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ުހ.ުތަޢ ރަފުު

ުރިޕޯ ުު،ޓަކީމި ުހޯދުމުގަިއުހިންގ ަފއިވ  ުތެޔޮ ުޭބނުންވ  ުއޮޕަރޭޝަންތަކަށް ުލިމިޓެޑްގެ ުޕޯޓްސް ރ ންސެކްޝަންތަްއުޓްމޯލްޑިވްސް
ުކޮށްދިނުމަށްމަށްުއޮޑިޓެއްުކުރެވިފައިވޭތޯުބެލުުއިމުޤ ރަނގަޅަށްުުތައްބެލުމަށ އިުއެުކުންފުނީގެުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްުޕްރޮސެސް

)އޮޑިޓ4/2007ުުްރުުޤ ނޫނުުނަންބައެދިވަޑައިގަތުމުންުޓްުއޯންޑްުއެންޓަރޕްރައިސަސްުކޮމިޓީންުސްޓޭުގެރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހު
ވަނ213ުުަނުއަސ ސީގެުދިވެހިރ އްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫގެުރިޕޯޓެވެ.ުޤ ނޫނު(ުގެުދަށުންުކުރިއަށްުގެްނދެވުނުުޚ އްޞަުއޮޑިޓް

ގޮތުގެުމަތީންު މޯލްޑިވްސްުުއެކު،ުމިުރިޕޯޓްހެޅުމު ހުށައިުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުރިއްޔ އަށ ސުލްޖުމްހޫރައީމިުރިޕޯޓްުމ އްދ ގައިވު 
ުބޯޑްު)ޕީސީބީ(ުއަށްުޕޯޓްސްުލިމިޓެޑަށ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުއިތުރުންުޕްރަިއވަޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

، މޯލްޑިވްސްުޕޯޓްސްުލިމިޓެޑްގެުއިސްވެރިންނ ުމަޝްވަރ ުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްމިުރިޕޯޓްގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުަކންތައްތައްު

ުއޮޑިޓްގައި ުކުންފުނީގެުމި ުއެ ުދަންނަވަމެވެުއެހީތެރިވެދެއްވި ުޝުކުރު ުބޭފުޅުންނަށް ުއެންމެހައި ުދިވެހިރ އްޖޭގެުުމި. ރިޕޯޓް،
ުހުަށހަ ުދަށުން ުޤ ނޫނުގެ ުއޮޑިޓް ުއ އި ުޤ ނޫނުއަސ ސީ ުއިތުރުންޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުުހށަހެޅުމުގެ ުފަރ ތްތަކަށް ުުޅަންޖެހޭ އޮފީހުެގުމި

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުވެބްސައިޓްު

ު

ުތައ ރަފުުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުު.ށ

ުއުފައްދ ފައިވ ު 2008ޖުލައިު 31އަކީު އެލް.ޕީ.އެމް ުކުންު%100ގައި ުހިއްސ ވ  ުވިޔަފ ރިުކުންުމި. ފުންޏެކެވެސަރުކ ރު ުފުނީގެ
ު،ކީގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަމައިއިންުކުރަމުންދު ުއެލް.ޕީ.އެމްމޯލްޑިވްސްުޕޯޓްސްުއޮތޯރިޓީގެުނަމުގައެވެު.ުދިޔައީގަމުންުކުރިންުހިން

ުހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ުކުންފުންޏ  ުބެލެހެްއޓުމ އި،ހިުއްބަނދަރުތަުއެ ުޚިުންގައި ުފޯރުކޮށްދޭ ުތަންތަުނން ުފެންވަރުުތަކުދުމަތްއެ ގެ
ުުމެވެ.އެުތަންތަނުގެުވަސީލަތްތައްުތަރައްޤީކޮށްުބެލެެހއްޓުު،ރަނގަޅުކުރުމ އި
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ު ނ.ުއޮޑިޓްގެުސްކޯޕްު

ުމިުއޮޑިޓްގައިުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުބަލ ފައިވ ނީުއަންަނނިވިުކަްނކަމުގެުމައްޗަށެވެ.

 ެުއޮޕަރޭޝަންުއެމް.ޕީ.އެލްގ ުހޯދުމުގައި ުތެޔޮ ުބޭނުންވ  2018ުުތަކަށް ުފެށިގެން ުއަހަރުން ުއަހަރުގެުވ2020ުަވަނަ ނަ
ުބަލަ ުޓްރ ންސެކްޝަންތައް ުހިންގ ފައިވ  ުއިރެގިއުލަރިޓީޒްއެުނިޔަލަށް ުއެއްވެސް ުހޯދުމުގައި ުތެޔޮ ުހިއި ނގ ފައިވޭތޯުއް

 ބެލުން.

 ްއިުއިތުރަށްުރަނގަޅުުއ ޤ އިމުވެފައިވޭތޯުުޕްރޮސެސްުއަދިުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްުުރނަލްުއޮޑިޓްގައިުއިންޓަުއެލް.ޕީ.އެމ
 ކުރަންޖެހޭުކަންކަންުބެލުން.

 

ުރ.ުލިމިޓޭޝަންުއޮފްުސްކޯޕްު

ތެުލގެުޢައެލްުއިންުހިން.ޕީ.މ ލޭުކޮމ ޝަންުހ ބަރުުފިޔަވައިުއެމް އެހެންުބަނދަރުތަކުގައިުޭބނުންކުރު  އެލްުއަށްު.ޕީ.ދަދަކީުއެމްގު 
އަޅ ބަލ އިރުުނިސްބަތުންުކުޑަުޢަދަދެއްުކަމަށްވުމ އެކުުމ ުބޭ ޖުމުލަުޚަރަދު  ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުުފިޔަވައިުނުންވ ުތެޔޮުހޯދުމަށްުކުރު 

ުއެހެން އެލް.ޕީ.އެމް ުއޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ  ުބޭުނންވ ުއިން ުހޯުބަނދަރުތަކަށް ުޢަމަލުކުަރމުންތެޔޮ ުގޮތްދުމުގައި ުއޮޑިޓްގަިއުުދ  މި
ުނެއެވެ.ުބަލ ފައިުނުވ 

ު

ގޮތްު ހަމަތަކ އިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވު  ުބ.ުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވު 

ހަމަތަކ އި،ު ،ނޑުތަކ އިމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވަނީުމިުއޮފީހުންުޚ އްޞަުއޮޑިްޓތައްުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ ުމިންގަ
މި ގޮތުގެުމަތިންނެވެު. އެއްގޮތްވު  ޓްސްުލިމިޓެޑުންުލިބެންހުރިުމޯލްޑިވްސްުޕޯުުގޮތުންުމިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގެންދިއުމުގައިުއުސޫލުތަކު 

މީގެުއިތުރުންުއެުތަންތަނުގެުކަމ ގުޅުންުހުރިުފަރ ތްތަކުންުމަޢުލޫމ ތުުސ ފުކޮށްުު،ލިޔެކިއުންތައްުބަލައިުދިރ ސ ކުރެވި ފައިވ ނެއެވެު.
މިު ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިުތަކުގެުޞައްޙަކަންޢަދަދުުރިޕޯޓުގައިުހިަމނ ފައިވ ުމިުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުަކންކަމ އިުއަދިުމި

ުކުރިން ުއ އްމުކުރުމުގެ ުލިމިޓެޑް ރިޕޯޓް ުޕޯޓްސް ުުމޯލްޑިވްސް ުު،ކޮށްސ އްހިއ  ުކަުކުންފުނިންއެ ުމިުފ ހަގަކުރި ުގުޅިގެން ންކަމ 
ުރިޕޯޓަށްުގެންނަންޖެހޭުއިޞްލ ޙުަތއްުގެނެސްފައިުވ ނެއެވެ.
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ުކުގެުޚުލ ސ ުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަުޅ.ު

 މިުރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުމުހިންމުުކަންތައްތަކުގެުޚުލ ޞ ުިތރީގައިުގެނެސްދީފައިުއެވަނީއެވެ.

ޑީސަލްގެުުވިއްކިުއިންުމްއެފް.އެސް.އެުުގެުބޭނުަމށްއޮޕަރޭޝަންތަކުުއިންުކުރިއަށްގެންދު ުއެލް.ޕީ.އެމްހ ބަރުގައިުުމ ލޭުކޮމ ޝަލް .1
ޔ ނ ތުގެުޚިު،ރުފިޔ ގެުޑީސަލ28,316,141ުްުަވނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2020ުްވަނަުައހަރުންުފެށިގެނ2018ުުްުތެރެއިން
ުރެކޯޑްު.ގެއްލިފައިވ ކަންުތެރެއިން ުދޫކުރިކަމަށް ުހިންގުމަށް ުޖަނަރޭޓަރުތައް ުހިމެނެނީ ުތެރޭގައި ުޑީސަލްގެުމީގެ ކޮށްފައިވ 
ުތެރެއިން ުބޯޓުތަރުފ9,617,691ުިުގެއްލުނު ުޓަގު ުއ އި ުޑީސަލް ުކުރުމަށްޔ ގެ ުއޮޕަރޭޓް ުުއް ކޯޑްކޮށްފައިވު ރެދޫކުރިކަމަށް

ު ުގެއްލުނު ުތެރެއިން ުއ އ18,570,834ުިޑީސަލްގެ ުޑީސަލް ުދޫކުކްރޭންުއ ރްޓީޖީުުރުފިޔ ގެ ުއެޅުމަށް ރިކަމަށްުތަކަށް
 ވެ.ރުފިޔ ގެުޑީސަލްުއ127,616ުެޑީސަލްގެުތެރެއިންުގެއްލުނުުުރެކޯޑްކޮށްފައިވ 

ުަގނެފައިވ ތަކުއޮޕަރޭޝަންުއެމް.ޕީ.އެލްގެ .2 ުބޭނުންކުރުމަށް ުގައި ުތެރެއިން ުޑީސަުޑީސަލްގެ ުތެރޭގައި،ުގެއްލިފައިވ  ލްގެ
ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުެއޅުމަށް ުބޯޓުތަކަށް ުއެފްޓަގު ުސަރަހައްދަށް ުޖެޓީ ުބައުޒަރުތަ.އެސް.ހުޅުމ ލޭ ުސަޕްލައިކޮށްފައިވ ުއެމްގެ ކުން
ލެުޖެޓީުސަރަޙަދުންުނޭއިރުުއެމްޕީއެލްގެުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުުހޅުމ ހިމެުރުފިޔ ގެުޑީސަލްު 7,247,081ލީޓަރުުނުވަތ799,900ުަ

ްނގައިުބޭނުންކޮްށފައިނުވ ުއަދިުޓަގުުޯބޓެއްުއޮޕަރޭޝަކަމ އިުތެޔޮުނ ޅ ކަމަށްުޓަގުުބޯޓުތަކުގެުކެޕްޓަނުންުމަޢުލޫމ ުތުދީފައިވ 
ޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިުގެުއެފްއެސްއެމްުސަރަހައްދުންުތެޔޮުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށްުހުޅުމ ލެުޖެޓީމުއްދަތުގައިވެސްުއެުޓަގުުބޯޓަށްު

 ރެކޯޑްުކޮށްފައިވ ކަން.

ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ .3 ުހޯދުމަށް ުޑީސަލް ުބޭނުންވ  ުޔުނިޓްތަކަށް 2018ުުއެކިއެކި ުފެށިގެން ުއަހަރުން ުއަހަރުގ2020ުުެވަނަ ވަނަ
ުމަހުގެ ުނިޔަލަށްުުނޮވެންބަރު ުޔުނިޓުތަކުން ުއެމް.ޕީ.އެލްއެ ުރިކްއެގެ ުފޮނުވ  ުކޮޕީުޕްރޮކިއުމަންޓްުސްޓޯރަށް ުފޯމުތަކުން ސްޓް

1.40ުންުރުފިޔ ގެުތެޔޮު)މިލިއ13.42ުަ، ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުބަދަލުކުރުމަށްފަހުއަދިުތ ރީޚްުފޯޖްކޮށްުފޯމުތަކެއްުހަދައިުސޮއިު
ު ުހިމެނޭ ުތެޔޮ( ުލީޓަރުގެ ުފޯޖްމިލިއަން ުއަދި ުފޯމުތަކ އި ުޔުނިޓްތަ.ޕީ.އެލްއެމްކޮށްފައިވ  ުއެކިއެކި ުހޯދުމަށްުުކުންގެ ތެޔޮ

 ުުހިންގުމަށްުބޭުނންކޮށްފައިވ ކަން.އެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވ ުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުބައެއްުމިުޚިޔ ނ ތް

ުުއެމް.ޕީ.އެލް .4 ުދުވަހަށް ުދުވަހުން ުތެރެއިން ުތެލުގެ ުގަންނަ ުއިން ުދޫކުނއުޅަޖަނަރޭޓަރުތަކަށ އި ުތެޔޮުދުތަކަށް ުތެލ އި ރެވޭ
ު ުމަޢުލޫނުދތަކ އުޅަުތަންތަނ އިދޫކުރެވުނު ުުމ ތުގުޅޭ ުސިސްޓަމަށް ުުވައްދަނީއެކައުންޓިްނގ މުތަކުގައިވ ުފޯރިކްއެސްޓް

ުނަުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުރިކްއެސްޓްުފޯމުތައްުފޯޖްކޮށްުއެުފޯމުތަކުގައިުހުންަކމަށްވ އިރު،ުމަޢުލޫމ ތުގެުމައްޗަށްުބިނ ކޮށްު
ު ުގޮސްފައިވަނީ ުރެކޯޑްކުރަމުން ުސިސްޓަމުގައި ުގޮތުންއެކައުންޓިންގ ުު،އޮޅުވ ލުމުގެ ުއިން ުގައެމް.ޕީ.އެލް ޑީސަލްގެުންނަ

ށްުދޫކޮށްފައިވ ކަްނުބޭނުމަުއެމް.ޕީ.އެލްގެުތެލެއްުހ ހުރިއިންުގަންނަުުއެމް.ޕީ.އެލްތެރެއިންުބައެއްުބ ކީކުރެވިފައިުނުވ ކަމ އިު
ވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްއަދިުތަކުރ ރުކޮށްުުށ އިދެއްކުމަ ރެއިންުބައެއްުނ ޖ އިޒުުތެގަނެުއޭގެުުސަލްޑީއަށްުބޭނުންވު 

 ު.ގޮތުގައިުއެހެންުފަރ ތަކަށްުސަޕްލައިކުރުމަށްުމަގުފަހިކުރުމުގެުގޮތުންކަން

ޕ ޗޭސްުއޯޑަރގެުދަށުންުުއަށްުފޮނުވ ު)ބަލްކް(ުއެފް.އެސް.އެމްއިންުުއެމް.ޕީ.އެލްއެމް.ޕީ.އެލްުއަށްުބޭނުންވ ުތެޔޮުގަތުމަށްު .5
ޑީސަލްގެުއަދަދ އިުީޑސަލްުުއެމް.ޕީ.އެލްއެކިފަހަރުުމަތިންު އަށްުުއެފް.އެސް.އެމްުމންުތަންުލިޔެކިޔުުފޮނުވަންވ ައށްުބޭުނންވު 

ުޯފނުގެ ުބަދަލުގައި ުުއެމް.ޕީ.އެލް)ުަޒރީޢ އިންުއެންގުމުގެ ުތެލުެގ ުބޭުނންވ  ުދުވަހަްށ ުދުަވހުން ުޮގތަށްުު(ދަދުޢައަށް އަންގ 
ުއޮތުމުން ުނޫުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ،ހަމަޖައްސ ފައި ުތަންތަން ުފޮނުވަންޖެހޭ ުޑީސަލް ުއެޅުމަށް ުތަްނތަނަްށުއުޅަނދުތަކަށް ުއެހެން ން

ޔ ނ ތްުހިންގުމަށްުޚިުެތލުގެމިުއިންޓަރނަލްުކޮްނޓްރޯްލސްުވީކްނަސްގެުސަބަބުންވެސްުު،ފުރުޞަތުުަފިހވެުމަށްޑީސަލްުފޮނުވު
 ހިވިކަން.މަގުފަ

-ކޮވިޑް)ވަނަުއަހަރަކ2020ުުީު،ބަލ އިރުމިންވަރަށްުުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެއިންުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިުހިންގު އެމް.ޕީ.އެލްު .6
ވަނަުއަހަރުުރ އްޖެއަށްުގެނައިުމުދަލ އ2021ުުިުރ އްޖެއަށްުެގނައިުމުދަލ އިުބަނދަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތައްު(ގެުސަބަބުނ19ުް

2021ުުވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވ ުޑީސަލްގެުޢަދަދ2020ުުުނަމަވެސް،ުކުޑަުއަހަރަކަށްވީުބަނދަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތަކަށްވުރެ
ޑީސަލްގެުޢަދަދަ މ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިުވަނަުއަހަރ2021ުުުއެުގޮތުންުު.ކަންއިތުރުު%59ވުރެުށްވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވު 
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ުއިން ުުއެމް.ޕީ.އެލް ުޙަރަކ ތްތައް 2020ުުހިންގ ފައިވ  ުނަމަެވސް ުއިތުރުވެފައިވީ ުއަަހރަށްވުރެ ުއަހަުރ2021ުުވަނަ ވަނަ
ތެލުގެުޢަދަދުުމަދުކުެރވިފައިވަނީު ވަނަުއަހަރުގެުފަހުކޮޅުންުފެށިގެންުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްސްުހަރުދަނ 2020ުުގަނެފައިވު 

ުއެމް.ޕީ.އެލްުއަށްުތެލުެގުޚިޔ ނ ތްުހިންގުމަްށުމަގުފަހިކުރުމުގެުޮގތުންުއެއީުުކަމަށްުވ ތީވެ،ށްުފިޔަވަޅުތަކެއްުއެޅުމުންކުރުމަ
ވަރަށްވުރެުއިތުރަށްު ކަންުކަށަވަރުކޮްށދޭުއިންޑިކޭޓަރއެއްކަންުގަންނަމުންދިޔަވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުޑީސަލ2020ުުްބޭނުންވު 

 އެވެ.ފ ހަގަކުރެވެ

ުޕްރޮކިއުމެންޓްުުލްގެއެމް.ޕީ.އެުކަމަށްުހަވ ލުވިުއ  ޑީސަލްުސަޕްލައިކުރިުއިންުއެމް.އެސް.އެފްުސަރަޙައްދަށްުޖެޓީުލޭހުޅުމ  .7
ުޓަގުުޑީސަލްުުވ އަޅ ފައިނުުބޯޓްތަކަށްުޓަގުުސޮއިކޮށްފައިވަނީުނޯޓްތަކުގައިުޑެލިވަރީުުމެނޭޖަރުުއެސިސްޓެންޓްުސްޓޯރުގެ
ުބޯުޓތަކަށްުުޓަގުު.އެލްގެއެމް.ޕީުސަރަޙައްދުންުޖެޓީުހުުޅމ ލޭުއަދިު،ގޮތުންކަމަށްވުމ އިުދެއްކުުމގެުއަޅ ފައިވ ކަންުބޯޓުތަކަށް
ުޓަގުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުސަރަޙައްދުންުޖެޓީުހުޅުމ ލޭގެުބައުޒަރުތަކުންުއެފް.އެސް.އެމްުނުވިނަމަވެސްުއިގޮސްފަުއަޅަމުންުޑީސަލް

ު،ންމުކޮށްފައިވުސޮއިުިލޔެުނޯޓްގައިުޑެލިވަރީުޑްރައިވަރުންުގެއެފް.އެސް.އެމްުކަމަށްުދޫކޮްށފައިވ ުޑީސަލްުބޯޓުތަކަށް
ުއެމް.ޕީ.އެލްުުޚިޔ ނ ތުގައިުހިންގ ފައިވ ުސަޕްލައިކުރުމުގައިުޑީސަލްުސަޕްލައިކުރަންޖެހޭުއަށްއެމް.ޕީ.އެލްުއިންުއެމް.އެސް.އެފް
 ވޭކަން.އޮތްކަމަްށުބެލެުބައިވެރިވުންުމުވައްޒަފުންތަކެއްގެުގެއެފް.އެސް.އެމްުއ އި

ވަނަުއަހަރ2019ުުުަމށްުރޭޓަރުތައްުިހންގުަމށްުތެޔޮުބޭުނންކުރެވޭުގޮތްުެބލުނައަށްުގަންނަުތެލުގެުތެރެއިންުޖަުއެމް.ޕީ.އެލް .8
ުފ ހަގައްލިގެންދ ކަންުއަށްުގަންނަުތެލުގެުތެރެއިންުބައެއްުގެުއެމް.ޕީ.އެލްުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓުންފައިވ ުކުރިއަށްުގެންގޮސް

ުނަމަވެސް، ުުކޮށްފައިވީ ުތައްޔ ރުކުރުމުގައި ުބަޖެޓް ުބޭނުންވު ުއެމް.ޕީ.އެލްގެތެލުގެ ުޢަދަދުުުއޮޕަރޭޝަންތަކަށް ުޙަޤީޤީ ތެލުގެ
ު ުމަޢުލޫމ ތުުއެމް.ޕީ.އެލްގެބެލުމަށް ުއެ ުހޯދައި ުމަޢުލޫމ ތު ުޔުނިޓުތަކުން ުއަހަރަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުތަކަށްވަކިވަކި ުއަހަރުން ެގން
 ު.ގެންގޮސްފައިނުވ ކަންުުނުންވ ުތެލުެގުޢަދަދުުކަނޑައެޅުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްއަށްުބޭުއެމް.ޕީ.އެލް
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ުތައްުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްުކ.ުއޮޑިޓްގައިު

