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ްިލިމެޓޑ ގެްަސދަްޯމލ ް ްޯޕރޓ ސ  ކ ގެްިޑވ ސ  ިލނ  ޯޕޓް  ްޓ ާރނ ސ   ނ 
ިޑޓ ްރިޕޯޓް ްޞަްއް ޚްާް  ޮއ

ަބރް 21ް)ް 2015ްްްޑެިސނ  ް(ައށް  2016ްމެއ31ްްިިއނ 
 
 ތަޢ ރަފުުހ.ު

ސަދަންުޓްރ ންމިުރިޕޯޓަކީުމޯލްޑިވްސްު ޚިދުމަތްުދ މުންގ ންދު  ފަރ ތުންުއައްޑުުއަތޮޅުގައިުދަތުރުފަތުރުގު  ސްޕޯޓްުޕޯރޓްސްުލިމިޓ ޑްގު 
)އ މްޕީއ ލް(ުުޔ ނ ތުގ ުމައްސަލައ އްުބ އްލ ވުމަށްުއ ދިުމޯލްޑިވްސްުޕޯރޓްސްުލިމިޓ ޑްޚިގައިުހިނގ ފައިވ ު)އ ސްޓީއ ލް(ުުލިންކް

އ ދިވަޑައިގ ންފައިވ ތީވ ،ުއ ުމައްސަލަުބ ލުަމށްުޤ ޫނުނުުންސިޓީު(2016ޖޫނ20ުުް)CSD/7/2016/04ު-113ގ ުނަންބަުރު
ު ުޙ އ4/2007ުްނަންބަރު ުގ ންދ ވުނު ުކުރިއަށް ުަދށުން ުގ ، ުޤ ނޫނު( ުޖުމްހޫރިއްޔ ގު ޞަ)އޮޑިޓް ުދިވ ހިރ އްޖޭގ  ުއޮޑިޓ ކ ވ .

ގޮތުގ މަތީުވަނަުމ އްދ 213ުޤ ނޫނުއަސ ސީގު  މަޖިލީަހްށުުންުމިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ރިޕޯޓުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިުރައްޔިތުންގު 
ުފ ހަގަކުރ ވު ުއޮޑިޓުގައި ުއިހުށަހ ޅުމ އ ކު،ުމި ުގުޅޭޮގތުން ުކަންތައްތަކ  ުމޯލްޑިވްސްުޞްނު ުރިޕޯޓު ުމި ުއ ޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ލ ޙީ

ންުޕްރައިވަޓަިއޒްކުރުމ އިުކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމ އިުތަންތަު)ދައުަލތުގ ުވިޔަފ ރ3/2013ުިޕޯރޓްސްުލިމިޓ ޑްއަށ އި،ުޤ ނޫުނުނަންބަރުު
ުބޯޑަށްު ުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ުއ ންޑް ުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ުއުފަްއދ ފައިވ  ުދަށުން ުޤ ނޫނު(ުގ  ުުކރުމުގ  ުއިވޭލުއޭޓު ުމޮނިޓ ރކޮށް އަދި

ުއޮޑިޓްު،މީގ އިތުރުންުހުށަހ ޅޭނ އ ވ . ުފ ހަގަިމ ުގައި ުކޮރަޕްޝަނ އި ުތުހުމަޚިކުރ ވުނު ުއިތުރަށްުޔ ނ ތަށް ުކަންތައްތައް ތުުކރ ވޭ
ުމިުރިޕޯޓުުހުށަހ ޅޭނ އ ވ .ުލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސ ވިސްއަށްވ ސްކޮަރޕްޝަންުކޮމިޝަނަށ އިުމޯ-ތަހުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައިުއ ންޓިު

ުއޮޑި ުލިޔ ކިމި ުުމހިއްމު ުބޭނުންވި ުއުޓަށް ުދީފައިވ ތީ، ުފޯރުކޮށް ުމަޢުލޫމ ތުތައް ުމަންތަކ އި ުއ ންމުުޢުުއ  ުފޯރުކޮށްދިން ޫލމ ތުތައް

ުފުރުސަތުގައިުޝުކުރުދަންނަވަމ ވ .ުމިުުފަރުދުންނަށ އިުކުންުފނިތަކަށް

ުުހށަހ ޅުމުގ ު ުފަރ ތްތަކަށް ުހުަށހަޅަންޖ ހޭ ުަދށުން ުޤ ނޫނުގ  ުއޮޑިޓް ުޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ުޖުމްހޫރިއްޔ ގ  ުދިވ ހިރ އްޖޭގ  ުރިޕޯޓު މި
 ގައިުޝ އިޢުކުރ ވޭނ އ ވ .www.audit.gov.mvުއިތުރުންުމިުއޮފީހުގ ުވ ބްސައިްޓު
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ތަޢ ރަފުުސަދަު.ުށ  ންުޓްރ ންސްޕޯޓްުލިންކްގު 
ުޓްރ ސްޕޯޓްސަދަ ުލިމިޓ ޑްުން ުޕޯރޓްސް ުމޯލްޑިވްސް ު)އ ސްޓީއ ލް(ުއަކީ ުއައް)އ މްޕީއ ލް(ުުލިންކް ުދަށުން އަދިުުުއަތޮޅ އިޑުގ 

