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i ާސަފުހ  

 

 ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ އޮޑިޓް 

 ތައާރަފު 
ގެ ތަކު ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުން ނަތީޖާ ހާސިލުވާ މިންވަރާއި މަޝްރޫއު  ކުރިއެރުވުމަށް ސިނާއަތްމި އޮޑިޓަކީ މަސްވެރިކަމުގެ

ދަށުން ފަށާ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންވަރު 
ވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް ، އޮޑިޓްގައި ބަލައިލައިފައިމިގޮތުން . ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓެކެވެ 

ގެ  (ޕްރޮގްރާމް) ޕްރޮގްރާމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ޝަރީޒްފިއެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގާފައިވާ 
 ދެ  މަސްވެރިކަމުގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރި  އަދި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިާވނީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ .މަސައްކަތްތަކަށެވެ

މަސައްކަތްތަކުގެ  ގެކަމުގައިވާ ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަދި ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 ނިޔަލަްށ ގެ 2020 ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން ،އިތުރުން އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް

  ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރަށެވެ.

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

 ލޯނު ސްކީމް

 އަމިއްލަ ފަރުދުން 47

 ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ 1

ރުފިޔާ  6,900,000ޖުމްލަ: 
 ދޫކޮށްފައިވޭ 

 ޔާމިލިއަން ރުފި 54.41 އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑު ފޮރ އެްގރިކަލްޗަރަްލ ޑިވެޮލޕްމަންޓް )އިފާޑު( ގެ ލޯނު އެހީ
 މިލިއަން ރުފިޔާ 20.46ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

 މިލިއަން ރުފިޔާ 31.62މަޝްރޫޢުގެ ނަފާވެރިން 
 މިލިއަން ރުފިޔާ  106.5ޖުމްލަ ޚަރަދު: 
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ii ާސަފުހ  

 

 ތައްޔާރުުކރާ ބާވަތްތައް  އެކި މަހުގެ ފަރާތްތަކާއި ކުރާ ދަނޑުވެރިކަން ސްކޭލެއްގައި ކުޑަ ،ދަކީސަގެ މަގުޕްރޮގްރާމްމި 
 ކަސްޓަމަރާ ބޭނުންކުރާ ފަހުން އެންމެ އުފެއްދުމެއް އެ ތަކެތި އުފައްދާ އުފެއްދުންތެރިން" )ޗެއިން ސަޕްލައި" ،ފަރާތްތަކުގެ

( ތަރައްގީކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ދެމެދު ލިބުމާ ހަމައަށް
އް ތަރައްގީކޮށް އެ  (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)ވެލިއު ޗެއިން ކޯޕަރޭޓިވް" " 9މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ގޮތެއްގައި އިތުރުކުރުމެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ  %51ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މި ލޯނު ސްކީމެއް ފަށާފައިވެއެވެ. 
 ޕްރޮގްރާމްގެއަދި  %19ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ގެ ލޯނު އެހީ ( އިފާޑް)ވެލޮޕްމަންޓް އެގްރިކަލްޗަރ ޑި 

 . ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ %30ރިން ނަފާވެ ޕްރޮގްރާމްގެތަކުގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 

 ލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި އިސް 

 15ޕްރޮގްރާމް  ،ތުންމިގޮ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ނުދިޔުން.ގެ މުއްދަތުގައި ވެސް ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް ޕްރޮގްރާމް )ހ(
ލައިގެންގޮސް ޕްރޮގްރާމް ދިގު ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސްނިންމުމަށް  2015މާރިޗު  31ފަށައި ގައި  2009ސެޕްޓެންބަރު 

އަދި  މުގައިވުން.ގައި ކަ 2018ސެޕްޓެންބަރު  30އަހަރު ފަހުން  3 އޭގެ އަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީމަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ
ވާދޫ ފާމާރްސ  ނު އިރު ޕްރޮގްރާމް ނިމު ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތަރައްގީކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު 9ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

ސައިޓީގެ މަސައްކަތް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފައިވާއިރު ގއ. ގެމަނަފުށި 
ންގުމަށް ޤާބިލު މީހުން ތަކަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް ހިމައިގަނޑު ސަބަބުމާވި މި މައްސަލަތައް ދި ހުއްޓިފައިވުން.އެއްކޮށް 

