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ii ުސަފުހާ  

ްޓ  ިޑ ުޓެގ ޮއ ޯޕ ލާސާ ިރ  ުޚ

 ުތަޢާރަފުު
ުގައިސަރަހައްދުުމާލެުރު،އަދާކުރާއިުދައުރެއްުމުހިއްމުުޚިދުމަތްުކަރަންޓުގެުގައިގީތަރައްުސިނާޢީުއަދިުއިގްތިޞާދީުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުއުފެއްދުމުގެުުހަކަތަުގެރާއްޖޭު،ނަމަވެސްުއެހެން.ުއިތުރުވަމުންނެވެުދުވަހުންުދުވަހަށްުނީދަުމިންަވރުުކުރެވޭުބޭނުންުކަރަންޓުގެ
ުރައްކާތެރިކަންުުހަކަތައިގެުވުމުންުނިޒާމަކަށްުބަރޯސާވެފައިވާުމައްޗަށްުތެލުގެުއެތެރެކުރެވޭުބޭރުންުރާއްޖެއިންުމުޅިންހެންުނިޒާމަކީ

 .ވެއެވެުކުރިމަތިުގޮންޖެހުްނތަކެއްުބޮޑެތިުކުރުމަށްންޔަގީ

ު ުސަރަހައްދަށް ުމާލެ ުއޮޑިޓަކީ ުމި ުވިލިމާެލ( ުއަދި ުހުޅުމާލެ ުޮކށްފައިވާުކަރަންޓު)މާލެ، ުކުރެވެމުންދާުުފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަދި
ޓުގެުކަރަންުފައިވާނީުއިބަލަުގޮތެއްަގއިމިުއޮޑިޓުގައިުމައިގަނޑުުުއޮޑިޓެކެވެ.ުވުނުމަސައްކަތްތަކުގެުޕަރފޯމަންސްުެބލުމަށްޓަކައިުކުރެ

އިއާދަކުރައްކަތްތަޚިދުމަތްުމެދުކެނޑުމެއްނެތިުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްދެވޭކަންުކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކައިުކޮށްފައިވާުމަސަ ުވިުނިކަށާއުި،
ުގެންގުޅޭުމިންވަރުުއުފައްދާުހަކަތަ ުށެވެ.ުތަލްކޯގެުމާލީުހާލަސްޓެުސިޔާސަތުތަކަށާއިުއިތުރުކުރުމަށްުސަރުކާރުން އޮޑިޓުގައިުމި

ު ބެލުމަށް 2014ުުކަނޑައަޅާފައިވަނީ 2016ުުއިން ުމާލެ ުފޯރުސަރަހައްއަށް ުކަރަންޓު ުޚިދުމަކޮށްދަށް ތުގެުދިނުމުގެ

ުޒާތު ޕަރފޯމަންސަށެވެ. ުބައިތަކުގެ ުނަމަވެސް،ުބައެއް 2019ުުުައދ  2018ު، 2017ން ުއަހަރުގެ ުމަހުގެވަނަ ނިޔަލަށްުުޖޫން
ުުލެވިފައިވާނެއެވެ.އިުބަލަުކަށްވެސްުބައެއްުކަންތައްތަ

ުކުރަންުލަފާދޭުގޮތްުއިސްލާހުުފާހަގަކުރެވުނުުމައިގަނޑުުކަންތައްތަކާއިު

ުމަސައްކަތްތައްުުކޮށްފައިވާުުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިުުމެދުނުކެނޑިުުޚިދުމަތްުުކަރަންޓުގެު.1ު
ު ުއުފެއްދޭނެުުކަތަހަުކުންފުނީގައިުވަރަށްުލަފާކުރެވޭުކަމަށްުއިތުރުވާނޭުުބޭުނންކުރުންުކަރަންޓުގެުގައިސަރަހައްދުުމާލެ)ހ(

ުއިތުރުުކެޕޭސިޓީ ުރައްކާތެރިކަން ުހަކަތައިގެ ުއެގޮތުންޔަގީކޮށް ުކޮށްފައިވުން. ުމަސައްކަތް ުކުރުމަށްޓަކައި ުދަށްސަރަހައްުމާލެން،
ނިމި،ުކޮިމޝަނިންގުުޕްރޮޖެކްޓްުޕަވަރުވަނ5ުަުސްޓެލްކޯގެުއިތުރުކުރުމަށްުފެށިުކެޕޭސިޓީުޭބނުްނވާުފޯރުކޮށްދިނުަމށްުކަރަންޓު

މިު ،ުޓްގެުކަރަންޓުުއުފެއްދިމެގަވ50ުޮމިހާރުުހުރިުކެޕޭސިޓީގެުއިތުރުން،ުއިތުރުުއެކު،ުކުންފުނީގައިުމަޝްރޫއާމަރުޙަލާގައިވުންު.
 އަށްުލިބިގެންދިޔުން.ޓެލްކޯުސްުހަރުުމާލެުއަދިުހުޅުމާލެއަށްުބޭނުންވާުކަރަންޓުުއުފެއްދުމުގެުާޤާބިލްކަންުުއަުވަރަކަށ4ުްުއޮތްުކުރިއަށް

ުތެޔޮުު،އިމްކުރެވިގާުފުަނދޫގައި.ުކުތައްންކްޓޭުުތެޔޮުވަަނުއަހަުރުއިތުރ2018ުުުކުރުމަށްންަޔގީުރައްކާތެރިކަންުހަަކތައިގެ)ށ(ު
ުއެކިުރާއްޖޭގެުރުތަކެއްބަންކަުކާކުރާނެރައްުތެޔޮު،ނަމަވެސްކުރެވިފައިވުން.ުުމަސައްކަތްުއިތުރުކުރުމުގެުމިންވަރުުރައްކާކުރެވޭ
ުކުރެވިފައިުުޑައިވަރސިފައިުރިސްކްު،ފުނަދޫގައިކަމުންު.ކުހަމަެއކަނިުކޮށްފައިވަނީުމިކަންުބަަދލުގައިުހެދުމުގެުތަކުގައިުސަރަހައްދު
 ނުވުން.ު

ބައިނަލްއަާޤުވާމީުުސްޓެލްކޯއިންުގޮތުގައިުގެު"ުއިންޑިކޭޓަރސްުޕަރފޯމަންސްުކީ"ުބެލުމަށްުފެންވަރުުޚިދުމަތުގެުކަރަންޓުގެ)ނ(ު
ު ުގަބޫލުކުރާ ުކަރަންޓުގެު،ބަލައިުމިންވަރަށްުހުރިުކެރިފޯރުންތެރިކަންުކުންފުނީގެު،ނަމަވެސްުބޭނުންކުރިުމިންގަނޑުތައްގޮތުން

ކަރަންޓުުު،ބަބުންސަުމިހެންވުމުގެުނުވުން.ުކަނޑައަޅާފައިުއްނަތީޖާތަުއަމާޒުކުރާުކުންފުނިންުފޯރުކޮށްދިނުމުގައިުޚިދުމަތް
 ނުވުން.ުުބެލިފައިުސަމަކާރަކަންފޯރުކޮށްދިނުމުގައިުސްޓެލްކޯގެު
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iii ުސަފުހާ  

ުދޭގޮތްުުކުރަންުލަފާުއިސްލާހުު
ުއެު)ހ( ުއެންޑްުސްޓްރެޓެޖީމޯލްޑިވްސް ުޕޮލިސީ ު(ުއ4ަގެު)ސިޔާސަތ2010ުުުުނަރޖީ ުއި(ުގ5ަގެު)ސިޔާސަތ2016ުުުދި

އްކާުކުރާނެުބަންކަރުތަކެއްުތަކުގައިުރަުުސަރަހައްދުހަކަތައިގެުރައްކާތެރިކަންުހޯދުމަށްުތެޔޮުގަނެުރާއްޖޭގެުއެކިުުބަޔާންކޮށްފައިވާ
ު ުއެ ުއެކުލަވާލައި ުޕްލޭނެއް ުހާސިލްކުރުމަުމަގުސަދުުހެދުމުގެ ުށް ުއާއެކު ުކުރުމަށްއެސް.ޓީ.އޯ ުއޮފްުމިުމަސައްކަތް ނިސްޓްރީ

 މެެވ.ވަދަންނަުުއެންވަޔަރަންމަންޓަށް

ދުންުބޭނުންކުރާު)އެނަރީޖުރޭޓަރުތަކަށްުލޯޑުުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،ުކަރަންޓުުބޭނުންކުރާުމިންވަރުުދަށްކުރުމަށްުހަކަތަުމަުޖަނަ)ށ(ު
ުމިނި ުސްޓެލްކޯއަށާއި ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރި ުރައްޔިތުން ުއާލާތްތަަކށް ުއޮފްުއެފިޝިއެންޓް( ސްޓްރީ

ުދަން ުބެުނަވަެމވެ.އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ުފެންވަރު ުޚިދުމަތުގެ ުކަރަންޓުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުސްޓެލްކޯއިން ުބޭނުންކުާރުއަދި، ލުމަށް
ުކުންފު ުރިޢާޔަތްކޮްށ ުެކރިފޯރުންތެރިކަމަށް ުކުްނފުނީގެ ުއެކަށީގެންވާގޮތަށް ުމިންަގނޑާ ުހާސިލްކުރުމަށްުބައިނަލްއަާޤްވާމީ ނިން

ު(ުއެކުލަވާލުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.ުކަނޑައަޅާުމިންވަރުު)ކީުޕަރފޯމަންސްުއިންޑިކޭޓަރސް

ުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތައްުުކުރުމަށްުުއިތުރުުުބޭނުންކުރުންުުހަކަތަުުއިއާދަކުރަނިވިު.2ު
ުބޭނުންވާުއެކަމަށްު،ރަފްކޮށްތަޢާުުއިނާޔަތްތައްުއެކިއެކިުގޮތުންުބާރުއެޅުމުގެުރައްޔިތުންނަށްުކުުރމަށްުބޭނުންުހަކަތަުއިއާދަކުރަނިވި

ުން.ުއެގޮތުން؛ސަރުކާރުންުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވުުށްކޮށްިދނުމަުމަގުފަހިުލިބޭނެުަފސޭހައިން(ުފަންޑިންގުގްރީން)ުފައިސާ
 ިމަޢާފުކޮށްފައިވުން.ުިޑއުޓީުއިމްޕޯޓްުތަކެތިންުބޭނުންކުރާުއުފެއްދުމަށްުހަކަތަުއިއާދަކުރަނިވ 
 ީުދާއިރާއިންުގެހަކަތައިުއިއާދަކުރަނިވިުގުޅިގެންުޯމލްޑިވްސްުއޮފްުބޭންކްުއެންވަޔަރަންމަންޓާއިުއޮފްުމިނިސްޓްރ

ުގައ2008ުިުސްކީމެއްުލިބޭުލޯނުުރޭޓުގައިުއިންޓަރެސްޓްުގެު%3ުަފރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުއިންވެސްޓްކުރުމަށް
 ން.ުއިވުކޮށްފަުބޭނުންުސްކީމްގެުމިުފަރާތަކުނ07ުްުނިޔަލަށްުގ2019ުެުޖަނަވަރ17ުީު،ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާއިރު

 ިއްލަުަތންތާގައިުއުފައްާދުކުންފުނިތަކަށްުއަމިު،އިއާދަކުރަނިވިުހަކަތައިގައިުބައިވެރިވާންުބޭނުންވާުއަމިއްލަުފަރުދުްނނާއ
"ެނޓްުމީޓަރިންގ"ުު()ަކރަންޓްުބިލުންުއުނިކުރެވޭނެުުހަކަތަުބޭނުންކުރުމަްށފަހުުބާކީވާުހަކަތަުސްޓެލްކޯއަށްުވިއްކޭނެ

 ފައިވުން.އިުތަންފީޒުުކުރަންުފަށައެުގަވާއިދުު،ގަވާއިދެއްުހަދައި
ުބޭނުން ުއިނާޔަތްތަކުގެ ުކަމަށްވާތީ،ުިއއާދަުނަމަވެސް،ުމި ުފަރާތްތަކަކުން ުމަދު ުކޮްށފައިވަނީ ުބޭނުްނުމިހާތަނަށް ުހަކަތަ ކުރަނިވި

ުދިޔުން.ސިލުވަމުންުނުޙާކުރުމަށްުރައްޔިތުންނަށްުބާރުއެޅުމުގެުގޮތުންުސަރުކާރުންުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތަކުގެުއެދެވޭުނަތީޖާު

ުދޭގޮތްުުކުރަންުލަފާުއިސްލާހުު
މަށްުބޭނުންވާުވަސީލަތްތައްުފައިވާުކަންކަންުހާސިލްުކުރުމަށްުއެކައިތުރުކުރުމަށްުރާވައިުމިންވަރުުއުފައްދާުހަކަތަުއިއާދަކުރަނިވި

ލަނޑުދަނޑިތައްުވަރަށްުވާނެުމިންހާސިލްތްުކުރުމަށްފަހުުއެކަންުރިޢާޔަުށްހާލަތަހުރިނެތްުގޮތުގެުދިރާސާއެއްުކުރުމާއެކުުތަނުގެު
ންކުރުމަށްުބާރުުއެޅުމުގެުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތަުބޭނުު،ދަންނަވަމެެވ.ުއަދިމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓަށްުކަނޑައެޅުމަށްު

ު ުގެ ުމީޓަރިންގ" ު"ނެޓް ުތަޢާރަފްކޮްށަފއިވާ ުދައުލަތުން ުސްއުސޫގޮތުން ުލޯން ުކުރުމަށާއިުކީމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުލަށާއި ްނތެރި
ުއިތުރުކުރުމަށްުޕްރޮގްރާމްތައްުުހިްނގާުހޭުލންތެރިކުރުމުގެެބހޭުގޮތުންުުުފރުސަތުތަކާއިުއޭގެުފައިދާއާުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތައަށްުހުރި

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓަށާއިުސްޓެލްކޯއަށްުދަްނނަވަެމވެ.
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iv ުސަފުހާ  

ުހާލަތުުސްޓެލްކޯގެުމާލީު.3ު
އޮޑިޓުގައިުަބލައިލެވުނުުމުްއދަތުގައިުސްޓެލްކޯގެުމާލީުހާަލތުުއެއްުއަހަރުންުއަނެއްުއަހަރަށްުަރނ ގަޅުވަމުންުއަންނަކަމުގައިު)ހު(

ުއެގޮތުން؛ުދެއްކުން.ކުންފުނީގެުޕްރޮފިޓަބިިލޓީުއަދިުއެފިޝިއެންސީުރޭޝިއޯތަކުންު

 ެއޯޕެކްުއިންުުނަމަވެސް،ުތެލުގެުއަގުުމަތިކުރުމަށްވީުދަށްވެފައިު%15އަށ2016ުުްުއިނ2014ުުްުއާމްދަނީުކުންފުނީގ
ުު އެޅި ުސަބަބުން ުގޮސ2017ުްފިޔަވަޅުތަކުގެ ުމައްޗަށް ުއަގު ުތެލުގެ ުބާޒާރުގައި ުދުނިޔޭގެ ުއަހަރު ުއުލްފިު،ވަނަ

2017ުުު،ބޮޑުވެުއަދަދުުބިލުކުރެވޭުގޮތުގައިުުސަރޗާޖުގެ ުއަހަރު ުވަނަ ުއާމްދަނީ ހަރާުއަުވަނ2016ުަކުންފުނީގެ
 ފައިވުން.ުރުމެއްުހޯދައިގެުކުރިއެު%16އިރުުއިއަޅާބަލަ

 2014ުު ުސ2016ުްއިން ުގެއްލުންއަށް ުގޮތުން ުމާލީ ުއާމްދަނީވީުވެފައިޓެލްކޯއަށް ުކުންފުނީގެ ުއައިުނަމަވެސް، އަށް
ުމިންވަ ުއިތުރުވެފައިވާ ުސޭލްސް ުއޮފް ުކޮސްޓް ުއަޅައިކިޔާއިރު ުމިންވަރާ ުއިތުރުވި ުއާމްދަނީ ުކުޑަވުމާއި،ުބަދަލާއި، ރު

އޮޕަރޭޓިންފަވަނަުއަހަރުުކުންފުންޏަށ2017ުުްއިދާރީުޚަރަދުތައްުކުޑަުކުރުމަށްުއެޅިުފިޔަވަޅުތަކުގެުސަބަބުންު ގުއިާދވުެ،
 އަށްުމަތިވުން.ުު%3ުނެޓްުޕްރޮފިޓްުާމޖިންުއަދި،ވުން.ުއަށްުމަތިވެފައިު%8ޕްރޮފިޓްުމާޖިންު

 ުުއިތުރުން،ުކުރެވިފައިުުމަދުުމިންވަރުުަފއިސާގެުހުރިުނުލިބިުސްޓެލްކޯއަށްުތެރޭގައިުމުއްދަތުގެުއޮޑިޓްކުރެވުނ ވުމުގެ
ވަހަށްުދ71ުުދުވަުހނ99ުުްުމުއްދަތުުހޯުދމަށްުހޭދަވިސްެޓލްކޯއަށްުލިބެންެޖހޭުފައިސާުއަށ2017ުުްއިނ2014ުުް

 ދިޔުން.ންނަމުންސަބަބުންުލިެބންޖެހޭުފައިސާުހޯދުމަށްުކުންފުިނންުކުރާުމަސައްކަތުގެުނަތީޖާުފެުކުޑަުވެފައިވުމުގެ

 ްުގޮތްގޮތުނ ުއެހެނިހެން ުފައިސާގެުވިޔަފާރިއާއި ުުދައްކަންޖެހޭ 2014ުުއަދަދު 2017ުުއިން 414,831,573ުއަށް
ުތިެނއް(ުރުފި)ހަ ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުފަސް ުާހސް ުއެއް ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުމިލިއަްނުއަށް ުސާދަ ުސަތޭކަ ުއިންުތަރު ޔާ

ުރުފިޔާއ696,596,070ުަ ުހަތްދިހަ( ުހާސް ުހަ ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުފަސް ުމިލިއަން ުހަ ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ށްު)ހަ
ުއިތުރު ުހިވެފައިވުން.ުއަދި،ުމީގެ ުއިންސައްތައެއް ުބޮޑު ުއެންމެ ުގޮތުގައިުއްސާުކުރަނީުލޯނުުއިންޓަރެތެރެއިން ސްޓްގެ

ުދައްކަންުޖެހިފައިވާުފައިސާކަމުގައިވުން.ު

ުނަގަ(ުށ) ުދަރަނިތައިކުންފުިނން ުުއްފައިވާ ުގާބިލުކަން ުދެއްކުމުގެ ުއަހަރަށްއަނބުރާ ުއަނެއް ުއަހަރުން ކުންފުނީެގު، ުދަށްވެއެއް
ުގިއަރިންގުލްކޯގެސްޓެުނިޔަލަށްުއަހަރުގެުުވަނ2017ުަދަރަނިުއެކަށީގެންވާުގޮތެއްގައިުމެނޭޖުުކުރެވިފައިުނުވުން.ުއެގޮތުން،ު

ުު%71ުރޭޝިއޯ ުހުރިއިރު، ުނަގަގައި ުއިދަރަންޏަށް ުހޭދަ ުކުރަންޖެހޭ ުސްޓެލްކޯއިން ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ފައިނޭންސްު)ފައިވާ
އެއްުއަހަރުންުއަނެއްުއަހަރަށްު ުފައިވާުނަގައިުޅާކުރުމަށްފުުއިތުރަށްުދުމަތްތައްޚިުސްޓެލްކޯއިންއަދި،ުުދިޔުން.ުމަތިވަމުންކޮސްޓްު(

ވަނަުއަހަރުގ2017ުުެލޯނާއިުއިންޓަރެސްޓްގެުގޮތުގައިުުހުއްޓާލާފައިވާއިރު،ުދެއްކުންުފައިސާުފެށިގެންުުއިނ2005ުްުލޯނުތަކަށް
ު ުހ1,938,082,773ުަނިޔަލަށް ުސަތޭކަ ުހަތް ުހާސް ުދެ ުއަށްޑިހަ ުމިލިއަން ުއަށް ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުނުވަ ުހާސް ތްދިހަު)އެއް

ުތިނެއް(ުރުފިޔާުދައްކަންޖެހިފައިުވން.ު

ުމަޝްރޫުއަށ2016ުްުއިނ2014ުް(ުނ) ުޮބޑެތި ުއަދަދަކަށް ުގިނަ ުހިންގުމުެގުކުންފުނިން ުއިންވެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، ޢުތަކަށް
ެނޓްުކޭޝްފްލޯުދަށްވެފައިވުން.ުުދަށްވެފައިވާކަމާއި،ުމިހެންވުމުގެުސަބަބުންުކުންފުނީގެުުކޭޝްފްލޯހަރަކާތްތަކުންުލިބުނުުސާފު

ނިމުނިއިރުުހުރިުފައިސާގެުއަދަދުުވަނަުއަހަރ2017ުުުނަމަވެސް،ުފައިސާުއާއިުފައިސާގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތީގެުގޮުތގައިު
ުއިތުރުވެފައ4ުި ުުވުން.ގުނަ ުފައިސާއާއި ުއަދަދަކުން ުބޮޑު ުއިތުރުވެފައިމިހާ ުއަދަދު ުތަކެތީގެ ުބެލެވޭ ުގޮތުގައި މިވަނީުުފައިސާގެ

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


ބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީު  
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v ުސަފުހާ  

ުނަގައިކު ުލޯނުތަކެއް ުއިތުުރ ުުކަމުގައިވުން.ފައިވާތީންފުނިން ުކުންފުނީގެ ުުކަރަްނޓުމިަބަދލާއެކުވެސް، ާވުށީގެންއެކަރޭޝިއޯ
ުމިންގަނޑަށްވުރެުދަށްވުން.

ކަރަންޓުގެުއަގަށްުގެްނނަުަބދަލުތަކުގެުސަބަބުންުުކންފުންޏަށްު ުސަތޭކަުއެއްުލިއަންމިުދެ)2,120,854ުުމައްޗަށްުމަހެއްގެ)ރު(
ށްުގެންނަުބަދަލުތަކާުނަމަވެސް،ުކަރަންޓުގެުއަގަގެއްލުންވަމުންުދިޔުންު.ުރުފިޔާގެު(ުހަތަރެއްުފަންސާސްުސަތޭކަުުއަށްުހާސްުވިހި

ުފޫބެއްދުަމށްޓަކައި،ު ުގެްއލުން ުިލބޭ ުކުންފުންޏަށް ުެފށިގެނ2018ުުްގުޅިގެން ުއަހަރުން ުއަހ2019ުަވަނަ ުފެބްރުއަީރުވަނަ ރުގެ
އް(ުރުފިޔާުރެ)ސަތާރަުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުއަށްޑިހަުފަސްުހާސްުހަުސަތޭކަުތިރީސްުހަތ17,585,634ުަމަހުގެުނިޔަލަށްު

ުުގޮތުގައިުސްޓެލްކޯއަށްުދީފައިވުން. ކަރަންޓުުސަބްސިޑީގެ
ު

ުދޭގޮތްުުކުރަންުލަފާުއިސްލާހުު
މީގެުށް،ުދުތައްުމަދުކޮސްޓެލްކޯއަކީުފައިދާވާުކުންފުންޏަކަށްުހެދުމަށްުކޮންމެހެންުުކރަންުނުޖެހޭުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުޚަރަު(ހ)

ު ުކުރާ ުހިއްސާ ުބައެއް ުބޮޑު ުއިނާޔަތްތައްތެރެއިން ުއާމްދަނީއަުމުވައްޒަފުންގެ ުކުންފުނީގެ ުކުރާއިރު ުބަދަުލތަްއުއިތުރު ުއަންނަ ށް
ު ުގެނައުމަށް ުބަދަލު ުޚަރަދުތަކަށް ުމި ުިމންވަރަށް ުއެކަށީގެންވާ ުއެއާ ުބެލުމަށްފަހު ުވެ.ުދަންނަވަމެސްޓެލްކޯއަށް ކުންފުނީގެުއަދި،

ުއޮނިއޮޕަރޭޝަންސްތަ ުމުވައްޒަފުންގެ ުރިޢާޔަތްކޮށް ުއަދަދުުގަނޑުުމުރާޖަޢާކުރުމަށާއިުމިހާރުުވަޒީފާގައިުތިބިކަށް ުމުވައްޒަފުންގެ
ު ުއޮތް ުކުރިއަށް ުގޮތަކަށް ުހިއ3ުުއިތުރުނުވާނެ ުހިންގޭނެ ުއޮޕަރޭޝަންސްތައް ުކުންފުނީގެ ުރިސޯއަހަރު ުޕްލޭނެއްުމަންސް ސް

 ދަންނަވަމެވެ.ުުވެސްުސްޓެލްކޯއަށްލުމަށްއެކުލަވައި

ުކުންފުނިތަކު(ުށ) ުހުރިސަރުކާރުގެ ުަދއްކަން ުކުންފުިނތަކަށް ުއެ ުއާއިުސްޓެލްކޯއިން ުފައިސާ ުހުރި ު"ސެޓްުްނުލިބެން ުފައިސާ
ުހޯދުމަށް ުމަޝްވަރާކޮށްގެން ުފިނޭންސްއާ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުންފުނިތަކާއި ުއެ ުއިންތިޒާމެއް ުކުރެވޭނެ ުސްޓެލްކޯއަށާިއުއޮފް"

 ުުމެވެ.ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންުބޯޑަށްުދަންނަވަ

ުނެގުމުގެުފައިސާުގައިގޮތުުދަރަނީގެުުހިފެހެއްޓުަމށާއިުަދރަނިތައްުކުންފުނީގެުމިންވަރެއްގައިުދެއްޭކނެުއަނބުރާުދަރަިނތައް(ުނ)
.ުދަންނަވަމެވެުޓެލްކޯއަށްސްުބެލުމަށްުމިންވަރުުހުރިުގާބިލުކަންުދެއްކުމުގެުުފައިސާުއެުމުއްދަތުގައިުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުއެުކުރިން
ުދުމަށްވެސްހޯުހައްލެއްުމަޝްވަރާއާއެކުުފިނޭންސްގެުއޮފްުމިނިސްޓްރީުދެއްކުމަށްުލޯނުތައްުހުރިުނުދެއްކިުމިހާރުު،އަދި

ު.ދަންނަވަމެވެުސްޓެލްކޯއަށް

ުރ) )ު ުސްޓެލްކޯއަކީ ުހިންގާ ުފުދުންތެރިކަމާއެކު ުމާލީ ުއަމިއްލަ ުބަރޯސާނުވެ، ުބަޖެޓަށް ުހެދުމަށާއި،ުކުންފުންޏަދައުލަތުގެ ކަށް
ު ުެއއް ުޓެރިފް ުރިފްލެކްޓިވް ުފޯރުކޮށްދިނުަމށް،ުކޮސްޓް ުޚިދުމަތް ުކަަރންޓުގެ ުމެދުނުކެނޑި ުމިނިސްޓްރީުނެރައްޔިތުންނަށް ގުމަށް

ުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓާއެކުުމަޝްވަރާތައްުކުރުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

 ނިންމުންު
ުުސަމާލެ ުކެޕޭސިޓީުޓުުބޭނުންކުރެވޭވަރުުއިތުރުވަމުންދާުމިންވަރަށްުކަރަންޓުުފޯރުކޮށްދިުނމަށްކަރަންރަހައްދުގައި ުބޭުނންވާ

 ުދާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.އިތުރުކޮށް،ުކަރަންޓުުކެނޑޭުހާަލތްތައްުމަދުކުރުމަށްުސަރުކާރުންނާއިުސްޓެލްކޯއިންުމަސައްކަތްުކުރަމުން
ު ުއަދި، ުއަންނަކަމަށް ުަބދަލެއް ުހެޔޮ ުފެންވަރަށް ުޚިދުމަތުގެ ުފޯރުކޮށްިދނުމުެގ ުވަޒަންުފެންވަރުުޚިދުމަތުގެުކަރަްނޓުގެކަރަންޓު
ުމިންވަރަށްުުހުރިުކެރިފޯރުންތެރިކަންުކުންފުނީގެބޭނުންކުރާުމިންގަނޑުުތަކުންުދައްކައެވެ.ުނަމަވެސް،ުުސްޓެލްކޯއިންުކުރުމަށް
ުވާސިލުވުމަށްުުއްނަތީޖާތަުއަމާޒުކުރާުކުންފުިނންުފޯުރކޮށްދިނުމުގައިުޚިދުމަތްުކަރަންޓުގެު،ބަލައި ުއަމާޒަށް ުއެ ކަނޑައަޅައި،
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ު
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ު

ުއެކިއެކިުއެކަމަށްުުކޮށް،ބާރުއެޅުމަށްުސަރުކާރުގެުސިޔާސަތުތައްުބައްޓަންުރައްޔިތުންނަށްުކުުރމަށްުބޭނުންުހަކަތަުއިއާދަކުރަނިވި
ރުންުމަސައްކަތްުކޮށްފަިއުކޮށްދިނުަމށްުސަރުކާުމަގުފަހިުުިލބޭނެުފަސޭހައިންުފައިސާުބޭނުންވާުުއެކަމަށްުު،ތަޢާރަފްކޮށްުއިނާޔަތްތައް

ދަކުރަނިވިުހަކަތަުބޭނުްނުުފަރާތްތަކަކުންުކަމަށްވާީތ،ުއިއާމިާހތަނަށްުކޮްށފައިވަނީުމަދުުމިުއިނާޔަތްތަކުގެުބޭނުންވީނަމަވެސް،ު
ު ުނަތީޖާ ުއެދެވޭ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުކޮށްފައިވާ ުގޮތުންުސަރުކާރުން ުބާރުއެޅުމުގެ ުރައްޔިތުންނަށް ސިލުވަމުންުނުދާކަންުޙާކުރުމަށް

ުފާހަގަކުރަމެވެ.
ު
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 ތަޢާރަފުު .1

)އޮޑިޓ4/2007ުުްުަނންބަރުުާޤާނޫނުމާލެުސަރަހައްދަށްުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުމާުގުޅޭުގޮތުން،ުުބޭނުމަކީުރިޕޯޓުގެުމި
ު ާޤާނޫނު( ުމާއްދާގ4ުެގެ ުުވަނަ ުކުރެވުނު ުުޕަރފޯމަންސްދަށުން ުކަންތައްތަކާއި، ުފާހަގަކުރެވުނު ކުރަންުުއިސްލާހުއޮޑިޓުން

ު ުކަންކަން ުއެ ުއެޅުމަށްޓަކައި ުިފޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުެރވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުޝާމިލުވާުޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި
ވަނަުމާއްދާގައިުބުނެފައިވ213ުުާދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުާޤާނޫނުއަސާސީގެުުފަރާތްތަކުގެުމެނޭޖްމަންޓަށްުހުށަެހޅުމާއެކު،

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުމަޖިލީހަށާއި ުރައްޔިތުންގެ ުކަންކަން ުއެ ުމަތިން ުރައްޔިތުންނަށްުުގޮތުގެ ުރިޕޯޓް ުމި ހުށަހެޅުމެވެ.
ުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުފެންނާނެެހންުމިުއޮފީހުގެުވެބްަސއިޓްު

އިުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްުސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓާމިނިމިުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުދިޔައިރު،ު
ުގެ )ސްޓެލްކޯ( ު)އެސް.ޓީ.އޯ( ުޓްރޭޑިންގުއޯރގަނައިޒޭޝަން ުސްޓޭޓް ުުއަދި ުމި ުއެއްބާރުލުމަށްމުވައްޒަފުން ުދެއްވި ުއޮޑިޓަށް

ުމިފުރުޞަތުގައިުޝުކުރުުދަންނަަވމެވެ.

 ބޭނުންުުއޮޑިޓުގެު

ުއޮޑި ުކަރަންޓުމި ުސަރަހައްދަށް ުމާލެ ުޕަުޓަކީ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުކުރެވެމުންދާ ުއަދި ުކޮްށފައިވާ ރފޯމަންސްުފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ފައިވާނީުމާލެ،ުހުޅުމާެލުއިމާލެުސަރަހައްދުގެުގޮތުގައިުބަލަުބޭނުމަށްުމިުއޮޑިޓްގެުއެގޮތުން،ުއޮޑިޓެކެެވ.ުުނުބެލުމަށްޓަކައިުކުރެވު
 އަދިުވިލިމާލެއެވެ.

ނުމަށްުކުރެވޭުކޮށްދިންޔަގީކަރަންޓުު، މާލެުސަރަހައްދަށްުމެދުނުކެނޑިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދީމިުއޮޑިޓްުމެދުވެރިކޮށް،ު
ުފާހަގަކުރެވޭުުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިއިސްލާހު ،ސްޓެލްކޯގެުމާލީުހާލަތުުދެނެގަނެ އިމަސައްކަތްތައްުއިތުރަށްުހަރުދަނާކުރުމަށާ

ު ުކަންކަން ުއެ ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުމެނޭޖްމަންަޓްށުކަންކަމާމެދު ުަފރާތްތަކުގެ ުޝާމިލުވާ އޮޑިޓުގައި
ުޅިގެންދާނެއެވެ.ުހުށަހެ

ުބައިތައްުުކަނޑައެޅިުުބެލުމަށްުުއޮޑިޓްގައިުއަދިުުސްކޯޕްުުއޮޑިޓްގެު

ުުއޮޑިޓަކީުމި ުސަރަހައްމާލެ ުޚިދުމަތް ުކަރަންޓުގެ ުމަސައްކަތްތަކުގެުުމުންދާކުރެވެުއަދިުުކޮށްފައިވާުފޯރުކޮްށދިނުމަށްދަށް
އްދަށްުނިސްބަްތނުވިުނަމަވެްސުއޮޑިޓުގެުމައުޟޫއާުގުޅޭުހައަދި،ުމާލެުސަރަ.ުއޮޑިޓެކެވެުކުރެވޭުބެލުމަށްޓަކައިުޕަރފޯމަންސް

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 

 

2 ގ32ުުެސަފުހާު  

ު ުަބލައިފައިވާނެއެވެ.ގޮތުން ުކަްނތައްތައް ުއޮޑިޓުުފާހަގަވާ ުޝާމި ުގޮތެއްގައި ުމައިގަނޑު ުފަރާތްތަކަގައި ުމިލްވާ ސްޓެލްކޯއާއިުކީ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓެވެ.ު

ޚިދުމަތުގެުނުމުގެުދިކޮށްދަށްުކަރަންުޓުފޯރުސަރަހައްައށްުމާލ2016ުުެއިނ2014ުުްއޮޑިޓުގައިުބެލުމަށްުަކނޑައަޅާފައިވަނީުމިު
ަނުއަހަރުގެުވ2019ުަތުުރންުއިުވަނަުއަހަރުގ2018ުުެައދ2017ުުިނަމަވެސް،ުަބއެއްުބައިތަކުގެުޒާތުްނު ޕަރފޯމަންސަށެވެ.

ުުލެވިފައިވާނެއެވެ.އިުބަލަުނިޔަލަށްވެސްުމަހުގެުޖޫން

 ފައިވާނެއެވެ.ުއެުބައިަތކަކީ:އިބަޔަކަށްުބަލ3ުަޓުގައިުމައިގަނޑުުމިުއޮޑި
އިުސަރުކާރުންުކޮށްފައިވާުޚިދުމަތްުމެދުކެނޑުމެއްނެތިުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްދެވޭކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަޓުގެުކަރަންު.ހ

ުބެލުންުުމަސައްކަތްތައް
 ބެލުންުގޮތައްތޯުރުވާނޭއިތުުމިންވަރުުއުފައްދާުހަކަތަުވިުނިއިއާދަކުރަުކޮށްފައިވަނީުބައްޓަންުސިޔާސަތުތައްުސަރުކާރުގެު.ށ

ުބެުލންމާލީުހާލަތުުލްކޯގެުސްޓެ.ުނ

ުއޮޑިޓްުކްރައިޓީރިއާު

ުބެލު ުއޮޑިޓްގައި ުބައިތަކުމި ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުތިރީގައިއިގެުކްރައިޓީރިއާގެުގޮތުގައިުބަލަމަށް ުާޤާނޫނާުފައިވާނީ އިުބަޔާންކުރާ
ު:ގަވާއިދުތަކާއިުހަމަތަކަށެވެ

 (ުީ2010ުމޯލްޑިވްސްުނޭޝަނަލްުއެނަރޖީުޕޮލިސީުއެންޑްުސްޓްރެޓެޖ)ު
 (ުީ2016ުމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖީުޕޮލިސީުއެންޑްުސްޓްރެޓެޖ)ު
 ުީުސްޓެލްކޯގެުޕްރޮކިއުމެންޓްުޕޮލިސ
 ުާލުުއުސޫކުންފުނިންުހަދާުިބލްތަކުގެުފަިއސާުހޯދުމުގައިުޢަމަލުކުރ 

ު
 އޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތަކާއިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވާގޮތްު

(ުއިްނINTOSAIުއިންޓަރނޭޝަލްުއޮގަނައިޒޭޝަންުއޮފްުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަންސްު)މިުއޮޑިޓްުކޮށްފައިވަނީު
(ު ުއިންސްޓިޓިއުޝަންސް ުއޮޑިޓް ުސުޕްރީމް ުއޮފް ުސްޭޓންޑަޑްސް ު"އިްނަޓނޭޝަނަލް ުޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ުފޯރISSAIުނެރެ )

 ުޕަރފޯމަންސްުއޮޑިޓް"ުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންނެވެ.

ތަކަށްުމައުލޫމާތުތަކާއިުނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓާއިުސްޓެލްކޯުއިންުލިބިފައިވާުލިޔެކިޔުންމިުއޮޑިޓްުކުރެވިފައިވަ
ުކަ ުމައުލޫމާުތ ުބާރުދޭ ުކަންތައްތަކަށް ުފާހަގަކޮށްފައިވާ ުއޮޑިޓުގައި ުއިތުރުން، ުމީގެ ުއިދާރާތަކުންުބިނާކޮށްގެްނނެވެ. މާގުޅޭ

ުފައިވާނެއެވެ.ުއިހޯދަ

މިުއޮޑިޓްުފަށައިގަނެވުނީުއޮޑިޓުަގއިުޝާމިލްވާުފަރާތްތަކާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމަކުްނނެވެ.ުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުމިުއޮޑިޓުެގު
ު ުހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ުމެނޭޖުމަންޓާއި ުބައިތައް ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބެލުމަށް ުއޮޑިޓުގައި ުސްކޯޕާއި ުއޮޑިޓްގައިުއަދި، މި

ުކަން ުހިމަނަފާހަގަކުރެވުނު ުރިޕޯޓުގައި ުމި ުއަދި ުއޮޑިޓުގައިުއިކަމާއި ުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ުސައްޙަކަން ުއަދަދުތަކުގެ ފައިވާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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3 ގ32ުުެސަފުހާު  

ުެމނޭޖްަމންޓާ ުފަރާތްތަކުގެ ުބިނާކޮްށ،ުުޝާމިލުވާ ުކޮމެންޓަށް ުއެވިޑެންސާއި ުއޮޑިޓް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއެފަރާތުްނ ހިއްސާކުރެވި،
ުގެނެވިފައިވާނެއެވެ.ުއޮޑިޓުުރިޕޯޓަށްުގެންނަންޖެހޭުބަަދލުތައްު

ު.ފައިވާނެއެވެއިހިމަނަުގައ1ުިުއެޕެންޑިކްސްުރިޕޯޓުގެުމިުހަމަތައްުގެންގުޅެފައިވާުކުރުމުގައިުއޮޑިޓް

ުމައުޟޫއުުއޮޑިޓްު .2

.ުއިންސާނީުދިރިއުޅުމަށްުޚިދުމަތެކެވެުދަތިންުުނުލައިުއިންސާނުންނަށްުދިރިއުޅެކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަކީުމިއަދުގެުދުނިޔޭގައިުއެއާ
ުމުހި ުސިއްންބޭނުންވާ ުވިޔަފާރިއާއި ުކަމުގައިވާ ުމަސައްކަތްަތއް ުދަނޑުވެރިކަުހީމު ުތަޢުލީމާއި ުމުވާސަލާތީުޚިދުމަތާއި މާއި

ުޚިދުމަތެވެ ުކަރަންޓުގެ ުވެފައިވަނީ ުމިއަދު ުމުގުލަށް ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުސިނާޢީ ުއިތުރުން ުޚިދުމަތްތަކުގެ ުގެުު،އަދި. އ.ދ
ުއިތުބާރު ުއަތްފޯރާފަށުގައި ުތެރޭގައިވެސް ުލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ުތަރައްގީގެ ުހަުދެމެހެއްޓެނިވި ުޒަމާނީ ުފޯރުކޮށްދިނުންުހިފޭ ކަތަ

 ފައިުވެއެވެ.ޅައިކަނޑައަ

ުއަދާކުރެ ުދައުރެއް ުމުހިއްމު ުޚިދުމަތް ުކަރަންޓުގެ ުތަރައްގީގައި ުސިނާޢީ ުއަދި ުއިގްތިޞާދީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލެު، އެގޮތުންއެވެ.
ުދަނީސަރަހައްދު ުމިންވަރު ުކުރެވޭ ުބޭނުން ުކަރަންޓުގެ ުދުވަހަށް ގައި ުއިތުރުވަމުންނެވެ.ުުދުވަހުން ރާއްޖޭގެުު،މަވެސްނަެއހެން

އިވާުނިޒާމަކަށްުވުމުންުހަކަތަުއުފެއްދުމުގެުނިޒާމަކީުމުޅިންހެންުރާއްޖެއިންުބޭރުންުއެތެެރކުރެވޭުތެލުގެުމައްޗަށްުބަރޯސާވެފަ
ގެުތެލުގެުމާކެޓަށްުއަންނަުދުނިޔޭު،ކުރުމަށްުބޮޑެތިުގޮންޖެހުންތަކެއްުުކރިމަތިުވެއެވެ.ުއެގޮތުންންޔަގީހަކަތައިގެުރައްކާތެރިކަންު

އަދިބަ ުަގއުމުންުބޭރަށްުބަރޯސާވުންުހަކަތަުއުފެއްދުމަށްު،ދަލުތަކުންުރާއްޖޭގެުއިގްތިާޞަދށްުއެކަމުގެުކުއްލިުލޮޅުންތައްުއަރައެވެު.
ު ުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ުނިއިއާދަކުރަނިވި ުސަރުކާރުން ުގާއިމްކުރުމަށް ުކަމުގައިހަކަތަ ުއިުންމި ހަކަތަުުނިވިއާދަކުރަވީނަމަވެސް،
ނިޒާމެއްުގާއިމްުކުރުމަށްުުގައިުއެފަދަސަރަހައްދުންވާުއާލާްތތައްުހޯދުމަށްުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުުބޮޑުުވމާއިުމާލެުއުފެއްދުމަށްުބޭނުު

ުުބޭނުންވާުިބންުނެތުމަކީުގިރާކުރަންުއުނދަގޫުހުރަސްތަކެކެވެ.

ުސްޓެލްކޯު
ުއިންނެވެުސްޓެލްކޯުގެންދަނީުފޯރުކޮށްދެމުންުޚިދުމަތްުކަރަންޓުގެުދަށްސަރަހައްުމާލެ ުސަރުކާރުގެުުދިވެހިުސްޓެލްކޯއަކީ.

ުކެޕޭސިޓީުުކިލޯވޮޓްގ14ުެުއަހަރ1949ުުުުއައީުފެށިގެންުޚިދުމަތްތައްުކުންފުނީގެ.ުކުންފުންޏެކެވެުހިއްސާވާުސައްތަުސައްތައިން
.ުގޮތުގައެވެުުޚިދުމަތެއްގެުދޭު ރައްޔިުތންނަށްުމާލޭގެުހަމައެކަނިުއާއެކު
ުއެއްގެުއިދާރާުސަރުކާރުގެުދިޔައީގެންުދެމުންުޚިދުމަތްުފުރަތަމަުއެންމެ

ުގޮތުަގއިުބޯޑުގެުއިލެކްޓްރިސިޓީުޯމލްޑިވްސްުފަހުން، އަދި.ުގޮތުގައެވެ
ުދިަޔއީުއުފެދިގެންުސްޓެލްކޯުޮގތުގައިުުކންފުންޏެއްގެުހިންގުމަށްފަހު

ުއަހަރުއެވެުވަނ1997ުަ ުގޭބިސީައށ50ުްުއުފެދުނުއިރުުކުންުފނި.
31ުުު،ނަމަވެސްުދިންުޚިދުމަތް ުނިޔަލަށް،2018ުުޑިސެމްބަރު ގެ
928ުު ުސަރަހައްދުުމާލެމުވައްޒަފުންނާއެކު، 52,542ުގެ

ުއަތޮޅު ުުގޭބިސީއަކަށާއި ުދެމުންުޚިދުމަތްުގޭބިސީއަށ8,913ުްތެރޭގެ
އަދިުމާލެ،ުހުޅުމާލެުއަިދުވިލިމާލޭގައިުހުރިުއިންީޖނުގެތަުކގެުު.ދެއެވެ

ު ުއިންޖީނުގެުހިންގަމުންުދެއެވެ.32ުއިތުރަށްުއެކިުރަށްރަށުގައިު
 އޮފީސްުުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްު)ސްޓެލްކޯ(ުހެޑްު

 ރަޝީދު/ފްލިކަރފޮޓޯ:ުއިބްރާހިމްު

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

ުޚިދުމަތްުމެދުނުކެނޑިުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތައްުބެލުންުުގެުކަރަންޓުު 3.1

ުބަލަ ުބައިގައި ުމި ުބުއިއޮޑިޓުގެ ުޚިދުމަތަށް ުކަރަންޓުގެ ުކެނޑިފައިވާނީ ުކަރަންޓު ުމަދުކޮށް ުފައިވާރޫއެރުން ވީހާވެސްުުވަގުތު
ު ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުކުރަމުންދާ ުފަރާތުން ުކުންފުނީގެ ުއެގޮތުންމަދުކުރުމަށް ުހާސިލުު،މައްޗަށެވެ. ުމިންވަރުުމިކަން ވަމުންދާ

ު؛ފައިވާނީުތިރީގައިވާުކަންަތއްތަކަށެވެއިމިުއޮޑިޓުގައިުބަލަކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިު
 ެުކޮށްދިނުމުގައިުފޯރުުކަރަންޓުުއެއްވަރަށްުމިންވަރާއިުއިތުރުވަމުންދާުބޭނުންކުރުންުކަރަންޓުގެުގައިސަރަހައްދުުމާލ

 ކެޕޭސިޓީުކުންފުނީގެ
 ެއެކަންުހައްލުު ގަުތމާއިމަގުުކޮނުމާއިުމަގުހެދުމުގެުމަސައްކަތްތަކުންުކަރަންޓުުކެނޑުމުގެުަމއްސަލަުދިމާވާުމިންވަރުުދެނ

 ުއްކަތްތައްކުރުމަށްުކޮށްފައިވާުމަސަ
ު

ުސަރަހައްދުުުމާލެ 3.1.1 ުކަރަންޓު ުއެއްވަރަށް ުމިންވަރާއި ުއިތުރުވަމުންދާ ުބޭނުންކުރުން ުކަރަންޓުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިުގައި
 ކުންފުނީގެުކެޕޭސިޓީު

 ކަރަންޓުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުކެޕޭސިޓީު)ހ(ު

 މާލެު
ކެޕޭސިޓީުވަނަުއަހަރުގެުއ9201ުޭ  ކިލޯވޮޓ78,151ުުްުކީއަޕްރީލްުމަހުގެުނިޔަލަށްުމާލޭގެުއިންޖީނުގޭގެުޖުމްލަު)އިންސްޓޯލްޑްު(

ުުކަރަންޓުުނަމަވެސް، ުހުރީ ުގޮތުގައި ުކެޕޭސިޓީގެ ުބޭނުންކުރެވޭ 61,600ުުދިނުމަށް ކަންުުމެގަވޮޓް(61.6ު)ކިލޯވޮޓް
ުމިންަވރު ުބޭނުންކުރާ ުކަރަންޓު ު 2014 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން،ުމާޭލގައި 2016ުުއިން ުއަހަރަކު ކިލޯވޮޓ4,500ުުްއަށް

ުކެޕޭސިޓީުުވަރގެކިލޯވޮޓްުއ65,800ުަުދިނުމަށްުކަރަންޓުވަނަުއަހަރުުމާލެއަށ2019ުުްއަވަރގެުރޭޓުންުއިތުރުވެފައިވާއިރު،ު
 ުސްޓެލްކޯގެުއަންދާޒާތަކުންުދައްކައެވެ. ހުންނަންޖެހޭކަަމށް
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ުުކަރަންޓުުދިނުމުގެުކެޕޭސިޓީުހުރިުމިންވަރުުމާލެއަށްު:1ުޗާޓުު
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ުހުޅުމާލެު
2019ުު ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުއަކީހުޅުނިޔަލަށް ު)އިންސްޓޯލްޑް(ުކެޕޭސިޓީ ުޖުމްލަ ުއިންޖީނުގޭގެ ުކ60,700ުިުމާލޭގެ ކަމާއިުލޯވޮޓް
ވަނަުއަހަރުގ2019ުުުެ ކަންުފާހަގަކުރެވުެނވެ.ކިލޯވޮޓ54,700ުުްދިނުމަްށުބޭުނންކުރެވޭުކެޕޭސިޓީގެުގޮތުގައިުހުރީުުކަރަންޓު

ކަމަށްުސްޓެލްކ13,200ުިުކީގެުމިންވަރަޅުމާލެއަށްުބޭުނންވާުކަރަންޓުނިޔަލަށްުހު  ދާޒާތަކުންުދައްކާއިރު،ކޯގެުއަންލޯވޮޓްުއަވަުރ
ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން، ުހުރިކަން ުސްޓެލްކޯގައި ުކެޕޭސިޓީ ުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ުކަރަންޓު ުއަދަދަށް ބޭނުންާވުުއަށްހުޅުމާލެުމި

ކޮށްފައިވާުގާއިމްދަށުންުުގެމިވަގުތުުފޯރުކޮށްދެމުންަދނީުމިހާރުުހުރިުއިންޖީނުގޭގެުއިުތރުންުފަސްވަނަުޕަވަރުޕްރޮޖެކްޓްުުކަރަންޓު
ު ންނެވެ.ލާގައިުއުފައްދާުކަރަންޓުމެގަވޮޓްގެުއިންޖީނުގޭގެުކޮމިޝަނިންގުމަރުޙ50ުަ
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4ުކުރިއަށްުއޮތްުުމިުމަޝްރޫޢުުމުޅިންުނިމި،ުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭންުެފށުމުންމިހާރުގެުއަންދާޒާތަކަށްުބަލައިއިުރ،ު
ު.ވަރަކަށްުއަހަރުުމާލެުއަދިުހުޅުމާލެއަށްުބޭނުންވާުކަރަންޓުުއުފެއްދުމުގެުާޤާބިލްކަންުސްޓެލްކޯއަށްުލިބިގެންދާނެކަންުފާހަގަކުރަމެވެ

ުގެުަމޝްރޫޢުތަކާއެކުުބަދަލުވާުއަންދާާޒތަކެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުތަރައްގީނަމަވެސް،ުމިފަދަުއަންދާޒާތަކަކީުދައުލަތުންުހިންގާު
 

ު ވިލިމާލެު
ކެޕޭސިޓީގެުގޮތުގައި ދިނުމަށްުބޭނުންކުރެވޭުކެޕޭސިޓީގެުުކަރަންޓުހުރިއިރުުުކިލޯވޮޓ4,000ުްުވިލިމާލޭގައިުޖުމްލަު)އިންސްޓޯލްޑްު(

ެގުމާެލއަށްުބޭުނންވާުކަރަންޓުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުވިލ2019ުިު.ކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެުައވަރ ކިލޯޮވޓ3,000ުްގޮތުގައިުހުރީު
ުފޯރުކޮށްދިނުމުގ2,160ުުެުކީމިންވަރަ ުކަރަންޓު ުއަދަދަށް ުދައްކާއިރު،ުމި ުއަންދާޒާތަކުން ުސްޓެލްކޯގެ ުއަވަރުކަމަށް ކިލޯވޮޓް

 ުކެޕޭސިޓީުސްޓެލްކޯގައިުހުރިކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

 ުރުުކަރަންޓުުދިނުމުގެުކެޕޭސިޓީުހުރިުމިންވަު:ުހުޅުމާލެއަށ2ުްޗާޓުު 

6,880 8,160 
12,320 13,600 

16,480 

54,700 

 -

 15,000

 30,000

 45,000

 60,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ޓީ 
ސި
ކެޕޭ

ަން 
ްޝ

ޑަކ
ޕްރޮ

(K
w

h
)

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 

 

6 ގ32ުުެސަފުހާު  

ު

ު

ު

ު

ު

ު
 

 ކުރިންުއެންގުމަކާުނުލައިުކަރަންޓުުކެނޑުންު)ށ(ު

ުޖަނަު ުބެހެްއޓިފައިވާ ުކުންފުނީގައި ުތަކަކީ ުގަޑިތަކަުރޭޓަރު ުހުންނަ ުހިންާގފައި ުކަރަްނޓުޖަނަރޭޓަރު ުމިންވަރަްށުުށާއި ބޭުނންކުރާ
ުބަހަ ުދުވަސްތަކަށް ުއެކި ުއަހަރުގެ ުދަށުން ުތާވަލެއްގެ ުވަކި ުބަލައިގެްނ ުބަދަލުތަަކށް ުކުރެވޭުއިއަންނަ ުއޯވަހޯލް ލައިގެން

މިކަމުގެުސަބަބުންުކުންފުނީގެުކަރަންޓުުދިނުމަށްުބޭުނންވާުކެ ުނަމަވެސް،ުޕޭސިޓީުއަށްުއަސަރުުނުކުރިޖަނަރޭޓަރުތަކެއްުކަމާއުި،
2015ުު ުފެށިގެން ުއަހަރުން 2017ުުވަނަ ުޖުމްލަ ުނުލައި ުއެންގުމަކާ ުކުރިން ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ުމާލެއިނ664ުުްވަނަ ފަހަރު
ުކެނޑިފައިވާުކަރަންޓު ުނުލައި ުއެންގުމަކާ ުކުރިން ުނަމަވެސް، ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުމުޅިުކަން ުފަހަރަކު ުކޮންމެ ުކެނޑޭ ކަރަންޓު

ކަމާއި،ުކަރަންޓުުކެނޑެންުދިމާވާުސަބަބުތަކާއިުއެކަމުގެުއަސަރުުފޯރާުކަސްޓަމަރުންގެުމާލެއިންުކަރަންޓުުކެނޑިފައިުނުވާނޭ
ުދީފައިވެއެވެ.ުުމައުލޫާމތުއަދަދުުއެކިުހާލަތްތަކުގައިުތަފާުތވާނޭކަމަށްުސްޓެލްކޯއިންު

.ުުތަކަށްުޓެކްނިކަލްުމައްސަލަތައްުދިމާވުމެވެގަނޑުުސަަބބަކީުޖަނަރޭޓަރުކަރަންޓުުކެނޑެންުދިމާވާުމައިކުރިންުއެންގުމަކާުނުލައިު
އެވެ.ުންުހިމެނެމެޝިނަީރުފެއިލްވުސެންސަރުފެއިލްވުމާއިުހޮޅިުނުވަތަުއެހެންުާއލަްތތަކަށްުލިޭބުގެއްލުމާއިުު،އޭގެުތެރޭގައި

ުކެނޑޭއިުރުުކުރަނީުއަސަރުުކަސްޓަަމރުންނަށްުބޮޑަށްުއެންމެުއިރުއިަބލަުސަބަުބތަކަށްުކެނޑޭުކަރަންޓު ުކަރަންޓު މިފަަދއިން
ުހާލަްތތަކުގައިު ުއެފަދަ ުކަމަށާއި،

ު%30ު-ު%25ުގާތްގަނޑަކަށް
ުކަސްޓަމަރުންަނށްުު(10,500)

ކަރަންޓުުކެނޑި،ުއޭގެުއަސަރުު
ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުފޯރާކަން
ުހާލަތެްއު ުމިފަދަ އެގޮތުން،

ު އިނ2015ުުްމެދުވެރިވެގެން،
ުކަރަންޓ2017ުުު އަށް

ު ފަހަުރ83ުުކެނޑިފައިވަނީ
ކަމާއި،ުއެއީުކަރަންޓުުކެނޑުނުު

ުބަލަ ުއަދަދަށް އިުރުއިޖުމްލަ
 ކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.12%ުު

 މިންވަރުުހުރިުކަރަންޓުުދިނުމުގެުކެޕޭސިޓީުވިލިމާލެއަށްު:3ުޗާޓުު 
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ކަމުގެުއެުކުރިންުއެންގުމަކާއިނުލައިުކަރަންޓްުކެނޑުނުުސަބަބާއިުުއަށ2017ުުްއިނ4ު:2015ުުްޗާޓުު
 އަސަރުުކުރާުކަސްޓަމަރުންގެުއަދަދުު
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ުކަރަންޓުުކެނޑޭކަމާއި،ުވަރަށްުގިނަުފަަހރުުއޯފްުވެގެންުބްރޭަކރުުމެއިންުފޮށީގެުުކަރަންޓުުހުްނނަުތީގައިމަގުމަމީގެުއިތުރުން،ު
އަދި،ުމަގުމަތީގައިުދިއުމުގެުސަބަބުންވެސްުކަރަންޓުުކެނޑޭކަންުފާހަގަކުރެވުުުފިއުޒުުފީޑަރަކުންުވީ.އެލްުޓްރާންސްފޯމަރުގެ ނެވެު.

ުތަކުެގުސަބަ ުގެއްލުން ުއެކިއެކި ުލިބޭ ުވިއުގަައށް ުއިތުުރން،ުޑިސްޓްރިބިއުޝަން ުހަލާކުވުމުގެ ުފޮށި ުކަރަންޓުުހުންނަ ބުންވެސް
ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުދިމާވާކަން ުވަޅުލަކެނޑެން ުއެކްސްކަވޭއިއެގޮތުން،ުކޭބަލް ުމަގުތަކުގައި ުހުންނަ ުފަދަުފައި ުއުދަލި ުއަދި ޓަރު

އިންުފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެއްޗެހިުބޭނުންުކޮށްެގންުކޭބަލްަތއްުމަތިންުކޮނުމުގެުސަބަުބންުކޭަބލްތަކަށްުގެއްލުންވާަކންުސްޓެލްކޯު
ުމިު،ނަމަވެސް ުއޭގެ ުސަބަބުން ުކެނޑުމުގެ ުކަރަންޓު ުހާލަތްތަކުގައި ުކުރައަފަދަ ުސަރު ުގާތްގަނޑަކަށް 30ުު–12ުނީ

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުނިސްބަތުންުމަދުުއަދަދެއްކަންުއިރުއިބަލައަޅާކަސްޓަމަރުންނަށްކަމާއި،ުމިއީުކަރަންޓުުކެނޑޭުމިންވަރާު
 

 ދުރާލާުރާވައިގެންުކަރަންޓުުކެނޑުންު)ނ(ު

ފަހަރ814ުުުމްލަުއަށްުޖ2017ުުއިނ2015ުުްކުރިންުއެންގުމަކާުނުލައިުކަރަްނޓުުކެނޑުމުގެުއިތުރަށް،ުކުރިއަށްުރާވައިގެންު
ގާުއިޢުލާންުކުރާކަމާއިުމިފަދަުހާލަތްތަކުގައިުކުރިންުއާއްމުކޮށްުައންު،ފާހަަގކުރެވުނެވެ.ުނަމަވެސްކަނޑާފައިވާކަންުކަރަންޓުު

ދުރާލާުރާވައިގެންުތަކުގެުކަސްޓަމަރުންނަށްުލިޔުމުންުއެކަންުއަންގާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެުކަރަންޓުުކެނޑޭުސަރަހައްދު ގޮތުނުް،
ނަކަށްުބަަދލުކުރުމާއި،ުކަރަންޓުުކެނޑުމަށްުމެދުވެރިވާުަމއިގަނޑުުސަބަބުުތަކުގެުތެރޭގައިުމަގުމަތީގައިުހުންނަުޮފށިުއެހެންުތަ

 ުމައްސަލަުހައްލުކުރުންުހިމެނެއެވެ.މަގުމަތީގައިުއަޅާފައިވާުކޭބަލަށްުދިމާވާ
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ު

ު

ު

ު

ު

ު

 ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތުގެުފެންވަރުު)ރ(ު

ުބައިނަު ުޭބނުންކުރަނީ ުސްޓެލްކޯއިން ުކުރުމަށް ުވަޒަން ުފެންވަރު ުޚިދުމަތުގެ ުބޭނުްނުވާާޤުލްއަކަރަންޓުގެ ުއެކަމަށް ުގޮުތންވެސް މީ
ު ުކަމުަގއިވާ ުމިންގަނޑުތައް ުބަލައSAIDI, CAIDI, SAIFIުުިކުރަމުންދާ ުމިންގަނޑުތަކުން ުިމ ުމިންަގނޑުތަކެވެ. ފަދަ

ުވަގުތުު ުހޭދަވާ ުދިނުމަށް ުއަނބުރާ ުކަރަންޓު ުއަދަދާއި ުކެނޑޭ ުކަރަންޓު ުދިގުމިނާއި ުކެނޑޭ ުކަރަންޓު ުތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ
ދަދުުއިތުރުވެފައިުއަށްުކަރަންޓުުކެނޑޭުއ2017ުައިނ2015ުުްހިމެނެއެވެ.ުއެގޮތުން،ުމިުމިންަގނޑުތަކުންުދައްކާުގޮތުްނ،ު

 ދުރާލާުރާވައިގެންުކަރަންޓުުކަނޑާލަންުޖެހުނުުސަބަބުތައްުުއަށ2017ުުްއިނ5ު:2015ުުްޗާޓުު

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 
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އެހެންކަމުްނ،ުުކަރަންޓުުކެނޑިފައިުހުންނަުދިގުުމިނާއިުކަރަންޓުުއަނބުރާުދޭންުހޭދަވާުވަުގތުވީނަމަވެސް،ު ވަނީުަދށްވެފައެވެު.
ު.ކަރަންޓުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުޚިދުމަުތގެުފެންވަރަށްުހެޔޮުބަދަލެއްުއަްނނަކަމަށްުމިުމިންގަނޑުުތަކުންުަދއްކާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ

ުމިންގަނޑުތައްު ުމި ުގޮތުގައިުސްޓެލްކޯއިން ުއިންޑިކޭޓަރސް"ުގެ ުޕަރފޯމަންސް ު"ކީ ުބެލުމަށް ުފެންވަރު ުޚިދުމަތުގެ ކަރަންޓުގެ

ުނަމަވެސް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ކުންފުނީގެ ،ބޭނުންކުރި

މިހެންވުމުގެުސަބަބުނުް،ީޖާތައް ކަނޑައަޅާފައި ކުންފުނިން އަމާޒުކުރާ ނަތ ކަރަންޓުުފޯރުކޮށްދިނުމުގައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.
ުނުވެއެވެ.ުވަޒަންކުރެވިފައެއްުސަމަކާރަކަންގެުސްޓެލްކޯ

 
 

ު ުފެންނޯޓު: ުޚިުދމަުތގެ ުބަިއނަކަރަންޓުގެ ުކުުރމަށް ުވަޒަން ުކަުމގަިއވާވާުާޤުލްއަުަވރު ުމިންަގނޑުތައް ުކުަރމުްނދާ ުބޭނުން ުއެކަމަށް ުގޮުތން  ,SAIDIމީ

CAIDI, SAIFIުުުފުުރސަުތ ުތަފާުތވުުމގެ ުމާނަ ުއޭެގ ުކުުރމުން ުަތރުަޖމާ ުބަހަށް ުދިވެހި ުަބސްތައް ުއެ ުބޭނުންުކރެވިަފިއވަނީ ުބަުހން ިއނިގރޭސި

 ެއވަީނއެވެ.ު އޮންނާނެީތެއވެ.ުއެހެންަކމުން،ުމިުބަްސތަކުގެުއިނގިޭރސިުމާނަުިތރީަގއި

ު

The System Average Interruption Duration Index (SAIDI) is commonly used as a reliability indicator by electric 

power utilities. SAIDI is the average outage duration for each customer served. 

SAIDI is measured in units of time, often minutes or hours. It is usually measured over the course of a year, and 

according to IEEE Standard 1366-1998 the median value for North American utilities is approximately 1.50 hours.  

The Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) is a reliability index commonly used by electric 

power utilities.  

CAIDI gives the average outage duration that any given customer would experience. CAIDI can also be viewed as 

the average restoration time. CAIDI is measured in units of time, often minutes or hours. It is usually measured 

over the course of a year, and according to IEEE Standard 1366-1998 the median value for North American utilities 

is approximately 1.36 hours. 

 

The System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) is commonly used as a reliability indicator by 

electric power utilities. SAIFI is the average number of interruptions that a customer would experience. SAIFI is 

measured in units of interruptions per customer. It is usually measured over the course of a year, and according to 

IEEE Standard 1366-1998 the median value for North American utilities is approximately 1.10 interruptions per 

customer. 

 ދައްކައިދޭުނަތީޖާުުތަކުންުމިންގަނޑުުުވަޒަންކުރާުޚިދުމަތުގެުފެންވަރުުުކަރަންޓުު:6ުޗާޓުު
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http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
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ުހަކަތައިގެުރައްކާތެރިކަންު)ބ(ު

ދިވެހިރާއްޖެުއަކީުހަކަތަުއުފެއްދުމަށްުބޭނުންވާުހުރިާހު
ު ުވާތީުގައުމުއެއްޗެއް ުާޤައުމަކަށް ުއެތެރެކުރާ ުބޭރުން ން

ުއެނަރޖީުާޤަ ު"މޯލްޑިވްސް ުއެކުލަވާލެވުނު ުގޮތުން އުމީ
ގެު)ސިޔާސަތ2010ުުުޕޮލިސީުއެންޑްުސްޓްރެޓެޖީ"ު

4ު ުއަދި )2016ުު ު)ސިޔާސަތު ުގައިވެސ5ުްގެ )
ުއެކިު ުރާއްޖޭގެ ުހޯދުމަށް ުރައްކާތެރިކަން ހަކަތައިގެ

ުކުރާނެުުސަރަހައްދު ުރައްކާ ުގަނެ ުތެޔޮ ތަކުގައި
ުފައިުވައިކުރުމަށްުރާުއްކަތްުބަންކަރުތަކެއްުހެދުމުގެުމަސަ

ުޕްލޭނެްއުު،ނަމަވެސްވީ ުބޭނުންވާ ުކުރަން އެކަން
ުއިއެކަށައަޅަ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުނުވާކަން ުއެގޮތުން،ފައި
2017ުު ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުޑިސެންބަރު ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުބަންކަރުތައް ުރައްކާކުރާނެ ުކ.ުގާއިމްތެޔޮ ުހަމައެކަނި ކުރެވިފައިވަނީ

ުމެވެ.ުފުނަދޫގައިުކަންުފާހަގަކުރަ

ކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްަތކުގެުތެރެއިން،ުތެޔޮުރައްކާކުރެޭވުމިންވަރުުއިތުރުކުރުމުގެުުުންޔަގީހަކަތައިގެުރައްކާތެރިކަންު
ުއެގޮުތން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުއިންކަން ުއެސް.ޓީ.އޯ ުކުރަނީ ުމަސައްކަތް 17,500ުު،ުކުރިން ުޑީސަލާއި ޓަނުގ2,870ުުެޓަނުގެ

ވަނ2018ުުަުހުރިުނަމަވެސް،ުތެޔޮުރައްކާކުރެވޭުމިންވަރުުދެގުނަުކުރުމަށްޓަކައިުޓޭންކްުފުނަދޫގައ8ުިޕެޓްރޯލްުރައްކާކުރެވޭު
ު ުޖުމްލަ ުމިހާރު ުހެދުމުން، ުޓޭންކް ުތެޔޮ ުހަތަރު ުއިތުރު 40,000ުުއަހަރު ުޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްުުޓަނުގ6,800ުެޓަނުގެ

45ުންުދުވާލެއްގެުމައްޗަށްުކުރާުތެލުގެުވިޔަފާރިއަށްުބަލައިއިރުުމިހާރުުހުރިުކެޕޭސިޓީއިންުރައްކާކުރެވެއެވެ.ުއެސް.ޓީ.އޯުއި
ުދުވަހުގެުޕެޓްރޯލްުރައްކާކުރެވޭނެުޖާގަުހުރިކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.56ުދުވަހުގެުޑީސަލާއިު

ޓަކައިުއިންޖީނުތައްުހިންގުމަށްުބޭުނންާވުކުރުމުގައިުސްޓެލްކޯގެުދައުރަކީުކަރަންޓުުއުފެއްދުމަށްންޔަގީހަކަތައިގެުރައްކާތެރިކަންު
ުބެހެއްޓުންކަ ުރައްކާކޮށްފައި މުގައިވާއިރު،ުތެޔޮ

ުމިްނވަރަށްުސްޓޯރޭޖްު ުއެކަށީގެންވާ މިކަމަށްޓަކައި
ުފާހަގަކު ުހެދިފައިވާކަން ުެއގޮތުން، 2018ުރަމެވެ.

ުއަހަރު ުނިޔަލަވަނަ ުމާޭލުގެ ުސްޓެލްކޯގެ ށް
ު ުއެވްރެޖްކޮށް ުތ15ުެއިންޖީނުގޭގައި ޔޮުދުވަހުގެ

ދުވަހުގެުތެޔޮުރައްކާކުރެވޭނ36ުުެދުވަހުގެުތެޔޮުރައްކާުކުރެވޭނެުޖާގަުހުރިއިރުުވިލިމާލޭގައ19ުުިހުޅުމާލޭގައިުުރައްކާކުރެވޭކަމާއި،

ުޖާގަުހުރިކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ު ުއެތެރެކުރާ ުބާވަތްތައް ުހަކަތައިގެ ުވާއިރުާޤަރާއްޖެއަކީ ުު،އުމަކަށް ުމިންވަރަށް ުރައްކާނުކުރެވޭނަމަ،ުއެކަށީގެންވާ ދުނިޔޭެގުތެޔޮ
ު ުބާޒާރަށްތެލުގެ ުސަބަބުން ުތަކުގެ ުބަދަލު ުކުރުމުގެުގައުމުުއަންނަ ުއަސަރު ުނޭދެވޭ ުއޭގެ ުރައްޔިތުންނަށް ުއިާޤްިތޞާދަށާއި ގެ

ނޭދެވޭުއަސަރުުރައްކާކުރުމަކީުނުރައްކާތެރިުހާލަތެއްުމެދުވެރިވާުހިނދުުއޭގެުުތެޔޮުތަނެއްގައިުއެއްުކަމާއުި،ފުރުޞަތުުއޮންނާނޭ
 ދައުލަތަށާއިުރައްޔިތުންނަށްުފޯާރނޭކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުއްުާޤާއިމްކޮށްފައިވާުރަށް،ުކ.ުފުނަދޫުތެޔޮުރައްކާކުރާުބަންކަރުތަު
 :ުގޫގްލްުމެޕްސްުފޮޓޯު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުކޮނުމާު 3.1.2 ުކޮށްފައިވާުމަގު ުހައްލުކުރުމަށް ުއެކަން ުމިންވަރާއި ުކެނޑޭ ުކަރަންޓު ުމަސައްކަތްތަކުން ުހެދުމުގެ ުމަގު އި
ުމަސައްކަތްތައްު

ުވަޅުލާފައި ުކޭބަލް ުކަރަންޓު ުމަގަކީވެސް ުންނައޮުކޮންމެ
ވާއިރު،ުއެކްސްކަވޭޓަރުުއަދިުއުދަލިުފަދަުއެއްޗެހިުކަށްުމަގަ

ބޭނުންުކޮށްެގންުކޭބަްލތައްުމަތިންުކޮނެހެދުމަކީުކޭބަްލތަކަްށު
ު ުގެއްލުންވެދާނެ ުއެކަން ުސްޓެލްކޯއަށްކަމެއްކަމުގައިވެަފއި،

ުއެންގުމަ ުކަމެކީ ުމުހިއްމު ުނަމަވެސް، ުމަގުތައްުއް މާލޭގެ
ުމަސައްކަތްތައްު ުބާަވތްތަކުގެ ުއެކި ުތަފާތު ކޮނެގެން

ުއެކުރަމުންދާ ުސްޓެލްކޯއަށް ުއެކަން ުއިރު ލެއްުއުސޫންގުމުގެ
ު ުނެތްކަންުމުއައްކަމާބެހޭ ުމެދުގައި ސަސާތަކުގެ

ު ުއެގޮތުން، ުފަރާތްތަކުންުމަފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުކޮންނަ ގު
މިހެންވުމުގެުުއިފަސްއަޅާުކަމަށާުއިންނަުފަށަލަުނުލައޮނިމުމަށްފަހު،ުކޭބަލްުރައްކާތެރިުކުރުމަށްުމަތިންުއަޅާފައިުމަސައްކަތްު
އެުަވގުތުުކަރަންޓުުނުދިޔަުނަމަވެސްުއޭގެުދުވަސްތަކެއްުފަހުންުުބަލްތަކަށްުގެއްލުންެވ،ކޮނުމުގެުތެރޭަގއިުކޭުމަގުސަބަބުން،ު

ުކަމުގައިވާސަސާުމުއައްމިުމައްސަލަުމިކަމާުގުޅުންހުރިުުދީފައިވެއެވެ.ުމައުލޫމާތުށްުސްޓެލްކޯއިންުކަމަމައްސަލަތައްުދިމާވާންުފަށާ
ފައިވީުނަމަވެސްުއެކަމަށްުހައްލެއްުވިމިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސިންގުއެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެުސަމާލުކަމަށްުގެނެުއެއިރުގެ

ުހޯދިފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

ު ުކަރަންޓު ުސަބަބުން ުގެއްުލންތަކުގެ ުލިބޭ ުއަނބުާރުުކެނޑުމުގެކޭބަލަށް ުކަރަންޓު ުހައްލުކޮށް ުއެކަން ުދިމާވުމުން، ހާިދސާތައް
ކުރުމުގެުވަގުތުުއިތުރުވެެގންދާތީުއެކަމުގެުސަބަުބންުރައްޔިތުންގެުއާންމުުދިރިއުޅުމަށްުއެކަމުގެުނޭދެވޭުއަސަރުުުއިދިނުމަށްުނަގަ

ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއަށްވެސްުއަސަރުކުރާނޭކަންޏަށްުިލބޭުއާމްދަނީުކުންފުންއިތުރުން،ު

ުލަފާދޭުގޮތްުުކުރަންުއިސްލާހުު
ު(ުގައ5ިގެު)ސިޔާސަތ2016ުުުދިު(ުއ4ަގެު)ސިޔާސަތ2010ުުުުނަރޖީުޕޮލިސީުއެންޑްުސްޓްރެޓެޖީމޯލްޑިވްސްުއެު)ހ(

ތަކުގައިުރައްކާުކުރާނެުބަންކަރުތަކެއްުުސަރަހައްދުހަކަތައިގެުރައްާކތެރިކަންުހޯދުމަށްުތެޔޮުގަނެުރާްއޖޭގެުއެކިުުބަޔާންކޮށްފައިވާ
ު ުއެ ުއެކުލަވާލައި ުޕްލޭނެއް ުހާސިލްކުރުމަުމަގުސަދުހެދުމުގެ ުށް ުއާއެކު ުކުރުމަށްއެސް.ޓީ.އޯ ުއޮފްުުމަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ

 މެެވ.ވަދަންނަުުއެންވަޔަރަންމަންޓަށް

ުމަރާމާތުކޮށްުރޭޓަރުތައްުަޖނަުދަށުންުލެއްގެއުސޫުވަކިުމަދުކުރުމަްށޓަކައިުމައްސަލަތައްުޓެްކނިކަލްުދިމާވާުުޭރޓަރުތަކަށްޖަނަ )ށ(
ުޕްލޭނެކެުބެލެހެއްޓުމަށާއި ުކުރުމުގެ ުއިތުުރ ުޕޭސިޓީ ުމާލެ ުއެކުލަވާލައި، ުސަރަހައްއް ުޢުމްރާނީ ުއަންނަ ުއެއްުތަރައްގީދަށް އާ

ުހަމައެއްގައިުކުންފުނީގެުކަރަންޓުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުކެޕޭސިޓީުއިތުރުކުރުމަށްުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ކަރަންޓުުޭބނުންކުރާުމިންވަރުުދަށްކުރުމަށްުހަކަތަުމަުދންުބޭނުންކުރާު)ެއނަރޖީުޖަނަ)ނު( ރޭޓަރުތަަކށްުލޯޑުުކުޑަކުރުމަށްޓަކައުި،
ުއޮްފުއެފި ުމިނިސްޓްރީ ުސްޓެލްކޯއަށާއި ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރި ުަރއްޔިތުން ުއާާލތްތަކަށް ޝިއެންޓް(

ުުުއެންވަޔަރަންމަންޓަށްުދަންަނވަމެެވ.

 ނީުމަގުމަތީގައިުއަޅާފައިވާުކޭބަލެއްުގުޅާލުމުގެުމަސައްކަތްުކުރަު
 ސްޓެލްކޯުު:ފޮޓޯު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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11 ގ32ުުެސަފުހާު  

ު ުަބއިނަލްއަާޤްވާމީ ުބޭނުންކުރާ ުބެލުމަށް ުފެންވަރު ުޚިދުމަތުގެ ުކަރަންޓުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުސްޓެލްކޯއިން ންގަނޑާުމި)ރ(
ުކަނޑައަ ުހާސިލްކުރުމަށް ުކުންފުނިން ުރިޢާޔަތްކޮށް ުކެރިފޯރުންތެރިކަމަށް ުކުންފުނީގެ ު)ކީުއެކަށީގެންވާގޮތަށް ުމިންވަރު ޅާ

ުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްުދަންަނވަމެވެ.ުޕަރފޯމަންސްުއިންޑިކޭޓަރސް(ުއެކުލަވާލު

ު ުގެއްލުްނތަކާއި ުލިބޭ ުވިއުގައަށް ުޑިސްޓްރިބިއުޝަން ުސްޓެލްކޯގެ ުކޮނު)ބ( ުކޭމަގު ުމަސައްކަތްތަކުން ުލިބޭމުގެ ުބަލްތަަކށް
އިުޢަމަލުކުރާުމަގުކޮނުމުގަުުރުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދި،ކުޑަކުރުމަށްުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލާުމަޝްވަރާކުުގެއްލުންތައް

އިމްކުރުމަށްުމާލޭުސިީޓުގާދެުމުއައްސަސާގެުމެދުގައިުބަދަލުކުރެވޭނޭުނިޒާމެއްުުމައުލޫމާތުލުގެުތެރެއިންުމަގުކޮނުމާއިުބެހޭުއުސޫ
ުސްޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުކައުންސިލަށާއި

ކަރަންޓުުކޭބަލްތަކާއިުއެހެނިހެންުޚިދުމަތްދޭުފަރާތްތަކުގެުކޭބަލްތަކާއިުހޮޅިުވަކިކުރެވޭނެުނިޒާމެއްުުއިު)ޅ(ުމަގުމަތީގައިުވަޅުލަ
ުމަޝްވަރާކޮށްގެންުހަމަޖެއްސުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.މާލޭުސިޓީުކައުންސިލާު

ު

ުު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ތޯުބެލުންުށްުހަކަތަުއުފައްދާުމިންވަރުުއިތުރުވާނޭުގޮތަުުވިުނިުދަކުރަުއާުސަރުކާރުގެުސިޔާސަތުތައްުބައްޓަންުކޮށްފައިވަނީުއިުު 3.2

ުތިމާވެށީގެުއާދަކުރަނިވިއި ުގައުމުތަކުންނާއި ުގިނަ ުދުނިޔޭގެ ުވަރަށްުމްުކަންކަމުގައިުވަކާލާތުކުރާުޖަހަކަތައަކީ ޢިއްޔާތަކުންވެސް
ުބާރުއަޅަ ުކަންކޮޅުތަކުގަުއިބޮޑަށް ުއެކި ުދުނިޔޭގެ ުނިޒާމަކީ ުމި ުިނޒާމެކެވެ. ުބާުހަކަތައިެގ ުވަރަށް ުއަންަނުުރަށްއި ކުރިއަރަމުން

އެކުލަވާމިއީުުކަށްވާއިރު،ނިޒާމަ ުމުންމުހިުލަނޑުދަނޑިތަކުގެުގެތަރައްގީަފއިވާުދެމެހެއްޓެނިވިުލައިއެކުވެރިުދައުލަތްތަކުންު)އ.ދު(
ުއެއްުއަސާސްވެސްުމެއެވެ.

ުބަލަުއޮޑިޓުގެ ުބައިގައި ުއިމި ުމިންވަރު ުއުފައްދާ ުހަކަތަ ުއިފައިާވނީ ުިއތުރުުހަކަުއާދަކުރަނިވިިއތުރުކުރުމުގައި ުބޭނުންކުރުން ތަ
ުު؛ންތައްތަކަކީުކަުފައިވާބަލައިުމިބައިގައި، ކުރުމަށްުސަރުކާރުގެުސިޔާސަތުތައްުބައްޓަންުކޮށްފައިވޭތޯުއެވެ.ުެއގޮތުން

 ުިތްތައްމަސައްކަުކޮށްފައިވާރަންުވަރުުިއތުރުކުމިންުބޭނުންކުރާނިވިުހަކަތަުކުރަދައާއިމާލެުސަރަހައްދުގައ 
 ިއްުއިނާޔަތްތަުފައިވާހަކަތަުބޭނުންުކުރުމަށްުބާރުއެޅުމުގެުގޮތުންުދީުއާދަކުރަނިވިސަރުކާރުންުއާންމުުރައްޔިތުންނަށްުއ 

 

ުގައިުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތަުބޭނުންކުރެވޭުމިންވަރުުސަރަހައްދުުމާލެު 3.2.1

ރާއްޖޭގެުމީހުންުދިރިއުޅެމުންުއަންނަުހުރިހާުރަށެއްގައިުބޭނުންުުކރަމުންގެންދާުހަކަތައިގެުތެރެއިްނުދުވާލުގެުއެންމެުގިނަިއްނު
ުގަޑީގައި ުބޭނުންކުރާ ުކަރަންޓު ުނިންމާުރަނިވިދަކުއާުއ30ުިކަރަންޓުގެު%ުބޭނުންކުރާ ުބޭނުންކުުރމަށް ުހިލޭު، ހަކަތައިން ބޭރުގެ

ރުމަށްުޙާސިލުކުގައިުސަރަހައްދުމާެލުމިުލަނޑުދަނޑިުުނަމަެވސް،އެހީގެުދަށުންުތަފާތުުއެިކުމަްޝރޫޢުތައްުހިންގަމުްނުދިޔަު
ުހުރިކަން ުރާވަުުކުރަނިވިއިއާދަުއެގޮތުން،ުފާހަަގކުރެވުނެވެ.ުގޮންޖެހުންތައް ުއުފައްދަން ުޕެނަލްުއިހަކަތަ ުސޯލާ ުފައިވަނީ
ހުރިުފުރާޅުތަކަކީުުކަމާއި،ށީގެންވާުވަރަށްުފުރާޅުުނެތްުއެކަުޕެނަލްުހަރުކުރުމަށްުމާލޭގައިުސޯލާ ވާއިރު،ބޭނުންކޮށްެގންުކަމުގައި

މާލެއަކީުރާއްޖޭގެުރަށްތަކުގެުތެރެއިންުއެންމެުގިނައިންުހަކަތަުުއަދި،ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުންވެސްުސައިޒުންުކުޑަުފުރާޅުތަކެއްކަ
ސޯލަރުޕެނަލްުކަރަންޓުުބޭނުްނކުރާުގެއަވަރުކިލޯވޮޓ59,490ުްމާލޭގައިުއެވްރެޖްކޮށްު، ބޭނުންކުރަމުންުއަންނަުރަށްކަމާއި އިރުު،

ުޓުުއުފައްދާނެުސޯލާުޕެނަލްުހަރުކުރެވޭުގެުކަރަންއަވަރުވޮޓްކިލ17,847ުޯކަމަށްވާުު%30ބޭނުންާވުބޭނުންކޮށްެގންުމާލެއަށްު
 ނެތްކަްނުފާހަގަކުރަމެވެ.ުދަުފުރާޅުތައްުމާލޭގައިުފަ
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2012ުު ުފެށިގެްނ ުއަހަރުން 2016ުުވަނަ ުނިޔަަލށް ުއަހަރުގެ ުމާލ993ުުެވަނަ ުހަކަތަ ުިއއާދަކުރަނިވި ުއަވަރގެ ކިލޯވޮޓް
މިބަދަލ1,225ުުު ނީވަނަުއަހަރުުމިުއަދަދުުވ2017ުުަ، ސަރަހައްދުގައިުއުފައްދާފައިވާއިރު ކިލޯވޮޓްުއަވަރުއަށްުއިތުރުވެފައެވެު.

ުގޮތުން ުއެޅުމުގެ ުބާރު ުބޭނުންކުރުމަށް ުހަކަތަ ުއިއާދަކުރަނިވި ު"އައިސްފައިވަނީ ުމީޓަރިންގުދައުލަތުން ުތަޢާރަފުކުެނޓް ރުމާު"
މިުއަދަދަކީުދައުލަތުންު އިރުުވަރަށްުއިބަލައިފައިވާުލަނޑުދަނިޑއާުއަޅަޅައިލްކުރުމަށްުކަނޑައަހާސިގުޅިގެންކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

ުމިންވަރެ ުނަމަވެސްކުޑަ ުުއުފައްދާުކަރަންޓުުއަލިންުއިރުގެ، އް ުއިތުރުކުރުމަށް ުއިރުގެުމެގަވޮޓްގ1.5ުެުހުޅުމާލޭގައިިމންވަރު
ކަންވެސްުލެވިފައިވާއިގުޅަުގްރިޑަށްުުސްޓެލްކޯގެުއަހަރުުވަނ2018ުަު،ާޤާއިމުކުރެވިުނިޒާމެއްުއުފައްދާުކަރަންޓުުއަލިން

 ފާހަގަކުރަމެވެ.ު
 

ކޮށްފައިވާުުދައުލަތުންުުކުރުމަށްޓަކައިުުއިތުރުުުބައިވެރިވުންުުރައްޔިތުންގެުބޭނުންކުރުމުގައިުުހަކަތަުުއިއާދަކުރަނިވިު 3.2.2
ުދީފައިވާުއިނާޔަތްތައްުުމަސައްކަތްތަކާއިު

ު ުމޯލްޑިވްސް ުނޭޝަނަލް ުސްޓްރެޓެޖީ ުއެންޑް ުޕޮލިސީ 2010ުުއެނަރޖީ ުބަޔާންކޮށްފައިވ5ާ)ުސިޔާސަތުގެ ުގައި ފަދައިންުު(
ބޭރުގެުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތަުބޭނުންކުރާުމިންވަރުުއިތުރުކޮށްުއަމިއްލަުފަރާތްތައްުމިކަމުގައިުބައިވެރިވުމަށްުބާރުއެޅުމުގެުގޮތުންު

ުޖަމާއަތްތަކާ ުުގުޅިގެއެހީދޭ ުހަކަތައަށްުއިއާދަން ކުރަނިވި
ުފައިސާ ުބޭުނންވާެނ ުކުރުމަށް ުއެކަމާުއިންވެސްޓް ހޯދައި،

ްނުގުޅޭުމަޝްރޫޢުތައްުމިނިސްޓްރީުޮއފްުއެންވަޔަރަންމަންޓު
ތަފާުތުހަތަރުުު،ގޮތުންމެވެ.ުއެާފހަގަކުރަުހިންގަމުންދާކަން

އެފައިގައިހިންުއްޕްރޮޖެކްޓެ ުޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްުޖުމްލަުވާއިރުު،
ުމިލިއަންުއެއްުޑިހަުހަށްސަތޭކަުއަު)ތިނ386,119,078ުް

އާއިުދިވެހިުުހާސްުހަތްދިހަުއަށެއް(ުރުފިޔާުނަވާރަުސަތޭކަ
ުދަ ުބަޖެުޓން މިލިއަންުު)އެއ1,281,938ުްއުލަތުގެ

ުއަ ުއެއްށްދުއިސައްތަ ުނުވަުޑިހަ ުތިރީސްުުހާސް ސަތޭކަ
 އަށެއް(ުރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

އިއާދަކުރަނިވިުަހކަތަުބޭުނންކުރާުމިންވަރުުއިތުރުޮކށްުއަމިއްލަުފަރާްތތައްުމިކަމުގައިުބައިވެރިވުމަށްުބާރުއެޅުމުގެުމީގެުއިތުރުނުް،
ުތަޢާރަފްކޮށް ުއިނާޔަތްތައް ުއެކިއެކި ުު،ގޮތުން ުފައިސާ ުބޭނުންވާ ުފަންޑިންގގް)އެކަމަށް ުމަގުފަިހުުފަސޭހައިންު(ރީން ލިބޭނެ

ުއެގޮތުން ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުކޮށްފައިވާކަންވެސް ުމަސައްކަތް ުދައުލަުތން ުތިރީގަިއުު،ކޮށްދިނުމަށް ުކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު
ުއެވަނީއެވެ؛

ުއުފައްދާުުގައިނުތަންތަުއަމިއްލަުކުންފުނިތަަކށްު،ަފރުދުންނާއިުއަމިއްލަުބޭުނންވާުބައިވެރިވާންުހަކަތައިގައިުއިއާދަކުރަނިވި)ހ(ު
އެުގަވާއިދުުތަންފީޒުުުހަދައި،ު"ނެޓްުމީޓަރިންގ"ުގަވާއިދެއްުވިއްކޭނެުސްޓެލްކޯއަށްުހަކަތަުބާކީވާުބޭނުންކުރުމަށްަފހުުހަކަތަ

ުފަށަ ުއިކުރަން ުއެގޮތުން، ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2017ުުފައިވާކަން ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ 3ުުވަނަ ުމި ުދަށުންުއުސޫފަރާތަކުން ލުގެ
ުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތަުއުފައްދާ،ުބޭނުންކުރަމުންދާކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.

ު ުއިއާދަކުރަރާއް)ށ( ުއެތެރެކުރެވޭ ުޖެއަށް ުިޑއުޓީ ުވަސީލަތްތަކުން ުބޭނުންކުރާ ުއުފެއްދުމަްށ ުހަކަތަ މައާފްކޮށްފައިވާކަްނުނިވި
އެގޮތުނުް، ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2016ުުްނަުއަހަރުންުފެށިގެންުވ2014ުަހަކަތަުއުފެއްދުމަށްުއިއާދަކުރަނިވިުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

 ސްޓެލްކޯުމާލެުއިންޖީނުގެު
 ސްޓެލްކޯުޓޯ:ުފޮު
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ުތަކުންނާސޯރި ުުއިޓް ުރާއްޖޭގައި ުއިއާދަކުރަނިވި ުހަކަތަ ުޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްއިތުރުކުރުމަށް ުކުރެވިފައިވާުުުހިންގާ ުއެތެރެ ރާއްޖެ
ރުފިޔ17,743,562ުުާށްުވަޞީލަތްތަކަ )ސަތާރަުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުސާޅީސްުތިންުހާސްުފަސްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުދޭއްު(

ުއިމްޕޯޓްުޑިއުޓީގެުގޮތުގައިުއުނިކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ު ުއެންަވޔަރަންުމިނިސްޓްރީ)ނ( ުއޮފް ުދާއިރާއިންުހަކަތައިގެުއިއާދަކުރަނިވިުގުޅިގެންުޯމލްޑިވްސްުއޮފްުބޭންކްމަންޓާއި
ުު%3ުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުއިންވެސްޓްކުރުމަށް ުުލޯނުުގައިރޭޓުުއިންޓަރެސްޓްގެ ުގައ2008ުުިުކީމެއްުސްލިބޭ

ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުބޭނުންުކޮށްފައިވާމިުސްކީމްގެުފަރާތަކުނ07ުުްުގެުނިޔަލަށ2019ުްޖަނަވަރ17ުުީުތަޢާރަފުކޮށްފައިވާއިރުު،

ު ުއިތުރުން، ުމީގެ ުމާލެ ުސަރަހައްދުސީދާ ުގައި ުއިންވެސްޓް ުނުވި ުކޯސްޓެލްު،ނަމަވެސްކޮށްފައި ުއިއާއިން ދަކުރަނިވިުވެސް
ު،ވ.ުރަކީދޫުތްުފޯރުކޮށްދޭކަރަންޓުގެުޚިދުމަުުއެުކުންފުނިންު،ގޮތުންއެ.ުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެއިގައިުއިންވެސްޓްކޮށްފައިހަކަތަ

ދިއްދޫ ތޭކަުހަތްދިހަުސަުހާސްުތިންުސަތޭކަުހަތާވީސްުމިލިއަންުތިންުފަސް)5,327,376ުފަޅުގައިުޖުމްލަުގުޅީއަދިުކު.ުއދު.
 ކުރަމެވެ.ންވެސްޓްުކޮށްފައިވާކަންުފާހަގައިުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތަުއުފެއްދުމަށް(ުރުފިޔާުހައެއް
 

 ލަފާދޭުގޮތްުުކުރަންުއިސްލާހުު
ު ު)ހ( ުމަގްޞަދެއް ުނުވަތަ ުކަމެއް ުުހާސިލްވަކި ުޙާޞިލްކުރުމަށް ުކަންކަން ުއެ ުކަނޑައަޅާއިރު ުކުރެވޭނެުލަނޑުދަނޑިތައް

ު ުތަނުގެ ުކުރުމާއެކު ުދިރާސާއެއް ުގޮތުގެ ުހުރިނެތް ުރިޢާޔަުށްހާލަތަވަސީލަތްތައް ުއެކަން ުކުރުމަށްފަހު ުމިންވަރަށްުސިލްހާތް ވާނެ
ުލަނޑުދަނޑިތައްުކަނޑައެޅުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓަށްުދަްނނަވަމެވެ.ު

އިއާދަކުރަނިވިުހަކަތަުބޭނުްނކުރުމަށްުބާރުުއެޅުމުގެުގޮތުންުދަުއލަތުންުަތޢާރަފްކޮށް ގެފައިވާު"ެނޓް)ށު( ލަށާއިުއުސޫުުީމޓަރިންގު"
ބެހޭުގޮުތްނުުއާުފައިދާލޯންުސްކީމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުްނތެރިުކުރުމަށާއިުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތައަށްުހުރިުފުރުސަތުތަކާއިުއޭގެ

ުޓެލްކޯއަށްުދަންނަވަމެވެ.މިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓަށާއިުސްުއިތުރުކުރުމަށްޕްރޮގްރާމްތައްުުރިކުރުމުގެހޭލުންތެހިންގާު

، ކުރާނެުގޮތާއިުއެކަމަށްުޒިންމާާވނެުފަރާތްތައްުކަނޑައަޅައިތަންފީޒުުދައުަލތުންުއެންޑޯޒްުކޮްށފައިވާުއެނަރޖީުޕޮލިސީތައްު)ނ(ު

ުއޮފްު ުމިނިސްޓްރީ ުކުރުމަށް ުމޮނިޓަރ ުއަހަރަށް ުއަހަރުން ުދެނެގަތުމަށް ުމިންވަރު ުކުރެވޭ ުތަންފީޒު ުޕޮލިސީތައް އެފަދަ
ުުއެންވަޔަރަންމަންޓަށްުދަންަނވަމެެވ.ު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ުބެލުންުމާލީުހާލަތުުުސްޓެލްކޯގެުު 3.3

ު؛ކަންތައްތަކަށެވެުތިރީގައިވާުބަލައިފައިވަނީުބައިގައިުމިުއޮޑިޓުގެ

 ްުއާމްދަނީއާއިުނަފާވެިރކަންނީގެުފުކުނ
 ްަދއްކަންޖެހޭުފައިސާުށްުއެކިުފަރާތްތަކަުުކުންފުނިންުއާއިުުިލބެންޖެހޭުފައިސާުޯހދަމުންދޭތޯުޏަށްުއެކިުފަރާްތތަކުންުކުންފުނ 
 ޯުއާއިުލިކުއިޑިޓީކުންފުނީގެުކޭޝްފްލ

ުބަ ުކަމުގައި ުމިންގަނޑެއް ުކުރުމުގައި ުވަޒަން ުހާލަތު ުމާލީ ުިމހާރުލައިކުންފުނީގެ ުކުންފުންޏަށް ުއާއިުުފައިވާނީ ުއާމްދަނީ ލިބޭ
ކުންފުު ިނންުފޯރުކޮށްދޭުޚިދުމަތްތައްުޚަރަދުކުރުމުގައިުގެންގުޅޭުސިޔާސަތުތަކަށްުބަލައިުކުންފުނިުދިގުުމުއްދަތަކަށްުހިންގޭނެތޯއާއުި،

އަހަރުގ03ުުެުކުންފުނީގެުތުުދެނެގަތުމަށްުއެކަށޭނެުގޮތެއްގައިުރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްދެވިދާނެތޯއެވެ.ުއެހެްނކަމުން،ުމާލީުހާލަ
ވަނަުއަހަރުގ2017ުުެުބައިތަކުގެުޒާތުްނުަނމަވެސް،ުބައެއްފައިވާނެއެވެ.ުއިގެުމާލީުހިސާބުތަކަށްުބަލަު(2014 – 2016)

ުުލެވިފައިވާނެއެވެ.އިބަލަްއުނިޔަލަށްވެސްުބައެއްުކަންތައްތަ
ު

 އާއިުނަފާވެރިކަންުކުންފުނީގެުއާމްދަނީު 3.3.1

ުލިބޭުގޮތްތައްުުއާމްދަނީު)ހ(ު
އަށްވުރެުބޮޑުުު%95ގެުސްޓެލްކޯއަށްުލިބޭުއާމްދަނީ

ު ުކަރަންޓާ ުސީދާ ުކުރަނީ ުހިއްސާ ގުޅުންހުރިުބައެއް
2014ުއެގޮތުނުް،ުޚިދުމަތްތަކުންުލިބޭުއާމްަދނީއެވެ.

ު 2017ުުއިން ުފޯރުކޮށްދީގެންުއަށް ކަރަްނުޓ
ު ުގޮތުގައި ުއާމްދަނީގެ އަހަރަކުުއެވްރެޖްކޮށް

ުއަށާރަ(1,550,702,618ު ުސަތޭކަ ުަހ ުހާސް ުދެ ުސަތޭކަ ުހަތް ުމިލިއަން ުފަންސާސް ުސަތޭކަ ުފަސް ުހާސް ރުފިޔާުު)އެއް
އިްނުުއިލެކްޓްރިސިޓީ(-)ނޮންއަދި،ުކަރަންޓުުފިަޔވައިުއެހެނިހެންުޚިދުމަތްތަުކންުު.ކުންފުންޏަށްުިލބިފައިވާކަންުފާަހގަކުރަމެވެ

ު ުއަހަރަކު ުއެވްރެޖްކޮްށ ުގޮތުގައި ުހާސ55,332,215ުުްއާމްދަނީގެ ުދެ ުތިރީސް ުސަތޭކަ ުތިން ުމިލިއަން ުފަސް )ފަްނސާސް
ުގުޅޭު ުފީ،ުކަރަންޓާ ުކަނެްކޝަން ުހިމެނެނީ ުގޮތެއްގައި ުމައިގަނޑު ުތެރޭގައި ުލިިބފައިވެއެވެ.ުމީގެ ުފަނަރަ(ުރުފިޔާ ދުއިސައްތަ

 ދަނީކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުމަސައްކަތްތަކަށާއިުތަކެތިުވިއްކައިގެންުލިބޭުއާމްދަނީުއާއިުސޭލްސްުސެންޓަރުންުލިބޭުއާމް
ު

)ދިހަުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުފަންސާސ10,354,038ުުްމީގެުއިތުރުން،ުއެހެިނހެންުއާމްަދނީގެުގޮތުގައިުއެވްރެޖްކޮށްުއަހަަރކުު
ރޭޓަރުުޖަނަހަތަރުުހާސްުތިރީސްުއަށެއް(ުރުފިޔާުލިބިފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެެވ.ުމީގެުތެރޭގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުހިމެނެނީު

ުގަތުމަށްުސަރުކާރުންުދީފައިވާުއެހީގެުފައިސާއާއިުކުލީގެުގޮތުގައިުލިބޭުފައިސާުއަދިުއެހެނިހެންުޮގތްގޮތުންުލިބޭުފައިސާއެވެ.ު
ު

ުއާމްދަނީުއަށްުއައިުބަދަލުު)ށ(ު
ު ުއާމްދަނީ 2014ުުކުންފުނީގެ 2016ުުިއން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮުތން،ުު%15އަށް ުއަހަރ2016ުުުދަށްވެަފއިވާކަން ވަނަ

ސަޕްލައިުއިތުރުވުމުގެުސަބަބުންުދުނިޔޭގެުބާޒާރުގައިުތެލުގެުއަގުުވަރަށްުބޮޑަށްުދަށްެވފައިވާކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.ުމިހެންވުމުގެު

http://www.audit.gov.mv/
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ުކުންފުނީގެުއާމްދަނީުދަށްވެފައިާވކަމާއި،ުޑީސަލްުގަންނަންކުރެވޭުމިންވަރުުދަށްވެ،ުގެުގޮތުގައިުބިލުސަބަބުންުފިއުލްުސަރޗާޖު
ުުުލިބޭުއަގުުހެޔޮވުމުގެުސަބަބުންުޮކސްޓްުއޮފްުސޭލްސްވެސްުދަށްވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ު
ުޕެްޓރޯލިއަމްު ުއޮފް ުއޯގަނައިޒޭޝަން ުމަތިކުުރމަށް ުއަގު ުތެލުގެ ނަމަވެސް،

ފިޔަވަޅުތަކުގެުސަބަބުްނުު ޅިއެކްސްޕޯޓިންގުކަންޓްރީސްު)އޯޕެކް(ުއިންުއެ
ުފަށާފައިވާކަނ2017ުުް ުދާން ުމައްޗަށް ުއަގު ުތެލުގެ ުއަހަރު ވަނަ

ު ުސަރޗާޖުފާހަގަކުރަމެވެ. ުފިއުްލ ުއަދަދުުއެގޮތުން، ުބިލުކުރެވޭ ުގޮތުގައި ގެ
ު ުއިންުބޮޑުވެ، ުއާމްދަނީ ުކުްނފުނީގެ ުއަސަރު ުފެންނަްނުުމިކަމުގެ ވެސް
ޚިދުމަތަށްުއޮންނަުޑިމާންޑްވެސްުމިުމުއްދަތުގެުއިރު،ުކަރަންޓުގެުފަށާފައިވާ

2016ުކުންުފނީގެުއާމްދަނީުވަނީުވަނަުއަހަރ2017ުުުު،ތެރޭގައިުއިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަަގކުރެވުނެވެ.ުމިހެންވުމުގެުސަބަުބން
ުުގެުކުރިއެރުމެއްުހޯދާފައެވެ.ު%16އިރުުއިވަނަުއަހަރާުއަޅާބަލަ
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 އަދިުކޮސްޓްުއޮފްުސޭލްސްުކުންފުނީގެުއާމްދަނީު:8ުޗާޓުު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުކުންފުންޏަށްުފައިދާވާުމިންވަރުު)ނ(ު

ުވަޒަންުކރުފުނީގެކުން ުއާންމުގޮތެއްގައިުނަފާވެރިކަން ުތެރޭގައިުމަށް ުމިންގަނޑުތަކުގެ ުމާޖިން،ުގްރޮު،ބޭނުންުކރާ ުޕްރޮފިޓް ސް
 ވެ.ުކެޕިޓަލްުއެމްޕްލޮއިޑްުހިމެނެއެދިުރިޓާންުއޮންުނެޓްުޕްރޮފިޓްުމާޖިންުއަ، އޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓްުމާޖިން

 ގްރޮސްުޕްރޮފިޓްުމާޖިންު

ުއޮފްުުކޮސްޓް)ުރަދުތައްޚަުކުރެވޭުސީދާގޮތުންުކުރުމަށްޓަކައިވިޔަފާރިުއާމްދަނީންުލިބޭމާޖިންއަކީުކުންފުންޏަށްުުޕްރޮފިޓްުގްރޮސް
ުު.ޝިއޯއެކެވެރޭުހިސާބުކުރާުހޯދައިގެންުއިންސައްތަުގެއްލުމަށްފަހުުުއިންުއާމްދަނީުދު،އަދަުއަންނަުކެނޑުމުންު(ސޭލްސް

.ުމަތިެވފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެުމާޖިންުއެއްުއަހަރުންުއަނެއްުއަހަރަށްުސްޓެލްކޯގެުގްރޮސްުޕްރޮފިޓްުއަށ2016ުްއިނ2014ުުް
ދަށްވެފައިވާއިރުވެސްުު%15މިުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުކުންފުނީގެުއާމްދަނީު

ުއާްމދަީނު ުސަބަބަކީ، ުމައިގަނޑު ުއިތުރުވުމުގެ ުމާޖިން ުޕްރޮފިޓް ގްރޮސް
ުސޭލްސްވެސްުުރޭޓަށްވުރެުދަށްވާ ުއޮފް ުކޮސްޓް ުއަދަދަކުން ބޮޑު

ުއޮފްު ުކޮސްޓް ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ުިމ ުއެގޮތުްނ، ދަށްވެފައިވާތީއެވެ.
ުުއިންުދަށްވެފައެވެ.ު%20ސޭލްސްވަނީު

ގެުކުރިއެރުމެއްު%66 ވަނަުއަހަރާުއަޅާބަލާއިރ2016ުުުވަނަުއަހަރުުކުންފުނީގެުގްރޮސްުޕްރޮފިޓްުވަނ2017ުުީމީގެުއިތުރުނުް،
ު ުއާމްަދނީ ުކުންފުނީގެ 2016ުުހޯދާފައެވެ. ުއަޅައިބަލާިއރު ުއަހަރާ ުއައިުު%16ވަނަ ުަތފާތު ުމި ުިއތުރުން، އިތުރުވެފައިވުމުގެ
އިތުރުވެފައިވާުމިންވަރަީކުު(މްަދނީުއަދިުކޮސްޓްުއޮފްުސޭލްސްއާ:8ުޗާޓުު)ުއޮފްުސޭލްސްުސަބަބަކީުމިުމުއްދަތުގަިއުކޮސްޓް

 މިުބަދަލާުއަޅައިބަލާއިރުުކުޑަުމިންވަރެއްކަމުގައިވުމެވެ.ު

 އޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓްުމާޖިންު

ުިއންުހިސާބުކުރަނީުމާޖިންުުޕްރޮފިޓްުއޮޕަރޭޓިންގް ުއާމްދަނީ
ުއިންސައްތަުގެއްލުމަށްފަހުު(ފައިދާުހިންގުމުގެ)ުޕްރޮފިޓްުއޮޕަރޭޓިންގް

ުއަަހރުުުކުންފުންޏަށްުުދައްކައިދެނީުިއންުުރޭޝިއޯުމި.ުހޯދައިގެންނެވެ
ުއިުޮގތުގަުުފައިދާގެުިހންގުމުގެުނިްސބަތުންުއާމްަދނީގެުލިބުނުުތެރޭގައި
ު.ުއިންސައްތައެވެުފައިސާގެުލިބިފައިވާ

2014ުު ުއެއްވަރަކ2016ުައިން ުމާޖިން ުޕްރޮފިޓް ުއޮޕަރޭޓިންގ ުކުންފުނީގެ ުހުރިކަންުު%1ު)ށްއަށް ުހިފެހެއްޓިފައި ގައި(
މިު ޕްރޮފިޓަްށުުއިންު%7މާޖިންުުމުއްދަތުގައިުސްޓެލްކޯގެުގްރޮސްުޕްރޮފިޓްފާހަގަކުރެވުނެވެު. އޮޕަރޭޓިންުގ މަތިވެފައިވާއިރުެވސުް،

ކުރިއެރުމެއްުއައިސްފައިުނުވަނީުކުންފުނީގެުއިދާރީުޚަރަދުތައްު)ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއެކްސްޕެންސެސް(ުމިުމުއްދަތުގެުތެރޭަގިއު
އިމާރާތާއިުބިމުުކުލީގެުޚަރަދުުުރަދާއިުޔަތްތަކުގެުޚަޒަފުންގެުއިނާމުވައްއިތުރުވެފައިވާތީކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން،81%ުު
ު.ުވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެއިތުރުުއެއްުއަހަރުންުއަނެއްުއަހަރަށްުމަރާމާތުގެުޚަރަދުތައްއަދިު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ު ުއިތުރުވެފައިވަނީ ުޚަރަދު ުމުވައްޒަފުންގެ ުމުއްދަތުގައި ުސަބަބުްނުމި ުޖެހުމުގެ ުޙަވާލުވާން ުއިންޖީނުގެތަކާ ުއިތުރު އަތޮޅުތެރޭގެ
ުކު ުއަދަުދ ުމުވައްޒަފުންގެ 547ުުންފުނީގެ ުއިތުރ798ުުއިން ުމުއްދަތުގައި ުމި ުާއއިވެފައަށް ުވަގުީތުމުވައްޒަފުުއިވާތީ ންގެ

ުކަނޑަ ުއެއްއިއެލަވަންސްތައް ުއެއާ ުބޮޑުކޮލުމަށްފަހު ުމުސާރަ ުއަދަދަކުން ުވަރުގެ ުސްޓެލްކޯއިން ުމައުލޫމާތުުށްފައިވާތީކަމަްށ
 ދީފައިވެއެވެ.ު

 
ވަނަުއަހަރ2017ުުުއެއްގައިުހިފެހެއްޓިފައިުހުރިުނަމަވެސް،ުހަމަުއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓްުއެއްުވަނަުއަހަރާުހަމައަށ2016ުުް

މިހެންުދިމާވެފައިވަނުީ،ު%8އޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓްުމާޖިންުވަނީު ޚަރަދުތައްުކުޑަުކުރުމުގެުއިދާރީުކުންފުނީގެުއަށްުމަތިވެފައެވެު.
ުމަދުކޮށް ުބޮޑަށް ުވަރަށް ުޚަރަދުތައް ުބެލެހެއްޓުމުެގ ުމަރާމާތާއި ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގޮތުން، ުުފައިވާތީކަން ވަނ2016ުުައެގޮތުން،

ުއިންުކަންވެސްުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު%5އިރު،ުއިދާރީުޚަރަދުތައްުއިތުރުވެފައިވަނީުއަހަރާުއަޅާކިޔައި
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ުއިތުރުން،ު ުއެއްުތިރީސްުސަތޭކަުައށްުމިލިއަންުވިހި)20,831,565ުުގޮތުގައިުގެުޕްރޮވިޝަންުައހަރުުވަނ2016ުަމީގެ
ުމިލިއަންުުސޯޅަ)16,296,086ުުއަހަރުުވަނ2017ުުަު،ރިކޯޑުކޮށްފައިވާއިރުުރުފިޔާ(ުފަހެއްުފަސްދޮޅަސްުުސަތޭކަުފަސްުހާސް

ުހައެއްުޑިހަށްއަުހާސްުުހަުނުވަދިހަުދުއިސައްތަ ުގޮ، އުނިކޮށްުއިންުޕްރޮވިޝަންުރުފިޔާ( ުއާމްދަނީގެ ތުގަިއުއެހެިނހެން
ުރިކޯޑުކޮށްފައިވުމުގެުސަބަބުންވެސްުއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓްުވަރަށްުބޮޑުތަންުއިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަގަުކރެވުނެވެ.ު

 
ު

 އަދިުއަހަރުންުއަހަރަށްުއައިުބަދަލުުުއިދާރީުޚަރަދުުއަށ2017ުުްއިނ10ު:2014ުުްޓުުޗާު

 އަށްުޚަރަދުުއިތުރުވެފައިވާުއިންސައްތ2016ުުައިނ9ު:2014ުުްޗާޓުު
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 ނެޓްުޕްރޮފިޓް/)ލޮސް(ުމާޖިންު

ު ުވީ ުއަހަރުތެރޭ ުހިއްާސއަކަށް ުކުންފުނީގެ ުހިސާބުކުރަނީ ުމާޖިން ުޕްރޮފިޓް/)ލޮސް( ު)ގެއްލުންނެޓް ުއިންު، (ފައިދާ/ އާމްދަނީ
ު.ހޯދަިއގެންނެވެުއިންސައްތަުއްލުމަށްފަހުގެ

2014ުު ުޕްރޮފިޓްުއަށ2016ުްއިން ުގްރޮސް މާޖިންުުސްޓެލްކޯގެ
ޕްރޮފިޓ7%ުުް ކުންފުނީގެުއޮޕަރޭޓިންުގ އަދުި، އިންުމަތިވެފައިވާއިރުު،

ުއިރުވެސް، ުހުރި ުހިެފހެއްޓިފައި ުހަމައެއްގައި ުއެއް ިމުުމާޖިން
ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު ުގެއްުލންވެފައިވާކަން ުކުންފުންޏަށް މުއްދަތުގައި

ުގެުގެއްލުމެއްުވެފައިވާއިރުުު%3-ަވނަުއަހަރ2014ުުުއެގޮތުން،ު
ުނަގައިުމައިގަނޑުުސަބަބަކީުިމހެްނުދިމާވުމުގެުވެފައެވެ.ުއިތުރުު%4-ުމިުއަދަދުަވނީުވަނަުއަހަރ2016ުު ފައިވާުކުންފުނިން

ު ުދައްކަންޖެހޭ ުުއިންޓަެރސްޓްލޯނުތަކަށް ުކޮސްޓް ުފައިނޭންސް ުއެގޮތުން، ުބޮޑުވުމެވެ. ުކޮސްޓް( ު)ފައިނޭންސް މިުު(13)ޗާޓު

ުއިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުު%8މުއްދަތުގެުތެރޭގައިު

ދެުމިލިއަންުއަށްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުތިންުހާސްުހަުު)ފަންސާސ52,863,661ުްވަނަުއަހަރުުކުންފުނިންުވަނ2017ުުީ
ު ުފަސްދޮޅަސް ުހޯދައިއެކެއްސަތޭކަ ުފައިދާއެއް ުރުފިޔާގެ ުމާޖިން، ( ުޕްރޮފިޓް ުބަދަލުުު%3 ނެޓް ުމި ުމަތިކޮށްފައެވެ. އަށް

 ގުޅިގެންނެވެ.ުުށްުއައިުބަދަލުތަކާުންފުނީގެުއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓައައިސްފައިވަނީުކު

ުރިޓާންުއޮންުކެޕިޓަލްުއެމްޕްލޮއިޑްު

ނެޓްުޕްރޮފިޓްުމާޖިންގެުިއތުރުްނުދެންުކުންފުންޏަްށުފައިދާވާުިމންވަރުުވަޒަންކުރުމަށްުބޭުނންކުާރުރޭޝިއޯއަކީުރިޓާންުއޮންު
)ޖުމްލަުއެސެޓްސްުއިންުކުރުުމުއްދަތުގެުދަރަނިުުކެޕިޓަލްުއެމްޕްލޮއިޑްއެވެ.ުމިއިންުދައްކައިދެނީުކުންފުނީގެުނެޓްުއެސެޓްސް

ގެުއަގުންުބަލާއިރުުކުންފުންޏަށްުފައިދާުއުނިކުރުމުންުއަންނަުއަދަދުު(
ު ުނިސްބަތެވެ. 2014ުުވެފައިވާ ުކުންފުނީގ2016ުުެއިން އަށްވެސް

ުއެމްޕްލޮއިޑްރިޓާ ުކެޕިޓަލް ުއޮން ުހިފެހެއްޓިފައިވާކަންުު%1ުން ގައި
މިހެން މިުމުއްދަތުގައިުކުންުފީނގެުުފާހަގަކުރެވުނެވެު. ދިމާވެަފއިވަނުީ،

ު ުއެސެޓްވެސް ުނެޓް ުދަށްވުމާއެކު، ުޕްރޮފިޓް ު%15އޮޕަރޭޓިންގ
ުދަށްވެފައިުވާތީކަންުފާހަގަކުރެވުެނވެ.ު

ުނަމަވެސް ުއާއެކ2017ުުުު،އެހެން ުފައިދާ ުލިބުނު ުއަހަރު ުއެމްޕްލޮއިޑްވަނަ ުކެޕިޓަލް ުއޮން މަތިވެފައެވެ.ުު%8 ވަނީުރިޓާން
އިތުރުވެފައިުވުމުންުއައިުބަދަލެއްކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުން،ުކުންފުނީގެުކުުރުު%44މިއީ،ުކުންފުނީގެުނެޓްުއެސެޓްސްު

ުުއިތުރުވެފައެވެ.ު%30އިތުރުވެފައިވާއިރުުހަރުމުދާުވަނީުު%21މުއްދަތުގެުއަރަނިު

ު

ު

ު
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ުއާމްދަނީއަށްުކުރާުއަސަރުުގެުއަގަށްުގެންނަުބަދަލުގެުސަބަބުންުކުންފުނީގެުކަރަންޓުު)ރ(ު

ު ުމޯުކަރަންޓުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ުކުރަނީ ުރެގިއުލޭޓް ުއަގު ުޯފރުކޮށްދޭ ުޚިދުމަތް ުފަރާތްތަކުން ުއެނަރޖީުޚިދުމަތްދޭ ލްޑިވްސް
ޓުގެުއަގުތަކަށްުކަރަންުަފަހރ5ުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2019ުުްވަނަުއަހަރުންުފެށިެގނ2014ުުްނެވެ.ުއެގޮުތން،ުންއޮތޯރިޓީ

ުުބަދަލުތަކުގެު)ތަފްޞީލްުގެނެުވނުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަށްުމިުމުއްދަތުގަިއުއެގޮތުން،ުލުުގެނެވިފައިވާަކންުފާހަގަކުެރވުނެވެ.ުބަދަ
ުވިހިުހާސްުއަށްު)ދެުމިލިއަންުއެއްުސަތޭކ2,120,854ުަތާވަލުގައި(ުސަަބބުންުކުންފުންޏަށްުމަހެއްގެުމައްޗަށްުުވާތިރީގައި

ކަރަންޓުގެުއަގަށްު،ުނަމަވެސްސަތޭކަުފަންސާސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔާގެުގެއްލުންުވާކަމަށްުކުންފުނީގެުހިސާބުތަކުންުދައްކައެވެ.ު
ުފޫބެއްުދމަށްޓަކައި،ު ުގެއްުލން ުލިބޭ ުކުްނފުންޏަށް ުގުޅިގެން ުބަދަުލތަކާ ުފެށ2018ުިގެންނަ ުއަހަުރން ުގެވަނަ ަވަނ2019ުުން

ު ުއަހަރުގެ ުމަހުގެ ުހ17,585,634ުަުނިޔަލަށްފެބްރުއަރީ ުހާސް ުފަސް ުއަށްޑިހަ ުސަތޭކަ ުފަސް ުމިލިއަން ުސަތޭކަު)ސަތާރަ
ުގޮތުގައިުސްޓެލްކޯއަށްުދީފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުެނވެ. ސަބްސިޑީގެުކަރަންޓުުތިރީސްުހަތަރެއް(ުރުފިޔާު

ު

ުތަފްސީލްުުތާރީޚްު

އަށްުއާމްދަނީ

ުބަދަލުުއަންނަު
ު)މަހެއްގެުމައްޗަށް(

 ސަބްސިޑީު
ު)މަހެއްގެުމައްޗަށް(

ފައިދާ/ގެއްލުންު
ު)މަހެއްގެުމައްޗަށް(

ުލުަމށްފަހުހުއްޓާުސަްބސިޑީުތެލުގެުއަދިުުޔޫސޭޖްުގެްނދިޔަުދެމުންުދައުލަތުން 01/02/2016
ުޓެރިފްުޮޑމެސްޓިކްުރަށެްއގައިުުހިރހާުރާްއޖޭގެުފިަޔވައިުސަރަަހއްދުުމާލެ
ސިޑީުަނމަެވސް،ުމިުެގއްލުމަށްުަސރުކާރުންުސަބްުުއެްއގޮތްުކުރުން.ުރޭޓް

ުުން.ުދީފައިުުނވު

(5,414,624) - (5,414,624) 

ުއިުތރުުއަށްކެޓަގަރީުުވިޔަާފރިުސަރަަހއްުދގެުމާލެު،ފޫެބއްުދމަށްޓަކައިުުމިކަން 01/06/2016
ްމދަނީު.ުމިުބަދަުލގެުސަަބބުންުކުންފުީނގެުއާތަާޢރަފްކުރުންުބޭންޑްުދެ

ުއިތުުރވުން.ު

6,054,030 - 6,054,030 

ުލުޔެއްުުމާލެ 01/05/2017 ުޮހސްޕިޓަލްތަކަށް ުާޓޝަރީ ުިހންަގމުްނދާ ދިނުުމެގުަސރަހަްއުދގައި
ުތަޢާރަފްކުރު ުޓެރިފެއް ުރޭޓް ުފްލެޓް ުހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ުން.ގޮތުން
ުކަ ުގިަނއިން ުއެންމެ ުހިމެނޭ ުކެޓަގަީރގަިއ ުވިޔަފާރި ރަންުޓުހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ
ުގެެނވުނުުބަދަާލއެކުުކުންފުްނޏަ ށްުަމހަުކުބޭނުންުކރާުތަންތަަނށްުުވމުން،ުމި

ކާުރްނުަނމަެވސް،ުމިުެގއްލުމަށްުަސރުވުން.ުުމިލިއަންުރުފިާޔގެުެގއްލުނ2ުް
ުުން.ުސަްބސިޑީުދީަފއިުނުވުު

(2,760,260) - (2,760,260) 

ު–0ު)ުބޭންޑ4ުްުފުރަަތމަުކެޓެގަީރގެުޑޮެމސްޓިކްުރަެށްއގެުުހރިހާުރާްއޖޭގެ 01/03/2018
ަބބުްނުީމގެުސަުު.ަބދަލުކުރުންުެއްއގޮތަށްުރޭޓްތަކާުސަރަހައްުދގެުމާލެ(400ު

ު ުގެއްުލން ުސަްބސިޑީލިބުނު ުެއއްަވުރގެ ުެގއްލުމާ ެއްއުުފޫބެްއދުމަށްޓަަކއި
ުުނން.ުދިސަރުކާުރންު

(1,454,608) 1,454,608 - 

ުޭބންޑެްއގެކެޓަުޮޑމެސްޓިކްުރަެށއްގެުުހރިހާުރާްއޖޭގެ 01/03/2019 ުހުރިހާ ުޓެރިްފުގަީރގެ
ުފި ުަސރަަހއްދު ުމާލެ ުބަދަުލކުރުާމއި ުއަގަކަށް ުެއއް ުސަަރހަްއދާ ަޔަވިއުމާލެ

އްޑޫުސިޓީެގުއަުހުރިހާުރަށެްއގެުވިޔަފާރިުކެޓަގަީރގެުައުގތައްުުފވަްއމުލައްުއަދިު
ޏަށްުމަހަުކު.ުމިުަބދަލުގެުަސބަބަންުކުންފުންުންއަގުތަކާުެއްއގޮތަށްުބަދަލުުކރު

ުމ5ުި ުެގްއލު)ފަހެއް( ުރުފިޔާގެ ުފޫެބްއދުމަުވުން.ލިއަން ުގެއްލުން ްށުމި
ުދިނުން.ުސަރުކާުރންުަސބްސިޑީު

(5,721,572) 5,721,572 - 

 (2,120,854)ުޖުމްލަު

 – ަނީ އަށް ކުރާ އަސަރުއަގަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އާމްދއަށް ކަރަންޓުގެ  2019އިން  2014: 1ތާވަލު 

 ސޯސް: ސްޓެލްކޯ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ދައްކަންޖެހޭުފައިސާުއެކިުފަރާތްތަކަށްުުއާއިުކުންފުނިންުލިބެންޖެހޭުފައިސާުޏަށްުއެކިުފަރާތްތަކުންުކުންފުންު 3.3.2

 ފައިސާުުލިބެންޖެހޭުުއަށްުުސްޓެލްކޯު)ހ(ު

ުސްޓެލްކޯ ުޚިދުމަްތތަކަށް ުފޯރުކޮށްދޭ ުއިން ުމުްއދަތެއްގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުފައިސާ ުބިުލތަކުގައި ުދީފައިވުމުގ10ުުެގޮތުގައި ދުވަސް
ތަކުގެުފައިސާުހޯދުމުގަިއުމަލުކުރަންުޖެހޭުއުސޫލުތައްުއެުކުންފުނީގެު"ކުންފުިނންުހަދާުބިލްުޢަނުދައްކާުިބލްތަކާމެދުުު،އިތުރުން

ުއަދަދެއްގެުފައިސާުޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުސްޓެލްކޯއަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާގެުތެރެއިްނުގިނަގައިުބަުއަމަލުކުރާުއުސޫލު"
ުސައްބީސްު)ތިންުސަތޭކަ 326,911,561ުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2017ުްއެގޮތުން،ުުފާހަގަކުރެވުެނވެ.ުލިބިފައިުނުވާކަން

އިސާގެުގޮތުގައިުމިލިއަންުނުވަުސަތޭކަުއެގާރަުާހސްުފަސްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއެކެއް(ުރުފިޔާުކުންފުންޏަށްުިލެބންޖެހޭުފަ
ޑިހަުށްރުުސަތޭކަުއަ)ތިންުސަތޭކަުފަނަރަުމިލިއަންުހަތ315,482,151ަ މާލީުބަޔާންތަކުގައިުހިމަނާފައިވާއިރު،ުމީގެުތެރެއިންު

ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ސްުއެއްުސަތޭކަުފަންސާސްުއެކެއް(ުރުފިޔާއަކީުމާލެުސަރަހައްދުންުކުންފުންޏަށްުިލބެންޖެހޭުަފއިސާދެުހާ
ު
ު
ު
ު
ު
ު
 
ު
ު

މުއްދަތުގެުތެރޭގައިުސްޓެލްކޯއަށްުނުލިބިުހުރިުފައިސާގެުމިންވަރުުމަދުުކުރެވިފައިވުމުގެުސަބަބުންުލިބެންޖެޭހުުއޮޑިޓްކުރެވުނު
ނުލިބިުހުރިުފައިސާގެު އެގޮުތން،ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ފައިސާުހޯދުމަށްުކުންފުިނންުކުާރުމަސައްކަތުގެުނަތީޖާުެފންނަމުްނުދާ

އްކާތެރިުއަދިުކުރިއަށްުއޮތްުތަނުގައިުނުލިބުމުގެުފުރުސަތުުއެންމެުބޮޑުުކެޓަގަރީކަމަށްވާުތެރެއިންުކުންފުންޏަށްުއެންމެުނުރަ
)ސާޅީސްުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކ40,593,648ުުަުވަނީުދުވަސްވެފައިވާުފައިސާގެުއަދަދުުއަހަރަށްވުރެުގިނ1ުަފައިސާުނުލިބިު

)ނަވާވީސްުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުއަށާރަުހާސ29,718,957ުުްުރުފިޔާއިންުނުވަދިހަުިތންުހާސްުހަުސަތޭކަުސާޅީސްުއަށެއް(
 ފައެވެ.ވެރުފިޔާއަށްުދަށްނުވަުސަތޭކަުފަންސާސްުހަތެއް(ު

ު
ުއިތުރުން، 2014ުުުމީގެ 2017ުުއިން ުލިބެންޖެއަށް ުސްޓެލްކޯއަށް ުފައިސާ ުހޭދަވިހޭ )ރިސީވަބަލްސްުުމުއްދަތުުހޯދުމަށް

ުކުޑަުވެފައިވާކަންވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.ުދުވަހަށ71ުުްދުވަހުނ99ުުްުޝަންުޕީރިއަޑް(ކަލެކް
ު
 
 
 
 

 އިންސައްތަު

 ދައުލަތުގެު

މުއައްސަސާތަކުންު
ުލިބެންޖެހޭުފައިސާު

 މާލެުސަރަހައްދަށްު

ފޯރުކޮށްދީފައިވާުޚިދުމަތްތަކަށްު
ުލިބެންޖެހޭުފައިސާގެުއަދަދުު ުއަހަރުު

37% 123 330 2014 

54% 113 210 2015 

56% 129 230 2016 

50% 159 315 2017 

ތެރެއިންުދައުލަތުގެުު:ުމާލެުސަރަހައްދަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވާުޚިދުމަތްތަކަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާުއަދިުއޭގ2ުެތާވަލުު
 މުއައްސަސާތަކުންުލިބެންޖެހޭުފައިސާުއާއިުއިންސައްތަު

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

ު

ު ުސްޓެލްކޯއަމުއައްދައުލަތުގެ ުފައިސާސަސާތަކުން ުލިބެންޖެހޭ ުފެށ2014ުިުށް ުއިން ުއިތުރުވެފ2017ުަގެން އިވާއިރު،ުއަށް
މާއި،ުފައިވާުފައިސާކަސަސާތަކުންުސްޓެލްކޯއަށްުދައްކަންުޖެހިމުއައްދައުލަތުގެުުއަކީު%50ކުންފުންޏަށްުނުލިބިވާުފައިސާގެު

މިފަދަުތަންތަނުންުކަރަންޓުުކަނޑާލައިފިނަމަުއާންމުުރައްޔިތުންނަށްުދެމުންގެންދާުޚިދުމަތްތަކަށްުބުރޫުއަރާނެތީުސްޓެލްކޯއިންު
ު ުފާހަގަކުރަެމވެ.ުނަމަވެސްމުއައްއެ ުނުވާކަން ުއަޅާފައި ުފިޔަވަޅެއް ުފަދަ ުކަނޑާލުން ުކަރަންޓު ުދެކޮޅަށް ދައުލަތުެގުު،ސަސާތަކާ

ުލިމުއައް ުފަސަސާތަކުން ުސްޓެލްކޯއިންބެންޖެހޭ ުހޯދުމަށް ުމިނިސްުއިސާ ުމަތިން ުފަހަރު ުއެކި ުފިނޭންސް ުއޮފް ސިޓީުުށްއަޓްރީ
ު ވެ.ވެއެހޭުފަރާތްތަކާުމަޝްވަރާުކޮށްފައިުއެުމިނިސްޓްރީގެުކަމާބެ، ފޮނުވައި

ސަރުކާރުުކުންފުންޏެއްުކަމަށްވާުމުގެުސަބަބުންުސްޓެލްކޯއިންުސަސާތަކުންުލިެބންޖެހޭުފައިސާުލިބުންުލަސްވުމުއައްދައުލަތުގެު
ު)އެސް.ޓީ.އޯ ުޓްރޭޑިންގުކޮމްޕެނީ ުއަދާު)ސްޓޭޓް ުއަގު ުޑީސަލުގެ ުގަންނަ ުލަސްކުރަމުންއިން ުފާހަގަކުރެވުނެވެކުރުން .ުދާކަން

ކުންުސަސާތަމުއައްގޮތުގައިުއެސް.ޓީ.އޯުއަށްުފައިސާުދައްކަމުންުދަނީުދައުލަތުގެުުލިބުނުުމައުލޫމާތުުއިން ސްޓެލްކޯުު،މިގޮތުން
ުކަރަންޓުުބިލަށްުފައިސާުލިބެުމްނދާުމިންވަރަކުންނެވެ.

ކުންފުނީގެުކޭޝްފްލޯައށްުއޭގެުނޭދެވޭުއަސަރުކޮށް،ުކުންފުންޏަށްުލިބެންޖެހޭުފައިސާުނުލިބިުގިނަުދުވަސްުވުމުގެުސަބަބުންު

ު.ފާހަގަކުރަމެވެއިުދަތިވާނޭކަންުކުންފުނިންުދުވަހުންުދުަވހަށްުުކރަންޖެހޭުޚަރަދުތައްުކުރުމުގަ

 )ޓްރޭޑްުޕޭޔަބަލްސް(ުުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުުވިޔަފާރިއާއިުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންު)ށ(ު

)ހަތަރުުސަތޭކ414,831,573ުުައަށ2017ުުްއިނ2014ުުްއަދަދުުުދައްކަންޖެހޭުފައިސާގެުވިޔަފާރިއާއިުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންު
)ހަުސަތޭކ696,596,070ުުަސާދަުމިލިއަންުއަށްުސަތޭކަުތިރީސްުއެއްުހާސްުފަސްުސަތޭކަުހަތްދިހަުތިނެއް(ުރުފިޔާުއިންު
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ދަތު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއް

ފައިސާއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވ1ާނުލިބި 

އަހަރަށްުވުރެުގިނަުދުވަސްވެފައިވާުފައިސާގެުއަދަދުުއަދިުކުންފުންޏަށ1ުުްއާއިުނުލިބިުުލިބެންޖެހޭުފައިސާުމާލެުސަރަހައްދުންުށްުކުންފުންޏަު:ު 11ޗާޓުު
 ހޭދަވާުމުއްދަތުގެުޓްރެންޑްުފައިސާުހޯދުމަށްުލިބެންޖެހޭު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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މިހެންވުމުގެުނުވަދިހަުހަުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުނުވަދިހަުހަުހާސްުހަތްދިހަ(ުރުފިޔާއަށްުއިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު
ު ުމުއްދަުމިސަބަބުން، ުހޭދަކޮށްފައިވާ ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުސްޓެލްކޯއިން ުޕީރިއަޑް(ުތުމުއްދަތުގައި ުު)ޕޭޔަބަލްސް ވަނީުވެސް

ު، ގޮތުންއެުއިތުރުވެފައެވެ. ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުދައްކަންޖެހޭ 2014ުުކުންފުިނން ުއަހަރު ުހޭދަވެފައިވާއިރ95ުުވަނަ ، ދުވަސް

ުދުވަހަށްުއިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.185ުުުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުމިުމުއްދަތުުވަނ2017ުަ

ު ުގޮތްގޮުތން ުއެހެނިހެން ުތެެރއިންުދައްކަންޖެހޭވިޔަފާރިއާއި ުުފައިސާގެ ުހިއްއެންމެ ުއިންސައްތަެއއް ުބޮޑު ުކުރަނީ ލޯުނުސާ
ވަނީުޓްރޭޑްުޕޭޔަބަލްސްގެުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުއެރެވުނެވެ.ުުފައިސާކަންުފާހަގަކުއިންޓަރެސްޓްގެުގޮތުގައިުދައްކަްނުޖެހިފައިވާ

ތުގައިުދައްކަންޖެހިފައިވާުއިންޓަރެސްޓްގެުގޮލޯންުގޮތުގައިުމާލީުބަޔާންތަކުގައިުރިކޯޑުކުރެވިފައިވާުއަދަދުތަކާއިުއޭގެުތެރެއިންު
ުފައިސާގެުއަދަދެވެ.ު

ު
ު
ު
ު
ު
ު

ު
2014ުު 2016ުުއިން ުސްޓެލްކޯއަށް ުއަހަރަކުވެސް ުކޮންމެ ުއަށް ުގޮތުން ުޕްރޮފިޓް/ލޮސްުުއިރުުވެފައިވާގެއްލުންމާލީ )ނެޓް
އެންޑްުއަދަރު)ޓްރޭޑްުުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުއާއިުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންއްދަތުގައިުސްޓެލްކޯއިންުވިޔަފާރިހަމަުމިުމު، މާޖިން(

ުއިތުރުވެފައިޕޭޔަބަލްސް ުވަނީ ުއަދަދު ުގެ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ( ު .ވާކަން ުގެއްލުންތަކުގެުއެގޮތުން، ުމާލީ ުލިބެމުންދާ ކުންފުންޏަށް
ުދަރަުކުންފުނީގެުސަބަބުން ުވިޔަާފރީގެ ުބައެއް ުދައްކަންޖެހޭ ުކުންފުނިން ުހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ުްފލޯ ުދެއްކުންުކޭޝް ނިތައް
ކުންފުނީގެުކޭޝްުފްލޯުހަމަޖެއްސުމަށްުސްޓެލްކޯއިންުު،މީގެުއިތުރުންުމައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.ުކަމަށްުސްޓެލްކޯއިންލަސްކުރާ

ދާކަންވެސްުޓީއެއްގެުބޭނުންުކުރަމުންއޯވަރޑްރާފްޓްުފެސިލިުއިންޓަރެސްޓްުރޭޓުގައިުު%8.5ުދަނީުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްއިންު
ުުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ު ުވިއްކާ ުމުދާ ުނުވަތަ ުބިލްތަކަކީ ުފޮނުާވ ުއެއްޚިފަރާތްތަކުން ުހަދާ ުދޭން ުކަނޑައަޅަދުމަތެއް ުއޭގައި ފައިވާުއިބަސްވުްނތަކަކީ
ު ުނުދައްކައިފިނަމަ ުފައިސާ ުމުއްދަތުގައި ުގޮތުގައި ުފުރުސަތުުުންންފުނިކުުޖޫރިމަނާގެ ުޖެހުމުގެ ުކުރަން ުޚަރަދުތަކެއް އިތުރު

 އޮންނާނޭކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

 

ުލޯންުއިންޓަރެސްޓްު އިންސައްތަު ުޓްރޭޑްުޕޭޔަބަލްސްު ުއަހަރުު
66% 272,142,165 414,831,573 2014 

72% 351,152,610 485,775,185 2015 

74% 425,743,056 571,533,777 2016 

73% 511,851,305 696,596,070 2017 

 ުއަދަދުުޓްރޭޑްުޕޭޔަބަލްސްުއަދިުއޭގެުތެރޭއިންުލޯންުއިންޓަރެސްޓްގެުގޮތުގައިުހިއްސާކުރާު:3ުތާވަލުު

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

ު

ު

ުއްުއިވާުލޯނުތަުފަުނަގައިުުކުންފުނިންު)ނ(ު

ހަތަރުުސަތޭކަުސައްބީސްުުހާސް)އެއ1,426,231,468ުުްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާގެުގޮތުގައިުގާފައިވާުލޯުނތަަކށްނަސްޓެލްކޯއިންު
މާލީުވަނަުއަހަރުގ2017ުުެކުންފުނީގެުރުފިޔާުުމިލިއަންުދުއިސައްތަުތިރީސްުއެއްުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއަށެއް(

ު ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުހިމަނާފައިވާކަން ުލޯުނތަކަށްބަޔާންތަކުގައި ުމި ުލޯންުއަދި،
)ފަސްުސަތޭކަުއެގާރަުމިލިއަންުއަށ511,851,305ުުްއިންޓަރެސްޓްގެުގޮތުގައިު

ުރުފިޔާު ުފަެހއް( ުސަތޭކަ ުތިން ުހާސް ުއެއް ުފަންސާސް ސަތޭކަ
ުދައްކައެވެ.ދައްކަންޖެހިފައިވާކަމަށް ުރިކޯޑުތަކުން ުލޯނުތަކުގެުުުކުންފުީނގެ މި

ު 1988ުތެރޭގައި ުހިމެނޭއިރުުއަހަރުންުވަނަ ުލޯުނތައް ުދޫކޮށްފައިވާ ، ފެށިގެން

2005ުު ުއަހަރުން ުުފެށިގެންުވަނަ ުލޯނުތަކަށް ުދެއްކުން ސްޓެލްކޯއިންުފައިސާ
ުު.ފާހަގަުކރެވުނެވެވާކަންވެސްުފައިއިހުއްޓާލަ

މިުލޯނުތަކުގެުތެރޭގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުހިމެެނނީުބޭރުގެުއެކިުއޭޖެންސީތަކުންުދިވެހިުސަރުކާރަށްުދީފައިވާުލޯުނތައްކަމާއި،ު
ުކުންފުންޏަށް ުގޮތުގައި ުލޯނުގެ ުފާހަގަކުރަސަބްސިޑިއަރީ ުއިންކަން ުފިނޭންސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދޫކޮށްފައިވަީނ ުމެވެ.ުލޯނު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއިންުލޯނުތައްުއަނބުާރުު،އެހެންކަމުން،ުސްޓެލްކޯއިންުމިުފައިސާުދައުލަތަށްުނުދެއްކިުނަމަވެސް
 ުދައްކަމުންދާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ު ުމައިގަނޑު ުހުއްާޓލި ުފައިާސުދެއްކުން ުިމުލޯުނތަކަށް ުކުންފުނިން ުދައުލަތުެގުއެއް ުކުންފުންޏަށްުމުއައްުސަބަބަކީ ސަސާތަކުން
ކަމަށްުސްޓެލްކޯިއްނުންުކުންފުންޏަށްުދައްކަމުންުނުދާތީލިބިުހުރުމާއިުއެފައިސާުސަރުކާރުލިބެންޖެހޭުިގނަުއަދަދެއްގެުފަިއސާުނު

ރަނގަޅުކުރުމަށާއިުުެފންވަރުުނެޓްވޯކްގެުޑިސްޓްރިބިއުޝަންުތަކާއިުޖަނަރޭޓަރުުމާލޭގެމީގެުއިުތރުން،ުުވެ.މައުލޫމާތުުދީފައިވެއެ
ޖެހުމާއި،ުމިުމުއްަދުތގެުތެރޭގައިުޑީސަލްގެުއަގުުުކުރަންުޚަރަދެއްުބޮޑުުރަނގަޅުކުރުމަށްުފެްނވަރުުއިންޖީނުގެތަކުގެުރަށްރަށުގެު

ބޮުޑވުމާއިުކޮސްޓްުރިފްލެކްޓިވްުުއަގުުލިބޭުގަންނަންުޓްސްޕާުސްޕެއަރުބޭނުންވާުމަރާމާތަށްުއިންޖީނުތަކުގެުމައްޗަށްުދިޔުމާއި،ު
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ުވިޔަފާރީގެުގެއްލުމާއިުވިޔަފާރިުދަރަނީގެުތަފްޞީލްުު:12ޗާޓުު
 

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


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣާޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332ުއީމެއިލ 

 

 

25 ގ32ުުެސަފުހާު  

ކުންފުނިްނުުވެސްޓެރިފްުތަންފީޒުުނުކުރުމުގެުސަބަބުންުލޯނުތަަކށްުފައިސާުދެއްކުމަށްުކުންފުނީގެުމާލީުހާލަތުުަތންުނުދޭކަމަށް
 މައުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.

ުުގިއަރިންގުރޭޝިއޯު

ުކުންފުނީެގު ުއެ ުދައްކައިދެނީ ުއިން ުރޭިޝއޯ ުގިއަރިންގ ކުންފުނިތަކުގެ
ރައުސްމާލުންުކުންފުނީގެުދަރަިނުދެއްކުމުގެުގާބިލުކަންުހުރިުިމްނވަރެވެ.ު
އެކަށީެގންވާުގިއަރިންގުރޭޝިއޯއެއްުކަމުގައިުބަލާުމިންަގނޑަކީު އެގޮތުނުް،

ދަށްުގިއަރިންގުޭރޝިއޯއެއްުުދެކެވެ.ނުވަތަުއެއަށްވުރެުދަށްުއަދ50%ުަ
ުއަދާކުރުމުެގު ުދަރަނިތައް ުފަސޭހައިން ުކުންފުންޏަކީ ދައްކުވައިދެނީ
ުދަރަިނު ުކުންފުންޏަކީ ުއެ ުއަދި ުކަމެވެ. ުކުންފުންޏެއް ުހުރި ގާބިލުކަން

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަްށުސްޓެްލކޯގެުގިއަރިންގުރޭޝިއ2017ުުޯު،ނަމަވެސްުކުންފުންޏެއްކަމެވެ.ު"ލޯުރިސްކް"ދެއްކުމުގައިު
ގައެވެ.ުކުންފުނީގެުގިއަރިންގުރޭޝިއޯުމަތިވުމުގެުމައިގަނޑުުސަބަބަކީުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުުތަކުގައިުކުންފުނީގެުު%71ހުރީު
ދަރަންޏަްށުުެހންވުުމގެުސަބަބުން،މިއިތުރަށްުފުޅާކުރުމަށްުކުންފުނިންުނަާގފައިވާުބޮޑެތިުައދަދުތަކުގެުލޯނުތަކެވެ.ުުތައްޚިދުމަތް

ދަީނުއަހަރުްނުއަހަރަށްުމަތިވަުމންނެވެ.ު)ފަިއނޭންސްުކޮސްޓް(ުނަގާފައިވާުފައިސާުދެއްކުމަށްުްސޓެލްކޯއިންުކުރަންޖެޭހުހޭދަު
)ހަތްދިހަުމިލިއަްނުހަތަރުުސަތޭކަުތިރީސްުހަތްުހާސްުއަށްުސަތޭކަުނުވަދިހ70,437,893ުަ ުވަނަުއަހަރ2014ުުއެގޮތުން،ު

)އަށްޑިހަުދެުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުސާޅީސްުތިންުހާސްުއަށ82,343,879ުުްވަނަުއަހަރ2017ުުުތިނެއް(ުރުފިޔާުއިންު
ު.ުއިތުރުވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެމިުއަދަދުުރުފިޔާުއަށްުސަތޭކަުހަތްދިހަުނުވައެއް(ު

ު
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ުޑެޓްުޓުުއިކުއިޓީު

ުއޭގެުގެއްލައިުއިކުއިޓީުޝެއަރހޯލްޑަރުްނގެ(ުލައިބިލިޓީސްުޯޓޓަލް)ުދަރަނިންުޖުމްލަުކުންފުނީގެުހިސާބުކުރަނީުރޭޝިއޯުމި
ުހޯދައިގެންނެވެުއިންސައްތަ ުފައިސާއާުުންގެހިއްސާދާރުުނުަވތަުމިލްކުވެރިންުކުންފުނީގެުދައްކުވައިދެނީުރޭޝިއޯއިންުމިު.
ުނބުރާއަުޯލނުތައްުއެުައދި،.ުމިންވަރެވެުބަރޯސާވާުުކންފުނިުފައިސާއަށްުފަރާތްތަކުގެުދޫކޮށްަފއިވާުދަރަންޏަށް، އަޅާބަލާއިރު
ުމިންވަރެވެުހުރިުފަންޑުގައިުހިއްސާދާރުންގެުނީގެުކުންފުުގާބިލުކަންުދެއްކުމުގެ .ު ުހާލަތުުކުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ންފުނީގެ

ު ުކަނޑައަޅަނީ ުރޭޝިއޯއެކެވެ.ުއަދި،0.5ުުރަނގަޅުކަމަށް ުދަށް ުިމުރޭޝިޯއުމަތިވުމުނ2.0ުްއަށްވުރެ ުންފުިނން،ުކުއަށްވުރެ
ންޑަސްޓްރީުފަދަުކެޕިޓަލްުދަށްކަމަށްުނިންމައެވެ.ުނަމަވެސް،ުޔޫޓިލިޓީުއިުގާބިލުކަންުެދއްކުމުގެުއަނބުރާުދަރަނިތަށްުނަގާފައިވާ

ުވެ.ުއިންޓެންސިވްުއިންޑަސްޓްރީތަކުގައިުމިުރޭޝިއޯުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުބޮޑުުކަމަށްުދިރާސާތަކުންުދައްކައެ

2.27ުއަްށ2017ުުއިނ2014ުުްސްޓެލްކޯގެުޑެޓްުޓުުއިކުއިޓީުޭރޝިއޯު
ު ުމަތިވެފައ4.27ުިއިން ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.އަށް މިހެްނު ވާކަން

ުމުއްދަތުގައިު ުމި ުފަންޑު ުއިްނވެސްޓަރުންގެ ުކުންުފނީގެ ދިމާވެފައިވަނީ،
17%ުު ުދަަރނި ުކުންފުނީގެ ު%57ދަށްވެފައިވާއިރުވެސް،

ުއެހެންކަމުން، ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުބަރޯސާވެގެ ބޮޑުވެފައިވާތީކަން ުދަަރންޏަށް ުބޮޑަށް ުވަރަށް ުިހްނގަމުންދަނީ ންކަންުކުންފުނި
ުފާހަގަކުރަމެވެ.ު

 އިންޓަރެސްޓްުކަވަރުރޭޝިއޯު

ރޭޝިއޯުއިންުދައްކައިދެނީުކުންފުނިތަކުންުަނގާފައިވާުދަރަންޏަށްުދައްކަންޖެހޭުއިންޓަރެސްޓްު)ފައިނޭންސްު އިންޓަރެސްޓްުކަވަުރ
އެގޮތުނުް، ދެއްކުމުގެުާޤާބިލްކަންުހުރިުމިންވަރެވެު. އަށްުވުރެުކުޑަުރޭޝިއޯުއަކުންުދައްކައިދެނީުއިންޓަރެސްޓަށްވ1.5ުުާކޮސްޓްު(

މިުރޭޝިއޯުހިސާބުކުރަނީު ފައިސާުދެއްކުމަށްުބޭނުންވާުއާްމދަނީުކުންފުންޏަށްުނުލިިބ،ުއިތުަރށްުދަރަނިުނަގަންުެޖހިދާނެކަމެވެު.
ުުއިނޭންސްުކޮސްޓްުއިންުގެއްލައިގެންނެވެ.އެުއަހަރުގެުފަ، (ހިންގުމުގެުހަރަކާތްތަކުންުިލބުނުުފައިދާު)އޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓް

ުކަވަރުރޭޝިއ2016ުުޯު–2014ު ުއިންޓަރެސްޓް ުސްޓެލްކޯގެ އަށް
ުނަމަވެސް،1.5ުު ުދަށް ުވުރެ ުރޭޝިއ2017ުުޯއަށް ުމި ުއަހަރު ވަނަ

ު ުކުންފުނީގ1.7ުުެވަނީ ުދިމާވެފައިވަނީ ުމިހެން ުމަތިވެފައެވެ. އަށް
 ުބަދަލާުގުޅިގެންެނވެ.ުވަނަުއަހަރުުއައ2017ުިއޮޕަރޭޓިންގުޕްރޮފިޓަށްު

ުފައިސާު ުއެ ުނަގާނަމަ ުފަިއސާ ުގޮތުގައި ުދަރަނީގެ ުމިްނވަރަށް ުނުދެއްކޭ ުފައިސާއިން ުހޯދާ ުޮގތުގައި ުއާމްދަނީގެ ކުންފުނިން
ުއިތުރުން ުމީގެ ުވާނެއެވެ. ުބޮުޑ ުބުރަ ުމާލިއްޔާއަށް ުަދއުލަތުގެ ުެޖހި ުހަވާލުވާން ުދައުލަތުން ުވަގުުތ ުފަހު ުޒިންމާއާ ު،ދެއްކުމުގެ

ު ުކުންފުނީގެ ުނުާދނަަމ، ުދައްކަމުން ުގަވާއިދުން ުފައިސާ ުދައްކަންެޖހޭ ުކުންފުނިން ުނަމުގަިއ ުއަމިއްަލ ދަތިތަާކުުހޯދުމަށްުލޯނު
ދައުލަތަށްުއިތުުރު، އަހަރުންުއަހަރަްށުއިތުރުވެުިއންޓަރެސްޓްުލޯނުުލޯުނުދައްކަންޖެޭހުމުއްދަތަށްުނުދެއްކުމަކީކަމާއި،ުދިމާވާނޭ

ުުުނޭުކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުދާބުރައަކަށްުވެގެން
ު
ު
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27 ގ32ުުެސަފުހާު  

 ކުންފުނީގެުކޭޝްފްލޯުއާއިުލިކުއިޑިޓީު 3.3.3

ުވަނީުއަށ2016ުްުއިނ2014ުް ުކޭޝްފްލޯ ުހ38,376,531ުުަުކުންފުނީގެ ުހަތްދިހަ ުސަތޭކަ ުމިލިއަންުތިން ުއަށް )ތިރީސް
)ނަވާވީސްުމިލިއަންުހަތްުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުތިންުހާސ29,763,708ުުްުރުފިޔާއިންުހާސްުފަސްުސަތޭކަުތިރީސްުއެކެއް(

ުއަށެއް(ު ުސަތޭކަ ުގިަނުހަތް ުކުންފުިނން ުިމުމުއްދަތުގައި ުސަބަބަކީ ުމައިގަނޑު ުދިމާވެފަިއވާ ރުފިޔާއަްށުދަށްވެފައެވެ.ުމިެހން
ުހަރަކާްތތަކު ުހިންގުމުގެ ުއިންވެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، ުަމޝްރޫޢުަތކަށް ުބޮޑެތި ުލިބުއަދަދަކަށް ުޭކޝްފްލޯުން ުސާފު ުނު

ރިުފައިސާުއާއިުފައިސާގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހ2017ުުދަށްވެފައިވާތީކަންުފާހަގަކުރެވުނެެވ.ުނަމަވެސް،ު
)ެއއްުސަތޭކަުތިރީސްުތިންުމިލިއަންުފަސްުސަތޭކަުސައްބީސ133,526,633ުުްުގޮތުގައިުކުންުފނީގެުމާލީުބަޔާނުގައިުތަކެތީގެ

ުސަ ުހަ ުހާސް ުތިނެއް( ުތިރީސް ުހިމަނައިތޭކަ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުރުފިޔާ ފައިވާކަން
)ހަުސަތޭކަުފަންސާސްުފަސ655,103,518ުުްވަނަުއަހަރ2017ުުުުއެގޮތުން،

ުރުފިޔާ ުއަށާރަ( ުސަތޭކަ ުފަސް ުހާސް ުތިން ުސަތޭކަ ުއެއް އިންވެސްޓްުުމިލިއަން
ުކޮށްފައިވާއިރުވެސް،ު ުފައިސާއާއި ުއަދަދަކުން ުބޮޑު ުބެލެޭވުފައިސާމިހާ ގެުގޮތުގައި

ުއިތުރުވެފައި ުއަދަދު ުކުުތަކެތީގެ ުލޯނުތަކެއްުމިވަނީ ުއިތުރު ންފުނިން
ުުފައިވާތީކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ނަގައި

ކުންފުނީގެުފައިސާއާއިުފައިސާގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުތަކެތިުއިތުރުވެަފއިވާުއެހެންުސަބަބުތަކުގެުތެރޭގައިުކުންފުންޏަށްުދައުލަތުގެު
ުޚަރަދުތަ ުލިބިފައިވުމުެގުއިތުރުން،ުިހންގުމުގެ ުބައެއް ުަފއިސާއިން ުލިބެންޖެހޭ ުކުންފުނިންުމުއައްސަސާތަކުން ުކުރުމަށް ުކުޑަ އް

ުފައިވާުފިޔަވަޅުތައްުހިމެނެއެވެ.އަޅާ

ވަނަުއިންޖީނ3ުުްވަނަުޕަވަރުޕްރޮޖެކްޓް،5ުުވަނަުއަހަރުުއިންވެސްޓުުކޮށްފައިވާުބޮޑެތިުމަޝްރޫޢުތަކުގެުތެރޭގައ2017ުުި
ު SCADAުުޕްރޮޖެކްޓް، ުމެނޭޖްމަންޓް ުވޯޓަރުރިސޯސް ުއިންޓަގްރޭޓެޑް ުޓްރާންސްމިޝަންުު(IWRM)ސިސްޓަމް، އަދި،

 ވެ.އެންޑްުޑިސްޓްރިބިއުޝަންުމަޝްރޫޢުތައްުހިމެނެއެ
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ުރޭޝިއޯުުކަރަންޓްު

ުޭބނުންކުރާު ުބެލުމަށް ުމިްނވަރު ުހުރި ުކުންުފނީގައި ުގާބިލުކަން ުކުރުމުގެ ުޚަރަދުތައް ުުކރަންޖެހޭ ުދުވަހަށް ުދުވަުހން ކުންފުނިން
ު ުރޭޝިއޯއަކީ ުމުހިންމު ުުކަރަންޓްއެންމެ ުކުންފުނީގެ ުއަކީ ުރޭޝިއޯ ުމި ުނިސްބަތުްނުލަޔަބިލިޓީސްުކަރަންޓްރޭޝިއޯއެވެ. ގެ

ު ުއަހަރުުުއެސެޓްސްުކަރަންޓްކުންފުނީގެ ުމާލީ ުކުންފުނިން ުދައްކައިދެނީ ުރޭޝިއޯއިން ުރޭޝިއޯއެކެވެ.ުމި ުބަލާ ުމިންވަރު ހުރި
ުދާކުރުމުގެުގާބިލުކަންުކުންފުީނގައިުހުރިުމިންވަރެވެ.ު)އެކެއް(ުއަހަރުުތެރޭގައިުއަދާކުރަންޖެހޭުމާލީުޒިންމާތައްުއ1ުަނިމޭތާު

2014ުުއަދަދެކެވެ.ު)ދޭއް(ުނުވަތަުއެއަށްވުރެންުމަތ2ުީރޭޝިއޯގެުއެންމެުއެދެވިގެންވާުމިންވަރަކީުުކަރަންޓްކުންފުންޏެއްގެު
މިހެންުދިާމވުމުގެުމ0.6ުައިނ1ުުްރޭޝިއޯުވަނީުުކަރަންޓްއަށްުސްޓެލްކޯގ2016ުުެއިންު އިގަނޑުުސަބަބަކީުއަށްުދަށްވެފައެވެު.

ހަމަުއެުމުއްދަތުގައިުކުންފުނިންު ުއަދާކުރަންޖެހޭުފައިސާގެުމިުމުއްދަތުގައިުކުންފުންޏަށްުލިެބންހުރިުފައިސާގެުނިސްބަތްުދަށްވުެ،
ންުދައްކަންޖެހޭުފައިާސުވުމުގެުސަބަބުންުދުވަހުންުދުަވހަށްުކުްނފުނިރޭޝިއޯުދަށްުކަރަންޓްސަބަުބންނެެވު.ުމުގެނިސްބަތްުމަތިވު

ޓްުރޭޝިއޯއަށްުމާބޮޑުުވަނަުއަހަރުުކުންފުންޏަށްުފައިދާުވެފައިވީުނަމަވެސްުކަރަނ2017ުްދެއްކުމުގައިުދަތިތަކާުދިމާވާނެއެެވ.ު
 ކުރިއެރުމެއްުހޯދިފައެއްުނުވެއެވެ.ު

ު

ުލަފާދޭުގޮތްުުކުރަންުއިސްލާހުު
ށް،ުސްޓްރޭޓިވްުޚަރަދުތައްުމަދުކޮކޮންމެެހންުކުރަންުނުޖެހޭުއެޑްމިނިުޓަކައި،ޓެލްކޯއަކީުފައިދާވާުކުންފުންޏަކަށްުހެދުމަށްސްު(ހ)

އާމްދަނީއަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުއިތުރުުކުރާއިރުުކުންފުނީގެުުރާުމުވައްޒަފުންގެުއިނާޔަތްތައްމީގެުތެރެއިންުބޮޑުުބައެއްުހިއްސާުކު
ުދަންނަަވމެވެ.ުުސްޓެލްކޯއަށްުދަލުުގެނައުމަށްބެލުމަށްފަހުުއެއާުއެކަށީގެންވާުިމންވަރަށްުމިުޚަރަދުތަކަށްުބަ
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29 ގ32ުުެސަފުހާު  

ުށ) ުުއޮޕަރޭޝަންތަުކުންުފނީގެ( ުމިހާރު ުމުރާޖަޢާކުރުމަށާއި ުއޮނިގަނޑު ުމުވައްޒަފުންެގ ުރިޢާޔަތްކޮށް ުތިިބުވަކަށް ޒީފާގައި
ުމުވައްޒަފު ުއޮތް ުކުރިއަށް ުގޮތަކަށް ުއިތުރުނުާވނެ ުއަދަދު ުހިނ3ުްންގެ ުއޮޕަރޭޝަންަތއް ުކުންފުނީގެ ުހިއުމަންސްުއަހަރު ގޭނެ

ުދަންނަވަމެވެ.ުރިސޯސްުޕްލޭނެއްުއެކުލަވާލުމަށްުސްޓެލްކޯއަށްު

ށްގެންުއެއްބަސްވެވޭުސަސާތަކުންުނުލިބިުހުރިުފައިސާުހޯދުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއާުމަޝްވަރާކޮމުއައްދައުލަތުގެުު(ނ)
އަދިސްޓެލްކޯއަށްުއެއްގޮތަށްުފައިސާުހޯދުމަށްުތާވަލަކާު އިސާުނުވަތަުއެުފައިސާއާުފަުމިގޮތަށްުފައިސާުހޯދުމުގައިުު،ދަންނަވަމެވެު.

ުންވެސްުމަޝްވަރާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އެކަށީގެންވާުއިންސެންޓިވްއަކާުގުޅޭގޮތު

ރިުފައިސާު"ސެްޓު(ުސަރުކާރުގެުކުންފުނިތަކުްނުލިބެްނުހުރިުފައިސާުއާއިުސްެޓލްކޯއިންުއެުކުންުފނިތަކަށްުދައްަކންުހުރ)
ުފި ުޮއފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުންފުނިތަކާއި ުއެ ުއިންތިޒާމެއް ުހޯދުމައޮފް"ުކުރެވޭނެ ުމަޝްވަރާކޮށްެގން ުސްޓެލްކޯނޭންސްއާ އަށާއިުށް

ުުުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންުބޯޑަށްުދަންނަވަމެވެ.

ތުގައިުފައިސާުނެގުމުގެުދަރަނިތައްުއަނބުރާުދެއްކޭނެުމިންވަރެއްގައިުކުންފުނީގެުދަރަނިތައްުހިފެހެއްޓުމަށާއިުދަރަނީގެުގޮ(ުބ)
ސްޓެލްކޯއަށްުުތްކުރުމަށްށްުރިޢާޔަކުމުގެުގާބިލުކަންުހުރިުމިންވަރަކުރިންުއެުފައިސާުދައްކަންޖެހޭުމުއްދަތުގައިުއެުފައިސާުދެއް

ުމަޝްވަރާުންނަވަމެވެ.ދަ ުފިނޭންސްގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދެއްކުމަށް ުލޯނުތައް ުހުރި ުނުދެއްކި ުމިހާރު ުހައްލެއްުއަދި، އާއެކު
 ހޯދުމަށްވެސްުސްޓެލްކޯއަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ު(ުޅ)ު ުބަސްޓެލްކޯއަކީ ުބަޖެޓަށް ުފުދުންތެރިކަދައުލަތުގެ ުމާލީ ުއަމިއްލަ ުހެދުމަށާއި،ުރޯސާނުވެ، ުކުންފުންޏަކަށް ުހިންގާ މާއެކު
ސަރުކާރާއެކުުއެއްުނެގުމަށްުުކޮސްޓްުރިފްލެކްޓިވްުޓެރިފްރައްޔިތުންނަށްުމެދުނުކެނޑިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުމަށް،ު

ުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓަށްުދަންނަވެމެވެ.މަޝްވަރާތައްުކުރުމަށްު
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 :ުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތައ1ުްއެޕެންޑިކްސްު

ލިއެކިޔުންތައްުރިވިއުު
ުކުރުންު

ުުއެގޮތުން،ުފާސްކުރެވިފައިވާނެއެުއިުބަލަގެުލިޔެކިޔުންތައ2016ުްއިނ2014ުުްމިުއޮޑިޓްގެުބޭނުމަށްުު ވެ.
އެގްރީމަންޓާއިުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނުއަލްއާއިުޕްރޮގްރެސްުރިޕޯު ޓްތަކާއިުރިވުއުުސްޓެލްކޯގެުފައިނޭންސިނުްގ

ުއަދިު ުލިޔެކިޔުންތައްުބެލިފައިވާނެއެވެ.ުމަޝްރޫއާރިޕޯޓްތަކާއި ރެވުނުުމައުޟޫއާުއަދި،ުއޮޑިޓުުކުުގުޅޭ
ުުވާނެއެވެ.ބަލައިފައި، ރަންމަންޓުންުލިޔެކިޔުންތައްުހޯދައިގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަު

ުުު

ުުުއިންޓަރވިއުުކުރުންު ުބޭނުންވާ ުބައިތަކަށް ުބަލައިލެވުނު ުޝާމިލުުުހޯދުމަށްުމައުލޫމާތުއޮޑިޓުގައި ުފަރާތްތަކުގެުއޮޑިޓުގައި ވާ
ުުބައްދަލުކޮށްުސުވާލާއިުޖަވާބުުބަދަލުކުރެވުނެވެ.މެނޭޖުމަންޓާއިުމުވައްޒަފުންނާު

ުުު

އެނަލިޓިކަލްުރިވިއުުއަދިު
ުއެނަލިސިސް

ުު ުދެނެގަތުމަށް ުހާލަތު ުމާލީ ުރޭޝިއޯކުންފުނީގެ ުރިވިއުކޮށް، ުބަޔާންތައް ުމާލީ ތަކާއިުކުންފުނީގެ
ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ުުުތައްއެނަލިސަސް

ުުު

ުސްޓެލްކޯގެުމާލެ،ުމާލެުސަރައްޙައްދަށްުކަރަންޓުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުކެޕޭސިޓީުހުރިުމިންވަރުުދެނެގަތުމަށްުުއިންސްޕެކްޝަންު
ސްޓޭޓްު އެވެ.ުއަދި،ހުޅުމާލެުއަދިުވިލިމާލޭގެުއިންޖީނުގެތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށް،ުއިންސްޕެކްޓްުކޮށްފައިވާނެ

ުފުނަދޫު.ުކު،ރަށްުކޮށްފައިވާުގާއިމްުބަންކަރުތައްުރައްކާކުރާުތެޔޮުގުއޯގަނައިޒޭޝަންއާުގުޅިގެންޓްރޭޑިންު
ުއަށްުޒިޔާރަތްކޮށް،ުއިންސްޕެކްޓްުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ުު

 ފަންނީުބަސްތަކުގެުމާނަު :2ުއެޕެންޑިކްސްު

ޑަށްުއިތުރުުކުރެވޭުނެޓްުމީޓަރިންގުއަކީުއިއާދަކުރަނިވިުހަކަތައިންުއުފައްދާުކަރަންޓުގެުތެރެއިންުގްރިުުނެޓްުމީޓަރިންު
ުނިޒާމެއް.ބަޔަށްުބިލުންުފައިސާުއުނިކުރާު

ުުު

ުލޯުުގްރީންުފަންޑިންގ ުތަކަށް ުއިސްވެސްޓްމެންޓް ުކުރެވޭ ުމަދުކުރުމަށް ުގޭސްތައް ުވިހަ ުބޭރުކުރެވޭ ުއެހީުޖައްވަށް ނާއި
ުފަ ުމަސައްކަތްތަކަށް ުކުރެވޭ ުކުރުމަށް ުހިމާޔަތް ުތިމާވެށި ުފަހިކޮށްދިދިނުމަށާއި ނުމަށްުއިސާ

ުތައް.ފައިވާުފަންޑުުއެކުލަވާލައި
ުުު

 ގްރޮސްުޕްރޮފިޓްުމާރޖިންު
ު

ުކުރެވޭުުދާގޮތުންުސީުވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައިުުއާމްދަނީންުުޕްރޮފިޓްުމާޖިންއަކީުކުންފުންޏަށްުލިބޭުުގްރޮސްުު
ުސޭލްސްުުއޮފްުކޮސްޓްު)ުޚަރަދުތައްު ުފަހުުގެއްލުމަށްުއިންުުއާމްދަނީުއަދަދު،ުއަންނަުކެނޑުމުން(
 ރޭޝިއޯއެއް.ުހިސާބުކުރާުހޯދައިގެންުއިންސައްތަ

ުުު

ުޕްރޮފިޓްު )ލޮސް(ުު/ނެޓް
 މާރޖިން

ު

ުޕްރޮފިުު ުނެޓް ުއަކީ ުފައިދާ/ޓް/ު)ލޮސް(ުމާޖިން ުވީ ުއަހަރުތެރޭ ުހިއްސާއަކަށް ، ()ގެއްލުންުކުންފުނީގެ

ުހިސާބުކުރާުރޭޝިއޯއެއް.ުހޯދައިގެންުއިންސައްތަުއްލުމަށްފަހުުއާމްދަނީުއިންުގެ

ުުު

ުޕްރޮފިޓްުއޮޕަރޭޓިންގ
ުމާޖިން

ުުމާޖިންުޕްރޮފިޓްުުއޮޕަރޭޓިންގްު ުއިންއަކީ (ުފައިދާުހިންގުމުގެ)ުޕްރޮފިޓްުުއޮޕަރޭޓިންގްުއާމްދަނީ
ުރޭޝިއޯއެއް.ހޯދައިގެންުހިސާބުކުރާުުއިންސައްތަުގެއްލުމަށްފަހު

ުުު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުކެޕިޓަލްު ުއޮން ރިޓަރން
 އެމްޕްލޯއިޑްު

ު

ންުއަންނަު)ޖުމްލަުއެސެޓްސްުއިންުކުރުުމުއްދަތުގެުދަރަނިުއުނިކުރުމުުކުންފުނީގެުނެޓްުއެސެޓްސްު
އިދާއިންުކެޕިޓަލްުސާފުުފައީުމިުު.ޏަށްުފައިދާުވެފައިވާުނިސްބަތްއިރުުކުންފުންއިގެުއަގުންުބަލައަދަދުު(

ުޝިއޯއެއް.ުހިސާބުކުރާުރޭުުފަހުުއިންސައްތަުހޯދައިގެން)ނެޓްުއެސެޓްސް(ުގެއްލުމަށްއެމްޕްލޮއިޑްު
ުުު

ުދަރަންުުުގިއަރިންގުރޭޝިއޯު ުކުންފުނިން ުރޭޝިއޯއަކީ ުނަގަގިއަރިންގ ުމިންުއިޏަށް ުބަރޯސާވާ ުފައިސާއަށް ވަރުުފައިވާ
ުއްުދައްކުވައިދޭުމިންގަނޑެ

ުުު

ުއޭގެުުއްލައިގެުއިކުއިޓީުުހިއްސާދާރުންގެ(ުއިންުލައިބިލިޓީސްުުޓޯޓަލްު)ުދަރަނިންުޖުމްލަުުކުންފުނީގެުުޑެޓްުޓުުއިކުއިޓީު
ުހިސާބުކުރާުރޭޝިއޯއެއް.ުހޯދައިގެންުއިންސައްތަ

ުއާުފައިސާުހިއްސާދާރުންގެުނުވަތަުމިލްކުވެރިންުކުންފުނީގެުދައްކުވައިދެނީުރޭޝިއޯއިންުމި
އަދި،ުު.މިންވަރުުބަރޯސާވާުުކުންފުނިުުފައިސާއަށްުުފަރާތްތަކުގެުދޫކޮށްފައިވާުދަރަންޏަށް، އިރުއަޅާބަލައި

ުމިންވަރު.ުުރިހުުފަންޑުގައިުހިއްސާދާރުންގެުކުންފުނީގެުގާބިލުކަންުުދެއްކުމުގެުއަނބުރާުލޯނުތައްުއެ
ުުު

ރިސީވަބަލްސްު
 ކަލެކްޝަންުޕީރިއަޑްު

ު

ލައިގަތުމުގައިުފައިސާުބަރިސީވަބަލްސްުކަލެކްޝަންުޕީރިއަޑުންުދައްކައިދެނީުކުންފުންޏަށްުލިބެންޖެހޭުު
ުނަގައެވަ ުމުއްދަތްއިރެޖްކޮށް ުު.ފައިވާ ުކުންފުންޏަށް ުހިސާބުކުރަނީ ުރޭޝިއޯ ުމުއްމި ދަތުގައިުކުރު

ު.ުއާުގުނަކޮށްގެނ365ުްއިނަމަުދުވަހުންުބަލަ، ގެއްލުމަށްފަހުުގެުއާމްދަނީލިބެންޖެހޭުފައިސާއިންުކުންފުނީ
 ުު

 ޕޭޔަބަލްސްުޕީރިއަޑް
ު

ދެއްކުމަށްުއިސާުފަޕޭޔަބަލްސްުޕީރިއަޑުންުދައްކައިދެނީުކުންފުނިންުފައިސާުދައްކަންޖެހޭުފަރާތްތަކަށްުު
މިުރޭޝިއޯުހިސާބުކުރަނީުކުންފުނިންުކުރުުމުއްދަތުގައިުދައްކަނަގާފައިވާުމުއްދަތް ންޖެހޭުފައިސާއިންުު.

ު ުއަގު ުތަކެތީގެ ުވިއްކާ ުޚިދުމަތާއި ުދޭ ުބަލައިނަު،ގެއްލުމަށްފަހުކުންފުނިން ުދުވަހުން އ365ުުާމަ
ު.ގުނަކޮށްގެން

ުުު

ުމިުުކަވަރުއިންޓަރެސްޓް ުޕްރޮފިޓް(އީ ު)އޮޕަރޭޓިންގ ުފައިދާ ުލިބުނު ުހަރަކާތްތަކުން ުއަހަރުގެ، ހިންގުމުގެ ުފައިނޭންސްުއެ
ުހިސާބުކުރާުރޭޝިއޯއެއް.ުުކޮސްޓްުއިންުގެއްލައިގެން

ުުު

ށްުބަދަލުުއަުފައިސާުއަހަރުުތެރޭގައ1ުުިފައިސާުއާއިު ކުންފުނީގައިުހުންނަުއެސެޓްސްުއަކީުުކަރަންޓުުުއެސެޓްސްުުކަރަންޓް
ުކުރެވޭުމުދާ.

ުުު

 މަވާުދަރަނިތައް.ހަލަޔަބިލިޓީސްުއަކީުކުންފުނިންުއަހަރެއްގެުތެރޭގައިުދެއްކުމުގެުމުއްދަތުުުކަރަންޓުުުލަޔަބިލިޓީސްުުކަރަންޓް
ުުު

ކޮސްޓްުރިފްލެކްޓިވްު
ުޓެރިފްު

ރާުލިބޭވަރުގެުގެުޚިދުމަތްުދިނުމަށްުހިނގާުޚަރަދުުއަނބުކަރަންޓުުކޮސްޓްުރިފްލެކްޓިވްުޓެރިފްުއަކީުު
ު.ންުދިއުންވުންުނެތިގެއެކަމުގެުސަބަބުންުސަރުކާރުގެުސަބްސިޑީއަށްުބަރޯސާު،.ުއަދިނެގުންފީުއެއްު

 

 

 

 

 

 

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


 