ޚިދުމަތްުދިނުމަށްފުވައްމުލަކުގައިު ތަނ ކ ވ .2015ުުރުޑިސ ންބ21ުަުދަތުރުފަތުގު  މުހިންމުުނުގު ތަުމިުގައިުއުފައްދ ފައިވު  އ ންމު 
ުު،ބޭނުމަކީ ުގޮތ ްއގައި ުފުވައްމުލަކުދ މ ހ އްޓ ނިިވ ުއަތޮޅ އި ުޚިުގ އައްޑު ުދަތުރުފަތުުރގ  ުނިޒ މ ްއުރައްޔިތުންނަށް ުލިބޭނ  ދުމަތް
ހިނގަމުްނދ ުވިުގޮތ އްގައިުދ މ ހ ްއޓ ނިުފައިދ ވ ުއ ސްޓީއ ލްުއަކީު،ޒ އްކަމުގައިގ ުއަމ އ މްޕީއ ލްންު.ުއ ޮގތުކޮށްުހިންގުމ ވ ޤ އިމް

ު.ހ ދުންުހިމ ނ އ ވ ުތަނަކަށް

ސްކޯޕްުނ.ު  އޮޑިޓްގު 
ުއޮ ުޑިޓްގައިުބަލ ލ ވިފައިވަނީުސަދަމި ނިޔަލަްށުުގ 2016ުުމ އ31ުިއިނ2015ުުްޑިސ ންބަރ21ުުުންުޓްރ ންސްޕޯޓްުލިންކުން

ުށ ވ .ހިންގ ފައިވ ުތިރީގައިވ ުމުޢ މަލ ްތތަކަ

 ުީތައްމަލ ތްޢ ުލިބިފައިވ ުފައިސ ގ ުމުޓިކ ޓްުވިއްކައިގ ންުގ ލޯންޗްުދޯންޏ އިފ ރ، 
  ުފައިސ އ އިއ ކިުފަރ ތްތަކުގ ުލިބިފައިވ ުފައިސ ގ ުންުއުފުލައިގ ޕ ސ ންޖަރުންުު،މުދަލ ިއުތަކ ިތުއުފުލައިގ ންުިލބިފައިވު 

 ،ތައްމަލ ތްޢ މު
 ުްތައްމަލ ތްޢ ކުއްޔަށްުހިފައިގ ންުހިންގ ފައިވ ުފައިސ ގ ުމުުއ ސްޓީއ ލްގ ުއުޅަނދުފަހަރުއ ކިއ ކިުފަރ ތްތަކުނ. 

ުުލިމިޓޭޝަންުއޮފްުސްކޯޕްުރ.ު
ރ ކޯޑްތަކުންުުފުމ ގުޅޭތައްުކުއްޔަށްުހިދޯނިއަދިުތަކ އިުލޯންޗްުގ އ ސްޓީއ ލް ސަަބުބްނުފ ގިނަުލިޔުންތައްުއޮފީހުގު  ންނަންުނ ތުމުގު 

މު ފައިސ ގު  ގުޅޭުލިޔ ކިމަލ ތްޢ މިފަދަުދަތުރުުތަކުގު  ްނނ ވ .ުކުންފުނިތަކުުއަމިއްލަުންތައްުހޯދ ފައިވ ނީުއަމިއްލަުފަރުދުންނ އިުއުތަކު 
މުލަކަަމްށުޖުގ ުފައިސ ުލިބުނުގ ުނިޔަލަށްުއ މްދަނީގ ުގޮތުގައ2016ުުިުމ އ31ުިއިނ2015ުުްުޑިސ ންބަރ21ުު ހ ންކަމުން،އ 

ުމި ުއަދަދަކީ ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއަދަދުުރިޕޯޓުގައި ުހުރި ުއ ނގ ން ުލިޔ ކިއުންތަކުން ުލިބުުނ ުގޮތަށް ުވުމ އ ކުދ ންނ ވި މީގު ު،ކަމަށް
ފުރުސަތުުުއިސ ދަތުރުތަަކށްުފަުއުޅަނދުފަހަރުންުކޮށްފައިވ ުގ އ ސްޓީއ ލްވ ސްު އިތުރުން  ތްކަމުގައިުދަންނަވަމ ވ .ުއޮލިބިފައިވުމުގު 

ގޮތްު.ުބ ހަމަތަކ އިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގ ންގޮސްފައިވު   އޮޑިޓްުކުރުމަށްުގ ންގުޅ ފައިވު 
ނޑުތަކ އިުޙ އްސަކުރުމުގައިުގ ންގުުއޮޑިޓްމިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގ ންގޮސްފައިވަނީު ތައްުކުރުމަށްުމިުއޮފީުހްނުއޮޑިޓްުޅޭުޢ އްމުުމިންގަ
ނޑުތަކ އި، ުމިންގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ުމަިތންނ ވ .ުހަމަތަކ އި،ުކަ ުގޮތުގ  ުއ އްގޮތްވ  ުމިުމިުުއުޞޫލުތަކ އި ުކުރިއަްށުގޮތުން ުއޮޑިްޓ