ޕްރޮގްރާމްގެ ރަށް ލިޔެކިޔުމާއި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނެތުމުގެ އިތު އިނުވުމާ ނާކުރެވިފައިބި
  ން.އިވުން ކަމުގަބަލައި މޮނިޓަރކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަފައިނުވު ހަރުދަނާގޮތެއްގައިމަސައްކަތްތައް 

، ސޮސައިޓީ ރޭޓިވް ކޯޕަ މީދޫ އައްޑޫގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ  2020ޑިސެންބަރު ޕްރޮގްރާމް ނިމުނު ފަހުން )ށ( 

 ސޮސައިޓީ  ޓިވްކޯޕަރޭ  ގެމަނަފުށި.ގއއަދި  ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް މަގޫދޫ.ފ، ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފުނާޑު

 މަގޫދޫ.ފއަދި  ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފުނާޑުމީގެ ތެރެއިން  .ކަމުގައިވުން ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް ނައިފަރު
 ގެ ގއ.ެގމަނަފުށި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ، އަދި .ގެ ސަބަބުން މަޑުޖެހިފައިވުން 19-ޑްކޮވި ތައް މަސައްކަތް ގެސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް
ލީ ހާލަުތ މާ ގެސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ނައިފަރުމާއި ޕްރޮގްރާމް ނިމުނު ފަހުންވެސް އަލުން ފެށިފައިނުވު މަސައްކަތް

ށް ވިޔަފާރި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ތައުލީމީ ދާއިރާއަ ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި 
ެގ ޕްރޮގްރާމް ށް އަސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ސޮ ކުރުމަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތްތައް މިހެންވުމުން،  ބަދަލުކޮށްފައިވުން.
ވުމާއި ގެއްލުމުެގ ހުރެ އެ ތަކެތި ހަލާކުށް ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންނުކޮ ބޭކާރުވުމާއި، ޓޮކްހަރުމުދާ އަދި ސް ދަށުން ދީފައިވާ 

 އޮތުން. ފުރުސަތު

"ޓްރިބިއުއަރ ގެ ދަށުން އުފެއްދި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް މާލެ މާކެޓަށް ވިއްކުމަށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)ނ( 
ެގ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަދި . ހުއްޓިފައިވުންޕްރޮގްރާމް ނިމުނު ފަހުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ގެ މަސައްކަތްތައް 

މަސައްކަތްތައް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުންނާއި މިނިސްޓްރީ
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iii ާސަފުހ  

 

މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  )ދެ 2,684,219 ދިން  ގެ ދަށުންޕްރޮގްރާމްއަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ، ނުވުމުންމޮނިޓަރކޮށްފައި 
  އެނގެން ނެތުން. ކޮށްފައިވާ ގޮތްޚަރަދު ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާރަ( ރުފިޔާ 

ކުން ގަވާއިދުން އަނބުރާ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަ ،ގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުންޕްރޮގްރާމް ( ރ)
)އެއް  1,510,806 ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން  ގެ ނިޔަލަށް 2020ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދިޔުން. މިގޮތުން ޖަނަވަރީ 

ން، ރިވޯލްވިންގ މިހެންވުމުގެ ސަބަބުދައްކާފައި ނުވުން. ސަތޭކަ ހައެއް( ރުފިޔާ  މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ދިހަ ާހސް އަށް
 %52ވާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިމީގެ އިތުރުން ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި ލޯނު ސްކީމް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވުން. 

 ފައިސާގެ ނުލިބިވާ މަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވުން. އަދި އެހައިތަނަށް ލިބެންޖެހި އަނބުރާ 3ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާ 
ގުސަދު ލޯނު ދޫކުރި މަފަރާތްތަކުން  %54 އަދިފައިާސއަށްވުން.  މަހަށްވުރެއް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12އަކީ  87%

މިލިއަން ރުފިޔާެގ  6.9 އެގޮތުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ .ނުވުން ހާސިލުވާގޮތަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި 
ކުން ފިޔަަވުޅ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިދާރާއަ ންކަމާ މިކައެހެންނަމަވެސް،  އެފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވުން. %48ތެރެއިން 
  ން.އަޅާފައިނުވު