ު(ުއެއްވަނަުބައ1ުި)

ޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންުުއެމް.ޕީ.އެލްު ޑީސަލްުގަތުމުގައިުހިންގ ފައިވު  ުއަށްުބޭނުންވު 

ުގުޅޭުއ ުޑީސަލްުުގެއްލިފައިވ ުު

ޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންުޑީސަލްުގަތުމުގައިުހިންބޭުންނކުރުމަށްުުގައިއޮޕަރޭޝަންތަކުުއެމް.ޕީ.އެލްގެފައިވ ނުީ،މިުބައިގައިުބަލު  ގ ފައިވު 
އެމްު.އެސް.ަކށްުއެޅުމަށްުއެފްޓަގުުޯބޓުތަުއެމް.ޕީ.އެލްގެތެެރއިންުުމިުޚިޔ ނ ތުގެޢަދަދުގެުަމއްޗަށެވެ.ުއަދިުުޑީސަލްގެުލިފައިވ ގެއް

ުމަނ ލެވިފައިވ ނެއެވެ.ހިއިގައިުމިުބަގޮތުންުފ ހަގަކުރެވޭުކަންކަންވެސްުގުޅޭުއ ުއިންުހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަޙައްދަށްުފޮނުވިުޑީސަލް

ޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންުއޮޕަރޭޝަންތައްުހިންގުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްގެު  ޑީސަލްުގަތުމުގައިުހިންގ ފައިވު  ންުމިލިއ28.32ުުަބޭނުންވު 
 ުގެއްލިފައިވުންުޑީސަލްުުރުފިޔ ގެު

ވަނ2020ުުަވަނަުއަހަރުންުފެށިގެނ2018ުުްއިންުހިންގ ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެުބޭނުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު
ު ުނިޔަލަށް ުގަނެފައިވަނީުއެމް.ޕީ.އެލްުއަހަރުގެ ލީޓަރ8,855,601ުުުުއިން

(90,808,560ުު ުތެރެއިން ުޢަދަދުގެ ުމި ުޑީސަލްއެވެ. 2,824,288ުރުފިޔ ގެ(
ު ުޑީސަލް، ުއުޅަނދުތަކަްށުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުލީޓަރު ުބޭނުންކުރ  އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި

ުހި ުޖަނަރޭޓަރުތައް ުއެޅުމަށ އި ުގެއްލިފައިވެއެވެ.ންގުމަށް ުއެުުބޭނުންނުޮކށް މިއީ،
ޑީސަލްގެުއިންުުއެމް.ޕީ.އެލްމުއްދަތުގައިު އެވެ.ުޑީސަލްއަްށވު ު%31.9ގަނެފައިވު 

ު ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ުރޭޓަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްމި ުއެވްރެޖް ުގަނެފައިވ  ުޑީސަލް އިން
އުޅަނދުތަަކށްުއެޅުމަށ އިުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ބަލ އިރު، އޮޕަރޭޝަންތަކުގައިުބޭުނންކުރު 

ށްުބޭނުމަުއެމް.ޕީ.އެލްގެލްގެުތެރެއިންުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުގަނެަފއިވ ުޑީސަ
ސްުމިލިއަންު)އަށ ވ28,316,141ުީލީޓަރުުޑީސަލްގެުއަގަކ2,824,288ުުީުގެއްލިފައިވ މިުޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންުބޭނުންނުޮކށްު

ުސ ޅީ ުސަތޭކަ ުސޯޅަހ ސް ުލައްކަ ުތިން ުއެކެއް( ުތިރީގައިު ރުފިޔ އެވެ.ސް ުތަފުސީލު ުޢަަދދ ގުޅޭ ުތެލުގެ ގެއްލިފައިވ 
ުގެނެސްދެވިފައިވ ނެއެވެ.ު

ޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންއެމް.ޕީ.އެލްުު:1ތ ވަލުު ުގެުޢަދަދުުޑީސަލްުގެއްލިފައިވ ުއަށްުބޭނުންވ ުޑީސަލްުގަތުމުގައިުހިންގ ފައިވު 

ުއަގުު)ރުފިޔ އިން(ުޢަދަދުު)ލީޓަރުން(ުތަފުސީލުުު#
950,365ު9,617,691ުުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތެރެއިންުގެއްލުނުުޢަދަދުުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުު)ހ(
 18,570,834 1,862,148ުުބޯޓުތަކަށްުއެޅުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތެރެއިންުގެއްލުނުުޢަދަދުޓަގުުު)ށ(
 11,775ު127,616 ުދަދުުޢަުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތެރެއިންުގެއްލުނުުތަކަށްުއެޅުކްރޭންުއ ރްޓީޖީު)ނ(
 28,316,141 2,824,288ުޖުމުލަު

ު

ު

ގުއިާާ ތެލުގެ އަޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ގެއްލިފަ

ޖެނެރޭޓަރު ޓަގު ބޯޓު އާރްޓީޖީ

28.32 
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 ުގެއްލުންުޑީސަލްުމިލިއަންުރުފިޔ ގ9.62ުުެުތެރެއިންުުއްުހިންގުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުރޭޓަރުތަުނަުޖަު .1.1.1

އަށްުބިނ ކޮށްުުޑިކޭޓަރފިއުލްުކޮންސަމްޕްޝަންުއިންުގެކުއިންުބޭނުންކުރ ުޖަނަރޭޓަރުތަުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު
ު ުޓަރުޖަނަރޭތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ުފިތަުކގެ ުބަލ އިރު، ުއަްނދ ޒ އަށް ުކޮންސަމްޕްޝަން ުޖަުއުލް ުޑީސަލްގެުރޭަޓރުތަކަނައެ ުބޭުނންވ  ށް

ުޖަ ުއިތުރަށް ުނައަދަދަށްވުރެ ުޑީސަލް ުހިންގުމަށް ުއޮއިލް"ު،ދޫކޮްށަފއިވ ކަމަށްރޭޓަުރތައް ުފޯ ުު"ރިކްއެސްޓް އް(ުފޯމުތަ)ރިކްއެސްޓް
ވަނަުއަހަރުނ2018ުުްންުއެުގޮތުުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެމް.ޕީ.އެލްގެގައިުއ އިު
ރިކްއެސްޓްުކަމަށްުދޫކޮށްފައިވ ުޑީސަލްުލީޓަރ2,329,445ުުުޔަލަށްުޖަނަރޭޓަރުތައްުިހންގުަމށްވަނަުއަހަރުގެުނ2020ުިފެށިގެންު

ުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުޓަމްއެކައުންޓިންގުސިސްުއެމް.ޕީ.އެލްގެުފޯމުތަކުގަުއ އި

2018ުުބަލ އިރުުރަށްތައްުހިންގ ފައިވ ުަގޑިުއިޖަނަރޭޓަރުއ އިުުމްޕްޝަންސަފިއުލްުކޮން އެްވރެޖްނަރޭޓަރުތަކުގެުޖަުނަމަވެސް،
ު ުފެށިގެން ުއަހަރުން ުއަހަރުގ2020ުެވަނަ ުހިންގުމަށްުވަނަ ުޖަނަރޭޓަރުތައް ުކަމަށްުނިޔަލަށް ުއަންދ ޒ ކުރެވެނީުޭބނުންކުރެޭވނެ

ުޑީސަލްުލީޓަރ950,365ުުުއަށްވުރެުއިތުރަށްަޖނަރޭޓަރުތަކުގެުފިއުލްުޮކންސަމްޕްޝަންުުލީޓަރުުޑީސަލްކަމަށްވ ތީ،1,379,080ު
ުދޫކޮްށފައިވ ކަމަށް ުހިންގުމަށް ުހިުއެމް.ޕީ.އެލްގެު.ުއަންދ ޒ ކުރެވެއެވެޖަނަރޭޓަރުތައް ުޖަނަރޭޓަރުތައް ބޭނުންޮކށްފައިވ ުންގުމަށް

ުޑީސަލް ުޢަދަދ އި ުފޮނުވައިދޭގެ ުތެޔޮ ުތެރޭގައިުކްތަކުގެުކެޕޭސިޓީއަށްުބަލ އިރުުއެުމުއްުޓޭންތެޔޮުުޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ދަތުގެ
އިވ ުތެލުގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުބޭުންނކޮށްފައިވ ުތެލަށްވުރެުއިތުރަށްުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުދޫކޮށްފަު

ގެއްލިފައިކަންުއިންުމިުޚިޔ ނ ތުގެުތެރެރެވިުކުނުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުބޭނުންުވަނީލީޓަރުުޑީސަލްުު 950,365ކޮށްފައިވ 
ުުއެމް.ޕީ.އެލްު.ފ ހަގަކުރެވެއެވެ ުބަލ އިރު ުރޭޓަށް ުއެވްރެޖް ުގަނެފައިވ  ުޑީސަލް ުރުފިޔ ގެުމިލ9,617,690ުިުމިއީއިން އަން

ު.ޑީސަލްއެވެ
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 ގެއްލުނުުޑީސަލްގެުޢަދަދ ގުޅޭުުތެރެއިންުުދޫކުރިުޑީސަލްގެުުއްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށްުޓަގުުބޯޓުތަު .1.1.2

ގެުޑީސަލްުދޫކޮށްފައިވ ގަނެުުއެޅުމަށްުކަށްބޯުޓތަގައިުބޭުނންކުރ ުޓަގުުއޮޕަރޭޝަންތަކުުއެމް.ީޕ.އެލްގެގައިުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރު
ު ުގޮތުގައި ުސިސްޓަމްގައި ުއެކައުންޓިންގ ުމިުުފައިވ ރެކޯޑްކޮށްއެމްޕީއެލްގެ ުނ ޅައި ުބޯޓުތަކަށް ުއެ ުބައެއް ުތެރެއިން ޑީސަލްގެ

އްުގައިުބޭނުންކުރ ުޓަުގުބޯުޓތައޮޕަރޭޝަންތަކުުއެމް.ޕީ.އެލްގެއެުގޮތުްނުުޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންުގެއްލިފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
ުލިބޭ ުކުރުމަށް ުުއޮޕަރޭޓް ުބެލެހެއްޓުމަްށުތެލުގެ ުރެކޯޑްކޮށް ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެަޢދަދު ުޔުނިޓުން ުފޮްތތަކުގައިުުޭބނުންކުރ މެރިން ުލޮގް

ރިކްއެސްޓްު ުގޮތުގައިގެީޑސަލްުދޫކުރިޓަގުުބޯްޓތަކަށްުު،ރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޢަަދދ އިުގެުގޮތުގައިޑީސަލްުޓަގުުބޯުޓތަކަށްުިލބިފައިވ 
ދެމެދުުބޮޑުުތަފު ގެުޑީސަލްއެކައުންޓިންގުސިސްަޓމުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވު ފޯމުތަކ އިު އަދިުުއެވެ.ތެއްުހުރިކަންުފ ހަގަކުރެވެޢަދަދު 

ޓަގުުުހަރުވަނަުއ2021ުަު،ދޫކުރިުޑީސަލްގެުތެރެއިންުގިނަުޢަދަދެއްގެުޑީސަލްުގެއްލިފައިވ ކަންުޓަގުުބޯޓުތައްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށް
ައހަރުުޓަުގުބޯޓުތަްއުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަްށުުއޭގެުކުރީގެުތިންޢަދަދުތަކ އިުގެުބޯޓުތައްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަްށުބޭުނންކޮށްފައިވ ުޑީސަލް

ުކަށަވަރުކުރެވޭކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އަޅ ބެލުމުންުުދޫކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުޢަދަދުތަކ 

ު ުު:1ނޯޓް ުހިންގުމަށް ު ދޫކުރިޖަނަރޭޓަރުތައް ުޢަދަދުގެ ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުތެލުގެ ުހިންގުމަށްުރޭުޖަނަތެރެއިން ޓަރުތައް
ޑީސަލްގެުޢަދަދު ޖަނަރޭޓަރުތައްުއިވ ނީ،ުހޯދ ފަުއަށްުބިނ ކޮށްުގެުފިއުލްުކޮންސަމްޕްޝަންުއިންޑިކޭޓަރުތަކުުޖަނަރޭޓަރުު،ލިބިފައިވު 

ު ުޢަދަުުބޭނުންކޮށްފައިވ ހިންގުމަށް ުއިތުބ ތެލުގެ ުއެންމެ ުކޮންސަމްޕްޝަންުުޖަނަރޭޓަރުތަކުގެުރުުހުރިުގޮތެއްގައިުހޯދޭނީދު ފިއުލް
ުކަމަށްވ ތީު ުބަލައިގެން ުޢަދަދަށް ުދައްކ  ުއ ުއިންޑިކޭޓަރުއިން ުއިލެކްޓްރިކަުއި ުހިންގުމަށް ުލިބިފައިވު ޖަނަރޭޓަރުތައް ުޔުނިޓަށް ލް

ގުޅޭު  .ުވ ތީއެވެފައިުމައުލޫމ ތުުދީުއިންުއެލް.ޕީ.ލިޔެކިޔުންތައްުގެއްލިފައިވ ކަމަށްުއެމްބައެއްުތެލުގެުހިސ ބުތަކު 

އޮޑިޓްގައިުހިމެނޭުުމިުހިސ ބުުހެދުމަށްުފިއުލްުކޮންސަމްޕްޝަންުއިންޑިކޭޓަރގެުރީޑިންގުނަގ ފައިވ ނީުހަމައެކަނިުމި:2ުނޯޓްު
ޖަނަރޭޓަރުތަކުންނެވެ.ުއެުޖަނަރޭޓަރުތަކުގެުފިއުލްުކޮންސަމްޕްޝަންު ންޑިކޭޓަރުއެުމުއްދަތުގެުއިމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުހިންގ ފައިވު 

 އިންުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވެއެވެ.ުއެލް.ޕީ.ނުވ ކަމަށްވެސްުއެމްުތެރޭގައިުރީސެޓްކޮށްފައި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުންުޑީސަލްުގެއްލުމިލިއަންުރުފިޔ ގ18.57ުުެުތެރެއިންުުދޫކުރިުޑީސަލްގެުުއްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށްުޓަގުުބޯޓުތަު(ު)ހ

ުހ ބަރު ުކޮމ ޝަލް ުމ ލޭ ުގައިުބޭނުންކުރ ުޓަގުުބޯޓުތައޮޕަރޭޝަންތަކުުއެމް.ޕީ.އެލްގެގައި ުުލިބޭުށްއޮޕަރޭޓްކުރުމަްއ ޢަދަުދުތެލުގެ
ު ުބެލެހެއްޓުމަށް ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެރެކޯޑްކޮށް ުޔުނިޓުން ުފޮތްތަކުގައިުޭބނުންުކރ މެރިން ުބޯޓުތަުުލޮގް ުޓަގު ުޑީސަލްގެުލިބިފައިވ ކަށް

ޢަދަދ އިުގޮތުގައި ސިސްޓަމުގައިުުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކ އި ގެުގޮތުގައިޑީސަލްުދޫކުރިޓަގުުބޯޓްތަކަށްުު،ރެކޯޑްކޮށްފައިވު  އެކައުންޓިންުގ
ުލީޓަރ3,333,047ުު ުށްވަނަުއަހަރުގެުިނޔަލ2020ުަންުވަނަުއަހަރުންުފެށިގ2018ުެުބަލ އިރުުށްޢަދަދަގެުޑީސަލްރެކޯޑްކޮށްފައިވު 

ުރެކޯޑް ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައި ުފޯމުތަކ އި ުރިކްއެސްޓް ުދޫކޮށްަފއިވ ކަމަށް ުބޯޓުތަަކށް ުޓަގު ޓަގުުު،ކޮށްފައިވ އިރުޑީސަލް
ުބޯ ުޑީސަލްުއިވ ލިިބފަޓުތަކަށް ުގޮތުގައި ުޔުނިޓުންގެ ުފޮުމެރިން ުލޮގް ުރެކޯޑްކޮށްފަބަލަހައްޓ  ުތްތަކުގައި ުޢަދަދަުޑީސަލްއިވ  ކީުގެ

 ޑީސަލްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުުލީޓަރ1,470,899ުު

ުމުއްދަތު ުއެ ުޑީސަލްއެހެންކަމުން ުދޫކުރި ުބޯޓުތަކަށް ުަޓގު ުގައި ުގޮތުގައި ުގެ ުަބލަހައްޓ  ުޔުނިޓުން ުފޮތްތަކުގައިުލޮމެރިން ގް
ު ުޢަޑީސަލްރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުއިތުރަށްދަގެ 1,862,148ުުުދަށްވުރެ ުޑީސަލް ުޑީލީޓަރު ުދޫކުރި ުބޯޓުތަަކްށ ުގޮތުގައިުސަލްޓަގު ގެ

ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުއެކައުންިޓންގުސިސްޓަމުގައި ުފޯމުތަކ އި ުުމއްދަތުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުކަންރިކްއެސްޓް ުއެ އިންުުއެމް.ޕީ.އެލްގައި
ުއެވެ.ގެުޑީސަލްރުފިޔ 18,570,834ުމިއީުު،ޑީސަލްުގަނެފައިވ ުރޭޓްތަކަށްުަބލ އިރު

ުކޯޑްކޮށްފައިވ ުޢަދަދ ގުޅޭުރެގޮތުގައިުލޮގްުފޮތްތަކ އިުއެކައުންޓިންުސިސްޓަމްގައިުުޑީސަލްގެއަދިުދޫކުރިުުލިބުނުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުު:2ތ ވަލުު

ނުވަތަު މަދުވު 
ގެއްލުނުު

ޑީސަލްގެުއަގުު
 )ރުފިޔ އިން(

އެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިު
ދޫކުރިުކަމަށްު

ޑީސަލްގެު ރެކޯޑްކޮށްފައިވު 
ޢަދަދ އިުޓަގުުބޯޓުތަކަށްު
ލިބުނުުޑީސަލްއިންުމަދުވު 

ުޢަދަދުު)ލީޓަރުން(

މެރިންުޔުނިޓުގައިު
ފިއުލްު ބޭނުންކުރު 
ލޮގްފޮތްތަކުގައިުޓަގުު
ބޯޓުތަކަށްުލިބުނުކަމަށްު
ޑީސަލްު ރެކޯޑްކޮށްފައިވު 

ު)ލީޓަރުން(

އެކައުންޓިންގު
ސިސްޓަމްގައިުޓަގުު

ދޫކުރިުކަމަށްުބޯޓުތަކަށްު
ޑީސަލްު ރެކޯޑްކޮށްފައިވު 

ު)ލީޓަރުން(

ުއަހަރުު ުއުޅަނދުގެުނަންު

 ވީރުުޓަގުު ޑްރީމް 2018 373,544 299,729 73,815 794,988

 ޓަގ2ުުު ވީރު 2018 241,500 159,988 81,512 877,884

 ަޓގުު އޯ.އެކްސް 2018 120,922 63,723 57,199 616,033

 ޓަގުު ވީރު 2018 366,459 108,974 257,485 2,773,113

 ެގއްލުނުުޑީސަްލގެުައގުުުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުެއޅުމަށްުގެނެފަިއވ ުީޑސަލްގެުތެެރއިންުވަނަުއަހަރ2018ުު 5,062,018

 ވީރުުޓަގުު ޑްރީމް 2019 448,672 278,000 170,672 1,875,685

 ޓަގ2ުުު ވީރު 2019 357,700 142,000 215,700 2,370,543

 ަޓގުު އޯ.އެކްސް 2019 103,819 45,712 58,107 638,596

 ޓަގުު ވީރު 2019 74,000 40,000 34,000 373,660

 ެގއްލުނުުޑީސަްލގެުައގުުުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުެއޅުމަށްުގެނެފަިއވ ުީޑސަލްގެުތެެރއިންުވަނަުއަހަރ2019ުު 5,258,484

 ވީރުުޓަގުު ޑްރީމް 2020 632,700 172,000 460,700 4,160,121

 ޓަގ2ުުު ވީރު 2020 513,474 126,774 386,700 3,491,901

 ަޓގުު އޯ.އެކްސް 2020 72,257 23,999 48,258 435,770

 ޓަގުު ވީރު 2020 28,000 10,000 18,000 162,540

ެގއްލުނުުޑީސަްލގެުައގުުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުެއޅުމަށްުގެނެފަިއވ ުީޑސަލްގެުތެެރއިންުވަނަުއަހަރ2020ުުު  8,250,332  

 ޖުމުލަު 3,333,047 1,470,899 1,862,148 18,570,834

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ތެލުގެުރެކޯޑްުބެެލހެއްޓުމަށްޓަކަުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ އިުކޮންމެުއުޅަނދަކަށްުވަިކުމެރިންުޔުނިޓުގައިުހިމެނޭުކަނޑުުއުޅަނދުތަަކށްުއަޅު 
ުފޮނު ުޔުނިޓުން ުއެ ުހޯދުމަށް ުތެޔޮ ުފޮތްތަުކގައި ުޔުނިޓުްނުގެންގުޅެމުންދ އިރު،ުއެ ުމެރިން ުފޮތްތަކެއް ުލޮގް ުރިކްއެސްޓް ފޯމުގެުވ 

ސ ފައިވެއެވެ.ުއަދިުތެޔޮުއިުތެޔޮުއެޅިުފަރ ތ އިުހަވ ލުވިުފަރ ތުގެުނަންުލިޔަންޖެހޭުގޮަތށްުހަމަަޖއްނަންބަރ އިުތެޔޮުއެޅިުތ ރީޚ 
ުބޯޓްތަ ުގޮސްފައިވެއެވެ.ުޓަގު ުހިމަނަމުން ުފޮތްތަކުގައި ުލޮގް ުފަރ ތުގެުސޮއިވެސް ުހަވ ލުވި ުފަރ ތ އި ުޓަގުުއެޅި ުއަޅަނީ ުތެޔޮ ކަށް

ު ުތެރެއިްނުމީހަކ އި ުފަޅުވެރިންގެ ުމީހެުއެމް.ޕީ.އެލްގެުބޯޓުތަކުގެ ުފޮނުވ  ުޑިޕ ޓްމަންޓުން ުތެޔޮުޕްރޮކިއުމެންޓް ުހ ޒިރުގައިކަމ އި އްގެ
ުހަމަޖައްސ ފައިވ އިރު،ުޓަ ުރެކޯޑްކުރަމުންދ ގޮތަށް ުފޮްތތަކުގައި ުލޮގް ުޢަަދދު ުއެޅި ުތެޔޮ ުނިމިގެން ުއަޅު އަޅައި ުތެޔޮ ުޯބޓުތަކަށް ގު

ުލިޔަ ުމަޢުލޫމ ތު ުފޮތްތަކުގަިއުއެ ުލޮގް ުފަހަރަކު ުމުންުގެންދ ކަމަށްުޓަގުުބޯޓުތަކުގެުކެޕްޓަުންނނ ކޮންމެ މެރިންުުއެމް.ޕީ.އެލްގެއި
އެންޓަރކުރަމުންުއައިސް ތަރުތީބަށްުަބލ އިރުުޔުނިޓުންުމިުއޮފީހަށްުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވެއެވެ.ުއަދިުއެުލޮގްުފޮތްަތކަށްުޑޭޓު  ފައިވު 

ު ުފިޔަވައި ުމުއްަދތު ުބޭނުންނުކުރ  ުއޮޕަރޭޝަނުގައި ުބޯުޓތައް ުއެއްޓަގު ުމެދުނުެކނޑި ުދުވަސްތަކުގައި ުލޮގްުއެހެން ުހަމައަކުން
ު ުއެހެންކަމުން، ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުގޮސްފައިވ ކަންވެސް ުކުރަމުން ުއެންޓަރ ުޑޭޓ  ުފޮތްތަކަށް ލިބެންހުރިުުންުއިުއެމް.ޕީ.އެލް

ު ުބަލ އިރު ުކަށަމަޢުލޫމ ތުތަކަށް ުގޮތުގައި ުހުރި ުއިތުބ ރު ުޢަދަދު ުތެލުގެ ުއެޅި ުބޯޓުތަކަށް ުމަޞްދަރަކީުވަރުކުރެވޭުޓަގު ުއެއް ނެ
ލޮގްުފޮތްތައްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެމް.ޕީ.އެލްގެު ުުމެރިންުޔުނިޓުންުބަލަހައްޓަމުންުގޮސްފައިވު 

ު ުބޯޓްތަަކށް ުރެކޯޑްތަކުްނުުދޫކުރ ޓަގު ުފޮތްތަކުގެ ުލޮގް ުބަލަަހއްޓ  ުޔުނިޓުން ުމެރިން ުރެކޯޑްތައް ުލޮްގުފެތެލުގެ ުއޮތްއިރު ންނަން
ުދޫކޮށްފައިވ ފޮތްތަކުގައިވ  ުބޯޓުތަކަށް ުޓަގު ުއިތުރަށް ުޢަދަދަށްުވރެ ުސިސްޓަމްގައިުއެކަުއެމް.ޕީ.އެލްގެުކަމަށްުތެލުގެ އުންޓިންގ

އެުޢަދަދަށްުުއ އިުތީބޭނުންކޮށްފައިވ ުކަމަށްުނުބެލެވޭުލީޓަރުުޑީސަލްުޓަގުުބޯޓުތައްުދުއްވުމަށ1,862,148ުްރެކޯޑްކޮށްފައިވ ު
ުއެމް.ޕީ.އެލް ުރައްކ ކޮގައި ުނުވ ތީ،ތެޔޮ ުުށްފައިވެސް ުޑީސަލްގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުބޯޓުތަކަްށ ުލޮޓަގު ުދައްކު ގޮތުގައި ުފޮތްތަކުން ގް

ު ުޢަދަދަށްވުރެ ުޑީސަލްގެ ުބޯޓުތަކަށް ުޓަގު ުއިތުރަށް ުސިސްޓަމުގައި ުއެކައުންޓިންގ ުގޮތުގައި ުތެލުގެ ކޯޑްކޮށްފައިވު ރެދޫކުރި
ުންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ކައިގެްއލިފަޚިޔ ނ ތުގެުތެރެއިންުބޭނުމަށްުބޭުނންނުކޮށްުުއެމް.ޕީ.އެލްގެރުފިޔ ގެުޑީސަލްުވަނ18,570,834ުުީ
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ު ުހަު:3ނޯޓް ުއޮޑިޓްގައި ުމި ުބެލުމަށް ުޢަދަދު ުތެލުގެ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުކުރުމަށް ުއޮޕަރޭޓް ުބޯޓުތައް ުފިއުލްުޓަގު ދ ފައިވ 
ޑީސަލްގެުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުދޫކޮށްފައިުކޮންސަމްޕްޝަންުއެނަލިސިސްުއަށްުބަލ އިރު ތަކުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވު ގޮތުގައިުލޮގްުފޮތްވު 

ު ުޢަދަދަށްވުރެ ުސިސްޓަމުގައިޑީސަލްގެ ުއެކައުންޓިންގ ުގޮތުގައި ުތެލުގެ ުދޫކުރި ުބޯޓުތަކަށް ުޓަގު ުުރެކޯޑްކޮށްފައިވ އިތުރަށް
1,862,148ުު ުފިއުލް ުބޯޓުތަކުގެ ުޓަގު ުގެއްލިފައިވ ކަމަށް ުޑީސަލް ުޢަދަދެއްގެ ުގ ތްކުރ  ުޑީސަލްއ  ންސަމްޕްޝަންުކޮލީޓަރު

އެުގޮތުންުޓަގުުބޯޓުތަކުގެުފިއުލްުކޮންސަމްޕްޝަންުއެނަލިސިސްުއަށްުބަލ  އިރުުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއެނަލިސިސްުއިންުދައްކައެވުެ.
ޑީސަލްގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮ ޑީސަލްގެުތެރެއިންުދޫކޮށްފައިވު  ފައިވ ކަމަށްުބެލެވެއެވެ.ުލީޓަރުުޑީސަލްުގެއްލ1,814,294ުުިށްފައިވު 

އިންުގެއްލުނުުޑީސަލްގެުނަމަވެސްުއެުޢަދަދަށްުބިނ ކޮށްުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުދޫކޮށްފައިވ ުކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުތެރެ
ުއެސަމްޕްޝަންތައްުސަމްޕްޝަންުއެނަލިސިސްުހަދ ފައިވަނީުބައެއްޢަދަދުުކަނޑައަޅ ފައިނުވަނީ،ުޓަގުުބޯޓުތަކުގެުފިއުލްުކޮން

 ބޭނުންކޮށްގެންުކަމަށްވ ތީއެވެ.

ބޭނުންނުކޮށްުގެއްލިފައިވު ުޓަގުުބޯޓުތައްުދުއްވުމަށްުއެމް.ޕީ.އެލްގެުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއެޅުމަށްުދޫކުރިުތެލުގެުތެރެއިންު:4ނޯޓްު
ލައިކޮށްފައިވަނީުއެފް.އެސް.އެމްުއިންުސަޕްު،މިލިއަންުރުފިޔ ގެުޑީސަލ7.9ުްމިލިއަންުރުފިޔ ގެުޑީސަލްގެުތެރެއިނ18.57ުުް

ުއެޅުމަށްު ުބޯޓުތަކަށް ުޓަގު ުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުސަރައްދަށެވެ. ުޖެޓީ ުހުޅުމ ލޭުހުޅުމ ލޭ ުއިން ުސަރަހައްދަށްުއެފް.އެސް.އެމް ުޖެޓީ
 ފައިވ ނެއެވެ.ގައިުގެނެސްދެވ1.2ުުިންބަރުުސަޕްލައިކޮށްފައިވ ުތެލ ުގުޅޭގޮތުންުފ ހަގަކުރެވޭކަންކަންުމިުރިޕޯޓުގެުނަު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ު ުގެއްލިފައިވ ކަން ުޑީސަލް ުޢަދަދެއްގެ ުގިނަ ުތެރެއިން ުޑީސަލްގެ ުދޫކުރި ުއެޅުމަށް ުބޯޓުތަކަށް ުއަހަރުގ2021ުުެ)ށ(ުޓަގު ވަނަ
އޭގެުކުރީގެުތިންުއަހަރުގެުރެކޯޑްު އަޅ ބެލުމުންުކަށަވަރުކުރެވުންުރެކޯޑްތަކު  ުތަކު 

ު ުއިން ުއެމްޕީއެލް ުހ ބަރުގައި ުކޮމ ޝަލް 2018ުުމ ލޭ ުފެށިގެން ުއަހަރުން 2021ުުވަނަ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ ފައިވު ންގ ހިވަނަ
ުކުރުމަށްުުތައްުއޮޕަރޭޓްޓަގުުބޯޓުއެމްޕީއެލްުއިންުބޭނުންކުރ ުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިުބަލ އިރުުުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެުމިންވަރަށް

ުތެރެުދޫކޮށްފައިވ  ުގެއްލިަފއިވ ކަންޑީސަލްގެ ުޑީސަލް ުޢަދަދެއްގެ ުގިނަ ުއ2021ުަު،އިން ުތެރޭގަވަނަ ުބޯޓުތަްއުހަރުެގ ުޓަގު އި
ުކުރުމަށް ުުއޮޕަރޭޓް ުއ އި ުޑީސަލް 2019ުު، 2018ދޫކޮށްފައިވ  ުތެރޭގަިއުޓަގ2020ުުއަދި ުއަހަރުގެ ުއޮޕަރޭޓްުބޯުޓތަުވަނަ އް

އިުޓަގުުބޯޓުތައްުއޮޕަރޭްޓުހަރުގެުތެރޭގަތިންުއަުށަވަރުުކރެވެއެވެ.ުމިއަޅ ބެލުމުންުކަުކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުޢަދަދުތަކ 
ޢަދަދެއްތޯުބެލުަމށްުކުރުމަށް ޢަދަދަކީުއެކަށީގެންވު  ޑީސަލްގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވު  ުއެުއަހަރުތަކުގެުހިސ ބުތަކ އިުދޫކޮށްފައިވު 
ުއަޅ 2021ު ުހިސ ބުތަކ  ުއަހަރުގެ ުއަހ2021ުަުކިޔ ފައިވ ނީވަނަ ުު،ރަކީވަނަ ުއަހަރުތަކުގައި ުކުރީގެ ލްގަތުމުގައިުޑީސައޭގެ
ުގަންނަމުްނުގޮސްފައިވ ުޑީސަލްުތުރުުފިޔަވަޅުތަކެއްުއެޅުމަށްފަހުތައްުހަރުދަނ ުކުރުމަށްުއިުކުރަމުންގޮސްފައިވ ުކޮންޓްޯރލްޢަމަލު

މްޕީއެލްުއިންުހިނގ ފައިވ ުއެުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިުޓަގުުޯބޓުތައްުމެދުވެިރކޮށްުއެކިުއަަހރުތަކުގައިުއަހަރަކަށްވ ތީއެވެ.ުއަދިު
ު ުކުރުމުގައި ުއަންދ ޒ  ުކުޑަބޮޑުމިން ުއެއްުއިންޑިކޭޓަރުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ުއެންމެުރަނގަޅު ުކޮމ ޝަލްުއަބޭނުންކުރެވޭނެ ުމ ލޭ ކީ

ުމ  ުޢަދަދުތަކަށްކަމަށްވ ީތ، ުކޮންޓެއިނަރތަކުެގ ުއެތެރެކޮށްފައިވ  ުރ އްޖެ ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮމ ޝަލްހ ބަރު ުއެކިުލޭ ުުހ ބަރުގައި
ު ުއަހަރުތަކުގައި ުއިން ުއެމްޕީއެލް ުކުޑަބޮޑުމިން ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ުގެންގޮސްފައިވ  ުރިކުރިއަށް މ ލޭުުޢ ޔަތްކޮށްފައިވ ނީބެލުމުގައި

ުުކޮންޓެއިނަރތަކުގެުޢަދަދުތަކަށެވެ.ކޮމ ޝަލްުހ ބަރުުމެދުވެރިކޮށްުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވ 

ުުޓިންގުސިސްޓަމުގައިއެކައުންު:3ުތ ވަލުު ުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށް ުބޯޓުތަކަށް ުއަދަދ އިޓަގު ުޑީސަލްގެ ުހ ބަރުުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުކޮމ ޝަލް ުމ ލޭ
ކޮންޓެއިނަު ުރތަކުގެުއަދަދުތަކ ގުޅޭުމެދުވެރިކޮށްުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވު 

 ތަފްޞީލްު 2018 2019 2020 2021
ު(ންުބޯޓުު)ލީޓަރުއެކްސްުޓަގުު.އޯ 120,922 103,819 72,257 24,538
 (ންުވީރުުޓަގުުބޯޓުު)ލީޓަރު 366,459 74,000 28,000 65,100

 (ންޓަގުުބޯޓުު)ލީޓަރ2ުުުވީރުު 241,500 357,700 513,474 179,365
 (ންޑްރީމްުވީރުުޓަގުުބޯޓުު)ލީޓަރުު 373,544 448,672 632,700 168,000
 (ންުޖުމުލަުދޫކުރިުޑީސަލްު)ލީޓަރުުޓަގުުބޯޓުތަކަށްު 1,102,425 984,191 1,246,431 437,003

 185% 125% 152% 
އަޅ ބަލ އިރުުއިތުރަށްުޑީސަލ2021ުުް ވަނަުއަހަރު 

އިންސައްތަު  ދޫކޮށްފައިވު 
ކޮންޓެއިނަރގެުއަދަދުު)ޓީ.އީ.ޔޫ( 63,050 62,719 43,151 49,507  އެތެރެކޮށްފައިވު 

 -13% 27% 27% 
އަޅ ބަލ އިރުުކޮންޓެއިނު 2021ު ރިުއެތެރެކުުވަނަުއަހަރު 

 އަދަދުުއިތުރުވި/ދައްވިުއިންސައްތަު

ހިސ ބުތަކަށްުބަލ އިރުުމަތީ ތ ވަލުގައިވު  މ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުުމެދުވެރިކޮށްުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވު އަހަރުގެުުވަނ2020ުަގައިވު 
ު ުއަހަރ2021ުުުުޢަދަދ އިކޮންޓެއިނަރތަކުގެ ުވަނަ ުކޮންޓެއިނަރތަކުގެ ުއެތެރެކޮށްފައިވ  ުބަލ އިރުރ އްޖެ ވަަނ2020ުުުޢަަދދަށް

އެއަހަރުގެުވީުނަމަވެސްުަދށްެވފައިއ ގުޅިގެން(19ުު-)ކޮވިޑްު%13ުޢަދަދުުއަހަރުގެުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވ ުކޮންޓެއިނަރތަކުގެު
ު ުޢަދަދު ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުތެލުގެ ުދޫކޮްށފައިވ  ުބޯޓުތަކަށް ުޓަގު 2021ުުތެރޭގައި ުއަޅ ބަލ އިރު ުއަހަރ  ު%185ވަނަ

ލީޓަރުޑީސަލ437,003ުުްވަނަުއަހަރ2021ުުުއެުގޮތުންުޓަގުުބޯޓުތައްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށްުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއިތުރުވެފައިވ ކަން
ު ުކުރުމަށް ުއޮޕަރޭޓް ުބޯޓުަތއް ުޓަގު ުއަހަރ2020ުުބޭނުންކޮްށފައިވ އިރު ުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށ1,246,431ުުްުވަނަ ުޑީސަލް ލީޓަރު

އަޅ ބަލ އިރ2021ުުުުފ ހަގަކުރެވެނީރެކޯޑްކޮށްފައިވުމުންު ކުޑަވެފައިވީުު%15ވަނަުއަހަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތައ2020ުުްވަނަުއަހަރު 
ު ުކުޑަނުވ2020ުުެނަމަވެސް ުޢަދަދު ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުޑީސަލްގެ ުދޫކޮްށފައިވ  ުބޯޓުތަަކށް ުޓަގު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ވަނަ

ޢަދަދުުއޭގެުބަދަލުގައިުއެުއަހަރުުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުދޫ ތެލުގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވު  އަޅ ބަލ އިރ2021ުުުކޮށްފައިވު  ވަނަުއަހަރު 
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ުޚިލ ފަށް ުުއ ދަޔ  ުއެހެންކަމުން ުގޮސްފައިވ ކަމެވެ. ުދުއްވުމަްށ2020ުުއިތުރުވެގެން ުބޯޓުަތށް ުޓަގު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުބޯޓުތަަކށްުއަޅ ފައިނުވ ުބޭނުންނުކުރ ު ުބޯޓުުއަިދުޓަގު ަތއްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށްުބޭނުންވެްސނުވ ުވަރަށްުޑީސަލްުގަނެުއަދިުޓަގު

ުކަށަވަރުކުރެވެއެވެ.ުކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ކަންރޭޓްުކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވ ބޯޓުަތށްުއޮޕަުޓަގު

ފައިވަނީުއެއިންުއިތުރުވެުއޮޕަރޭޝަންތައްވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައ2019ުުިއަދ2018ުުިވަނަުއަހަރަށްވުރ2021ުުެމީގެުއިތުރަށްު
ު ުގ ތްގަނޑަކަށް ުއެވްރެޖްކޮށް ުއަހަރަކުވެސް ުދޫޮކށްފައިވ ު%27ކޮންމެ ުޯބޓުތަކަށް ުޓަގު ުގޮތުގައިުޑީސަލްުކަަމށްީވުނަމަވެސް ގެ

ު%125ުވަނަުއަހަރ2019ުުއަދިުު%152ުވަނަުއަހަރ2018ުުުވަނަުއަހަރ ުއަޅ ބަލ އިރ2021ުުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޢަދަދުު
އޮޕަރޭޝަންތައްުުއިވަނަުއަހަރުުހުރިުމިންވަރ 2021ުއޮޕަރޭޝަންތައްުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގެުހަގަކުރެވެއެވެ.ުކަންުފ އިތުރު
ށްފައިވ ުޑީސަލްގެުއަހަރުގެުތެރޭގައިުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުދޫކޮުއެުދެު،ހުރިުމިންވަރަށްުބަލ އިރުުވަނަުއަހަރ2019ުުުުއަދ2018ުި

ުރެކޯޑްކޮށްފައި ުގޮތުގައި ުޢަދަދަކީ، ުއަހަރުުއެވ  ުދެ ުމިންވަރަށްވުރެގެ ުހުރި ުުއެކަށީގެންވ ުއޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރުުވަރަށްވުރެ
ދިުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުޓަގުުބޯޓުތަށްުދުއްވުމަށްުޭބނުންުނކުރ ުއަުވެސްުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައ2019ުިއަދ2018ުުިުޢަދަދެއްކަމ އި
ު ުބޭނުންވެްސނުއަޅ ފައިނުވ  ުކުރުމަށް ުއޮޕަރޭޓް ުޯބޓުތަްއ ުޓަގު ުކުރުމަށްުުވ ުވަރަށްުޑީސަލްުގަނެުޓަގުުބޯޓުތަށްުއަދި އޮޕަރޭޓް

ުުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ކަންުކަށަވަރުކުރެވެއެވެ.

ުގެއްލުނުުޑީސަލްގެުޢަދަދ ގުޅޭުުތެރެއިންުުއެޅުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތަކަށްުކްރޭންުއ ރްޓީޖީު .1.1.3

ު ުހ ބަރުގައި ުކޮމ ޝަލް ުުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭ ުއަންނަ ުކުރަމުން ުއޮޕަރޭޓް ުއ ރްޓީޖީއިން ުގޭުދެ ުކްރޭންގެު)ރަބަރުޓަޔަރޑް ންޓްރީ(
ުއުޅަނދުތަ ުއެ ުފަހަރު ުބައެއް ުއިތުރަށް ުޢަދަދަށްވުރެ ުގިނަ ުއެންމެ ުއެޅޭނެ ުޑީސަލް ުއެއްފަހަރ  ުޑީސަލްުޓޭންކްތަކަށް ކަށް

ސިސްޓަމުގައިުުގެއެމް.ޕީ.އެލްޓްުފޯމުތަކ އިުރިކްއެސްުބޭނުންކުރ ތެޔޮުހޯދުމަށ އިުތެޔޮުދޫކުރުމުގައިުު،އަޅ ފައިވ ކަމަށް އެކައުންޓިނުްގ
ންުގިނަުޢަދަދެއްގެުޑީސަލްުއަދިުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތަކަށްުއެޅުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތެރެއިުކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ 
ުއޭގެުކުރީގެުތިންުއަހަރުގެުުތެލުގެުރެކޯޑްތަކ އިވަނަުއަަހރުގެުތެރޭގައިުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތަކަށްުއަޅ ފައިވ 2021ުގެއްލިފައިވ ކަންު

ުޢަ ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުޑީސަލްގެ ުދޫކޮށްފައިވ  ުކުރުމަށް ުއޮޕަރޭޓް ުކްރޭންތައް ުއ ރްޓީޖީ އަޅ ބެލުމުްނުުދަދުތަކ ތެރޭގައި
ުކަށަވަރުކުރެވޭކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ު

ުޑީސަލްުގެއްލުންުހ ސްުރުފިޔ ގ127ުުެުތެރެއިންުުއެޅުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތަކަށްުކްރޭންުއ ރްޓީޖީު)ހ(ު

ު ުހ ބަރުގައި ުކޮމ ޝަލް ުއޮޕަރޭޓްުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭ ުއަންނައިން ުތަކުކްރޭންުއ ރްޓީޖީުކުރަމުން ުޓޭުފިުއލްގެ ުކެޕޭސިޓީއަކީުންކްގެ
ުކަމަށްވ1973.70ުީުއުޅަނދަކަށް ލީޓަރުގ2,525ުުެނަމަވެސް،ުބައެއްުފަަހރުުއެއިންުކޮންމެުއުޅަނދަކަށްުއެއްފަހަރ ުުލީޓަރު

ުރެކޯޑްކޮށްފައި ުލިޔެކިއުންތަކުގައި ުގުޅުންުހރި ުއެޅުމ  ުތެޔޮ ުއުޅަނދުތަކަށް ުއެ ުއަޅ ފައިވ ކަމަށް ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުޑީސަލް ވ ކަން
ުކްރޭންުއ ރްޓީޖީ ުއިތުރަށް ުކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ުުވަނ2018ުުަތަކުގެ ުފެށިގެން 2020ުުއަހަރުން ުއަހަރުގެ އެކިުުލަށްނިޔަަވނަ

ު ުކޮށްފައިވެއެވެ.11,775ުފަހަރުމަތިން ުރެކޯޑް ުއަޅ ފައިވ ކަމަށް ުޑީސަލް ުުީލޓަރު ުމުއްދަތުގައި ުޑީސަުއެލްއެމް.ޕީ.އެ ލްުއިން
ު.ރުފިޔ ގެުޑީސަލްއެވ127,616ުެއެއީުޖުމުލަުު،ގަނެފައިވ ުރޭޓްތަކަށްުބަލ އިރު

ުތެޔޮުއެޅުމަށްފަހުުއުަޅނދުތަކަށްުއެމްގެުބައުޒަރުތަުކންުޑައިރެކްޓްކޮށްުތެޔޮުއަޅ ު.އެސް.އުޅަނދުތަކުގެުތެރެިއންުއެފްއެމްޕީއެލްގެު
ުޒަރުގައިތެޔޮުހިފައިގެންުއަންނަުބައުމެއިންުޓޭންކަށްުއަޅ ގޮތަށްުހަމަަޖއްސ ފައިވީުނަމަވެސް،ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެބ ކީުހުންނަުތެޔޮު

އެުދުވަހުުހަމައެކަނިުޓޭންކަށްުއެޅިކަމަށްުރެކޯޑްުކުރ ުޢަދަދަކީުމެއިންުުތެޔޮުޓޭންކަްށުއަޅަމުންުނުދ ކަމ އިހުންނަުހުރިހ ުބ ކީު
ު،ކަމަށްވ ތީުޢަދަދުުތެޔޮުއެޅުމަށްފަހުުހިސ ބުތަކުންުބ ކީވު ުތަަކށްޓަގުުބޯޓުތަަކށ އިުއ ރްޓީޖީު،ެތލުގެުތެރެިއން)އޯޑަރުކުރިު(ގެންނަު
ުތެލުގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްުކުރެވޭުގެުޓޭންކްތަަކށްުއަޅ ފައިވ އެުއުޅަނދުތަކުުއިތުރަށްކްުކެޭޕސިޓީއަށްވުރެުތަކުގެުޓޭންކްރޭންުއ ރްޓީޖީ
ުތެޔޮ،ޢަދަދު ުހުންނ ނެކަްނުުތެޔޮުގެ ުުނކުންނައިރުވެސް ުސަރަޙައްދުން ުހ ބަރު ުކޮމ ޝަލް ުމ ލޭ ުބައުޒަރު ުއަންނަ ހިފައިގެްނ

http://www.audit.gov.mv/
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ުއެ ުއަދި ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުފުރުޞަފިުއެމް.ޕީ.އެލްތެޔޮ ުސަޕްލައިކުރުމުގެ ުފަރ ތަކަށް ުއެހެން ުއޮންނ ނެކަންވެސްުޔަވައި ތު
ތަކުގެުޓޭންކްތަުކގެުކެޕޭސިޓީއަށްވުރެުއިތުރަށްުއ ރްޓީޖީތަކަށްުއަޅ ފައިވ ުތެލުގެުކްރޭންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެހެންކަމުން،ުއ ރްޓީޖީ
ު ުޢަދަދަކީ ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުުއެމް.ޕީ.އެލްގޮތުގައި ުނުލިބި ުމިއަށް ުތެރެއިން ތެޔޮކަންުުގޮސްފައިވ ުގެއްލިގެންުޙިޔ ނ ތުގެ

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަުއަހަރުގ2021ުުެންު)ށ(ުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތަކަށްުއެޅުމަށްުދޫކުރިުޑީސަލްގެުތެރެއިންުގިނަުޢަދަދެއްގެުޑީސަލްުގެއްލިފައިވ ކަު
އޭގެުކުރީގެުތިންުއަހަރުގެުރެކޯޑްު އަޅ ބެލުމުންުކަށަވަުރެކޯޑްތަކު  ުރުކުރެވުންުތަކު 

ު ުގެއްލިފައިވ ކަން ުޑީސަލް ުޢަދަދެއްގެ ުގިނަ ުތެރެއިން ުޑީސަލްގެ ުދޫކުރި ުއެޅުމަށް ުކްރޭންތަކަށް ުއަހަރުގ2021ުުެއ ރްޓީޖީ ވަނަ
އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވ ުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުުމެދުވެރިޮކށްުރ ތެރޭގައިުޓަގުުބޯުޓތަކަށްުދޫކޮށްަފއިވ ުޑީސަލްުއ އިުއެުއަހަރުގެު

ފައިވ ުޑީސަލްުދޫކޮށްއ ރްޓީޖީުކްރޭންތަކަށްުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައ2020ުުިއަދ2019ުުި، 2018ކޮންޓެއިނަރތަކުގެުޢަދަދ އިު
ުސްުކަށަވަރުކުރެވެއެވެ.ުމިުޅ ބެލުމުންވެުޢަދަދުތައްުއަުތެރޭގައިުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވ ުކޮންޓެއިަނރތަކުގެއ އިުއެުއަހަރުތަކުގެު

އިވ ުޢަދަދަކީުއެކަށީގެންވު ތިންުއަހަރުގެުތެރޭގައިުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތަކަށްުއެޅުމަށްުދޫކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފަ
ު ުެބލުމަށް 2021ުުޢަދަދެއްތޯ ުއަޅ ކިޔ ަފއިވަނީ ުހިސ ބުތަކ  ުއަހަރުގެ ުކުރ2021ުީވަަނ ުއޭގެ ުއަހަރަކީ ުވަަނ ހަރުތަކުގައިުއަގެ

ުފިޔަވަޅުތަކެއް ުއިތުރު ުކުރުމަށް ުހަރުދަނ  ުކޮންޓްރޯލްސްތައް ުޢަމަލުކުރަމުންގޮސްފައިވ  ުޑީސަލްުޑީސަލްގަތުމުގައި ުއަޅައިގެން
ު ުއަދި ުއަހަރަކަށްވ ތީއެވެ. ުގޮސްފައިވ  ުމ ގަންނަމުން ުތެރޭގައި ުއަހަރުތަކުގެ ުއެކި ުހެދުމުގައި ުހިސ ބު ުހ ބަރުުމި ުކޮމ ޝަލް ލޭ

ުކޮމ ޝަލްމެދު ުމ ޭލ ުރިޢ ޔަތްކޮށްފައިވ ނީ ުޢަަދދަށް ުކޮންޓެއިނަރތަކުގެ ުއެތެރެކޮށްފައިވ  ުރ އްޖެ ުހ ބަރުގައިުވެރިކޮށް
ކުރެވޭނެުއެންމެުރަނގަޅުުއެކިއަހަރުތަކުގައިުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެުކުޑަބޮޑުމިންުއަންދ ޒ ކުރުމުގައިުބޭުނން

 މަށްވ ތީއެވެ.އެއްުއިންޑިކޭޓަރއަކީުއެއީުކަ

4ުުތ ވަލުު :ު ުކްރޭންުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައި ުއ ރްޓީޖީ ުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށް ުއަތަކަށް ުޑީސަލްގެ ުކޮމ ޝަލްުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުމ ލޭ ދަދ އި
ކޮންޓެއިނަު ުރތަކުގެުއަދަދުތަކ ގުޅޭުހ ބަރުުމެދުވެރިކޮށްުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވު 

 ތަފްޞީލްު 2018 2019 2020 2021
ޑީސަލްއ ރްޓީޖީުކްރޭން 191,721 294,060 231,870 121,136 ު(ުުން)ލީޓަރުުުތަކަށްުދޫކޮށްފައިވު 

 91% 143% 58% 
އަޅ ބަލ އިރުުއިތުރަށްުޑީސަލ2021ުުް ވަނަުއަހަރު 

އިންސައްތަު  ދޫކޮށްފައިވު 
ކޮންޓެއިނަރގެުއަދަދުު)ޓީ.އީ.ޔޫ( 63,050 62,719 43,151 49,507  އެތެރެކޮށްފައިވު 

 -13% 27% 27% 
އެތެރެކ2021ުުު އަޅ ބަލ އިރުުކޮންޓެއިނު  ރިުވަނަުއަހަރު 

 އަދަދުުއިތުރުވި/ދައްވިުއިންސައްތަު

ހިސ ުބތަމަތީ ތ ވަލުގައިވު  މ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުުމެދުވެރިކޮށްުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވ ުުަވނަުއަހަރ2020ުުަކށްުބަލ އިރުުގައިވު 
ުޢަދަދ އި ުއަހަރ2021ުުުުކޮންޓެއިނަރތަކުގެ ުރ އްވަނަ ުކޮންޓެއިނަރތަކުގެ ުއެތެރެކޮށްފައިވ  ުބަލ އިރުޖެ ވަަނ2020ުުުޢަަދދަށް

ކޮންޓެއިނަރތަކުގެުއަހަރުގެު އަހަރުގެު ވީުނަމަވެސްުއެުދަށްވެފައިއ ގުޅިގެން(19ުު-)ކޮވިޑްު%13ުޢަދަދުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްފައިވު 
ުއ ރްޓީޖީ ުކުރުމަށްކްރޭންުތެރޭގައި ުއޮޕަރޭޓް ުުތައް ުޢަދަދު ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުތެލުގެ ުއަހަރ 2021ުުދޫކޮށްފައިވ  ވަނަ

މިުޢަދަދުތަކުންުފ ހަގަކުރެވެނީުއިތުރުކަންުު%91އަޅ ބަލ އިރުު އަޅ ބަލ އިރ2021ުުުފ ހަގަކުރެވެއެވެު. ވަނ2020ުުަވަނަުއަހަރު 
ު ުއޮޕަރޭޝަންތައް ުު%13އަހަރުގެ ުނަމަވެސް ުއަހަރުގ2020ުެކުޑަވެފައިވީ ުުވަނަ ުކްރޭންތަކަށްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވ ުުއ ރްީޓޖީ

ު ުއަހަރު ުއެ ުބަދަުލގައި ުއޭގެ ުކުޑަނުވެ ުޢަދަދު ުރެކޯޑްކޮށްފައިވ  ުގޮތުގައި ުކްރޭންޑީސަލްގެ ުެތލުގެުއ ރްޓީޖީ ުދޫކޮށްފައިވ  ތަކަށް
ޢަދަދުު އަޅ ބަލ އިރ2021ުުުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވު  2020ުމެވެ.ުއެހެންކަމުންުއިތުރުވެގެންުގޮސްފައިވ ކަުު%91ވަނަުއަހަރު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުކުރުމަށްުވަނަ ުއޮޕަރޭޓް ުކްރޭންތައް ުުއ ރްޓީޖީ ުއަދި ުކްރޭންތަކަށްބޭނުންނުކުރ  ުުއ ރްޓީޖީ އަދިުއަޅ ފައިނުވ 
ުކްރޭންތައް ުުއ ރްޓީޖީ ުގަނެ ުޑީސަލް ުވަރަށް ުބޭނުންވެސްނުވ  ުކުރުމަށް ުކްރޭންތައްއޮޕަރޭޓް ުކުރުމަށްުުއ ރްޓީޖީ އޮޕަރޭޓް

ުށްފައިވ ކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ކަންުކަށަވަރުކުރެވެއެވެ.ދޫކޮ

ފައިވަނީުއެއިންުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުއޮޕަރޭޝަންތައްުއިތުރުވ2019ުެއަދ2018ުުިވަނަުއަހަރަށްވުރ2021ުުެމީގެުއިތުރަށްު
ކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވު ުކަމަށްވީުނަމަވެސްުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތައްުއޮޕަރޭޓްު%27ކޮންމެުއަހަރަކުވެސްުއެވްރެޖްކޮށްުގ ތްގަނޑަކަށްު

ޢަދަދުު އަޅ ަބލ އިރ2021ުުުތެލުގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވު  ވަނަުއަހަުރ2019ުުއަދިުު%58ވަނަުއަހަރ2018ުުުވަނަުއަހަރު 
143%ުު ުއޮޕަރޭޝަންތައް ުހ ބަރުެގ ުކޮމ ޝަލް ުމ ލޭ ުފ ހަގަކުރެެވއެވެ. ުމިނ2021ުްއިތުރުކަން ުހުރި ުއަހަރު ުވަރ އިުވަނަ

ޖީުކްރޭންތަކަށްުވަނަުއަހަރުުހުރިުމިންވަރަްށުބަލ އިރު،ުއެުދެުައހަރުގެުތެޭރގައިުއ ރްޓ2019ުީއަދ2018ުުިއޮޕަރޭޝަންތައްު
ކަށީގެންވ ުވަރަށްވުރެުއެދޫކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުގޮތުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޢަދަދަކީ،ުއެުެދުއަހަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތައްުހުރިުމިން

ުއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްުއްުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިވެސްުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތ2019ުައަދ2018ުުިވަރަށްވުރެުއިތުރުުޢަދަދެއްކަމަށްވުމުންު
އަ އަދިުއ ރްޓީޖީުކްރޭްނތަކަށްުއަޅ ފައިނުވު  ވަރަށްުޑީސަލްުކުރުމަށްުބޭނުދިުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތައްުއޮޕަރޭޓްބޭނުންނުކުރު  ްނވެސްނުވު 

ުއެވެ.ުއ ރްޓީޖީުކްރޭންތައްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ކަންުކަށަވަރުކުރެވެގަނެ

ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެު  ުއެޅުމަށް ުބޯޓުތަކަށް ުުއެފް.އެސް.އެމްުޓަގު ުފޮނުވި ުސަރަޙައްދަށް ުޖެޓީ ުހުޅުމ ލޭ ލީޓަރ799,900ުުުއިން
 ޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއަޅ ފައިނުވުންުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުލް(ުމިލިއަންުރުފިޔ ގެުޑީސ7.25ުަ ޑީސަލްު)

ރޭޓަރުތަކަށްުބޭނުންވ ުއިންުހިންގ ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގައިުބޭނުންކުރ ުއުޅަނދުތަކ އިުޖަނަުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު
ގެުތެޔޮުއެފް.އެސް.އެމްުގުިޅގެންއަށްުފޮނުވ ުއޯޑަރުތަކ ުުއެފް.އެސް.އެމްއިންުުއެމް.ޕީ.އެލްޑީސަލްުސަޕްލައިކޮށްުދިނުމަށްުއެދިު

ުއެމް.ޕީ.އެލްުރުގައިުހުންނަންތިޒ މްުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބައިުދޫކުރެވޭނެޓަގުުބޯޓުތަކަށްުޑީސަލްުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުބައުޒަރުތަކުންުސީދު 
މިުއިންތިޒ މްގެުދަށުންުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު ޓަގުުބޯޓުތަަކށްުުއިންުުއެމް.ޕީ.އެލްސައިޓްގައިުހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެު. ބޭނުންކުރު 

ުުބ އްވައިގެންނެެވ.ުރުއުޒަބަގެުއެފް.އެސް.އެމްޓަގުުޝެޑްގައިުުސައިޓުގައިުހުންނަުއެމް.ޕީ.އެލްމަސައްކަތްުކުރަނީުުދޫކުރުމުގެޑީސަލްު

ު ުުއެފް.އެސް.އެމްނަމަވެސް، ުުއެމް.ޕީ.އެލްުއިން ުނޯޓްތަކުން ުޑެލިވަރީ ުބައެއް ުފޮނުވ ފައިވ  ުބޯޓުތަކަށްުުލްގެއެމް.ޕީ.އެއަށް ޓަގު
ު ުދޫކޮށްފައިވ ކަން ުތެޔޮ ުސަރަޙައްދުން ުޖެޓީ ުއަދިހުޅުމ ލޭ ުބޯޓުތަުފ ހަގަކުރެވުމ އި ުޓަގު ުސަރަޙައްދުން ުއެޅުމަކީުއެ ުތެޔޮ ކަށް

ލްއ ުޑީސަުދޫކޮށްފައިވ ށްުހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަޙައްދުންުޓަގުުބޯުޓތަކަު،ވ ތީކަށްުނުއިންުހަމަޖައްސ ފައިވ ުއިންތިޒ މަުއެމް.ޕީ.އެލް
ުފ ހަގަކުރެވިަފއި ުމަޢުލޫމ ތުތަކުން ުހޯދި ުއިތުރަށް ުލިޔެކިއުންތަކ އި ުނޯޓްތަކ ގުޅޭ ުޑެލިވަރީ ޓަގުުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ،ވަނީގުޅުންހުރި

އިނ2020ުުްޖަނަވަރ1ުުީުގޮތުން،އެުުއަޅ ފައިނުވ ކަމެވެ.ުތެޔޮުހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަހައްދަށްުދަތުރުކޮށް)ތެޔޮުއެޅުމަށް(ުުބޯޓުތައް
ުސަޕްލައިކޮށްފައިވު ގެުބައުޒަރުތަކުންއެފް.އެސް.އެމްގެުނިޔަލަށްުހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަހައްދަށ2020ުުްއޮކްޓޫބަރ30ުުުފެށިގެންު

ު 7,247,081ތަލީޓަރުުނުވ799,900ުަޑީސަލްގެުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކ އިުއެުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކ ގުޅޭުއިންވޮއިސްތަކުގައިުހިމެނޭު
ގެުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިުމްއެފް.އެސް.އެުއަދިުުންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއަޅ ފައިނުވ ކަުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ރުފިޔ ގެުޑީސަލް

ގެުޓަގުުއެމް.ޕީ.އެލްތެޔޮުުއެުގެުމުވައްޒަފަކުުސޮއިުކޮށްފައިވީުނަމަވެސްއެމް.ޕީ.އެލްގެުފަރ ތުންުތެލ ުހަވ ލުވިކަމަށްުއެމް.ޕީ.އެލް
ުވެ.ލިބިފައިުނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވެއެއަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްޓުތަކަށްުއަޅ ފައިނުވ ކަމ އިުއަިދުއެުތެޔޮުބޯ
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ޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއެޅުމަށްުހުުއެމް.ޕީ.އެލްުއިންމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތަކުގައިު ޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަޙައްދަށްުބޭނުންކުރު 
ޑީސަލްުގެުބައުޒަރުތަކުންއެފް.އެސް.އެމް ުުނވ ކަމަށްުބެލެވޭުސަބަބުތަކަކީ:ޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއަޅ ފައިުއެމް.ޕީ.އެލްގެުސަޕްލައިކޮށްފައިވު 

1) ު ުސަރަޙައްދުން ުޖެޓީ ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެހުޅުމ ލޭ ުބޯޓުތަަކށް ުޑެލިވަުޫދކޮށްފައިވ ޓަގު ުގޮތުގައި ުނޯޓްތަކުގައިުޑީސަލްގެ ރީ
މެރިންުުއެމް.ޕީ.އެލްގެމަށްުތެލުގެުޢަދަުދތައްުރެކޯޑްކުރުުދޫކޮށްފަިއވ ރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޑީސަލްގެުޢަދަދުތައް،ުޓަގުުބޯޓުތަަކށްު

 ؛ ތަުކގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިނުވުންޔުނިޓުންުބަލަހަްއޓ ުލޮގްުފޮތް

ު

ު

ު

1ުު،ވީރްުޓަގުުބޯަޓށްޓަގުުބޯޓުތަކުގެުތެރެއިންުއިންުބޭނުންކުރ ުުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގެުއޮޕަޭރޝަންތަކުގައިު (2
ުފެށިގ2020ުެޖަނަވަރީު ުއިން ުޑެލިވަރީުުލީޓަރ195,000ުުގެުނިޔަލަށ2020ުުްއޮކްޓޫބަރ30ުުުން ުައޅ ފައިވ ކަމުގެ ތެޔޮ
ު ުުއެފް.އެސް.އެމްނޯޓް ުފޮނުވ ފައިވ އިރުުުެއމް.ޕީ.އެލްއިން ުއެު،އަށް ުމުއްދަތުގައި ުއޮޕަރޭޝަނުގަިއުުޓަގުުުއެ ބޯޓު

15ުެގުނިޔަލަށްުޖުމުަލ2020ުުުޖލައ22ުުިޖުލައިނ11ުުްއަިދ2020ުުއެޕްރީލ8ުުްއެޕްރީލްުިއނ6ުުްބޭނުންކޮްށފައިވަނީު
ުނަމަވެސްދުވަހު ުފިޔަވައިުު،ކަމަށްވީ ުފެށިގެނ2020ުުްޖަނަވަރ1ުުީއެުމުއްދަތު ގެުތެރޭގައ2020ުުިއޮކްޓޫބަރ30ުުުއިން

 ފައިވުން؛އެުބޯޓަށްުއަޅ ފައިވ ކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްުތެޔޮުއަޅ ފައިނުވ ުތަކުގަިއުވީރުުޓަގުުބޯޓަށްހިމެނޭުއެހެނިހެންުދުވަސް

ު

ު

ު

ުުއެފް.އެސް.އެމް (3 ުފޮނުވ  ުތައްޔ ރުކޮށް ުނޯޓްއިން ުތަކުޑެލިވަރީ ުހަވ ލުވިކަމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްގެަގއި ުޑީސަލްއ  ފަރ ތުން
ުޖެީޓުދުަވހަކުވެސްުހުޅުމ ލެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޑިޕ ޓްމަންޓް(، )އެސިސްޓަންޓްުމެނޭޖަރުުމުވައްޒަފުުއެމް.ޕީ.އެލްގެސޮއިކޮށްފައިވު 
ުބޯޓުުއެމް.ޕީ.އެލްގެހަވ ލުވެ،ުުޑީސަލ ުސަރަޙައްދުން ުުޑީސަލްުތަކަށްޓަގު ނޯޓްތަކުގައިުުޑެލިވަރީު،ނުވ ނެކަމަށ އިދޫކޮށްފައި

އެމް.ޕީ.އެްލުޑެލިވަރީުނޯޓްުުގެުޑްރައިވަރުގެުބައުޒަރުއެފް.އެސް.އެމްއެުމުވަްއޒަފުުސޮއިކޮށްފައިވަނީުހަވ ލުވިކަމަށްުުޑީސަލ 
ފަރ ތުންުޑެލިވަރީުނޯޓްގައިުސޮއިކުރ ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުވައިޒަރުުއަންގ ފައިވ ތީކަމަށްގެނައުމުންުއޭގައިުސޮއިކުރުމަށްުސްޕަުއަށް

 ؛ންމިުއޮފީހަށްުމަޢުލޫމ ުތުދީފައިވުމުވައްޒަފުު

ު

ު

ު

ހެޑްުއޮފީސްުސަރަޙައްދުގައިުުގެއެމް.ޕީ.އެލްގުުބޯޓުތަކަށްުއަބަދުވެސްުޑީސަލްުއަޅަނީުމ ލޭގައިުޤ އިމްކޮށްފައިވު ޓަުއެމް.ޕީ.އެލްގެ (4
 ؛އިންުމިުއޮފީހަށްުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވުންުއެމް.ޕީ.ެއލްހުންނަުޓަގުުޝެޑުންކަމަށްުޓަގުުބޯޓުތަކުގެުކެޕްޓަނުނ އިު

ލިޔެފައިވ ުގަޑިތަކުގައިުޓަގުުބޯޓުތަްއުުދޫކުރިކަމަށްޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިުޓަގުުބޯޓުަތކަށްުހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަޙައްދުންުތެޔޮު (5
ުދަތުުރު ުބޯޓުތަކުގެ ުޓަގު ުގޮސްފައިވ ކަން ުކުރަމުން ުއޮޕަރޭޓް ުސަރަޙައްދުތަކުގައި ުއެހެން ުފިޔަވައި ުސަރަޙައްދު ުޖެޓީ ހުޅުމ ލޭ

 ؛ރެވުންލޮގްތަކުންުފ ހަގަކު

ޑީސަްލގެުޢަދަދުަތއްޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިު:5ނޯޓްު ތ ރީްޚތަކ އިުއެުތ ރީޚްތަުކގައިުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުދޫކޮށްފައިވު  މެރިންުޔުނިޓުްނުުއެމް.ޕީ.އެލްގެު،ވު 
ުދޫުކރެ ުތ ީރޚްތަކުަގއި ުއެ ުތ ރީޚްތަކ އި ުދޫކުެރވުނު ުޑީސަލް ުބޯޓުތަކަށް ު)ޓަގު ުރެޯކޑްތަކ  ުފޮތްތަކުގެ ުލޮގް ުޢަަދދުތަކ (ުބަލަހައްޓ  ުޑީސަލްގެ ުވނު

 ދިމ ުނެވއެވެ.
 

ތެުލގެުގޮތުަގއިުއެުބޯޓުތަކަށްވީރްުޓަގުުބޯޓ އިުއަދިުއެހެންުޓަގުުބޯޓެއްުހިމެނޭުގޮތަށްުެއއްުޑެލިަވރީުނޯޓަކުންުއެކިުދުވަހުުު:6ނޯޓްު ުުޫދކޮށްފައިވު 
ު ުރެކޯޑްކޮށްަފއިވ  ުނޯޓްތަުކަގއި ުވަުުޑީސަލްލީޓަރ218,900ުުޑެލިވަރީ ުަޢދަދު ުައޅ ަފއިވ  ުބޯޓަށް ުަޓގު ުވީރް ުެތރެއިން ުގެ ުއެނގެން ނެުތމުްނުކިން

 ަތއްުހިމަނ ަފއިުނވ ެނއެވެ.ޢަދަދުހިސ ބުކުުރމުަގއިުއެުު(195,000)ޢަަދދުުު)ދެވަނަުަނންަބރުަގިއވ (ުމަތީަގިއވ 
 

ު 7ުނޯޓް ުޑީސަލ ުއެމް.ޕީ.އެލްގެ: ުުފަރ ތުން ުުމވަްއޒަފުހަވ ލުވިަކމަށް ުުކުރަމުްނދިޔަުަމސައްކަތްތަުކގެުސޮއިކޮށްަފިއވ  ުއެމް.ޕީ.އެްލގެުތެރޭގައި
ުތެޔޮުދޫކުރަްނޖެހޭު ުފަރ ތުން ުޑިޕ ޓްމަންްޓގެ ުޕްރޮކިުއމަންޓް ުައދި ުތެޔޮުލިބިަގތުމ އި ުބޭނުްނވ  ވެހިކަލްތަކަށ އި،ުު.ޕީ.އެލްގެެއމްއޮޕަރޭަޝންތަކަށް

 ޓޭންކްތަކަށ އި،ުޯދނިުއަދިުަޓގުުބޯޓުތަަކށްުތެޔޮުދޫކުރުުމގެުަމސައްކަތްުހިެމނެެއވެ.
 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުކެޕްޓަނުން (6 ުބޯޓުތަކުގެ ުުމަުއލޫމ ތުުޓަގު ުއަޅަދީފައިވ ގޮތުން ުބޯޓުތަަކށް ުޓަގު ުގިނަވެގެން ުއެއްފަހަރ  ލީޓަރ4,000ުުނީ
ުޖެޓީު،އިރުވ ުކަމަށްޑީސަލް ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުުސަރަޙައްދުންުހުޅުމ ލޭ ުބޯޓުތަކަށް ުޓަގު ުޑީސަލްުުޓަރުލ10,000ުީއެކިއެކި

 ؛ޑެލިވަރީުނޯޓުތަކުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިވުންުއެއްފަހަރ ުއަޅައިދީފައިވ ކަމަށް

7) ު ުއިތުރަށް ުކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ުބޯުޓތަކުގެ ުުޑީސަލްޓަގު ުދެއްކުންއަޅ ފައިވ ކަމަށް ުނޯޓްތަުކން ުުއެ)؛ ޑެލިވަރީ 10,000ުގޮތުން
ޑެލިވަރީުމަށްުއިވ ކައަޅައިދީފަުޑީސަލްލީޓަރ12,000ުުުއެއްފަހަރ ުތަކުގެުޓޭންްކތަކަށްުޓަގުުބޯޓުލީޓަރުގެުކެޕޭސިޓީުހުންނަު

 (ނޯޓްތަކުންުދެއްކުންު

މަޢުލޫމ ތަށްުބަލ އިރު،ުުވ މަތީގައި އިންުބޭނުންކުރު ު.ޕީ.އެލްއެމްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތަކުގައިުނަންބަރުތަކުގައިވު 
ސްުސަރަހައްދުންކަމ އިުއެުހެޑްުޮއފީުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭގައިުޤ ިއމްކޮށްފައިވ ުުދޫކުރަނީޓަގުުބޯުޓތަކަށްުބޭނުންވ ުތެޔޮުައބަދުވެސްު

ޑީސަލްުއެޅުމަށްުހުޅުމ  މުކޮށްުއެކިުފަހަރުމަތިންުތަކަށްުއ އްޓުއި،ުޓަގުުބޯުލޭުޖެޓީުސަރަހައްދަށްުނުދ ކަމ އުޅަނދުތަކަށްުބޭުނންވު 
ވ ކަމ އިުއަދިުޓަގުުބޯޓުގެުުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިުރެކޯޑްކޮށްފައިޑީސަލްުއަޅ ުމިންވަރަށްުވުރެންުއިތުރަށްުޑީސަލްުއަޅ ފައިވ ކަން

ލޭގެުޖެޓީުސަރަހައްދުންުހުޅުމ ު،އެނގެންުއޮތުުމންުކަންޑީސަލްުއަޅ ަފއިވ އެކިފަހަރުުމަތީންުފިއުލްުކެޕޭސިޓީއަށްުވުރެުއިތުރަްށު
ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުގޮތުގައި ުޑީސަލްގެ ުއަޅ ފައިވ  ުބޯޓުތަކަށް ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ުމްއެފް.އެސް.އެޓަގު ުނޯޓްތަކުގައިވ ުުއިން ޑެލިވަރީ

ުިލބިފައިނުވ ކަންވެސްުއަށްުއެމް.ޕީ.އެލްޑީސަލްުއެުއުޅަނދުތަކަށްުއަޅ ަފއިނުވ ކަމ އިުއަދިުއެުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިވ ުޑީސަލްު
ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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ު(ުދެވަނަުބައ2ުި)

ުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަންުުގޮތުންުގުޅޭުުޕްރޮސެސްއ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްު

ޑީސަލްުގަނެުއެމް.ޕީ.އެލްގެ މިުބައިގައިުހިމަނ ލ ފައިވ ނީ ގައިުބޭނުންކުރުމަށްުޑީސަލްުއޮޕަރޭޝަންތަކުު،އޮޕަރޭޝަންތަކަށްުބޭނުްނވު 
ުމެވެ.ުތަކ ގުޅޭުގޮުތންުފ ހަގަކުރެވޭުކަންކައިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްޤ އިމްކޮށްފައިވ ުދޫކުރުމުގައިު

ުހަރުދަނ ކުރުމުންުތެޔޮުގަތުމުގައިުޢަމަލުކުރަމުންުގޮސްފައިވ ުގޮތްު 2.1 ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލް އޮޕަރޭޝަންތައްުުރިވިއުކޮށް
 އިންުގަންނަުތެލުގެުޢަދަދުުދަށްވެފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުންުުއެމް.ޕީ.އެލްުހިންގުމަށްު

ު ުހ ބަރުގައި ުކޮމ ޝަލް ުހިންގ ުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭ ުުއިން ުގެންދިއުމަށް ުކުރިޔަށް ުގަނެފައިވ 2020ުުއޮޕަރޭޝަްނތައް ުއަހަރު ވަނަ
ޑީސަލްގެުޢަދަދ2021ުަޑީސަލްގެުޢަދަދ އިު ޑީސަލްގެުޢަދަދ2020ުުުބަލ އިރުުުށްވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވު  ވަނަުއަހަރުުގަނެފައިވު 

ޑީސަލްގެުޢަދައަހަރުުވަނ2021ުަ މިުދެުއަހަރުުކުންފުނީގެުނަމަވެސް،ުުރެވެއެވެ.ފ ހަގަކުުކަންއިތުރުު%59ުދަށްވުރެުގަނެފައިވު 
ު ުބަލ އިރު ުބޮޑުމިނަށް ުކުޑަ 2020ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެ

ގެުވަނަުއަހަރ2021ުުވަނަުއަހަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތައްު
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުުވެސްއޮޕަރޭޝަންތަކަށްވުރެުކުޑަކަން

ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުހިންގުމަށް 2021ުއޮޕަރޭޝަންތައް
ުގަނެފަ ުއަހަރު ުކުރީުވަނަ ުއޭގެ ުޢަދަދު ުޑީސަލްގެ އިވ 

އަހަރުުގަނެފައިވ ުޑީސަލްގެުޢަދަދަށްވުރެުދަށްވެފައިވ ު
ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެު ުކުންފުނީގެ ުސަބަބަކީ، މައިގަނޑު
ބޭނުމަށްުގަންނަުޑީސަލްގެުބޭުނންުނ ޖ އިޒުުގޮތުގައިު
ުމެނޭޖްމަންޓްގެު ުކުންުފީނގެ ބޭނުންކުރަމުންދ ކަން

ުކުންފު ުއައުމުން ުބަދަލުގެނެސްުންަޏށްސަމ ލުކަމަށް ުއުސޫލުތަކަށް ުއައި ުގަތުމުގަިއުަޢމަލުކުރަމުން ުތެޔޮ ަވނ2020ުުަުބޭުނންވ 
ުއެޅުމުން ުފިޔަވަޅުތަކެއް ުއިތުރު ުކުރުމަށް ުހަރުަދނ  ުކޮންޓްރޯލް ުއިންޓަރނަލް ުފެށިގެން ުފަހުކޮޅުން ކުންފުނީގެު، އަހަރުގެ

ވަރަްށވުރެުއިތުރަށްު ތެޔޮުގަތުންުހުްއޓުމަކަށްުގެެނވުމުންކަންގަންނަމުުއޮޕަރޭޝަންތަކަށްުބޭުނންވު  ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުންުގޮސްަފއިވު 
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ުއެމްު:8ުނޯޓްު ުހ ބަރުގައި ުކޮމ ޝަލް ުމ ލޭ ުބޭނުމަށް ުއޮބްޒަވޭޝަންގެ ުއޮޕަރޭޝަން.ޕީ.މަތީގައިވ  ުހިންގ  ުއިން ުއިތުރުވެފައިވު އެލް ތައް
 ފައިވ ުމުދަލަށެވެ.ުުމިންވަރުުބެލުމުގައިުރިޢ ޔަތްކޮށްފައިވ ނީުހަމައެކަނިުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުުމެދުވެރިކޮށްުރ އްޖެުއެތެރެކޮށްު
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ވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުގަންނަުތެޔޮުއުޅަނދުތަކަށްުއެޅުމަށ އިުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްު 2.2 ދޫކުރަމުންުއަށްުބޭނުންވު 
ުުގެންދ ކަންު ުފޮނުވ  ުޔުނިޓުތަކުން ުހޯދުމަށް ުތެޔޮ ުގޮތުން ުފޯމުތައްުުފޯމުތަކުންުުއެސްޓްުރިކްުދެއްކުމުގެ ުމަޢުލޫމ ތުުުކޮޕީ ހަދައި

 ހަގަކުރެވުންުކުރަމުންުގޮސްފައިވ ކަންުފ ުފޯޖްު

ހުރިހ ުތެލެްއުގަންނަުުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށ އިުއުޅަނދުތައްުދުއްުވމަށްުއެމް.ޕީ.އެލްގެުބޭނުްނކުރ މ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު
ުބޭނުންުކރަމުންުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުުބޭނުމަށް ުޭބނުންވ ުު،ގޮތުންުދެއްކުމުގެގެންދ ކަން ުޔުނިޓްތަކަށް ުއެކިއެކި ުކުންފުނީގެ ުޑީސަލްއެ

ުއަދިުތ ރީޚްުުކޮށްފޯޖްުއްުހަދައިުސޮއިކެރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުންުކޮޕީުފޯމުތަުޕްރޮކިއުމަންޓްުސްޓޯރަށްުޔުނިޓްތަކުންުފޮނުވު ހޯދުމަށް
ުސައްޙަނޫންުބަދަލުކުރުމަށްފަުހ، ުދެންނެވި ުުމި ުހުންނަފޯމުތަރިކްއެސްޓް ުމަޢުުކުގައި އެކައުންޓިންގުުއެމް.ޕީ.އެލްގެލޫމ ތު

ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު ުގޮސްފައިވ ކަން ުރެކޯޑުކުރަމުން ުުއެމް.ޕީ.އެލްސިސްޓަމުގައި ުުއޅަނދުތަކ އިއިން ުތެޔޮ ޖަނަރޭޓަރުތަްއުުގަންނަ
ުހިންގުމަށްުދޫކުރުމަށްުފަހުުޔުނިޓުތަކުންުފޮނުވ ުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުގައިުއެުފޯމުތަކ ުގުޅިގެންުދޫކުރެވޭުތެލުގެުޢަދަދުުހިމަނ ު
ގޮތަށްުހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ.ުމިުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިވ ުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކަށްުަބލ އިރުުޔުނިޓުތަކުްނުތެޔޮުހޯދުމަށްުޕްރޮކިއުމަންޓްު

2018ުކޮްށުސޮއިުފޯޖްކޮށްގެންުލުސްޓޯރަށްުފޮނުވ ފައިވ ުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުންުކޮޕީުފޯުމުހެދުމަްށފަހުުބައެއްުމަޢުލޫމ ތުުަބދަ
މިލިއަނ1.40ުުްމިލިއަންުރުފިޔ ގެުތެޔޮު)13.42ުވަނަުއަހަރުގެުނޮވެންބަރުުމަހުގެުނިޔަލަށ2020ުުްންުފެށިގެންުވަނަުއަހަރު

ު.ލީޓަރުގެުތެޔޮ(ުހިމެނޭުކޮޕީުފޯމުތައްުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ

ު

ުކ ގުޅޭުމަޢުލޫމ ތުުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަުުފައިވ ކަމަށްުބެލެވޭފޯޖްކޮށްުއޮޑިޓަށްުލިބުނުުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންު:5ުުތ ވަލުު

ުއަހަރުު
ުކަމަށްުބެލެވޭުފޯޖްުކުރިު

ުފޯމުތަކުގެުޢަދަދުު

ުކަމަށްުބެލެވޭުފޯޖްުކުރިު
ފޯމުތަކުގައިުހިމެނޭުޑީސަލްގެު

ުޢަދަދުު)ލީޓަރުން(
ުއަގުު)ރުފިޔ އިން(

2018ު34ު62,407ު672,123ު
2019ު174ު334,248ު3,673,386ު
2020ު518ު1,005,038ު9,075,493ު
ު726ު1,401,693ު13,421,002ު

ކިއެކިުޔުނިޓުތަކުންުފޮނުވު އެުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުޑީސަލްުހޯދުމަށްުުމަށ އިުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްޓަކައިއުޅަނދުތައްުއޮޕަރޭޓްުކުރު
ވަރަށްވުރެ(ުުއްކަމަށްުބެލެެވނީ،ފޯމުތަކެއްުތައްޔ ރުކުރުމުގެުބޭނުމެކޮޕީުފޯމްތައްުބޭނުންކޮށްެގންުުރިކްއެސްޓް ކުންފުްނޏަށްު)ބޭނުންވު 

ުގަންނަމުންއިތު ުބޭނުންޮކށްފައިރަށް ުހިންގުމަށް ުޖަނަރޭޓަރުތައް ުއުޅަނދުތަކަށ އި ުޑީސަލް ުދ  ުދެއްކުމ އި،ުއިތުރަށް ޑީސަލްުވ ކަން
ުުމަގުފަހިގަތުމަށް ުކުރުމެވެ. ުޑީސަލް ުބޭނުންކޮށްގެން ުފޯމުތައް ުފޯޖްކޮށްފައިވ  ުގޮތެއްގައި ފައިވ ކަމަށްުދޫކޮށްމައިގަނޑު

 ޓުތަކަށެވެ.ޓަގުުބޯުއެމް.ޕީ.އެލްގެރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީުޖަނަރޭޓަރުތަކަށްުޑީސަލްުދޫކުރުމަށްުޤ އިމުކޮށްފައިވ ުޓޭންކްތަކަށ އިު

ު ުހޯދުމަށް ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެޑީސަލް ުއެކިއެކި ުފޮުނވ  ުޑީސަލްުުރިކްއެސްޓްޑިޕ ޓްމަންޓްތަކުން ުކުރިން ުފޯޖްކޮށްފައިވަނީ، ފޯމްތައް
ންޖެހޭުޑިޕ ޓްމަންޓްުއިންުދޫކޮށްފައިވ ުފޯމުގައިވ ،ުޑީސަލްުދޫކުރިުތ ރީޚ އި،ުދޫކުރިުފަރ ތުގެުނަމ އި،ުސޮއިުއަދިުޑީސަލްުލިބެ

ފަރ ތުުއ ުޑީސަލް މަށްފަހު،ުއެުފޯމުގެުކޮޕީއެއްުތަތްކުރުުގޮޅީގައިު"ހުސް"ުކަރުދ ސްކޮޅެއްުުޖެހޭގެުަނންޖަހައިުސޮއިކުރަންހަވ ލުވު 
ފަރ ތުގެުޮސއިކުރުމަށްފަހުުސޮއިކުރިުފަރ ތުގެުނަންުޖަހައިުއަދިުއ ންމުޮކށް ުހަދައިުއެުކޮޕީގައިުފަހުގެުތ ރީޚެއްުޖަހައިުތެޔޮުދޫކުރު 

މުވައްޒަފެއްގެުަނންޖަހައިުއެުމުވައްޒަފުގެުސޮއިުޯފޖްކޮށްގެންކަމުގައިުބެލެވެއެވެ.ުލްއ ންޓަކުންވެސްުީޑސަންމެުޑިޕ ޓްމަކޮ ުހަވ ލުވު 
ކޮޕީުފޯމުުތައްޔ ރުކޮށްުއޮރިޖިނަލްުރިކްއެސްޓ8ުުްގޮތުންުބައެއްުފަހަރުުއެއްުސީކްއެންސްުނަންބަރެއްގެުރިކްއެސްޓްުފޯމުންުއެު

މަސ8ުުްުއިތުރުން،ުންކޮށްގެންުއުޅަނދުތަކަށްުޑީސަލްުއަޅ ފައިވ ކަމަށްުރެކޯޑްކޮށްފައިވެއެވެ.ުމީގެފޯމުުބޭނ9ުުފޯމ އެކުުޖުމުލަު
ުތ ރީޚްގެު ުދޫކުރ  ުތެޔޮ ުއެުފޯމުތަކުގައި ުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު ުފޯމްަތއް ުފޯޖް ުބޭނުންކޮށްގެން ުކުރީގެުރިކްއެސްޓްުފޯމުތައް ދުވަސް

މިުއޮޑިޓަށްުލިިބފައިވ ުުދޫކޮށްފައިވ ކަމަށްވެސްުެރކޯޑްތަކުންުދައްކ ކަންުފ ހަގަކުރެެވއެވެު.ގޮތުގައިުފަހުގެުތ ރީޚެއްުޖެހުމަށްަފހުުތެޔޮ
ބައެއްުފޯޖުުފޯމުތަކ އިުއ ންމުކޮށްު ުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުއެއްުސީކްއެންސްުނަންބަރެއްުބޭނުްނކޮށްގެންުތައްޔ ރުކޮށްފައިވު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުމުވައްޒަފުންެގުތެރެއިން ުބަލައިގަންނަ ުރިޕޯޓްގެުުމުވައްޒަފެއްގެުތެޔޮ ުމި ުފޯމުތައް ުބައެއް ުކޮށްފައިވ  ުސޮއިތައް ުތަފ ތު ނަމުަގއި
 ގައިުހިމެނިފައިވ ނެއެވެ.2ުއަދ1ުުިއެނެކްސްު

އެުުޑީސަލްުއެޅުމަށްފަހުުޭޓންކްަތކަށްުދޫކުރ ޑީސަލްުއްުިހންގުމަށްުޖަނަރޭޓަުރތަުއްުއޮޕަރޭޓްުކުރުމަށ އިއުޅަނދުތަުއެމް.ޕީ.އެލްގެ
ފޮނުވ ުންޓްުޑިޕ ރޓްމަންޓަށްުއެދިުޕްރޮކިއުމަޑީސަލްުހޯދުމަށްުޑިޕ ޓްމަންޓްތަކުންުު،ނީފުރަތަމަުރެކޯޑްކުރަުޢަދަދުއެޅިުށްުޓޭންކްތަކަ

ުފޯމުތަކުގައެވެ. ުުރިކްއެސްޓް ުބޭނުންވެގެން ުޑީސަލް ުރިކޯޑުކުރ އިރު ުޑިޕ ރޓްމަންރިކްއެސްޓްމިގޮަތށް ުޑީސަލްުކުރި ުފަރ ތުން ޓުގެ
ު ުދޫކުރ  ުމުަވއްޒަފު ުހ ޒިރުވ  ުފަރ ތުން ުސްޓޯރުގެ ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުއަދި ުމުވަްއޒަފ އި ުހ ޒިރުވ  ފޯމުގައިުުއެސްޓްރިކްތަނަށް

ތެލުގެުުދޫކުރެވުނުރުތަކަށްުޖަނަރޭޓަުުށްުބިނ ކޮށްުއުޅަނދުތަަކށ އިުމައްޗަރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުގެއެުއެއަށްފަހުުސޮއިކުރަންޖެހެއެވެ.ު
ޓްކޮށްުބެލެހެއްޓުމުެގުޑޭއިންވެންޓްީރުއަޕްުއެުޝީޓްގައިުިހމެނޭުމަޢުލޫމ ތުތައްުުޝީެޓއްުތައްޔ ރުކޮށްުޢަދަދުތައްުހިމެނޭުޚުލ ޞ 

ު ުދޫުއެމް.ޕީ.އެލްގެގޮތުން ުތެޔޮ ު)ސްޮޓކުން ުނޯޓް" ުއިޝޫ ު"ިއންވެންޓްރީ ުހިމަނ  ުލިޔުން(ުއެކައުންިޓންގުސިސްޓަމުގައި ކުރ 
މިުޕްރޮސެސްގެުދަނީުކުރަމުންުއޯޑަރުުުއަށްޑީސަލްުފަރ ތްތަކުންުލައިކުރ ޑީސަލްުސަޕްމިގޮތުންުތައްޔ ރުކުރަމުންުގެންދެއެވެ.ު

 ކޯޑްތަކަށްުބެލުމަށްފަހުއެވެ.ރެުގުޅޭުއ ސަލްޑީއިންުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިުރެކޯޑުކުރެވޭުރެތެ

މަުު،ނަމަވެސް މަޢުލޫމ ތުތައްުހޯދަނީުރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކުގައިވު  މ ތުގެުމައްޗަށްުބިނ ކޮްށުޢުލޫއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމްުއަށްުވައްދު 
ުުއިއ ުކަމަށްވ ތީ ުުރިކްއެސްޓްއެ ުފޯޖްކޮށްފައިވ  ުތެރޭގައި ުުރިކްއެސްޓްފޯމުތަކުގެ ުއެމް.ޕީ.އެލްގެުު،މުންވުމަނ ފައިހިފޯމުތައްވެސް

ު ުހިންގުމަށް ުޖަނަރޭޓަރުތައް ުއުޅަނދުތަކަށ އި ުތެރޭުޑީސަލްބޭުނންވ  ުޚަރަދުގެ ުޖުމުލަ ުކޮށްފައިވ  ުގަތުމަށް އަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްގައި
ުކޮށް ުޑީސަލްއަށް ުހިމެނޭކަންނުލިބޭ ުަޚރަދުވެސް ުފޯޖްުފައިވ  ުފޯމުތައް ުރިކްއެސްޓް ުއަދި ުފޯމުތަކުގައިުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުއެ ކޮށް

ު ުގޮސްފައިވަނީ ުރެކޯޑްކުރަމުން ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައި ުމަޢުލޫމ ތު ުސައްޙަނޫން ުހުރިހު އިުއެމް.ޕީ.އެލްހުންނަ ުގަންނަ ން
ުއެމް.ޕީ.އެލްުރެއިންުބައެއްުއިންުގަންނަުޑީސަލްގެުތެުއެްމ.ޕީ.އެލްބޭނުމަށްުދޫކޮށްފައިވ ކަންުދެއްކުމަށ އިުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުލްޑީސަ

 ުފިޔަވައިުއެހެންުފަރ ތްތަކަށްުސަޕްލައިކުރުމުގެުބޭނުމުގައިކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ު ުޗ ޓް ުއަށްު:1ޕްރޮސެސް ުޕްރޮސެސްުއެމް.ޕީ.އެލް ުހޯދުމުގެ ުޑީސަލް ުުބޭނުންވ  ުުއެފް.އެސް.އެމްތެރެއިން ުފޮނުުުއެލްއެމް.ޕީ.އިން ވު އަށް
ުޑީސަލްގެުތެރެއިންުބައެއްުގެއްލިގެންދ ގޮތް.ު
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ު ުޗ ޓް ުމަޢުލޫމ ު:2ޕްރޮސެސް ުތެލުގެ ުދޫކުރެވޭ ުގުޅިގެން ުފޯމުތަކ އި ުރިކްއެސްޓް ުފޮނުވ  ުހޯދުމަށް ުތެޔޮ ުއެކައުންޓިންގުޔުނިޓްތަކުން ތު
ގޮތް.ފޯމްތައް(ުތައްޔ ރުކޮށްުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައިުރެުފޯޖްސިސްޓަމުގައިުރެކޯޑްުކުރެވޭގޮތ އިުކޮޕީުފޯމްތައްު) ުކޯޑްުކުރެވެމުންދު 

 

ޕްރޮކިއުމަންޓްުޑިޕ ރޓްމަންޓަށްުުއެއްފަހަރ ުުގިނަުފޯމުތަކެއްުުވ އިރުުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޯމުތައްުފޮނުުުއެސްޓްުރިކްުތެޔޮުހޯދުމަށްު 2.3
ުފޮނުވުންު

ތެޔޮުހޯދުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު އޮޕަރޭޝަންތަކަށްުބޭނުންވު  ޔުނިޓުތަކުންުުބައެއްުއެލްގެއެމް.ޕީ.އިންުހިންގު 
ުސްޓޯރަށް ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުގިނަ ުއެއްފަހަރ  ުއެޑްވ ންސްކޮށް ުފޮނުވ އިރު ުފޯމު ުުރިކްއެސްޓް ުފޮނުވަމުންުފޯމުތައަދަދެއްގެ އް

އެުގޮތުން،ުގޮސްފައިވ ކަން ޔުނިޓުންުކްޓްރިކްުޔުނިޓް(ުމެކޭނިކަލްުއެންޑްުއިލެކްޓްރިކަލްުއިންޖިނިއަރިންގު)ިއލެުފ ހަގަކުރެވެއެވެު.
ުުރިކްއެސްޓް ުފޮނުވ އިރު ުފަހަރަކުފޯމު ުކޮންމެ ުވެސް ުޑިޕ 10ުއެއްފަހަރ  ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުތައްޔ ރުކޮށް ރޓްމަންޓަށްުފޯމު

ފޯމުތަކަކ1ުީމުންދ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުފޮނުވަ ުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވ ފައިުފޯމުުފިޔަވައިުއެހެންުހުރިހު 
ު ުއަދި ުފޯމުތަކެކެވެ. ުޔުނިޓުހުންނަ ުއުޅަނުދތަމެިރން ުބަލަހަްއޓ  ުޯބޓުތަން ު)ޓަގު ުއެޅުކަށްުކަށް ުތެޔޮ ުއެޑްވ ންސްކޮށްުމަށް( ުވެސް

ުވެއެވެ.ުމުންުގޮސްފައިވ ކަންުފ ހަަގކުރެފޮނުވަުުޑިޕ ޓްމަންޓަށްފޯމުުޕްރޮކިއުމަންޓ3ުްުފޯމުުނުވަތ2ުައެއްފަހަރ ު

ުހޯދުމަށް ުުތެޔޮ ުޔުނިުއިލެކްޓްރިކް ުޓުން ުުފޮނުވ އެޑްވ ންސްކޮށް ުނަންބަރު ުސީކްއެންސް ުދޫކުރަމުންުުންތަރުތީބުފޯމުތަކުގެ ތެޔޮ
ފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުުގޮސްފައިނުވ ކަމ އި ފޯތެުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވު  މުތައްުކެންސަލްުކުރަމުންުޔޮުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުބޭނުްނނުކުރު 

ުޔުނިޓުންުއެުޕީކުގެުކޮފޯމުތަުރިކްއެސްޓްއެދިުފޮނުވ ުގޮސްފައިނުވ ކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއަދިުއެުޔުނިޓުންުތެޔޮުހޯދުމަށްު
ު.ފ ހަގަކުރެވެއެވެުންމ އިުއެުޔުިނޓަށްުދޫކުރެވޭުތެލުގެުޢަދަދުވެސްުއެުޔުނިޓުންުބަލަހައްޓ ފަިއނުވ ކަުބަލަހައްޓ ފައިުނުވ ކަ

ތެޔޮުހޯދުމަށްުއެޑްވ ންސްކޮށްުުޔނިޓުތަކުންުރިކްއެސްޓްުފޯމުުފޮުނވަނީ،ުއޮޕަރޭޝަންތައްުމެުދނުކެނޑިުކުރިއަށްުގެންދެވޭުވަރަށްު
ުތެޔޮ ުގޮތުންކަމަށް ުކުރުމުގެ ުމަގުފަހި ުދީފައިވެއެވެ.ުުއެމް.ޕީ.އެލްުހޯދުމަށް ުމަޢުލޫމ ތު ުރިކްއެސްްޓުއިން ުގޮތަށް ުއެ ުިމހ ރު އަދި

ުއެޑްވ ންސްކޮށްތެޔޮުހޯދުމަށްުޔުނިޓުތަކަށްުޭބނުންވު މަޢުލޫމ ތުުދީަފއިވެއެވެ.ުުއެމް.ޕީ.އެލްުއިންކުރުންުހުއްޓ ލ ފައިވ ކަމަށްވެސްު
ހޯދުމަށްުފޮނުވ ުރިކްއެސްްޓުތެޔޮުުގޮަތށްުހަމަޖެއްސިުނަމަވެސް،ފޮނުވ ޕްރޮކިއުމަންޓްުޑިޕ ޓްމަންޓަށްުނަުފޯމުތައްުގިުހަރ އެއްފަ

ފޯމުތަކުގެުމަޢުލޫމ ތ އިުކެންސަލްުކުރެވޭުފޯމުތަކުގެުމަޢުލޫމ ތުުޔުނިޓުތަކުންުބަލަހަްއޓަމުންުތެޔޮުދޫކުރެވޭުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންު
ނަމަުޔުނިޓުތަކަު ގުޅިގެންުލިބޭުތެލެއްށްުލިބޭުތެލަކީުކޮންުރިކްނުގެންދު  ހުރިހ ުއެސްޓްުފޯމަކު  ކަމ އިުއެޑްވ ްނސްކޮށްުފޮނުވ ފައިވު 
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ުޔުނިޓުތަކުްނުފޮނުވ ު ުއެޑްވ ންސްކޮށް ުހޯދުަމށް ުތެޔޮ ުކަށަވަުރުނުކުރެވޭނެއެވެ.ުއަދި ުލިބޭކަން ުޔުނިުޓތަކަށް ުތެޔޮ ފޯމުތަކުގައިވ 
ޔޮުނުލިބޭުފޯމުތައްުޔުނިޓުތަކުންުކެންސަލްުކުރަމުންުނުގެންދ ނަމަުކުންފުންޏަށްުބޭނުންވ ުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުޔުނިޓުތަކަްށުތެ

ބޭނުންކުރުމުގެުފޯމުތައްުވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުތެޔޮުގަތުމަށްުމަގުފަހިކުރުމަށްުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވ ުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުބައެއްު
ުުވެ.ުފުރުޞަތުުފަހިވެގެންދ ނެަކންވެސްުފ ހަގަކުރެވެއެ

2.4 ު ުއެދި ުހޯދުމަށް ުުޔުނިޓުތަކުންުތެޔޮ ުފޯމުތަކ ުުރިކްއެސްޓްުފޮނުވ  ުނޯޓުުއި ުއިޝޫ ުތައްޔ ރުކުރ  ުދޫކުރުމަށްފަހު ތަކުގައިުތެޔޮ
 މަޢުލޫމ ތުުފުށުއެރުންުމަޢުލޫމ ތުުފުރިހަމަނުވުމ އިުހުންނަންޖެހޭު

ުރިކްއެސްޓްުބައެއްުުނުވ ފޮއެދިުުޔޮުހޯދުމަށްތެއެކިއެކިުޔުނިޓުތަކުގެުދަށުންުހިންގ ުއޮޕަރޭޝަންތަކަށްުބޭނުންވ ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ
ުފުރިހަފޯމުތަ ުަމޢުލޫމ ތު ުހުންނަންޖެހޭ ުނޯޓްަތކުގައި ުއިޝޫ ުތައްޔ ރުކުރަމުންދ  ުދޫކުރުމަށްފަހު ުތެޔޮ ުހުްނނަކަްނުކ އި މަނުކޮށް

ުއެ ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުރިކްގޮތުން ުނޯޓްތަކުން ުއިޝޫ ުފޯމުތަކ އި ުމައްއެސްޓް ުނުކުތ ތަކުގައިވ  ސަލަތައްުތިރީގައިވ 
ުު.ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

 ު ުނޯޓްތައް ުއިޝޫ ުތައްޔ ރުކުރ  ުދޫކުރުމަށްފަހު ުތެޔޮ ުފޯމުތަކ އި ުިރކްއެސްޓް ުފޮނުވ  ުއެދި ުހޯދުމަށް ުފަހަރުުބަތެޔޮ އެއް
 .އެޕްރޫވްކޮށްފައިނުވުން

 ުނެތުން.ުގައިތަކުފޯމުުރިކްއެސްޓްތައްޔ ރުުކުރިުފަރ ތުގެުސޮއިުއަދިުތ ރީޚުުފޯމުތައްުުރިކްެއސްޓްވު ތެޔޮުހޯދުމަށްުއެދިުފޮނ 

 ުްޑިޕ ރޓްމަންޓަށްުނުވަތަުޔުނިޓަށްުތެޔޮުލިބުމުނ ުއިސޮުުފަރ ތުގެވ ލުވ ެތލ އިުހަތެޔޮުހޯދުމަށްުއެދިުރިކްއެސްޓްުފޯމުުފޮނުވު 
 ު.ވުންޖަހ ފައިނުުތ ރީޚްުތެލ ުހަވ ލުވިުއަދި

 ުގެުފަރ ތުްނުރޓްމަންޓުތެޔޮުލިބިގަތްުޑިޕ ގައިުތެޔޮުދޫކުރުމަށްފަހުުޕްރޮކިއުމަންޓްުޑިޕ ރޓްމަންޓުންުތައްޔ ރުކުރ ުއިޝޫުނޯޓ
 ށްފައިނުވުން.ސޮއިކޮުތެލ ުހަވ ލުވިުފަރ ތުގެުނަންުލިޔެު

 ު ުތެޔޮ ުލިބެންޖެހޭ ުފޯމުތަކަށް ުރިކްއެސްޓް ުފޮުނވ  ުޑިޕ ޓްމަންޓްތަކުން ުއެކިއެކި ުހަވ ލުވ ލިބުމުން ުގޮތުގައިުުތެލ  ފަރ ތުގެ
ނަމ އިުއަދިުއެުފޯމުގައިުހުންނަުސޮއިތަކ އިފޯމުގައިުުރިކްއެސްޓް ންުތެޔޮުދޫކުރުމަށްފަހުުޕްރޮކިއުމަންޓްުޑިޕ ރޓްމަންޓުުލިޔު 

އިޝޫުނޯޓުގައިުތެޔޮުލިބުނުު ހަވ ލުވިުތައްޔ ރުކުރު  ުސޮއިުުނަމ އިޔެފައިވު ލިފަރ ތުގެުގޮތުގައިުޑިޕ ޓްމަންޓުގެުފަރ ތުންުތެލު 
 ން.ދިމ ނުވު

ރިކްއެސްޓްުފޯމުތަކ އިުތެޔޮުދޫކުރުމަށްފަހުުތައްޑިޕ ރޓްމަންޓްތެޔޮުހޯދުމަށްުއެދޭު އިޝޫުނޯޓްތަކުގައިުތަކުންުތައްޔ ރުކުރު  ޔ ރުކުރު 
ުފުރިހަމަުހު ުަމޢުލޫމ ތު ުފޯމުންނަންޖެހޭ ުއެ ުބޭނުންކުރުމުްނ، ުނޯޓްތައް ުިއޝޫ ުފޯމުތަކ އި ުރިކްއެސްޓް ުޞަނުކޮށް އްޙަކަންުތަކުގެ

ުކަރުނުކުރެވޭކަށަވަ ުއެކިއެކި ުޑިޕ ރޓްމަުުޔުނިޓުތަކަށްމ އި ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުޮގތުގައި ުތެލުގެ ުދައްކު ދޫކޮށްފައިވ  ުރެކޯޑްތަކުން ންޓްގެ
އިުމ ންުކަށަވަރުނުކުރެވޭކަފައިވ ުތެޔޮކައޮޕަރޭޝަންތައްުހިންގުމަށްުއެުޔުނިޓުތަކުންުއެދިގެންުހޯދ ުއެމް.ޕީ.އެލްގެުގެުޢަދަދަކީތެލު
ުެވ.އަށްުބޭނުންވ ުވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުތެޔޮުގަތުމަށްުމަގުފަހިވ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެުއެމް.ޕީ.އެލްއަދިު
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ގޮތަށްުހަމަޖައްސ ފައިުއޮތުމުންުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުޑީސަލްުއެޅުމަށްުބައުޒަރުު 2.5 ތެޔޮުފޮނުވަންވީުތަނ އިުޢަދަދުުފޯނުންުއަންގު 
ުންުތަނަކަށްުބައުޒަރުުފޮނުވުމަށްުމަގުފަހިވުންުފޮނުވަންޖެހޭުތަންުފިޔަވައިުއެހެު

ތަކަށްުބޭުނންވ ުޑީސަލްުއިންުބޭނުންކުރ ުއުޅަނދުތަކަށ އިުަޖަނރޭޓަރުުއެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގެުއޮޕަރޭޝަންތަކުގައިު
މުުންމިގޮތުންުއ ުގައެވެ.ގެުގޮތުއަށްުޕ ޗޭސްުއޯޑަރުފޮނުވަމުންދަނީުބަލްކްުއޯޑަރތަކުުއެފް.އެސް.އެމްއިންުުއެމް.ޕީ.އެލްގަތުމަށްު

ު ުއޯޑަރުފޮނުވ އިރު ުޕ ޗޭސް 20ުުގޮތެއްގައި ުލީޓަރ އި ުގަތ40ުުހ ސް ުއަދަދަކަްށުޑީސަލް ުދެމެދުގެ ުލީޓަރ  ުޕ ޗޭސްުހ ސް މަށް
ު ުދުަވހަށް ުދުވަހުްނ ުދަށުން ުޯއޑަރތަކުގެ ުމި ުުއެމް.ޕީ.އެލްއޯޑަރުފޮނުވަމުންދެއެވެ. ުތެޔޮ ުޭބނުންވ  ުއިންުުފް.އެސް.އެމްއެއަށް

ގެުސޭލްސްުއެފް.އެސް.އެމްދިުއިންުކޮންމެުދުވަހަކުވެސްުވަކިުޢަދަދަކަށްުތެޔޮުސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްުއެުއެމް.ޕީ.އެލްސަޕްލައިކުރަނީު
ސަލްުސަޕްލައިކުރަމުންދު ޑީުއެމް.ޕީ.އެލްުއަށްޢުލޫމ ތ ުއެއްގޮތަށްުއިންުދޭުމަުއެމް.ޕީ.އެލްއަށްުފޯނުންުއެންގުުމންުޑިޕ ޓްމަންޓް

ުމި ުުއުސޫލުންނެވެ. ުގަތުމަށް ުޑީސަލް ުުއެމް.ޕީ.އެލްގޮތުން ުއޯޑަރުއެފް.އެސް.އެމްއިން ުބަްލކް ުފޮނުވ  ުއެކިުއަށް ުދަށުން ތަކުގެ
ުސް.އެމްުއެފް.އެއިންުުލްއެމް.ޕީ.އެއަށްުބޭނުންވ ުޑީސަލްގެުއަދަދ އިުޑީސަލްުސަޕްލައިކުރަންވީުތަންުުއެމް.ޕީ.އެލްުދުވަސްުދުވަހުު

ުޒަރީޢ އިންނެވެ.ު ުފޯނުގެ ުއަންގަމުންދަނީ ުގޮތުގައިުއެފް.އެސް.އެމްއަށް ުމަޢުލޫމ ތުދީފައިވ  ުބޯޓުތަކަށްުު.އެލްގެއެމް.ޕީު،އިން ޓަގު
ު ުއޯޑަރތަުއެފް.އެސް.އެމްއެޅުމަށް ުސޭލްސް ުޑީސަލްގެ ުސަޕްލައިކޮށްފައިވ  ުސަރަޙައްދަށް ުޖެޓީ ުހުޅުމ ލޭ އްވެސްުއިން

 ުއެންގުމުންނެވެ.ުއަށްުއެސް.އެމްއެފް.މުވައްޒަފަކުުފޯނުގެުޒަރީޢ އިންުތެޔޮުސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްގެުތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީ

ުގޮތަށްުހަމަޖައްސ ފައިުތަންުފޯނުގެުޒަރީޢ އިންުއަންގ ުޑެލިވަރުކުރަންވ ުޑީސަލްއަދަދ އިުުޑީސަލްގެއަށްުބޭނުންވު ުއެމް.ޕީ.އެލް
ުގަތުމަށްު،އޮތުމުން ުއިންުޑީސަލް ުއޯޑަރފޮނުުއެމް.ޕީ.އެލް ުބަލްކް ުހިވ  ުގޮުތގައި ުނ ޖ އިޒު ުބޭނުން ުތަކުގެ ުއެމް.ޕީ.އެލްގެުފައި

ުތަންތަނަ ުއެހެން ުނޫްނ ުތަންތަން ުފޮނުވަންޖެހޭ ުޑީސަލް ުއެޅުމަށް ހިވެފައިވ ކަންުމަގުފަުށްުޑީސަލްުފޮނުވުމަށްއުޅަނދުތަކަށް
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ުުއޮޕަރޭޝަންތަކަށްުުގެުއެމް.ޕީ.އެލްު 2.6 ުތެލުގެ ުއެނަލިސިސްުބޭނުންވ  ުކޮންސަމްޕްޝަން ުފިއުލް ުކަނޑައެޅުމުގައި ބަޖެޓް
ުރިޕޯޓްތަކަށްުރިޢ ޔަތްުކުރަމުންުގޮސްފައިނުވުންު

ތެލުގެުބަޖެޓްުކަނޑައެޅުމުގައިުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ މުންދަނީުއިންކްރިމެންޓަްލުބޭނުންކުރައޮޕަރޭޝަންތަކަށްުއަހަރުންުއަހަރަށްުބޭނުންވު 
ލަފ ކުރ ުނުންވ ނެކަމަށްުބޭކުރިއަށްުއޮންނަުއަހަަރށްުެއުގޮތުންުއިންުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވެއެވެ.ުުއެމް.ޕީ.އެލްުމަށްކަބޭސިސްތަކެއް

ގެުކުރީުއަހަރުުއްޔ ރުކުރ ުހަމައެކަނި،ުބަެޖްޓުތަފިއުލްުކޮންޝަމްޕްޝަންުރިޕޯޓްތަކަށްުރިޢ ޔަތްނުކޮށްުތެލުގެުބަޖެޓްުކަނޑައަޅަނީ،
ތެލު ތެލުގެުުކުރިއަށްުއޮންނަު،ދަދަކީމުންުއަންނަުޢައްުއިތުރުކުރުޢަދަދަށްުވަކިުޕަސެންޓެުގެއަހަރުުގަނެފައިވު  އަހަރަށްުކަނޑައަޅު 

އުސޫލުންނެވެ. ޑިޕ ުކަނޑައެޅުމުގައިތެލުގެުބަޖެޓްުއަދިުުބަޖެޓްގެުގޮތުގައިުހަމަޖައްސު  ރޓްމަންޓްތަކުގެުދައުރެއްުތެޔޮުބޭނުންކުރު 
ުއެުވެސްނޯންނަކަން ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުހިގޮތުން، ުޖަނަރޭޓަރުަތއް ުއޮޕަރޭޓްކުރ  ުުޔނިޓުން ުޭބނުންކުރެވޭުއިލެކްޓްރިކަލް ންގުމަށް

ުޓ މިނަލްުވެހިކަލްުޔުނިޓުންުދުއްވުމަށްުބޭނުންކުރެވޭުތެލުގެުޢަދަދ އިުއުޅަނދުފަހަރުމެރިންުޔުނިޓުންުއޮޕަރޭޓްކުރު ުތެލުގެުޢަދަދ އި
އުޅަނދުތައް ބޭނުންވ ނެުުއެުޔުނިޓްތަކަށްުހޯދައިުކުރިއަށްުއޮންނަުއަހަރަށްތެލުގެުހިސ ބުތައްުުކުރެވޭބޭުނންދުއްވުމަށްުުއޮޕަރޭޓްކުރު 
ު ުއަންދ ޒ ތައް ުތެލުގެ ުހޯދައިގެން ުޔުނިޓުަތކުން ުކަނޑައަޅަުއެމް.ޕީ.އެލްެއ ުބަެޖޓް ުެތލުގެ ުބޭުނންވ  ުގޮސްފައިނުވ ކަންުައށް މުން

ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ުޖެނެރޭޓަރުތަްއުހިންުގމަށްުގަންނަުއަށްުއެމް.ޕީ.އެލް ުުތެލުެގުތެރެއިން ުެބލުމަށް ުގޮތް ުޭބނުންކުރެވޭ ވަަނުއަހަރ2019ުުުތެޔޮ
ުއޮޑިޓުންވެސްުކުރިއަށް ުއިންޓަރނަލް ުތެރެއިންުއެމް.ޕީ.އެލް، ގެންގޮސްފައިވ  ުތެލުގެ ުގަންނަ ުގެއްލިގެންދ ކަންުުއަށް ބައެއް
ުފ ހަގަ ުތައްޔ ކޮށްފައިވ އިރު، ުބަެޖޓް ުއެކަނިުތެލުގެ ުމަޢުލޫމ ތަށް ުއެންޓަރކޮށްފައިވ  ުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައި ރުކުރުމުގައި

ުބަދަލުގައި ުބަލަހައްު، ބަރޯސ ވުމުގެ ުލިޔެ ުަމޢުޫލމ ތު ުތެލުގެ ުއަޅ  ުއުޅަނދުތަކަށް ުރިޕޯޓްތަކ އި ުކޮންސަމްޕްޝަން ުލޮގްުފިއުްލ ޓ 
ުތަކަށްވެސް ުމަޢުލޫމ ތު ުހުންނަ ުއަުފޮތްތަކުގައި ުރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ުއަހަރަށް ުޢަދަދުުުއެމް.ޕީ.އެލްުހަރުން ުތެލުގެ ުބޭނުންވ  އަށް

ތެލުގެުޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދ ނަމަ،ު ބަޖެޓެއްުކަނޑައެޅުމަށްުުވަރުގެންވު އެކަށީގެުކންފުންޏަށްުޭބުނންވު 
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ުވަރަށްވުރެުއިތުރަށްުތެޔޮުގަތުމަށްުހުރަސްު،މަގުފަހިވެ ނ ޖ އިޒުުގޮތުގައިުުއެޅިުކުންފުނިންުގަންނަުތެޔޮކުންފުންޏަށްުބޭނުންވ 
ުބޭނުންކުރުމުގެުފުރުޞަތުުކުޑަކުރެވިގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ުޕީުތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުންު.އޯު.ތެޔޮުހޯދުމަށްުރިކްއެސްޓްުކުރުމ އިުތެޔޮުދޫކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރ ނެުގޮތުގެުއެސްު 2.7

ުޔުނިޓްތަކަށްުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުުއެކިއެކު ުތެޔޮ ުބޭނުންވ  ުރިކްއެސްޓްހޯދުަމށް ުދޫކުރުމުގައި ުތެޔޮ ުގޮތުގެުޢަކުރުމ އި މަލުކުރ ނެ
ުއެކުލަވ ލަ ުތެޔޮުއިުބޭނުންކުރަމުންުގޮސްފައިނުވ ކަންުފ ަހގަކުރެވެއެވެ.ުއުޅަނދުތަކ އިުޖަނަރޭއެސް.އޯ.ޕީއެއް ުޭބނުންވ  ޓަރުތަކަށް

ކްއެސްޓްުވީުނަމަވެސްުރިތައްޔ ރުކޮށްުފޮނުވަންޖެހޭގޮތަށްުހަމަޖައްސ ަފއިހޯދުމަށްުތެޔޮުބޭނުންވ ުޔުނިޓުތަުކންުރިކްއެސްޓްުފޯމުު
އަދިުުފޯމުުތައްޔ ރުކޮށްުފޮނުވުމުގައި ނިޓުތަކުންުހޯަދންުބޭުނންވ ުޔުެއކިުޔުނިޓުތަކުންުއެކިުގޮަތށްުޢަަމލުކުރަމުންުގޮސްފައިވެއެވެު.

ުުގަކުރެވެއެވެ.ތަކުންުޢަމަލުކުރަމުންުގެންދ ކަންުފ ހަތެޔޮުލިބުމުންުތެލ ުހަވ ލުވުމުގަިއވެސްުއެކިުގޮތަށްުއެކިުޔުނިޓު

ު ުތެޔޮ ުރިކްއެސްޓްހޯދުމަށް ުއެސް.އޯ.ޕީއެއް ުގޮތުގެ ުއަމަލުކުރ ނެ ުދޫކުރުމުގައި ުތެޔޮ ުބޭނުކުރުމ އި ުހޯދުމ އިުއޮތުމުގެ ުތެޔޮ މަކީ،
ހަމަކުރަންޖެހޭުލިޔެކިއުންތައްުތުމ އިުފުރިއެނގެންުއޮތުމުގައިުޢަމަލުކުރަންޖެހޭުގޮތ އިުލިޔެކިއުންތައްުބަލަހައްޓަްނވީުގޮތްުބަލައިގަ

ުޤ އިމުކުރުމެވެ.ުުަތކެއްފުރިހަމަުކުރަންުފަސޭހަވުމ އިުތެޔޮުހޯދުމ އިުތެޔޮުދޫކުރުމުގައިުހަރުދަނ ުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްު

ުށްުކޮުރިކްއެސްޓްދުމަށްުހޯއެއްުނެތިުތެޔޮުުމަލުކުރ ނެުގޮތުގެުއެސް.އޯ.ޕީޢަކުރުމ އިުތެޔޮުދޫކުރުމުގައިުރިކްއެސްޓްހޯދުމަށްުތެޔޮު
ުންޖެހޭުހެންުފުރިހަމަކުރަކޮންމެއިުތެޔޮުދޫކުރުމުގައިުގަުއ ރުމުކުރިކްއެސްޓްހޯދުމަށްުތެޔޮުުުމަސައްކަތްުކުރ ނަމަ،ތެޔޮުދޫކުރުމުގެ

ުނުކުރެވި ުފުރިހަމަ ުުކަންކަން ުއިންޓަރނަލް ުމަގުފަހިވެ ުޢަމަލުކުރުމަށް ުގޮތަށް ުއެކި ށިވެގެންދ ނެަކންުބަލިކަުކޮންްޓރޯލްއެކިފަހަރު
ުފ ހަގަކުރަމެވެ.

އޮޕަރޭޝަންތަކުގެުބޭނުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްު 2.8 ތެޔޮުގަނެުސަޕްލައިކުރުމުގައިުހިންގ ފައިވު އިންުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިުހިންގު 
 މްގެުމުވައްޒަފުންތަކެއްގެުބައިވެރިވުންުއޮތްކަމަށްުބެލެވުންު.އެުއެސްު.އ އިުއެފްުުއެމް.ޕީ.އެލްުޚިޔ ނ ތުގައިު

އ ގުޅޭުޑެލިވަރީުކުރިުޑީސަލްއެފް.އެސް.އެމްުއިންުސަޕްލައިހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަޙައްދަށްުުޫދކުރުމަށްޓަގުުބޯޓުތަކަށްުު.ޕީ.އެލްގެއެމް
ހަވ ލުވިުފަރ ުތގެުގޮތުގައިު ނޭޖަރުުސޮއިކުރަންޖެހެނީުމެއެސިސްޓެންޓްުޕްރޮކިއުމެންޓްުސްޓޯރުގެުުއެމް.ޕީ.އެލްގެނޯޓްތަކުގައިުތެލު 

ުއަޅ ތަނު ުނޯޓުތަކުގައިު،ުގައިުހުރެުތެޔޮުލިބެންޖެހޭުޢަދަދަށްުތެޔޮުލިުބނުކަންުކަށަވަރުުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވ އިރުތެޔޮ ުޑެލިވަރީ އެ
އެުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިުއެުމުވައްޒަފުުސޮއިކޮށްފައިވަނީ،ުއޭނ ގެުހ ޒިރުގައިުޓަގުުބޯޓުތަކަށްުތެޔޮުއަޅ ފައިވ ތީުނޫންކަމ އިުއޭު ނު 

އުމުންުއެުނޯޓްތަކުގަިއުގެނަުއެމްޕީއެލްގެުހެޑްުއޮފީހަށްުގެުޑްރައިވަރުންުއެުނޯޓްތައްއެފް.އެސް.އެމްއިވަނީުސޮއިކުރަމުންުގޮސްފަ
ުމެނޭޖަރ(ުއަންގ ފައިވ ތީކަމަށް ުޗީފް ުކުރީގެ ުސްޓޯރުގެ ުސްޕަވައިޒަރު)ޕްރޮކިއުމެންޓް ުއޭނ ގެ ުމިުސޮއިކުރުމަށް ުމުވައްޒަފު ުއެ

ުއޮފީހަށްުމަޢުލޫމ ތުުދީފައިވެއެވެ.

އެުބޯޓުތަކަށްުުލްުރިުޑީސައިންުސަޕްލައިކުުއެފް.އެސް.އެމްޓަގުުބޯޓުތަކަށްުއެޅުމަށްުހުޅުމ ލޭުޖެޓީުސަރަޙައްދަށްުު.ޕީ.އެލްގެއެމް
ު ުއަޅ ފައިނުވ އިރު، ުސަރަޙައްދަށް ުޖެޓީ ުޑީސަުއެފް.އެސް.އެމްހުޅުމ ލޭ ުސަޕްލައިކުރި ު ލްުއިން ުހަވ ލުވި ުކައ  ުއެމް.ޕީ.އެލްގެުމަށް

ޑީސަލްުޑެލިވަރީުނޯޓްތަކުގައިުސޮއިކޮށްފައިވަނީުޓަގުުބޯޓްތަކަުމެނޭޖަރުއެސިސްޓެންޓްުޕްރޮކިއުމެންޓްުސްޓޯރުގެު ށްުއަޅ ފައިނުވު 
ުއަޅ ފައިވ  ުބޯުޓތަކަށް ުގޮތުންކަމަށްވުމ އިޓަގު ުެދއްކުމުގެ ުހު، ކަން ުއަދި ުޖެޓީުސަރަޙައްދުން ުބޯޓުތަަކށްުު.ޕީ.އެލްގެއެމްޅުމ ލޭ ޓަގު

ުއަ ުޑީސަލް ުޖެޓީުސަރަޙައްދުން ުހުޅުމ ލޭ ުނުވ އިރު ުގޮސްފައި ުޑީސަލްުއެމް.ޕީ.އެލްގެޅަމުން ުޯބޓުތަކަށް ުކަމަްށުޓަގު ުދޫކޮށްފައިވ 
ުސޮއިކޮށްފައިވުމުން،އެފް.އެސް.އެމް ުލިޔެ ުނޯޓްގައި ުޑެލިވަރީ ުޑްރައިވަރުން ުުއެފް.އެސް.އެމްުގެ އަށްުޕީ.އެލްއެމް.އިން

ޚިޔ ނ ތުގައިުސަޕްލައިކުރަންޖެހޭުޑީސަލްުސަޕްލައިކު ުގެުތަކެއްގެުމުވައްޒަފުން.އެމްއެފް.އެސްއ އިުުއެމް.ޕީ.އެލްރުމުގައިުހިންގ ފައިވު 
ުއޮތްކަމަށްުބެލެވެއެެވ.ުުުބައިވެރިވުން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ދުމަށްުއެުޔުނިުޓތަކުންުހޯެއކިއެކިުޔުނިޓުތަކުގެުދަށުންުހިންގ ުއޮޕަރޭޝަންތަކަށްުޭބނުންވ ުތެޮޔުުއެމް.ޕީ.އެލްގެމީގެުއިތުރަށް،ު
ރިކްއެސްޓްުފޯމުުޕްރޮކިއުމެންޓްުސްޓޯރަށްުފޮނުވުމުންުތައްޔ  ބޭނުންވ ުއޮޕަރޭޝަންތަކަށްު)ުއެމް.ޕީ.އެލްގެރުކުރު  ދުވަހުންުދުވަހަށްު(

ުްޕރޮކި ުމަޢުލޫމ ތު ުބޭނުންވ  ުއޯޑަރުތައްޔ ރުކުރުމަށް ުޕ ޗޭސް ުގަތުމަށް ުތެޔޮ ުބެލުމަށްަފހު ުޢަދަދު ުޑިޕ ޓްމަންޓަްށުތެލުގެ އުމެންޓް
ހަވ ލުވެުތެލިބުމުންުއަށްުުއެމް.ޕީ.އެލްުއްކަތ އިުތެޔޮުސަޕްލައިކޮށްދޭުފަރ ތުންުސަޕްލައިކޮށްދޭުތެޔޮފޮނުވުމުގެުމަސަ ުޔުނިުޓތަކުންުލު 

ލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތްުސްޓޮކްުރެކޯޑްސްުބެތަކަށްުތެޔޮުދޫކުރުމުގެުމަސައްކަތ އިުތެލުގެުުފޯމުއެސްޓްުތެޔޮުހޯދުމަށްުފޮނުވ ުރިކް
ތަކުންުއިތުރުުކޮޕީުފޯމުުއެކިއެކިުޔުނިޓުތަކުންުފޮނުވ ުރިކްއެސްޓްުއެމް.ޕީ.އެލްގެކުރަނީުޕްރޮކިއުމެންޓްުސްޓޯރުންކަމަށްވ އިރު،ު
ުސޮއި ުހުްނނަ ުފޯމުތަކުގައި ުއެ ުުކޮށްފޯޖްުހެދުމަށްފަހު ުތ ރީޚް ުހުންުުބަދަލުކޮށްއަދި ުފޯމުތަކުގައި ުސައެ ުމަޢުލޫމ ތުުނަ އްޙަނޫން

ުރެކޯޑްކުރުމުގައި، ުމުވައްުއެމް.ޕީ.އެލްގެުުއެކައުންޓިންގުސިސްޓަމުގައި ުއިތުރު ުސްޓޯރުގެ ުބައިވެރިވުންުޕްރޮކިއުމެންޓް ޒަފުންގެ
ުކަމެއްކަންވެސްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުއޮތުމަކީުއެކަށީގެންވ 
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ުބައިުު(ުތިންވަނ3ަ)

ުގޮތުންުފ ހަގަކުރެވޭކަންކަންުގުޅޭުުތްތަކ ުއޮޑިޓްުޔުނިޓްގެުމަސައްކަުއިންޓަރނަލްު

ު

ުބަލ ލ  ުބައިގައި ުމި ުނިޒ މްއެމް.ޕީ.އެލްފައިވ ނީ ުއޮޑިޓް ުއިންޓަރނަލް ުމަސައްކަތްުކުއިމުޤ ުގައި ުއެ ުމިންވަރުގެުކޮށް ރަމުންގެންދ 
ުމައްޗަށެވެ.

ުމިންވަރ ގުޅޭުުއިމުކޮށްފައިވ ުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޤ ުު 3.1

ކ އިުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުނިޒ މްުހަރުދަނ ކުރުމުގެުގޮތުންުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްތަުއެމް.ޕީ.އެލްގެ
ކުންފުނީގެުުއިގ2018ުަމ ިރޗ3ުުުުގައިުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޗ ޓަރއެުހިމެނޭުއިންޓަރަނލްުއޮޑިޓްުޗ ަޓރއެއްުއެކުލަވ ލައިު

ފުންގެުޓްުޔުނިޓްގެުމުވައްޒަމީގެުއިތުރަށްުއިންޓަރނަލްުޮއޑިުޓީގެުޗެއަރމަންުސޮއިކޮށްުފ ސްކޮށްފައިވެއެވެ.ސީއީއޯުއަދިުއޮޑިޓްުކޮމި
ުތަޢުު ުހުންނަޖެހޭ އިންުުއެމް.ޕީ.އެލްުވެސްއެއްުލީމ އިުތަޖުރިބ ގެުޝަރުުޠުތައްުބަޔ ންުކރ ުކޮންޕީޓެންސީުފްރޭމްވޯކްކިބައިގައި

ު ުޔުނިޓްގައެކުލަވ ލ ފައިއެވެ.ުއިންޓަރނަލް ުމުވައްޒަފުންނަކީއޮޑިޓް ުމަސައްކަތްކުރ  ުފްރޭމްވޯުކގަުއި ުތަޢުމި ުބަޔ ންކުރ  ލީމ އިުއި
ުރިކޯޑުތަކުންުދައްކައެވެ.ުކަންުމުވައްޒަފުންުތަޖުރިބ ގެުޝަރުުޠުތައްުފުރިހަމަވު 

ު ުހަރުދަނ ކުރުމަށް ުއިތުރަށް ުއޮޑިޓް ުސެޕްޓެމްބަރ2021ުުއިންޓަރނަލް ުއަހަރުގެ ުފެށިގެުުމަހުންވަނަ ުޗީފް ުންޓަރނަލްއިން
އޮޑިޓަރަކ އިުއަދިުުޓްުމެނޭޖަރު)ކުރީގެުމެނޭޖަރގެުބަދަލުގައި(ުއަކ އިުސީނިއަރުއިންޓަރނަލްއޮޑިޓަރަކ އި،ުއިންޓަރނަލްުއޮޑި

ު ުޖުމުލަ ުކުރެވިފައެވެ.ުމިހ ރު ުއައްޔަން ުއޮޑިޓަރަކުވަނީ ުއޮޑިއިންަޓރނަުއެމް.ޕީ.އެލްގެމުވައްޒަފުނ8ުުްއިތުރު ުލް ގައިުުޔުނިޓްޓް
އިްނުުއެމް.ޕީ.އެލްށްުޖެހިފަިއވ ުކަމައަހަރުުނެގުމަްށުހަމަަވނ2022ުުައަދިުއިތުރުުދެުމުއްޒަފުންުުދ ކަމ އިމަސައްކަތްކުރަމުން

ު.މަޢުލޫމ ތުުދީފައިވެއެވެ

ުއިުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުހަމަޖައްސ ފައިވަނީ ުގޮތަށް ުިރޕޯޓްކުރ  ުމަސައްކަތްތައް ުޔުނިޓްގެ ުއޮޑިޓް ުއޮޑިްޓުއިންޓަރނަލް ންޓަރނަލް
5ުވަނަުއަހަރ2018ުުުުމެްނބަރުންގެުމައްޗަެށވެ.ުއިންޓަރނަލްުއޮޑިްޓުޔުނިޓްަގއ4ުިކޮމިޓީއަށެވެ.ުއެުކޮމިޓީުއެކުލެވިެގންވަނީު
ު ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވ އިރު 2019ުުމުވައްޒަފުން ުބަދަލުވެ، ުއޮނިގަނޑު ުޑިޕ ރޓްމަންޓްގެ ުއަހަރުގައި ވައްޒަފުންުމ6ުުވަނަ

އަދިުހަމައެހެންމުެ، އެހެންކަމުންުމުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްކ6ުޮވަނަުއަހަރުގައިވެސ2020ުުްމަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެު. ށްފައިވެއެވެު.
ު ުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުޭބނުންވ  ުޤ އިމްކުރެވިފައިވ ކަންުގައިއެމް.ޕީ.އެލްއެކަށީގެންވ ުނިޒ މެއްުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުމަސައްކަތް

ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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މިންވަރުުު 3.2 ުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވު 

ުއޮޑިްޓުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ ުއިންޓަރނަލް ުތ ވަލު ުމަސައްކަތު ުޔުނިޓުގެ ުއޮޑިޓް ުއިްނޓަރނަްލ ުދަށުން ުޗ ޓަރގެ ުއޮޑިޓް އިންޓަރނަލް
އެުގޮތުން  އަދ2019ުުި، 2018ުކޮމިޓީންުފ ސްކުރަންޖެހެއެވެު.

ުއަހަރ2020ުު ުޑިޕ ރޓްމަންޓްގެުވަނަ ުއޮޑިޓް ުއިންޓަރނަލް ގެ
ުކޮމި ުއޮޑިޓް ުއިްނޓަރނަލް ުތ ވަލު ުމަސައްކަތު ީޓްނުއަހަރީ

ުފ ސްކޮށްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ވަނ2018ުުައިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުމަސައްކަތުުތ ވަލުގެުދަށުންު
ު ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުކުރުމަށް 8ުުއަހަރު ުތެރެއިން 2ުއޮޑިޓްގެ

ު ުއަދި ުނިމިަފއެވެ. ުމަސައްކަތްވަނީ ވަނ2019ުުައޮޑިޓުގެ
ު ުހިމަނ ފައިވ  ުތ ވަލުގައި ުމަސައްކަތު ުއަހަރީ 17ުއަހަރުގެ

ުތެރެއިންު ުއިތުރުން،14ުުއޮޑިޓުގެ ުތ ވަލުގައ2020ުުިއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްވަނީުނިންމ ފައެވެ.ުމީގެ ުމަސައްކަތު ުއަހަރަށް ވަނަ
ުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްުނިމިފައިވެއެވެ.1ުުއޮޑިޓްގެުތެރެއިނ9ުުްހިމަނ ފައިވ ު

ގޮތްުބެލުމަށްުކުރިު 3.3 މިލިއަނ7.8ުުްުގެންދިއަުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓުގައިުުށްުއަުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުތެޔޮުދޫކުރަމުންުގެންދު 
ުންުޓްކޮށްފައިވުވ ކަމަށްުރިޕޯުރުފިޔ ގެުތެޔޮުގެއްލިފައިު

ު ުހ ބަރުގައި ުކޮމ ޝަލް ު އެމް.ޕީ.އެލްމ ލޭ ުޫދކުރުމުގައި ުޑީސަލް ުހިންގުމަށް ުޖަނަޭރޓަރުތައް ުބޭނުންކުރ  ުޤ އިމްކޮށްފައިވ އިން
ގައިުިއންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޔުިނޓުންުތަްއޔ ރުކޮށްުހުށަހެޅިުރިޕޯޓުގައ2019ުުިޫޖނ23ުުްއިންޓަރނަލްުކޮްނޓްރޯލްސްުބެލުަމށްފަހުު

ުޮކންސަމްޕްޝަން(ުދައްކުވައިދޭު ު)ފިއުލް ުމިންވަރު ުބޭނުންކުރ  ުތެޔޮ ުޖަނަރޭޓަރުތަކުން ުތެރޭގައި ުމައްސަލަތަކުގެ ފ ހަގަކޮށްފައިވ 
ކޮށްުގަވ އިދުންުބަލަހަްއޓ ފައިުނުވުމ އިުަޖަނރޭޓަރުތަކުގެުޑެއިލީުލޮގްުޝީްޓަތއްުގަވ އިދުންުބަލަހަްއޓަމުންުރިޕޯޓުތައްުތައްޔ ރު

ުުކންފުުދިއުންގެންނު ުއަދި ުހިމަނ ފައިވެއެވެ. ުމައްސަލަތައް ުހުރި ުކޮންޓްރޯލްތަކުގައި ުިއންޓަރނަްލ ުއޮޕަރޭޝަންތަކުެގުފަދަ ނީގެ
ުފޯރުކޮށްިދނުަމށްބޭނުމަ ުކަރަންޓު ުޖަނަރޭޓަށް ުޢަދަދުުބޭނުންކުރ  ުތެލުގެ ުދޫކުރެވޭ ުއެުުރުތަަކށް ުބޮޑުކަންވެސް ުޚިލ ފަށް އ ދަޔ 

ވަނަުއަހަރުގެުމެއިުމަހުގ2019ުުެވަނަުއަހަރުގެުޖޫންުމަހުންުފެށިގެނ2017ުުްރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެުގޮތުން،ު
ޓޭންކަށްުދޫކުރިުތެލުގެުގޮތުަގއިުރެކޯޑްކޮށްފައިވ ުޢަދަދ އ2ުުިށްފައިވ ުނިޔަލަށްުޖަނަރޭޓަރުތަކަށްުތެޔޮުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުޤ އިމުކޮ

ބަލ އިރުު މިންވަރަށްު)ފިއުލްުކޮންސަމްޕްޝަނަށްު( 7,838,747ުލީޓަރުުތެޔޮު)771,975ުޖަނަރޭޓަރުތަކުންުތެޔޮުބޭުނންކޮށްަފއިވު 
ު(ުގެއްލިފައިވ ކަމަށްުއެުރިޕޯޓުގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ރުފިޔ 

ުރިޕޯޓ  ުއެ ުޢަދަދުުުއެމް.ޕީ.އެލްގުޅިގެން ުތެލުގެ ުއައި ުދޫުކރަމުން ުހިންގުަމށް ުސަބަބުްނުޖަނަރޭޓަރުތައް ުފިޔަވަޅުތަކުގެ ުއެޅި އިން
ުނަމަވެސް ުމަހ2020ުުުދަށްވެފައިވެއެވެ. ުނޮެވންބަުރ ުއަހަރުގެ ުޔުނިޓުންވަނަ ުއޮޑިޓް ުއިންޓަރނަްލ ުތެރޭގައި ކުރިއަށްުުގެ

ވަނަުއަހަރުުތައްޔ ރުކުރިުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ 2019ުުއެުޔުނިޓުންުުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްގައި،ގެންގޮސްފައިވު 
ޖަނަރޭޓަރު އެުހިނގަމުންުއައިސްފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ތަކުރ ރުކޮށްުކަންކަންު ނުވަތަުބޭނުްނނުކޮށްުުތައްގޮތުނުް، ނުހިންގު 

ުތެޔޮ ުޖަނަރޭޓަރުަތކަށް ުދުވަސްތަކުގައި ުރެކޯޑްކޮށްހުރި ުނ ޖ އިޒުގޮތުގައިުފޯޖްުލިޔެކިއުން، ުއަޅ ފައިވ ކަމަށް ުހޯދ އި ުެތޔޮ ކޮށްގެން
ުބޭ ުރިޕޯޓުގައިުތެޔޮ ުއޮޑިޓްގެ ުއެ ުުފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ުނުންކޮށްފައިވ ކަން ުއިތުރަށް، ުއޮޑިޓްުުއެމް.ޕީ.އެލްގެމީގެ އިންޓަރނަލް

ގުޅިގެންުވަނަުއަހަރުުތައްޔ ރުކުރިުއިންޓަރނަލްުއ2019ުޮޔުނިޓުންު އިންުއެޅިުފިޔަވަޅުތަކުގެުސަބަބުންުުއެމް.ޕީ.އެލްޑިޓްުރިޕޯޓު 
ޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށްުދޫކުަރމުންުއައިުތެލުގެުޢަދަދުުދަށްވެަފއިވ ކަންުރެކޯޑްތަކުންުފެންނަންުހުރިނަމަވެސްުޖަނަރޭޓަރުތައްު

ުރެކޯޑްކުރަމު ުގޮތުގައި ުޢަދަދުގެ ުތެލުގެ ުއައި ުދޫކުރަމުން ުހިންގުމަށް ުޢަދަދުތައް ުއައި ުމ ރިޗ2020ުުްން ުއަހަރުގެ މަހުންުުވަނަ
ުފެށިގެންުއެުއަހަރުގެުއޯގަސްޓްުމަހުގެުނިޔަލަށްުއިތުރުވެފައިވ ކަްނުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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ުއިސްލ ހުކުރަންުލަފ ދޭުގޮތްު.ުކ

ޑީސަލްގެުގަތްުުުއިންެއމް.ޕީ.އެލްއިންުހިންގ ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގައިުބޭުނންކުރުމަށްުުއެމް.ޕީ.އެލް)ހ(ުމ ލޭުކޮމ ޝަލްުހ ބަރުގައިު
ު ުގެއްލުވ ލައިތެރެއިން ުުބައެއް ުހިންގުމުގައިމި ުުއެމް.ޕީ.އެލްުޚިޔ ނ ތް ުމުވައްޒަފުއެފް.އެސް.އެމްއ އި ުގެ ުތެރެއިން ުބައިވެރިވ ންގެ

ުހޯދަ ުމިފަރ ތްތައް ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއެންޓިުއި ުތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ުކޮ-މައްސަލަ ުޕޮލިސްުމިޝަނަށ އިކޮރަޕްޝަން ުމޯލްޑިވްސް
ުދެމެވެ.ުލަފ ސަރވިސްުއަށްު

އަށްުލިބުުނުުމް.ޕީ.އެލްއެއިންުގަތްުެތލުގެުތެރެއިންުބައެއްުގެއްލިފައިވ ތީުުއެމް.ޕީ.އެލްު)ށ(ުމ ލޭުކޮމ ަޝލްުހ ބަރުގެުޭބނުމަށް
 .ލަފ ދެމެވެފަރ ތްތަކުންުހޯދުމަށްުުމިުޚިޔ ނ ތުގައިުބައިވެރިވެފައިވ ު،ގެއްލުމުގެުބަދަލު

އޮޕަރޭޝަންތަކުގެުޭބނުމަށްއެކިއެކިުޔުިނޓްތަުއެމް.ޕީ.އެލްގެ)ނު( ރިކްއެސްޓްުފޯމުތަުކންުނުވު ުފޮހޯދުަމށްުުޑީސަލްުކުގެުދަުށންުހިންގު 
ުފޯމުތަ ުތަޙްޤީޤްކުރުމަްށުހޯުނޫންުރިކްއެސްޓްުފޯމުތައްުހެދުމުގައިުޒިންމ ވ ުފަރ ތްތައްުޖްކޮށްުޞައްޚަފޯުހަދައިުސޮއިުއްކޮޕީ ދައި

ުލަފ ދެމެވެ.ުމިުމައްސަލަުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްުއަށްުހުށަހެޅުމަށްު

ުހޯދުމަށް)ރ(ު ުުހަރ އެއްފަުތެޔޮ ުފޯމުތައް ުގިނަ ުޑިޕ ޓްމަންޓަށް ުު،މަވެސްގޮަތށްުހަމަޖެްއސިުނަފޮނުވ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހޯދުމަށްުތެޔޮ
ުކެންސަ ުމަޢުލޫމ ތ އި ުފޯމުތަކުގެ ުދޫކުރެވޭ ުތެޔޮ ުެތރެއިން ުފޯމުތަކުގެ ުރިކްއެސްޓް ުފޯމުތަފޮނުވ  ުކުރެޭވ ުތެޔޮުލް ުމަޢުލޫމ ުތ، ކުގެ

ކޮންުޓުތަކަށްުލިބޭުތެލަކީުޔުނިުެގންދ ގޮތަށްުހަމަޖެއްސުމަށ އިުއަދިުޔުނިޓުތަކުންުބަަލހައްޓަމުންުހޯދުމަށްުރިކްއެސްޓްުފޯމުުފޮނުވ ު
ގުޅިގެންުލިބޭުތެލެއް ފޯމުތަކުގައިުހިމެނޭުތެޔޮުހޯދުމަށްުކަމ އިރިކްއެސްޓްުފޯމަކު  ހުރިހު  ބޭކަންުކަށަވަުރުނިޓުތަކަށްުލިުތެޔޮުޔުުފޮނުވު 

ުލަފ ދެމެވެ.މަށްުކުރެވޭނެުއިންތިޒ މްުހަމަޖެއްސު

ު ުުއެމް.ޕީ.އެލްގެ)ބ( ުޭބނުންވ  ުއޮޕަރޭޝަންތަކަށް ުިހންގ  ުދަށުން ުޔުނިޓުތަކުގެ ުހޯުދމަށްތެއެކިއެކި ުރިކްއެސްޓްުުފޮނުވ ުއެދިުޔޮ
ުފޯމުތަ ުހުންނަންޖެހޭ ުނޯޓްތަކުގައި ުއިޝޫ ުަތއްޔ ރުކުރަމުންދ  ުދޫކުރުމަށްފަހު ުތެޔޮ ުުފރިހަކ އި ުއެއްުމަޢުލޫމ ތު ުއަދި ުކުރުމަށ އި މަ

ުފަހަ ުއެކި ުތަފ ތު ުފޯމެއް ުއިންރިކްއެސްޓް ުބޭނުންނުކުރެވޭނެ ުދޫކުރުމުގައި ުތެޔޮ ުހޯދުމަށ އި ުތެޔޮ ުމަތިން ުހަމަޖެއްސުމަށްުތިޒ ރު މް
ުލަފ ދެމެވެ.

ު)ޅ(ު ުގަތުމަށް ުުއެމް.ޕީ.އެލްޑީސަލް ުުއެފް.އެސް.އެމްއިން ުފޮނުވ  ުއަށް ުގޮތުގަިއުއިުތެޔޮުފޮނުވަތަކުގައޯޑަރުޕ ޗޭސް ުތަނުގެ ންވީ
ތަންުއަދިުތެޔޮުފޮނުވަ ޢަދަދަށްުއެއްވެސްުބަބަޔ ންކޮށްފައިވު  ނަމަުންވީުޢަދަދުގެުގޮތުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު  ދަލެއްުގެންނަކަމުގައިވު 

ުަލފ ދެމެވެ.އްޓުމަށްުއެުބަދަލުުގެންނަންުބޭނުންވ ުަފރ ތ އިުއެކަމަށްުހުއްދަުދިންުފަރ ތްުއެނގޭނޭުލިޔުންުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެ

އެކިުޔުނިޓުތަކުންުފިއުލްުޖަނަރޭޓަރުތައްުހިންގުމަށ ިއުއުޅަނދުތައްުދުއްވުމަށްުބޭނުންކޮށްފައިވ ުތެލުގެުޢަދަދުުބެލުމަްށުއެކި)ކ(ު
ުއެުރިޕޯޓްތަކަށްުރިޢ ޔަތްުތައްޔ ރުކުރުމުގައިތެލުގެުބަޖެޓްުކޮންސަމްޕްޝަންުރިޕޯޓްތައްުހޯދައިުކުރިއަށްުއޮންނަުއަހަރަށްުލަފ ކުރު 

 ފ ދެމެވެ.ލަކުރުމަށްު
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ގެުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެުބޭނުމަށްުތެޔޮުހޯދުމަށްުހިނގ ުޚަރަދ އިުތެޔޮުގަތުމުގެުމުޢ މަލ ތްތަކުގައިުހިމެނޭުރިސްކަށްުއ(ުއެމް.ޕީ.އެލް)
ްލުބަލ އިރުުއެުމުޢ މަލ ްތތަކަކީ،ުުކންފުންޏަށްުރިސްކްުބޮޑުުމުޢ މަލ ތްތަކެއްުކަމަށްވުމުންުުކންފުނިްނުކުރިއަށްުގެންދ ުއިްނޓަރނަ

ުއޮޑިޓްތަކުގައިުއެުމުޢ މަލ ތްތައްުބަލައިުއެމްޕީއެލްުއިންުގަންނަުެތޔޮުއެމްޕީއެލްގެުބޭނުންތަކަށްުބޭުނންކުރަމުންުގެންދޭތޯުކަށަވަރު
 ކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުއެމް.ޕީ. ުބޯއެލް)ވ( ުޓަގު ުޓޭންކްތަކ އި ުރައްކ ކުރ  ުތެޔޮ ުތެރެއިން ުތެލުގެ ުހޯދ  ުބޭނުމަށް ުއޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ުފިއުލްުގެ ޓުތަކުގެ
ުބެލެހެއްޓުމަށްު ުރެކޯޑް ުމީަޓރތަކުގެ ުހަރުކޮށް ުޓޭންކްތަކުގައި ުއެ ުީމޓަރތައް ުފަދަ ުދަނެގަނެވޭނެ ުޢަދަުދ ުތެލުގެ ުއަޅ  ޓޭންކްތަކަށް

 ލަފ ދެމެވެ.
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ު

މުތަކުަގއިުތެޔޮުލިބުނުުފަރ ުތގެުފޯުފޯޖްޯފމު.ު)ުފޯޖްއޮރިޖިނަލްުފޯމ އިުއެުފޯުމގެުސީކުެއންސްުނަްނބަުރަގއިުތައްޔ ރުޮކށްފައިވ ުއިތުރުުތިންު:1ުއެނެކްސްު
 ނަމ އިުސޮއިުައދިުތެޔޮުދޫުކރިުތ ރީަޚްށުބަދަލުުގެެނސްފައި(ު
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