ބަލައިުދިރ ސ ކުރ ވި،ުތައްުންއުކިުއ ންމުުފަރުދުންނ އިުކުންފުނިތަކުންުލިބ ންހުރިުލިޔ ުއ ސްޓީއ ލްުއަދިއިުއ ޕީއ ލްއ ގ ންދިއުމުގައިު
ުއ ުތަންތަނުގ ުކަމ އިުގުޅުންހުރިުފަރ ތްތަކުންުމަޢުލޫމ ތުުސ ފުކުރ ވިފައިވ ނ އ ވ .

ުު
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ޚުލ ސ ު.ުޅ ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރ ވުނުުކަންތައްތަކުގު 

ުލ ސ ުތިރީގައިުގ ނ ސްދީފައިުއ ވަނީއ ވ .ޚުއިވ ުމުހިންމުުކަންތައްތަކުގ ުމިުރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފަ

 

ުޑިސ ންބަރ21ުުގ ންުއުފުަލއިުކ ގޯއ ުއުޅަނދުތަްއުކުއްޔަށްުދީގ ންނ އިުުވިއްކައިގ ންނ އިުޓިކ ޓްުލޯންޗްގ ުއިދޯންޏ ުފ ރީ .1
ނިޔަލަށ2016ުްުމ އ31ުިއިނ2015ުުް ޮގތުގައިު،ގު  ތ ުއ މްދަނީގު  ފައިސ ގު  350,958ުރ އިންުއ ސްޓީއ ލްުއަށްުިލބިފައިވު 

ރުފިޔ  ބޭންކްުއ ކަު، )ތިންުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސ ސްުއަށ އްު( ުުޖަމ ކޮށްފައިނުވުމ އިއުންޓަށްއ މްޕީއ ލްގު 
 އ ުއ ސްޓީއ ލްގައިުފ ންނަންުނ ުތން.އަދިުއ ުފައިސ ު

ުތ ރ އިން .2 ުފައިސ ގ  ުމަދުވ  67,000ުުުއ ސްޓީއ ލްއިން ުއަމިއްލަ ުރުފިޔ  ުހ ސް( ުހަތް ުފަ)ފަސްދޮޅަސް ރުދުންގު ބައ އް
 ުއ ކައުންޓުތަކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަްނުފ ހަގަކުރ ވުން.

ތަފްފަރ ތްތަކ އިުުހިފ ފައިވ ކުއްޔަށްުުންޗުުލޯފ ރީުދޯންޏ އިު .3 އުޅަނދުތަކުގ ުލްޞީދަތުރުތަކުގު  ފިޔަވައިުުޔައުމިއްޔ ުުވަހުދުުުއު 
 .އ ހ ންުއ އްވ ސްުލިޔުމަކުންުފ ންނަންނ ުތން
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 ކަންތައްތައްު ފ ހަގަކުރ ވުނުު އޮޑިޓްގައި ކ.

އަގަށްުރުުއިންުފޯރުކޮށްދިންުދަތުރުފަތުުއ ސްޓީއ ލްުއ ކިުފަރ ތްތަކަށްު .1 ޚިދުމަތްތަކުގު  ތ ރ އިންުލިބިފައިވު ުގު  350,958ުފައިސ ގު 
އޮފީހުގައިުފ ންނަންުނ  އު  ުތިުގ އްލިފައިވުންުރުފިޔު 

އިގ ްނުވިއްކަޓިކ ޓްުންނަށްުަދތުރުވ ރިުންލޯންޗުުދޯންޏ އިުފ ރީހިމ ނ ނީުތ ރޭގައިުުގޮތުގައިުލިބޭުފައިސ ގ ުއ މްދަނީގ ުއ ސްޓީއ ލްއަށް
ުފައިސ އ އި ުުދޯންޏ އިުުފ ރީުލިބޭ ުކ ގޯ ުފައިސ އ އިއުފުލަލޯންޗުން ުލިބޭ ުފ ރީުުއިގ ން ުުއިދޯންޏ ުއަދި ުކުލޯންޗް ދީގ ންުއްޔަށް
ުލިބޭފައިސ އ ވ .

ގޮތްގޮތުންުއ ސްޓީއ ލްއަށް ނިޔަލަށ2016ުުްމ އ31ުުިއިނ2015ުުްޑިސ ންބަރ21ުުުުއިސްވ ދ ންނ ވިފައިވު  ފައިސ ގ ުލިބިގު  ފައިވު 
ުފަންސ 350,958ުުތ ރ އިން ުލައްކަ ުއަށ އް(ުސް)ތިން ުފަންސ ސް ުސަތޭކަ ުނުވަ ުފައިސ ުރުފިޔ ުހ ސް ޖ ހޭުޖަމ ކުރަންުއ 

އޮފީހުގައިުފ ންނަންު އު  ފައިސު  ތ ވަލުގަިއު.ުއ ވ ފ ހަގަކުރ ވ ުވ ސްނ ތްކަންއ ކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަމ އިުއަދިުއު  ތިރީގައިވު 
ުތ ރ އިން ުފައިސ ގ  ުލިބިފައިވ  ުއަގަށް ުޚިދުމަތްތަކުގ  ުއ ކިއ ކި ުފޯރުކޮށްދީފައިވ  ުއ ސްޓީއ ލްއިން ުޖަމ ކުރަުއ ވަނީ ންޖ ޭހުފައިސ 

ުއަދިުއ ސްޓީއ ލްގައިުފ ންނަންުނ ތްުފައިސ ގ ުހިސ ބ ވ .ުކޮށްފައިނުވ ުފަިއސ އ އިއ ކައުންޓަށްުޖަމ 

ޖަމ ކުރަންޖ ހޭުއ ކައުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވު ު:1ތ ވަލުު ތ ރ އިންުފައިސު  ފައިސ ގު  އިސ އ އިުއަދިުއ ސްޓީއ ލްގައިުފައ ސްޓީއ ލްއަށްުލިބިފައިވު 
ުފ ންނަންުނ ތްުފައިސ ގ ުހިސ ބުު

ފައިސ ުުތަފްޞީލްުު ުގ އްލިފައިވު 
ފައިސ ގ ުުތ ރ އިންުގ އްލިފައިވ ުފައިސ ު)ހ( 246,958ުުުރަސީދުތަކުންުބަލައިގަންފައިވު 

ުއ ކައުު)ށ( ުފަރުދުންގ  ުއ ކި ުއަމިއްލަ ުތ ރ އިން ުފައިސ ގ  ުބަލައިގ ންފައިވ  ުނަހަދައި ންޓްތަކަށްުރަސީދު
ފައިސ ު ުޖަމ ކޮށްފައިވު 

67,000ު

ފައިސ ގ ުު)ނ( ފައިސ ރަސީދުުނަހަދައިުބަލައިގ ންފައިވު   12,000ުތ ރ އިންުގ އްލިފައިވު 

ފައިސ ދަތުރުތަކ ތަކަށްުކޮށްދީފައިވު ތްއަމިއްލަުފަރ ު)ރ(  25,000ުއްގު 

350,958ުު)ތިންުލައްކަުފަންސ ސްުހ ސްުނުވަސަތޭކަުފަންސ ސްުއަށ އްުރުފިޔ (ުޖުމްލަު

ުފައިުވ ނ އ ވ .ތަފްޞީލްުތިރީގައިުގ ނ ސްުދ ވިމަތީގައިވ ުތ ވަލުގައިވ ުފައިސ އ އިގުޅޭުގޮތުންުފ ހަގަކުރ ވޭުކަންކަމުގ ު

ުބަލައިގ ންފައިވ ުއ ސްޓ1.1ުުީ ުރަސީދުތަކުން ުތ ރ އިންުުއ ލްގ  ުއ ކައުންޓަށްުއ މްޕީއ ލްުު،ރުފިޔ 246,958ުުފައިސ ގ  ުބޭންކް ގ 
ފައިސު ުވުމ އިުޖަމ ކޮށްފައިުނުު ުފ ންނަންުނ ތުންުުތަނުގައިުއ ުއު 

ު ުއަށް ުނިޔަލަށ2016ުްުމ އ31ުިުއިނ2015ުްުޑިސ ންބަރ21ުުއ ސްޓީއ ލް ުބަލަުގ  ުއ  ުކަމަށް ފައިސު ުތަނުގ އިގަންފައިވ 
ރިޕޯޓުތަކުންު ރިޕޯޓ އިުމަސްދުވަހުގު  ރަސީދުތަކުންނ އިުދުވަހުގު  )ދ 246,958ުުުތ ރ އިންުއ ނގ ންހުރިުފައިސ ގ ބަލައިގ ންފައިވު 

އަިދުންޓަށްުޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަމ އިުއ މްޕީއ ލްގ ުބޭންކްުއ ކައުު،އް(ުރުފިޔ ލައްކަުސ ޅީސްުހަުހ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަންސ ސްުއަށ 
އޭޕްރީލްު ،ޗުމ ރިވަނަުއަހަރުގ 2016ުުުފައިސ އަކީުމިުުންނަންުނ ތްކަންުފ ހަގަކުރ ވ އ ވ .އ ުފައިސ ުއ ސްޓީއ ލްގ ުއޮފީހުގައިުފ 

ތ ރޭގައިުހިމ ނޭުމަހުދިުމ އިުއަ ުގައިުތ ވަލުުވ ތިރީގައިފައިސ ކަންުފ ހަގަކުރ ވ އ ވ .ުުފައިވ ލިބިުލްއަށްއ ސްޓީއ ުދުވަހ އްގައ17ުިގު 
 އަދަދުތަކ ވ .ދުވަސްތަކުގ ުފައިސ ުމަދުވ ފައިވ ުފައިސ ގ ުޢަދަދ އިުުއ ވަނީުއ ކިުމަސްތަކުގައިުމަދުވ 
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ދުވަސްތަކުގ ުއަދަދުތައްުއ ކިުމަސްތަކުގައިުމަދުވ ފައިސ ގ ުޢަދަދ އިުފައިސ ުމަދުވ ފަ:1ުތ ވަލުު ުއިވު 
އަދަދުުުމަސްު އިން(ުދުވަހުގު  އަދަދުު)ރުފިޔު  ުފައިސ ގު 
05ު96,869ުުމ ރިޗު

08ު100,682ުުއޭޕްރީލް

04ު49,407ުުމ އި

17ު246,958ުުޖުމްލަ

ނޑައ ޅިފައިވ ުއުޞޫލުތަކ އިުއ އްއޮފީހުގަު،ފައިސ ުމި ލިބޭުދުވަހުުއިުފ ންނަންުނ ތި،ުގ އްލ ންުމ ދުވ ރިވ ފައިވަީނުކަ ގޮތަށްުފައިސު 
ންުކުރުމުގ ުފުރުޞަތުުބޭނުއަމިއްލަުބޭނުންތަަކށްުނޫންުޖ ހިގ ންުއަންނަުދުވަހުުޭބންކަށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރުމުގ ުސަބަބުންުފައިސ ު

ުފ ހަގަކުރ  ުު.ވ އ ވ އޮތުމުންކަން ުަހމައ އ އ ކު ުދަށުއ ސްޓީއ ލްއަކީ ުބ ލުމުގ  ުއޮފީހުގ  ުހ ޑް ުހިންއ މްޕީއ ލްގ  ުަތނަކަްށުން ގަުމންދ 
މުންުގޮސްފައިީވުށްުފޮނުވަފީހައަދިުކޮންމ ުދުވަހ އްގ ުލިބޭފައިސ ގ ުރިޕޯޓ އިުމަސްދުވަހުގ ުރިޕޯޓުތައްުއ މްޕީއ ލްގ ުހ ޑްުއޮުުއިރުވ 

ުމ2016ުަު،ނަމަވ ސް ުމ ރޗް ުއަހަރުގ  ުުނވުމުނ5ުުްުހުގ ވަނަ ުޖަމ ކޮްށފައި ުބޭންކަށް ުއ މްދަނީ އ ކަށީގ ންވ ުުމަށްއ ކަދުވަހ އްގ 
ސަބަުގ ުސަބަބުންނ އިފިޔަވަޅުުއަޅ ފައިުނ ތުމު ބުންކަންުފ ހަގަކުރ ވ އ ވ .ުޖ ހިގ ންުއައިުދ ުމަހުވ ސްުއ ކަންުތަކުރ ރުވ ފައިވުމުގު 

ު ުއ މްޕީއ ލްުއ ސްޓީއ ލްއަދި ުއ މްދަނީ ުލިބިފައިވ  ުއ ކަށީގ ންވ އަށް ުއޮފީހުން ުހ ޑް ުމޮިނޓަރުކޮުގ  ުނުވ ވަރަށް ކަންވ ްސުށްފައި
 ފ ހަގަކުރ ވ އ ވ .

ު

ު

ު

ު

ު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުކުއްޔަށްުުގ ުލޯންޗ1.2ުުް ުފައިސ ގ ުުފަރ ތްތަކުންުުއަމިއްލަުއ ސްޓީއަލްއަށް އަމިއްލަުުރުފިޔ 67,000ުުު،ތ ރ އިންުދީފައިވ 
ުތަކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވުންުއ ކައުންޓްު

ފ ރީުދޯންޏ އިު ތަނުގ މ ގުޅޭުގިނަުލިޔުންތައްުކުއްޔަށްުހިފުުތައްލޯންޗްއ ސްޓީއ ލްގު  ސަބަުބންުރ ކޯޑްތަުއު  ުކުންުފ ންނަންުނ ތުމުގު 
އުޅަނދުތަކުންުކޮށްފައިވު  ގުޅޭުލިޔ ކިއުންތައްުއަމިއްލަުފަރުދުންނ އިުއަމިއްލަުކުންފުނިތަދަތުރުއު  މުޢ މަލ ތުތަކު  ފައިސ ގު  ްއުތަކުގު 

ުތ ރ އިންުުފައިސ ގ ުއަށްުލިބ ންޖ ހޭުއ ސްޓީއ ލްލޯންޗްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުފ ރީުދޯންޏ އިުބ ލިބ ލުުމގައި،ުުމ ދުވ ރިކޮށްުހޯދައިގ ން
ރުފިޔ ުފަސްދޮޅަސްުހަތް)67,000ު  ތުމަްށފަހުުއްވ ސްުރަސީދ އްުނ ތިުބަލައިގައަސްލުުނޫންުރަސީދުުބޭނުންކޮށްގ ންނ އިުއ  ހ ސްު(

ު ުފައިސ  ުހަވ ލުއ ސްޓީއ ލްއ  ުނުއ  ުފަރުދުންގ  ުބައ އް ުއަމިއްލަ ުފ ހަގަކުރ ވިފައިވ އ ވ .ުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަންުއ ކައުންޓްތަކަށްކޮށް
ުތ ވަލުގައިުއ ވަނީުއަމިއްލަުބައ އްުފަރުދުންގ ުއ ކައުންްޓތަކަށްުޖަމ ކޮށްފައިވ ުއ ސްޓީއ ްލގ ުފައިސ ގ ުހިސ ބ ވ .ތިރީގައިވ ު

ުު

އ ހ ންުނަމަނޯޓްު: އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓުގައިުވ ސްުމިުމައްސަލަުފ ހަގަކޮށްފައިވ އ ވ ު. ޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަމަށްުއ މް.ޕީ.އ ލްގު  ވ ސުް،

ު ުތ ރޭގައި ުފައިސ ގ  ުބަޔ ންކުރ  ުރިޕޯޓްގައި 14ުުއ  2016ުުމ އި ުއ ސްޓީއ ލްއަށް ުރަސީދުތަކުން ުދުވަހުގައި ލައިގ ންފައިވު ބަވަނަ
ުހ 13,693ު ުބަ)ތޭރަ ުރަސީދުތަކުން ުރިޕޯޓްގައި ުއ  ުނުވ ތީ، ުހިމަނ ފައި ުރުފިޔ  ުތިނ އް( ުނުވަދިހަ ުސަތޭކަ ުހަ ލައިގަނު ސް

ު ުއަދަދަކީ ުޖުމުލަ ުބަޔ ންކުރ  ުފަސ233,265ުުްޖަމ ކޮށްފައިނުވ ކަމަށް ުދުއިސައްތަ ުހ ސް ުތިން ުތިރީސް ުލައްކަ ުފަހ އް(ު)ދ  ދޮޅަސް
ުރަސީދު ުހިމ ނުމުން ުއ ފައިސ  ުނަމަވ ސް ތ ރ އިންުމަދުވ ފައިވ ުރުފިޔ އ ވ . ުގ އްލިފައިވު ތަކުންުބަލައިގ ންފައިވ ުފައިސ ގު  ުނުވަތަ

 ކުރ ވ އ ވ .ރުފިޔ ކަންުފ ހަގަުުސަތޭކަުފަންސ ސްުއަށ އް(ުހ ސްުނުވަުލައްކަުސ ޅީސްުހަު)ދ 246,958ުުފައިސ ގ ުޖުމުލައަކީު
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ުުލޯންޗްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުއަމިއްލަުފަރ ތްތަކުންުލިބ ންޖ ހޭުފައިސ ު:2ުުތ ވަލުު

ުރުފިޔ ުޖުމުލަުުތަފްސީލްުު

 45,000ުކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުލިބުނުުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކަށްުލޯންޗްުު)ހ(

 22,000ުޖަމިއްޔ އަކަށްުލޯންޗްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުލިބުނުުު)ށ(

 67,000ު)ފަސްދޮޅަސްުހަތްުހ ސްުރުފިޔ ( ޖުމުލަު

އަކ45ުުީމަތީގައިވ ުތ ވަލުގ ު)ހ(ުގައިވ ު މ ރިޗ16ުުުުއަދ2016ުިފ ބްރުއަރ17ުުީއ އި،2016ުުފ ބްރުއަރ10ުުީހ ސްުރުފިޔު 
ފައިސ އ ވ ު.2016ު ތ ރ އިންުމިުފައިސ ވަނަުދުވަހުުއަމިއްލަުކުްނފުންޏަކަށްުލޯންޗްުކުއްޔަށްުދޫކޮްށގ ންުލިބިފައިވު  ހ ސ33ުުްގު 

ު ުބަލައިގ ންފައިވަނީ ުރުފިޔ  ުބ ކީ ުރަސީދުތަކުންކަމ އި، ުނޫން 12ުުއަސްލު ުވަނީ ުބަލައިގ ންފައި ުރުފިޔ  ސީދ އްުރަހ ސް
ުޖަމ ކޮށްފައިވ ކަންުއޮޑިޓްގަިއުތައްޔ ރުނުކޮށްކަންުފ ހަގަކުރ ވ އ ވ .ުއަދިުއ ފައިސ ތައްުބަލައިަގުތމަށްފަހުުއަމިއްލަުއ ކައުްނޓްތަކަށްު

ތ ރ އިންުސ.ފޭދޫުފިޔަވައިުުޓީއ ލްގ ުފ ރީުދޯންޏ އިުލޯންޗްުބަނދަރުކުރ ުރަށްތަކުގ ބ ލިބ ުލންތަކުންުވަނީުފ ހަގަކުރ ިވފައ ވ .ުއ ސް
ުއްގައިުހުންނަުސުޕަވައިޒަރުުށ ރަުއ ުއ ހ ނިހ ންުގޮތްގޮތުންުލިބޭުފައިސ ުއ އިުުފައިސ ުއ ހ ނިހ ންުރަށްތަކުންުޓިކ ޓްުވިްއކައިގ ންުލިބޭ

ސޮއިުކރުމަށްފަހުު،ހަވ ލުވ  ފައިުފޮތ އްގައިުލިޔު  ހަމަޔަށްުގ ންގޮސްދިނުމަށްުއު  އ ސްޓީއ ްލއު  ލޯންޗްުނުވަަތުުރަމުންދަނީަހވ ލުކުސު 
ު ުކ ޕްޓަނަުގ ފ ރީދޯނި ުކަމުގަިއވީ ުޖަމ ކޮށްފަިއވ ުުއ ފައިސ ުބަލައިގަތުމަށްުފަހުުއަމިއްލަުފަރ ތްތަކ ްއގ ުއ ނަމަވ ސްށް ކައުންޓަށް

ުއ ސްޓީއ ލް ުއ ސިސްޓ ސަބަބ ބ ޭހުގޮތުްނުސުވ ލުކުރުމުން ުއ ގޮތަ ންްޓުސުޕަވައިޒަރގ  ުދީފައިވަނީ ުއަމިއްަލުމަޢުލޫމ ތު ްށުފައިސ 
އ ކައުންޓްތަަކށްުޖަމ ކޮށްފައިވަނީ،ު ހަވ ލުވ ގ ންއޭރުުއޮފީސްުހިންގުުފަރ ތްތަކުގު  ންޑްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުހުރިުފައިނޭންސްުއ މު 

 ގ ުލަފ ގ ުމަތިންުކަމަށ ވ .މ ނޭޖަރ

އިތުރުން )ުމީގު  ތ ވަލުގު  ގައިުބަޔ ންކުރ ވިފައިވު މަތީގައިވު  އަކ22ުުީށު( ފ ބްރުއަރ01ުުީއ އ2016ުުިޖަނަވަރ26ުުީހ ސްުރުފިޔު 
ފައިސ ކަމަށްވ އިރުުުލޯންޗްއަމިއްލަުޖަމިއްޔ އަކަށްުުވަނަުދުވަހ2016ުު ބަލައިގ ންފައިވަީނުމިކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުލިބިފައިވު  ުފައިސު 
ުކަމ އިއަސް ުރަސީދުތަކުން ުނޫން ުޖަމ އެ ފައިސާ ، ލު ުއ ކައުންޓަށް ުފަރ ތ އްގ  ުއަމިއްލަ އޮޑިޓްގައިުުކޮށްފައިވ ކަންވ ސް

ޖަމ ކޮުަވނީުފ ހަގަކުރ ވިަފއ ވ .ބ ލިބ ުލންތަކުން ދަތުރުތަކަށްުލިބ ންުށްފައިވަނީމިގޮތަށްުމިފައިސު  އަމިއްލަުފަރ ތ އްގު އު  ޖ ހޭުފައިސު 
ު ުއ ދި ުޖަމ ކޮށްދިނުމަށް ުހިންގުއ ކައުންޓަށް ުއޮފީސް ުހައޭރު ުއ ޑްމިނިވ ލުވ ގ ންމ  ުއ ންޑް ުފައިނޭންސް ުމ ނޭޖަރުހުރި ސްޓްރޭޝަން

ުުއ ންގުމުންުކަމުގައިުއ ުފަރ ތުންުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވ އ ވ .ުއަށްއ ުޖަމިއްޔ ސޮއިކޮށްފައިވ ުސިޓީއަކުންު

މަޢުލޫމ ުތުުންޓުތަކުގ އ ކައުފައިވ ުބޭންްކުޖަމ ކޮށްު)ފަސްދޮޅަސްުހަތްުހ ސް(ުރުފިޔ 67,000ުމިުދަތުރުތަކުންުލިބިފައިވ ުޖުމްަލު
ޖަމ ކޮށްފަިއވަނީުު، ބ ލިއިރު ހަވ ުލވ ގ ންއޭރުުއޮފީސްުހިންގުމިުފައިސު  ުއު ނިސްޓްރޭޝަންުމ ނޭޖަރންޑްުއ ޑްމިހުރިުފައިނޭންސްުއު މު 

ުގުޅުންހުރިުދ ުފަރ ތ އްގ ުއ ކައުންޓަށްކަންުފ ހަގަކުރ ވިފައިވ އ ވ .ު

ުގ އްލިފައިވުންުުރުފިޔ 12,000ުުުތ ރ އިންުުފައިސ ގ ުރަސީދުުނަހަދައިުބަލައިގ ންފައިވު 1.3ު

ލިޔ ކިއުންތަކަށްުަބލ އިރުއ ސްޓީއ ލް ގައިުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކަށްުލޯންޗުުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވ އ ވ .ުުއަދ2016ުުިމ ރިޗ23ުުުުގު 
އަގަށްވު ުއ  އަސްލުުނޫންުރަސީދ އްުޚިދުމަތްުހޯިދުފައިވަނީުއަށްުބަލައިގަންުުއ ސްޓީއ ލްރުފިޔު ު )ބ ރަުހ ސް(12,000ުދަތުރުގު 

mailto:info@audit.gov.mv


 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ފޯން:  ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 
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ބަލައިގަތުމަށްފަހުުޖަމ ކޮށްފައިަވނީުކޮންުއ ކައުންޓަކަށްކަންުއ ކަމ އިުުފަރ ތަށްުދީގ ން ފައިސު  ފައިސ އަށްުުއ މ އިުނގ ންުނ ތްކައު 
ުުވީނުވީއ އްުއ ސްޓީއ ލްގ ުރ ކޯޑުތަކުންުއ ނގ ންނ ތްކަންުފ ހަގަކުރ ވ އ ވ .

ު ުކުއްޔައ  ުލޯންޗް ުނަމުފައިސ  ުއ ސްޓީއ ލްގ  ުއ ނގިފައިވަނީ ުދީފައިވ ކަން ުއ ސްޓީއ ލްއަށް ުފަރ ތުން ުހިފި ުނޫންުށް ުއަސްލު ގައި
ުއ ސްޓީއ ލް ުދީފައިވ ތީއ އި ުފަރ ތަށް ުއ  ުޚިދުމަތްތަކަށްރަސީދ އް ުހޯދި ުޚިުއިން ުދައްކ ފައިވ ކަމަށް ުފަރ ތުންުފައިސ  ުހޯދި ދުމަތް

ުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވ ތީއ ވ .

1.4ުު ުލިބ ންޖ ހޭ ުދަތުރުން ުކޮށްދީފައިވ  ުފަރ ތަކަށް ުއ ސްޓީއ ލްގ 25,000ުުއަމިއްލަ ުނޫންކަން ުނުވަތަ ުލިބިފައިވ ކަން ރުފިޔ 
ުރ ކޯޑްތަކުންުއ ނގ ންުނ ތުންު

ގައ2016ުުިުމ ރިޗ30ުުދިުއަގައ2016ުުިުޖަނަވަރ31ުީުގައިއ އ2016ުިުފ ބްރުވަރ17ުީއ ސްޓީއ ލްއިންުއަމިއްލަުފަރ ތަަކށްު
ކުރ ވިފައިވ އިރު،ުއ ު)ފަންސަވީސްުހ ސް(ުލިބ ންޖ ހޭކަަމށްުލިޔ ކިއުންތަކުްނުފ ހަގ25,000ުަލޯންޗްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުޖުްމަލު

ު.ުވ އ ވ އަށްުލިބިފައިވ ކަންުއ އްވ ސްުލިޔ ކިއުމަކުންުފ ންނަންުނ ތްކަންުފ ހަގަކުރ ުއ ސްޓީއ ލްފައިސ ު

ތ ރޭގައިުއަމިއްލަުއ  އަމިއްލަު)ތިންުހ ސ3,000ުްކުންފުންޏަކަށްުލޯންޗުުކުއްޔަށްުދޫކޮށްގ ންުލިބ ންޖ ހޭުުފައިސ ގު  އ އުި، ރުފިޔު  )ު
ނަށްުލޯންުޗުދުންފަރުުއަމިއްލަސްުހ ސް(ުރުފިޔ ުހިމ ނޭއިރު،ު)ބ ވ22,000ުުީލޯންޗުުކުއްޔަށްުދީގ ންުލިބ ންޖ ހޭުުފަރުދަކަށ2ުް

މަޢުލޫމ ތުުބަލަހައްަޓއިގ ންުނޫންކަމުންކުއްޔަށްުހިފ ުވަނީކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައި ލިު، ުފަރ ތުގު  ފައިސު  ބ ންޖ ހ ނީުކޮންުފަރ ތްތަކ އްގ ުއު 
ުއަތުންކަންުއޮޑިޓްގައިުކަށަވަރުކުރ ވިފައިުނުވ އ ވ .ު

އ އްވ ސްުރ ކޯޑަކުންުފ ންނަންުނ ތްުނަުނަމަވ ސްުއ  އ ސްޓީއ ލްއަށްުލިބިފައިވ ކަންުއ ސްޓީއ ލްގު  މަވ ސްުއ ސްޓީއ ލްއިންުފައިސު 
ު ުދަތުރުތަކަށް ުމި ުގޮސްފައިނުވ ތީ ުކޮށްދ މުން ުއުސޫލުން ުކްރ ޑިޓް ުދަތުރުތައް ުކޮށްދޭ ުފަރ ތްތަކަށް ުފައިސ ުލިއ ންމު ބ ންޖ ހޭ
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