މިނިސްޓްރީ ރ ކުރުމަށް އް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތަނިމުމުން  ޕްރޮގްރާމް( ބ)
 ގެންދާނެ ގޮތުގެ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ވެސް ލުވި ނަމަ އިން ހަވާ ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން 

ސްޓްރީން މޮނިޓަރ ސިޔާސަތެއް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިނުވުން. މިގޮތުން، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މިނި 
ކާއި ވަސީލަތްތައް ޒާމުތައިދާރީ އިންތި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާކުރަމުން ގެންދާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުމާއި، 

  ހަމަޖައްސާފައިނެތުން. އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި

 އެންްޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސްށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމަ ޕްރޮގްރާމް  (ޅ)
ކާއެކު ޓިވް ސޮސައިޓީތަކޯޕަރޭމިގޮތުން، މިނިސްޓްރީއާ އިން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައިނުވުން.  އެގްރިކަލްޗަރ

 ފިަޔަވުޅ އާ ހަމައަށް ދެމި އޮތްއިރު، އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވި ފަރާތްތަކާ މެދު  2019ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތައް 
ވާއިރު އެ ފަދަ އެހީއެްއ އިއިތުރު ފަންނީ އެހީ ބޭނުންވާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަސައިޓީތަކަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮއަޅައިފައިނުވުން. އަދި 
 މިނިސްޓްރީން ލޯން މިގޮތުން ކީމްގެ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރކޮށްފައި ނުވުން.ން ސްލޯ މީގެ އިތުރުންފަހިކޮށްދީފައިނުވުން. 

އި ފަރާތްތަކާނުދައްކާ  ދުން ލޯނުއަދި ގަވާއި .ސްކީމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހޯދާފައިނުވުން
އިނުވުން. އަދި ލޯނު ފަރާތްތަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފަ ރި ސިލްނުވާގޮތަށް ބޭނުންކުލޯނުގެ މަގްސަދު ހާ ލޯނު ފައިސާ

 ވުން. ރިވޯލްވިންގ ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކޮށްފައިނު

 ތް ދޭގޮ  އިސްލާހުކުރަން ލަފާ 
ވެދާނެ ހިރާސްތައް ދިމާއެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމުގައި  ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން( )ހ

 ؛ ށާއިމައި، މަޝްރޫއުތަކުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރު ދެނެގަނެ އެ ކަންތައްތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަ

ކަނޑައަޅައި ތަކާ މެދު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިކަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރި ޕްރޮގްރާމް  (ށ)
ނެ ގޮތުގެ ޕްލޭެންއ އެކު ކުރިއަށްދާ ތަކާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޮމިޓީތަކާ ގުޅިގެން ތަކުގެ ހިންގާ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

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

 

މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަްނ އި އެ ޕްލޭނުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއެކު އެކުލަވައިލުމަށާ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ  މޮނިޓަރކޮށްޕްލޭނުގައި ިހމަނާކަންކަން ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ގަވާއިދުން ށާއި، ކަނޑައެޅުމަ

 އި؛ލަސްނުކޮށް އެޅުމަށާ

ތަކާމެދު  ވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ  މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތް އަލުން ފެށެން ނެތްއެކި ސަބަބުތައް އެކި)ނ( 
ދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ތަކަށް ދީފައިވާ މެޝިނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓް ތަކާމެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެފަދަ އަޅާ

 ށާއި؛މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަ އިނިންމަ

ލޯނު އަނބުާރ އި ށާލޯނު ސްކީމްގެ ކަންކަން ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަ ޕްރޮގްރާމުގެ( ރ)
ސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އުއޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ  ތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް، ބޭންކްދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތް

ދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޯލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނު އަނބުރާ  ށާއި،އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަ
ނެ އަޅާތަކާ މެދު ތްގަވާއިދުން ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާއި ޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވާ ަފރާތްތަކާ ދޫކުރިމަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ލޯނު 

 ސް އެްނޑް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސައޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ނިންމުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް ބޭންކް
 އެގްރިކަލްޗރަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ނިންމުން 

ކަލްޗަރ އިްނ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރި
އިވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފަ ޕްރޮގްރާމުން ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ޝަރީޒްހިންގި ފި

ތައް ހައްލުކޮށް، މައްސަލަ ހިންގުމުގައި ދިމާވިމި ޕްރޮގްރާމް ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ފާހަގަކުރެވިހާސިލުވެފައިނުާވކަން 
ފައިނުވާކަން މޮނިޓަރ ކޮށްރަނގަޅަށް  ޕްރޮގްރާމްފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާކަމާއި  މިނިސްޓްރީންމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

 ،ންގުން ހުއްޓިފައިވާކަމާއިތަކުގެ ވިޔަފާރިއާއި ހި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީދަށުން ތަރައްގީކުރި  ޕްރޮގްރާމްގެ ،ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި
ން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން މެޝިނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގެއްލުމާއި ހަލާކުވުމަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަމާއި، ލޯން ސްކީމްގެ ދަށު 

ތަކުގެ ވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިމަންފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލިބޭނޭ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްގެ  ،އެދެވޭ ނަތީޖާ ނެރެވިފައި ނުވާކަމާއި
 ރެވުނެވެ.އިދާރީ އިންތިޒާމުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ފާހަގަކު މިނިސްޓްރީގެމަސައްކަތްތަކާއި 
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ތެރެއިން ފިޝަރީސް އެންޑް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ހިންގުނު  ތަށް އަ ސިނާ  މަސްވެރިކަމުގެ 
 ގުޅޭ  މިންވަރާ  ހާސިލްވި  ސަދު ގް މަ  ގެ ރާމް ގް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮ 

 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 ތައާރަފު  .1

ނޫނު ގާސަދު ހާިސލުވި މިންވަރު ބެލުމަށް، ގުތަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައަމި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާ
 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި 4ނޫނު( ގެ ގާ)އޮޑިޓް   4/2007ނަންބަރު

 އެ ކަންކަން އޮޑިޓުގައި ޓަކައި އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިސްލާހީ ފިަޔވަޅު އެޅުމަށް
ވަނަ މާއްދާގައި  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އެކު ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމާ

ރައްޔިތުންނަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށައެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް 
 ކުރެވޭނެއެވެ.އުގައި ޝާއި www.audit.gov.mvފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

ބޭންކް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،ޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު އޮޑިމި
ތުގައި ޝުކުުރ ސަތަކުގެ މުވައްޒަފުން މި އޮޑިޓަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް މިފުރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއޮފް މޯލްޑިވްްސ އަދި 

 ދަންނަވަމެވެ.

 އޮޑިޓުގެ ބޭނުން 

ނަފާ ފުޅާކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިފަޅުގެ ވަސީލަތްތަކުން ހޯދަމި އޮޑިޓަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވާ ކަނޑު
ނަތީޖާތަްއ  އިޅަފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުން ހާސިލުކުރަން ކަނޑައަ 

ގައި މަސައްކަތްތައް މަޝްރޫއު ނިންމުމަށްފަހު ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެއް އިހާސިލުވި މިންަވރު ބެލުމަށާއި މަޝްރޫއުތަކުން ފަށަ
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓެކެވެ. 

 ކުރިއަށް  މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްމި އޮޑިޓް މެދުވެރިކޮށް، މަޝްރޫއުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށާއި މަޝްރޫއު ނިމުމަށްފަހު 
އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާމެދު އިސްލާީހ ގެންދިއުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭކަމަށް 

އެ  ޓަކައި އެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށާއި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް
  ހުށަހެޅިގެންދާނެއެވެ. ށް ނު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަބުދަށުން އެހީ ލި އުގެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކަށާއި، މަޝްރޫ
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 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް އަދި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ބައިތައް 

ހޮވާލާފަިއާވީނ  މި އޮޑިޓުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވި މިންވަރު ބެލުމަށް 
އެގޮތުން، ިމ  އެވެ. (ޕްރޮގްރާމްމިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް )

 ޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައި ދެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަރައްގީކުރި ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެމައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިާވނީ އެ  އޮޑިޓްގައި
މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އެ  ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް  ނައިފަރު އާއި  ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ގެމަނަފުށީ. ގއ ކަމުގައިވާ
  ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރަށެވެ.ޕްރޮގްރާމް

 ކަންތައް ގެޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓްރީއާ ގައި 2018 ބަރުސެޕްޓެން 30 ،ނިމުމުން ޕްރޮގްރާމް ބަލައިފައިވާނީމި އޮޑިޓްގައި 
 ކުރިއާއި  އެއަށްވުރެ ތުން ޒާ ބައިތަކުގެ ބައެއް ނަމަވެސް، ގެ ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 2020 ،ހަވާލުކުރުމަށްފަހު 

 .ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ މައުލޫމާތުތަކަށް ގެޚުތާރީ ފަހުގެ

 ކްރައިޓީރިއާ އޮޑިޓް 

ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާއި  މި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިރީގައި
 ؛ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކަށެވެ

  ުކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( 3/2007ގާނޫނު ނަންބަރ( 
 FADIP  ްކޮމްްޕލީޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓ 
 FADIP ެސްޓްރެޓެޖީޒިޓް ގްއ  

 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް 

( އިން INTOSAIމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )
( ފޯރ ISSAIއޮްފ ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )ކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އުނެރެ ޝާއި

 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

ފް މޯލްޑިވްސްާއިއ އޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި ބޭންކް ، މި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާނީ
ންތަނުން ލިބިފައިާވ ތަވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ގެ ދަށުން އެހީލިބިފައިޕްރޮގްރާމް

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. 

އެކު  މި އޮޑިޓް ފަށައިގަނެވުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާ
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި އޮޑިޓުގެ ސްކޯޕާއި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް 

ޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ އި، މި ރިޕޯ މެނޭޖުމަންޓާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ
ޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރެވި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ  ވަރުކުރުމަށް ކަން ކަށަ ސައްހަ

އޮޑިޓް އެވިޑެންސާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށް، އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި 
 .ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 1އެޕެންޑިކްސް ޓުގެ ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް މި ރިޕޯ
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 އޮޑިޓް މައުޟޫއު  .2

އިްނ ޑް އެގްރިކަލްޗަރތަރައްގީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެން ކުރިއަރުވާ ސިނާއަތް މަސްވެރިކަމުގެ
މާޒުކޮށް މައިގަނޑު އަ ސިނާއަތަށްވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ތުވޭ ދާއިރު އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން

ޝަނަލް ފަންޑު ފޮރ އިންޓަރނޭއޮޑިޓްގައި ބަލައިފައިވާނީ ވެއެވެ. އެގޮތުން މި ފައިއިހަތަރު މަޝްރޫއެއް މިނިސްޓްރީން ހިންގަ
ފިޝަރީޒް އެްނޑް  ނުހިންގުގެ ލޯނު އެހީއާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން  )އިފާޑު( ޑިވެލޮޕްމަންޓްއެގްރިކަލްޗަރަލް 

 މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 މިލިއަން ރުފިޔާ 54.41 އިފާޑުގެ ލޯނު އެހީ
 މިލިއަން ރުފިޔާ 20.46 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 މިލިއަން ރުފިޔާ  31.62މަޝްރޫޢުގެ ނަފާވެރިން 
 :ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 މިލިއަން ރުފިޔާ  106.5

 މަގްސަދު 
ކުޑަ ސްކޭލެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ 

ާރ ތައްޔާރުކުފަރާތްތަކާއި މަހުގެ އެކި ބާވަތްތައް 
ފަރާތްތަކުގެ، "ސަޕްލައި ޗެއިން" 
 ތަރައްގީކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ
އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

 އިތުރުކޮށްދިނުން

ފިޝަރީޒް އެންޑް 
އެގްރިކަލްޗަރ 

ޑައިވަރސިފިކޭޝަން 
 ޕްރޮގްރާމް 

2018 ސެޕްޓެންބަރު 30 ޕްރޮގްރާމް ނިމުން:  

 ލޯނު ސްކީމް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 9

އަމިއްލަ  47ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ 
 އަށްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  1ންނާއި ފަރުދު

 ދޫކޮށްފައިވޭ  ރުފިޔާ  6,900,000ޖުމްލަ: 

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


 

 

އަމީރު އަޙްމަދު ަމގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިްނގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  
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 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް  .3

ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭތޯއާއި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މިންވަރު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށްފަހު  ޕްރޮގްރާމް  3.1
 ބެލުން 

ށް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މި ކުރިއަ  މަސައްކަތްތައް ޕްރޮގްރާމްގެށްފަހު ނިންމުމަ ޕްރޮގްރާމްއޮޑިޓުގެ މި ބައިގައި ބަލައިފައިވާނީ، 
ފާވެރިން ކޮށްފައިވާ ގެ ނަޕްރޮގްރާމްހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ން ފެށި މަސައްކަތްތައް ދެމެޕްރޮގްރާމު

 ؛ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ ބަލައިފައިވާނީމަސައްކަތްތަކަށެވެ. މިކަންކަން ބެލުމަށް މި އޮޑިޓުގައި 
 ްބެލުމާއި  ގެންދޭތޯ ށް ކުރިއަ  ތަކުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ މަސައްކަތްތައް ފެށި  ންޕްރޮގްރާމު ނިންމުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމ 

  މިންވަރު  ގޮސްފައިވާ ކުރިއަށް

 ްގޮސްފަިއވާ ރިއަށްކު ބެލުމާއި  ގެންދޭތޯ ކުރިއަށް ސްކީމް  ލޯނު  ގާއިމުކުރި ންޕްރޮގްރާމު ނިންމުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމ 
 މިންވަރު 

 
 ބެލުމާއި  ގެންދޭތޯ  ކުރިއަށް  ސޮސައިޓީތަކުން  ކޯޕަރޭޓިވް  މަސައްކަތްތައް  ފެށި ޕްރޮގްރާމުން  ނިންމުމަށްފަހު  ޕްރޮގްރާމް  3.1.1

   މިންވަރު  ގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މަގްސަދު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތަރައްގީކުރުމުގެ 
 ދަނުޑވެރިކަުމގެ  ސްވެިރަކމާއިމަ  އުފަްއދާ ފަރާްތތަކުން އެ ޮގުތން ެއހީތެރިވެދިުނމުގެ  އިތުުރކުރުމަށް  އާމްަދނީ ޭގބީީސތަަކށް ިލބޭ  މަދުން އާމްދަނީ
 ަކސްޓަމަރުްނނާ މާކެްޓކުރުމަށާއި  ަތކެތި  ،ކުރުާމއި މަސަްއކަްތތައް  ކުރަްނޖެހޭ( އެްޑުކރުމަށް ވެލިއު ) ަމތިުކރުމަށް ައގު  ތަެކތީގެ  ގަުތމަްށފަހު ތަެކތި

 ން އެހީތެިރވެދިނު ފޯރުޮކށްދިުނމަށް ހަމައަށް

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 9

 ނިޔަލަށް  ނިޔަލަށް  ގެ 2020ޑިސެމްބަރު 
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ފޮނުވަންޖެޭހ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވާދޫ ފާރމާރސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް  މި
ސައިޓީއާ އެކު ވެފައިވާ ގައި އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮ 2017ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން، ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ކުރިން 

ޕްރޮގްރާމް  ހެންކަމުން،އެ ޓް ސްޓްރެޓަޖީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޒިފައިކަމަށް ޕްރޮގްރާމްގެ އެގްއެއްބަސްވުންވަނީ ބާތިލުކޮށް
 ގެ ނިޔަލަށް 2020 ބަރުންޑިސެކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ތެރެއިން  8ނިމުނުއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 

ޓިވް ސޮސައިޓީގެ ތެރެއިން އިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި ހަތަރު ކޯޕަރޭއިޓީ އެއްގަހަތަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަދަނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ލިބިފައިވެއެވެ. އެއްވެސް  ގެ ސަބަބުން މަޑުޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު 19-ވެސް ދެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތް ކޮވިޑް

ވެނީ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާންމު މައްސަލައެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެނުދާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ  ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
ދާރީ މަސައްކަތްތައް އިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތަކުގައި ، ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތުމާއި ހިންގަން

ފައިނެތުމެވެ. މި ތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުގެ އިތުރަށް ލިޔެކިޔުމާއި ަފއިސާގެ ކަންތައް 
ކަތް ހުއްޓިފައިވުމުން، ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބައެއް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ މަސައް

ތައް ރަދުޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދު ހާސިލުނުވެ އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޚަ
 ބޭކާރުވެގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ރި މަސްވެރިކަމުގެ ދެ ގެ ދަށުން ތަރައްގީކުޕްރޮގްރާމް ނިމި ޕްރޮގްރާމް 2018ސެޕްޓެންބަރު  30، މި އޮޑިޓްގައި ބަލައިފައިވާނީ
ގެ މަސައްކަތްތައް ސޮސައިޓީގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އާއި ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް . ކަމުގައިވާ ގއ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ރިކަން ހާސިލުވެފައިވޭތޯ މި ތަންތަނުން ކުރާ ވިޔަފާރިން އަމިއްލަ ފުއްދުންތެ ،ގެ ނިޔަަލށް 2020އަދި . ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަށެވެ
 . ބަލައިފައިވާނެއެވެ

 ގއ. ގެމަނަފުށި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

ލޭންގައިވާ އަދަދުތަކާ ސް ޕް ބިޒްނަ ގއ.ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ، ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައިވެސް ޕްރޮގްރާމް )ހ( 
 ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ވިޔަފާރިކުރެވިފައިނެތުން 

ލީ ނަފާ ހޯދުމަށް ރާވާފައިާވ ގެ ދަށުން އެހީ ދީފައިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މާޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ގޮތަށް މަސައްަކތް އަކުން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ އެއް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީށް ކޮންމެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަ

ކައި ފައިދާ ބޮުޑ ޓަ ބިޒްނަސް ޕްލޭންތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސޭލްސް ޓާގެޓްތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ،ކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން
ކޮމްޕްލީޝަްނ  ގްރާމްގެ ޕްރޮންމުކަން ޓިންގ ޗެނަލްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މުހިނގަޅު މާކެޓަކައި ރަ މާކެޓްތަކަށް ތަކެތި ވިއްކުމަށް 

އް ކަވަރުކޮށް ލިބޭ އާމްދަީނ ޔަފާރިން ހަރަދުތަތަކުން ކުރާ ވިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ 
 ވެ.މަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެހިންގުމާ ހަމައަށް ވާސިލުވު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން 

މަހު އުފެއްދުންތައް ރީ ވަނަޖައަހަރު  ވަނަ 2017 އިވާ ގޮތުން ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގަ
ރުިފާޔ  )ފަސްދޮޅަސް ަހޔެއް ސަތޭކަ)ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ހަ  361,666 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީވިއްކައިގެން 

 41,879ލިބިފައިވަނީ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެމަހު  ،ވީނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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)ސާޅީސް އެއް ހާސް އަށް 
 ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް(

 ،. އެހެންކަމުނ1ްރުފިޔާއެވެ

ކަނޑައެޅި އަންދާޒާއިން 
 %12ހާސިލުކުރެވިފަިއވަނީ 

ގެ ފަހުން  2017އަދި، އެވެ. 
ގެ ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް އެ 

 .މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ

ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް 
ސޮސައިޓީން ވިއްކަމުން 
ގޮސްފައިވަނީ ރަނގަޅު އަގެއް 
ލިބޭ އަދި އިތުރު 

އެކު ވެލިއު އެޑްކުރެވޭނެ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ ވަޅޯ މަހާއި ބަންދު ކުރި ތާޒާ މަހާއި ރިހާކުރުގެ ބާވަތްތަކެވެ.  މަސައްކަތްތަކާ
ތަކެތި ލިބުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގަިއ  އަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމަސްވެރިކަން ދަށްވާ ދުވަސްވަރު 

އްގައި ކެޓަށް އެދެވޭ އަގެގައި ތަކެތި ބަންދުކޮށް މާލޭގެ މާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެދެވޭ އަދަދަކަށް އުފެއްދުންތައް ލިބޭ ކަމާއި އަދި 
މީގެ  ވެ.ފައިވެއެށް މައުލޫމާތު ދީރުންނަހިންގާ ކޮމިޓީން އޮޑިޓައެންމެ ފަހުން އޮތް  އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ވާކަމަށް ވިއްކިފައި
ގެ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގެ ރިޕޯޓްގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީވަނަ އަހަރު  2017 ،އިތުރުން 

ގެ ވިޔަާފިރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެކު ވެސް  ގެ ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވަނީ  ގެ ވިޔަފާރިގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ،އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން 

 ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހިންގުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލު
 

ދިޔަ މުއްދަތުގައި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގައި ރަނގަޅު އިދާރީ އަދި މާލީ ގެން ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް )ށ( 
 ހުއްޓިފައިވުން ގެ މަސައްކަތް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮގްރާމް ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށްފައި ނުވުމާއި، 

ގެ މާލީ ފައިދާ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިރު،  ތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގާ ތަންތަން ކަމުގައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމާއި  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެކު ހިންގޭ ތަންތަނަށް ހެދުމަށްޓަކައި  ކަމާތުރުކޮށް އަމިއްލަ ފުދުންތެރިއި

                                                            
ސް، އެ އަހަރުގެ މާލީ މަސްދުވަހުެގ މުއްަދތަށް ަނމަވެ 12ވަަނ އަހަރު،  2016ގެމަނަފުށީ ޯކަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒްނަސް ޕްޭލން ތަްއޔާރުކޮށްފައިވަނީ . ގއ 1

ފައިވާ އަދަދުތަކާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަްއ އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އަހަރު ބިޒްނަސް ޕްޭލންގައި ވިއްކުމަށް އަްނދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކާއި އަސްލު ލިބިހިސާބުތައް 
 ލިބޭނެކަމަށް  އަގުތަކާއި ންދާޒާކުރާއަ  ދާނެކަމަށް ގަތުމަށް ތައްއުފެއްދުން މަހަށް ފެބުރުވަރީ އަދި ޖަަނވަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 .މި އޮޑިޓުގައި އަޅައިކިޔާފައި ނުވެއެވެ

 .އަޅާކިޔާފައިވާނެއެވެ އާމްދަނީއާ ލިބިފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި ހިނާގފައިވާ އަސްލު  މަހު ދެ  އެ ،އާމްދަނީ ސޭލްސް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ

 

 ޚަރަދު އަދި އެ އި ޖަނަވަީރ ައދި ފެބުުރއަީރއަށް ައންާދޒާކޮށްފައިވާ ސޭލްސްއާ  2017ގއ. ގެމަަނފުށީ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮސަިއޓީގެ  – 3ޗާޓު 
 )ރުފިޔާ އިްނ( މަސްމަހު ލިބިފަިއވާ އާްމދަނީ އަދި ހިނގާަފއިާވ ޚަރަދު
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އި ގަ 2012ހިންގުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގަން ޖެހެއެވެ. ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޖުލައި 
ސޮސައިޓީ އަށް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ވަރކިންގ ކެޕިޓަލްގެ އެ ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ އިރު، މި އާ ގުޅިފައިވާޕްރޮގްރާމް
ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތެއް( ރުފިޔާގެ އެީހ  ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެ )ދެ މިލިއަން އަށް 2,882,997 ޖުމްލަ  ގޮތުގައި

 ދީފައިވެއެވެ.

 ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދީގެން މިފަދަ ދަށުން ފަންނީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެތަކަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ މި
ދަށުން ދީފައިވާ ހަރުމުދަލާއި މެޝިނަރީ އަދި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  ޕްރޮގްރާމްގެ އިރު،  ވާ ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް

ން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަކީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއްގެ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އެތަކެތީގެ ބޭނު
)ކޯޕަރޭޓިވް  3/2007ތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތަރައްގީކޮށްފައިވާ   ދަށުންޕްރޮގްރާމްގެޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

ތައް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައިވާތީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް 
ގެމަނަފުށީ ގއ. ގައި ނިމުނު އިރު  2018 ސެޕްޓެންބަރު  30 ޕްރޮގްރާމްނަމަވެސް،  ހިންގުމަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފަިއާވ  2017ހުއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ސޮސައިޓީގެ ހިންގުން ކޯޕަރޭޓިވް 
ގެ މާލީ ހިސާބުތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން" ރިޕޯޓްތަކުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ށް ގަންނަ އަދި ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަދަދު އަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީފެށިގެން  މަހުން ގަސްޓުއޮ ގެވަނަ އަހަރު 2017ދައްކާ ގޮތުގައި 
ވާކަން ގައި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައި ނު 2017 ބަރު ންއިރު، ޑިސެ ވެފައިވާށްވަރަށް ބޮޑަށް ދަ

 އި ކަމާއިގަ 2017 ބަރުންއެއްކޮށް ހުއްޓިފައިވަނީ ޑިސެ ގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި، 
ކަން އޮޑިