ އެ ތިރީގައިވާ ތާވަުލގައި  .ކުރަންވާނެއެވެ
 ؛ރޭޝިއޯއެވެ

 : ކުންފުނީގެ ޚަރަދާއި އާމްދަނީ އަޅާކިޔާ ރޭޝިއޯ 8 ތާވަލު

 2015 2014 2013 ޚަރަދާއި އާމްދަނީ އަޅާކިޔާ ރޭޝިއޯ 

 %102 %109 %107 ލަ ކުންފުނީގެ ޖުމު

 %73 %85 %82 ޚިދުމަތްދޭ ޑިވިޜަން ކަރަންޓުގެ

 - %7 %6 ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޑިވިޜަން
 ގެ އަދަދު މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓްސްއިން ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 2015ނޯޓް: 

http://www.audit.gov.mv/
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ކުންފުިނން ވުނެވެ. ކުންފުންޏަށް ިލބޭ އާމްދަނީއަށްުވރެ ކުންފުނި ހިްނގުމަށް ިހނގާ ޚަރަދުތައް އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެ  3.20
ނޑު ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ދެ ޚިތުމަތަކީ ކަރަންޓާއި ފެނެވެ. އެގޮތުން، ކަރަންޓުގެ ިޚދުމަ ތްދޭ ޑިވިޜަނަކީ މައިގަ

ނޑު ޑި ޚަރަދުތައް  ލައިއިރުބައާ އަޅާ އާމްދަނީގެ ވިޜަނެވެ. ނަމަވެސް، މި ޑިވިޜަންކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ ހޯދައިދޭ މައިގަ
ޜަންގެ ހިންގުމުގެ އިންސައްތަ އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޑިވި  80އެވަރެޖްގޮތެއްގައި 

 ރޭޝިއޯ މިލިބުނު އާމްދަނީ އާއި އަޅާކިޔާއިރު ޚަރަދުގެ އިންސައްތަ ދަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޚަރަދާއި
ެކވެ. ނަމަވެސް، މި ވިޜަންތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮްށފައިާވނީ ހަމައެކަނި ސީދާގޮތުގައި މި ޑި

މަތިވާނެކަްނ ށް އިުތރަރޭޝިއޯ މި ދެ ރޭޝިއޯއަށް އިންޑައިރެކްޓް ެއކްސްޕެންސަސް )ނުސީދާ ޚަރަދުތައް( އެއްކުރުމުން 
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ކު، ކުންފުނީގައި ޚަރަދު ހަމައެއާއެ އިރު ޚަރަދުތައް އިތުރުވުމުންނެވެ.ބަލައިމި ރޭޝިއޯތައް މަތިވެފައިވަނީ އާމްދަނީއާ އަޅާ 3.21
ރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކުޑަކުރުމަށް އުޞޫލުތަކެއް ހަދާ އެއަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުމާިއ ބަޖެޓުކުރުމުގައި ޚަރަދު ކުޑަކު 

ން ގައި ވަނީ ގެއްލު 2014އަދި  2013ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިނުވުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ޚަރަދުތައް މަތިވުމުން ފެނަކައަށް 
 ގެ ކުޑަ ފައިދާއެކެވެ. %1ގައި ލިބިފައިވަނީ  2015ވެފައެވެ. އަދި 

 ވުން  އަންފޭވަރަބަލް ( ޚަރަދުގެ ރޭޝިއޯ) ކްސްޕެންސް ރޭޝިއޯ އެ )ށ( ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ 

 ޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.ބޮސަތޭކަ އިންސައްތައަށްވުރެ  ރޭޝިއޯ ޚަރަދުގެދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  3.22
މްދަނީއަށް ގައި ކަމާއި މިހެންވުމުން ކުންފުންޏަްށ ލިބޭ އާ %604ވަނަ އަހަރު މި ރޭޝިއޯ ހުރީ  2015ނަމަވެސް، 

 ނަ އަހަރުގެ ވަ 2015އިން  2013ވުރެ ކުންފުނިން ކުރާ ޚަރަދު ހަ ގުނަ އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
މަތީގައިކަން  ގުނައަށް ވުރެ 13އިރު ޚަރަދުތައް ހުރީ ބަލައިމްދަނީއާ އަޅާއާޖުމުލަ ރޭޝިއޯ އިން ދައްކާގޮތުގައި 

 ވެ. ވެއެފާހަގަކުރެ

 މްދަނީ އަދި ޚަރަދުއާ: ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ 6ޗާޓް 
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 މްދަނީ އަދި ޚަރަދުއާ: ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ 9 ތާވަލު

 

 

 

 

ސަބަބަކީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ހަތް ރަށަކަށް ދިންނަމަވެސް  ން ދިމާވާމިކަންވާ މިހެން 3.23
ންކަމުގައި ވާތީއެވެ. އަދި އެ ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ އެ ދެ ރަށުގެ ޚަރަދުތަކާ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ ލިެބނީ ެއންމެ ދެ ރަށު

ނުލިބޭކަން ކުންފުނިން ފާހަގަކޮްށފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުބައްދަލު އަދަދަކަށްވެފައި މިކަަމށް ސަރުކާރުން އެހީއެއް 
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ދެވޭ  ރަމުން ދާކަމާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކު

 ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ނުދާނެކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.

 ށްވުން ކުންފުންޏަށް ފައިދާވާ ނިސްބަތް ދަ

ފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ރިޓަރން އޮން ބަލައިކުންފުންޏަށް ފައިދާވާ ނިސްބަތް ވަޒަންކުރުމުގައި ހަތަރު މިނެއް  3.24
ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާރޖިން އަދި ނެޓް ޕްރޮފިްޓ  ،އާމްދަނީ ިއތުރުވާ މިންަވރު() ރެވެނިއު ގްރޯތް ،ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް

ފައިވާނެއެވެ. ރިަޓރން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް އާއި ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް މާރޖިން ރަނގަޅު ކަމަްށ ބަލައިމާރޖިން 
އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރާއި ނެޓް ޕްރޮފިޓް މާރޖިން އިން ފާހަގަ ުކރެވުނު ކަންތައްތަްއ  ،ނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވުނު

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛

 )ހ( ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ދަށްވުން 

އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރު އިން ދައްކައިދެނީ އަހަރުން އަހަރަށް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ނުވަތަ ދަށްވަމުންާދ  3.25
ގޮތެވެ. މި ރޭޝިއޯ ބޭނުން ކުރަނީ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ފުޅާވަމުންދަނީ ކިހާ އަވަސް މިނެއްގައި ތޯ ވަޒަންކުރުމަށެވެ. 

އާމްދަނީ އިތުރުވާ މިންވަރު ަބދަލުވަމުންދާގޮތުން ުކންފުނީގެ ދުވެލި ވަޒަންކުރަން އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށްވެސް 
 ؛ވަނީއެވެއެ ގައި ޗާޓުތިރީގައިވާ ފެނަަކއަށް ތިން އަހަރު އާމްދާނީ ލިބިަފއިވާ މިންވަރު  ،އެހީއަކަށްވެއެވެ. މިގޮތުން

 

 

 

 

 

 ޖުމުލަ އާމްދަނީ ތިން އަހަރު އެއްކޮށް  512,692

 ޚަރަދު ތިން އަހަރު އެއްކޮށް ޖުމުލަ 6,773,043

 ތިން އަހަރު އެއްކޮށް ރޭޝިއޯ ޚަރަދުގެ 1321%
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 މްދަނީއާ: ކުންފުނީގެ 7ޗާޓް 

 

ރުގައި ވަނަ އަހަ 2015 ،އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް %8ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ  2014ގެ ކުންފުނީ 3.26
 ދަށްވެފައެވެ. %8.1ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ވަނީ 

ޗާރޖުން ލިބޭ ގައި ދަށްވެފައިވަނީ ތެލުގެ އަގު ދަށަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ފިއުލް ސަރ 2015ގެ އާމްދަނީ ކުންފުނީ 3.27
ންފުނީގެ ފައިދާއަށާއި ކުދަށްވުމުންކަން ކުންފުިނން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް އާމްދަނީ ދަށްވަމުންދާނަމަ އާމްދަނީ 

 ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެއެވެ.

 ޖިން ކުޑަވުން ރ)ށ( ނެޓްޕްރޮފިޓް މާ 

 މާޖިްނ ނެޓްޕްރޮފިޓް އެންމެ މުހިންމު އެއް ހަމައެވެ.ޖިން އަކީ ކުްނފުނީގެ މާލީ ހާަލތު ދައްކުވައިދޭ ރނެޓްޕްރޮފިޓް މާ 3.28
ތްތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް މަތިވަމުންދާގޮތާއި ދަށްވަމުންދާޮގތަށް ބަލައި ކުންފުނީގެ އެކިކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮ

އެ ގައި ީރގައިވާ ޗާޓުތިރު ގެ ނެްޓޕްރޮފިޓް މަރޖިންގެ މިންވަކުންފުނީ، ބަދަލު ގެްނނަންޖެހޭގޮތް ދެނެގަެނވެއެވެ. މިގޮތުން
 ؛ވަނީއެވެ

 : ނެޓްޕްރޮފިޓް މާޖިނ8ްޗާޓް 
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 މެދުވެރިވީ މިޮގތަށް ދިމާވާން ވެފައެވެ. ނެގެޓިވްަގއި  2014އަދި  2013ގެ ެނޓްޕްރޮފިޓް މަރޖިްނ ވަނީ ކުންފުނީ 3.29
އިދާވުމުން ގައި ކުންފުންޏަށް ފަ 2015ކުންފުންޏަށް މި ދެ އަހަރުގަިއވެސް ގެއްލުންވެފައިވާތީއެވެ. ަނމަވެސް 

އި ޚަރަދުތައް ގައެވެ. ކުންފުންޏެއް އުފެދިގެން އަންނައިރު ފުރަތަމަ އަހަރުތަކުގަ %1ނެޓްޕްރޮފިޓް މާރޖިން ހުރީ 
މީގެ  ،އި ކަމާއިގެ ުފރަތަމަ ދެ އަހަރުވެސް ވަނީ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުެވފަކުންފުނީ އިތުރުވާ ފަދައިން

 ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުީނގެ ފައިދާ ދަށްވެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ.

 އެފިޝިއަންސީ ރޭޝިއޯއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް 

ންފުނީގެ އެސެޓް ކު  ،އެގޮތުން. ފައިވާނެއެވެބަލައިމިނެއް  އޯ ވަޒަންކުރުމުގައި ހަތަރުކުންފުނީގެ އެފިޝިއަންސީ ރޭޝި  3.30

ލްސް ކަލެކްޝަން ރިސީވަބަ ،ހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތު(އިންވެންޓަރީ ހިފެ އިންވެންޓަރީ ހޯލްޑިންގ ޕީރިއަޑް ) ،ޓާރންއޯވަރ

ކޮށްގެންނާއި އެހެނިހެްނ ވިޔަފާރި ހޯދާފައިވާ މުއްދަތާއިވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ޕީރިއަޑް
މިގޮތުން އެސެްޓ . ފައިވާނެއެވެބަލައިގޮތްގޮތުން ދައްކަންެޖހޭ ފައިާސ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު )ޕޭޔަބަްލސް ޕީރިއަޑް( 

ޔަފާރިކޮށްގެންނާއި ވި  ޓާރންއޯވަރ އާއި ވިޔަފާރިންނާިއ އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުްނ ލިެބންޖެޭހ ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މުއްދަތާއި
ނަމަވެސް، . ވެރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެ އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު

މިގޮތުން،  ހަގަކުރެވުނެވެ.އިންވެންޓަރީ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުްއދަތު އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވަމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާ
 ؛ވަނީއެވެއެ ގައި ތިރީގައިވާ ޗާޓުޓްރީ ހިފެހެއްިޓފައިވާ މުއްދަތު އިންވެން

 )ދުވަސް( : އިންވެންޓަރީ ހިފެހެއްިޓފައިވާ މުއްދަތ9ުޗާޓް 

 

 ނުހުންނާނެއެވެ. އްިޓަފއިދިގު މުއްދަތަކަށް އިންވެންޓަރީ ހިފެހެކުންފުނިން ރަނގަޅަށް އިންވެންަޓރީ ބަލަހައްޓަމުންދާނަމަ  3.31
ނޑި ޯފރުކޮށްދިނުމަށް   އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޓަކައި އެ އިރަކަށްނުވަތަ އިންވެްނޓަރީގައި ހުރި ުމދަލަކީ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

 9އަށް ވަނީ  2014އިން  2013ގެ އިންެވންޓަރީ ހިފެހެްއިޓފައިވާ މުއްދަތު ުކންފުނީ. މިގޮތުން، ތަކެއްޗެވެބޭނުންވާ 
 ދުވަހަށް އިތުރުވެފައެވެ. 40ދުވަހުން  22އި ވަނީ ގަ 2015އަދި  ،ދުވަހަށް 22ދުވަހުން 

 

4022

9
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ޓަރީ އައިޓަމަީކ ގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގަިއ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާ އިންވެންކުންފުނީ 3.32
ހޯދާފައިަވީނ ކެތި މި ތަ ،އެވެ. އެހެންކަމުން "އިންޖިނިއަރިންގ، އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސްޕެއަރސް"

ނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ން ދެމުންގެްނދާ ޚިތުމަތަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަްށކަމާއި މި ތަކެތި ރޯލްނުވެ ގިކުންފުނި
ންޓަރީ އެންމެ އަކަށީގެންާވ ގެ އިންވެންޓަރީ ހިެފހެއްޓިފައިވާ މުއްަދތު އިތުރުވެފައިވަނީ އިންވެ ކުންފުނީފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

 ގަނެފައި ހުރުމާއި އަދި ބެލެހެއްިޓފައި ނުވާތީއެވެ. އެގޮތުން އިންވެންޓަރީގައި ބޭުންނވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މުދާގޮތަށް 
 ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓުުމން އެ ތަކެިތ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭުނންނުކުރެޭވގޮތްވުމުގެ ފުރުޞަތުއޮވެއެވެ.

 މަތިވުން ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ 

އި މީގެ ތެރޭގަ ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނިވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ކުންފުނީގެ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ  3.33
ެގ ކުންފުނީ. މިގޮތުން، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނިވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 ؛ވަނީއެވެއެ ގައި ތިރީގައިވާ ޗާޓުގިއަރިންގ ރޭޝިއޯގެ މިންވަރު 

 : ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ 10ޗާޓް 

 

އިޤްތިޞާދު  އިގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކަމާދަރަނީ ގައިމަތީ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯއަކުން ދައްކައިދެނީ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު 3.34
ގެ ގިއަރިންގ ންފުނީކުދަށްވުމުން ނުަވތަ ކުންުފނި ިހްނގުން ދަށްވުމުން ކުންފުންޏަށް ޭނދެވޭ އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ. 

 %59އޯއަކީ ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ގިއަރިންގ ރޭޝި 2015ރޭޝިއޯ ވަރަށް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 
ރޑް އިން އެވެ. މި ރޭޝިއޯ ހިސާބުކުރުމުގައި ކަމް( ހިމަނާފަިއ ބައިވޯޓަރ މަޝްރޫއުގެ ފަސްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ )ޑިފާ

ށްކުރެވިފައިވާކަން ވަނަ އަހަރު ދަ  2015އިރު ދަރަނީގެ އަދަދު ބަލައިކުރީ ދެ އަހަރާ އަޅާ ،ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް
 ވުނެވެ.ފާހަގަކުރެ

ނެއެވެ. އަިދ ކުންފުނީގެ ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ މަތިނަމަ މާލީ އިދާރާތަކުން ަފންޑު ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށްވާ 3.35
ުޢތަކަށް އިންވެސްުޓ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށްފަހު، އެހެިނހެން މަޝްރޫ ފެނަކައަށް ލިޭބ އާމްދަނީ އިްނ ުހރިހާ ދަރަނިތައް

 ކުރުމަށް ބަކީކުރާ ފައިދާ ވަރަށް ކުޑަވާނެއެވެ.
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ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ

ރޑް އިންކަމް ހިމަނާފައި)ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ  (ޑިފާ ރޑް އިންކަމް ނުހިމަނާ)ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ  (ޑިފާ
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 ނެގަޓިވް ކޭޝް ޕޮޒިޝަން 

އްކޮށް އަދި އިތުރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުންޏަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ކުންފުނިން ހޯދާ އާމްދަނީން ޚަރަދުތަ 3.36
ޓި ކުރިއަށް ދާނަމައެވެ. ތައް ުނހުއްއެހީ ނުަވތަ ޯލނަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ ކުންުފނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި މުޢާމަލާތް  ފަރާތެއްގެ

 ސަބްސިޑީ ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ ،ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިެބންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކުން 2015އެގޮތުން، 
ދެންނެިވ  ކެވެ. މިއަންނަނީ ނެެގޓިވް ކޭޝް ޕޮޒިޝަނެ  ،އުނިކުރުމުން ފައިސާ އާއި ކުންފުނިން ދައްކަްނޖެހޭ ޚަރަދުތައް

ހަރެއް އަވަނަ އަހަރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވީ ނަމަވެސް މި އަދަދު އަހަރަކަށްވުރެ  2014އަދި  2013ކޭޝް ޕޮޒިޝަން 
 ދަށްވަމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވެއެވެ.

ރޮމް އޮޕަރޭޓިންގ ތްތަކުން ލިުބނު ސާފު ފައިސާ )ނެޓް ކޭޝް ފްލޯ ފްވަނަ އަހަރުގެ ހިންގުމުގެ ހަރަކާ 2015ގެ ކުންފުނީ 3.37
ވި )ނޮން ކޭޝް އެކްޓިވިޓީސް( އަކީ ނެގަޓިވް އަދަދެކެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އުނި

ޅާކުރުމަށް ފުއިތުރުެވފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނި ިއތުރަށް  %55އެޖަސްޓްމަންޓްސް( އަދަދު ވެްސ ވަނީ 
 ލޯނާއި، ސަރުކާރުގެ އެހީ ފަދަ އިތުރު ފަރާތެއްގެ އެހީތަކަށް ބަޯރސާވާން މަޖުބޫރުވެއެވެ.

  ކުންފުނީގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ބިލިންގ ސޮފްޓުވެއަރއެއް ނެތުން 

ނޑު އޮޕަރޭޝަންތަކަ 3.38 ށް ވެފައި ތަކަޚިތުމަދާ ދެމުންގެންކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބެހިގެން ކުންފުނީގެ މައިގަ
ލާތްތައް ހަރުދަނާވުމަްށ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ފައިސާއާ ބެހޭ މުޢާމަ

އިން ފްޓްވެއަރސޮބޭުނން ކުރެވެމުންާދ ރު ވަރަށް ބޭުނންތެރި ކަމެކެވެ. ެއގޮތުން ެބލިބެލުމުގައި ުކންފުނީަގއި މިހާ
ްސ އިސްވެދެންނެވުނު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ރިޕޯުޓތައް ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެ

މެއް ނެތުމުން، އިވާ ސިސްޓަފަދައިން މި ކުންފުނީގެ ބޮޑުބައެއް އެކި އަތޮޅުތަކަށް ބެހިފައިވާތީ މަރުކަޒީ ވިއުގައަކުން ގުޅިފަ
އް ހޯދަންޖެޭހ ފައިސާއާއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުގެ ަތފްީޞލުތަ ތަނަަކށް ލިބޭ ތަުކން އެކުންފުނީގެ ގޮފި

ޖެހޭ މަޢުލޫާމތު  އި ހޯަދންހާލަތްތަކުގައި ހެޑް އޮފީުހން ވަުގތުން ބެެލން ނުުހންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގަ
ސްޓަމުން ނެގޭ އިން ިރމޯޓް ޑެސްކްޓޮޕް ކަނެކްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ ސި "އުވާރޓީމް ވި"ހޯދަނީ 

ންވަރު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު، ސޭލްސް ރިޕޯޓު އަދި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މި ރިޕޯޓުތައް ކަމަށްވާ ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ
 .މަށް އަޅަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެރިޕޯޓުތައް މައި އޮފީހަށް ފޮނުވުުމން މެނުއަލްކޮށް ސިސްޓަ

ޕޯޓުތަކުގެ ސައްޙަކަމަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތު މިގޮތަށް ސިސްޓަމަށް އަޅަމުންދާއިރު ކުށް ގިނަވެ ރި 3.39
 އް ހެދުމުގައި ދަތިތަ ޒްކޮށް ބަލައިއަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ގޮިފތައް ރަނގަޅަށް ސުޕަވައި

ސޮފްޓުވެއަރގައި . ދިމާވާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މީގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ވަރަށް ިގަނ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެގެންާދނެއެވެ
 ވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުީދފައިކުންފުނިން އެފަދަ ޤާބިލުކަމެއް ނެތީ އިްނޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑު ދަށްވުމުންކަމުގައި 

ގެ އިދާރީ އަދި މާލީ ކަންކަން އެއް ނިޒާމަކުން ކުރެވޭފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ ކުންފުނީގައި  2017އެހެންނަމަވެސް އޮގަސްޓު  3.40
އެވެ. މި ސޮފްޓުވެއަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ހުރި ފެނަކަ ފައިވެއެއް ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާ

ންފުިނން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މަރުކަޒީ މި ވިއުގައިން މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެކަމަށް ކު ބަލައިއޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތް 
ގުޅާލެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ އެހީތެރިަކމާއެކު ކުންފުނީގެ ގޮިފތަކުން ުކރާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކިއެކި ރިޕޯޓުތައް ނެގޭނެފަަދ 
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ތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށްވެސް މުވައްޒަފުން މިއަށް އަހުުލވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަ ފަހުހަލުވި ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް
ޭބނުންކުަރންފަށާފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ަސބަބުން ުކންފުނީގެ  ޮކށްގޮުތްނ އަލަށް ތަޢާރަފުމި މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 މަސައްކަތް ހަލުވިވެ އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެކަމުގައި ބެލެެވއެވެ.

  ދުން ބަލަހައްޓާފައިނުވުން އެކައުންޓްސް މެނޭޖްކުރުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ގަވާއި 

ރ ރަޖިސްޓަރީ ގެ އެކައުންޓްސް ބަަލަހއްޓާ ސޮފްޓްވެއަރގައި ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުންދާޮގތާއި، ވަުއޗަކުންފުނީ 3.41
ސްމީ ލިޔުންތަްއ އަދި ކުންފުނީގެ އެހެނިެހން ރަ ބަލަހައްޓާފައިވާޮގތާއި، ބައިޯވޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

 ؛ބަލަހައްޓަމުްނދާގޮތާ މެދު ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ދުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ހަމައެއް ގެންގުޅެފައި ނުވުމާއި ވައުޗަރު ރަޖިސްޓަރީ ގަވާއި  )ހ( އެކައުންޓްސް މެނޭޖްކުރުމުގައި އެއް 

 ށްޑިޓަރުންނަލަހައްޓަންވާނީ މުވައްޒަފުންނަާށއި އޮއެކައުންޓްސް ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއަރގައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަ  3.42
ބާވަތެއްެގ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ ސިސްޓަމް ރިކޯޑުތަކާ އަޅާކިޔޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން އެއް

ރީ ޗަރ ރަޖިސްޓަހަމަތަކެއް ގެންގުެޅންވާނެއެވެ. އަދި ޕޭމަންްޓ ވައު ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ނަންބަރު ޖެުހމުގައި އެއް
ޚަރަދުތައް  ،ސްމުޢާަމާލތް ނިމުމާއެކު، ވައުޗަރުތައް ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެ ،ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިގޮތަކަށް ނޫންކަމާއި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރަ  ޖިސްޓަރީ ގަވާއިދުން ސިސްޓަމްގައި ރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ކަ
 ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްަފިއ ފަހަރު އެކި  ބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ރިފަރެންސް ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި އެކި 

ރިމަންޓު ނަްނބަރު މި ގޮުތން އިންވޮިއސް ނަންބަރު، ޕޭމަންްޓ ވައުޗަރު ނަންބަރު، ރިޕޯޓު ނަްނބަރު، ެއގް ހުންނަކަމާއި
 ނުވަތަ ރިސިޕްޓް ނަންބަރު ޖަހާަފއިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އް ެބލެހެއްޓޭެނ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ލިޔެކިޔުންތަ ،މިގޮތަށް އެކައުންޓްސް ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ 3.43
ނޑައެޅިފައި ނެތުމުންނާއި ރަނގަޅު އިންޓާރނަްލ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުމުންނެވެ.  އިންތިޒާމެއް ކަ
އުޗަރުގެ ތަރުތީބު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީ ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފަިއނުވުމުްނ ވައުޗަރުތައް ގެއްލި، ބައެއް ވަ

މް ރެކޯޑުގައިވާ ފަރެންސް ނަންބަރު ޖެހުމުގައި އެއްހަމައެއް ގެންގުޅެފައިނުވުމުން ސިސްޓައޮޅިފައިވެއެވެ. އަދި ރި
ލާތާއި، ލިޔެކިޔުންތަކާ އެވެ. އެހެންކަމުން، ސިސްޓަމްގައިވާ މުޢާމަދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވެލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލު ހޯދަން 

 އަޅާކިޔަން ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވިއެވެ.

 ން ން ލިބިފައިނުވުކުންފުނިމަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމެއް  )ށ( ބައިވޯޓަރ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓު، މަސައްކަތް  ،މަސައްކަތް ފެށި ލިޔުން އެކިއެކި މަޝްރޫޢު ތަކާއިގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއި 3.44
ބެލެހެއްޓުމަީކ ތައް ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ތްމާލީ މުޢާމަލާނިމި ހަވާލުކުރާ ރިޕޯޓު، މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި 

ރޑް އިންކަމް ގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައިކުންފުނީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ( ގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީފަސްކުރެވިފައިވާ ) ޑިފާ
 ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ  ދެ މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް )ިތން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ 372,649,692 ހިމަނާފައިވާ

ގައި  2011ޖަނަވަރީ  21ބައިވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް  ،ދޭއް( ރުފިޔާ އަކީ ސަދަރން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑަށް
ވެ. ނަމަވެސް، ދީފަިއވެއެފައިސާކަމަށް ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު  ފައިވާސަރުކާރުން އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ދީ ،އެގްރިމަންޓްކޮށް

 ން ިލބޭގޮތްވަނީ ނުެވފައެވެ. ކުންފުނިމި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް 
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       34 ގެ  34 ޙާފުޞަ  

 : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 1އެޕެންޑިކްސް 

 އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރ ތަފުސީލު 

 އި ބަލަގެ ލިއެކިޔުންތައް  2015އިން  2013މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް 
ޑްގެ ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ފައިނޭންސިންގ އެގްރީމަންޓާިއ އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްއާއި 
 ގުޅޭ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓްތަކާއި ރިވުއު ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި މަޝްރޫޢާ

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިފައިވާނެއެވެ.

 ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއުކުރުން

ނަަކ ފެސައްކަތްތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަޝްރޫޢުގެ މަ
އް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކަމާބެހޭ އިސް ވެރިންނާ ޕްރޮޖެކްޓްތަ

ސުވާލާއި  މެނޭޖްކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް 
 ޖަވާބު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން

ފުންޏަށް ޚިދުމަތްދެމުންދާ ސޯޅަ އަތޮޅަކާގުޅޭ ގޮތުން ކުން ކުންފުނިން
ފައިސާ ލިބެންޖެހޭގޮތުެގ އެނަލިޓިކަލް ރިވިއު 

 ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާ ގުޅޭ
  ސްޓެޓިސްޓިކް އެނަލިސަސްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ސްޓެޓިސްޓިކް އެނަލިސިސް އެނަލިޓިކަލް ރިވިއު އަދި 

 

 

 

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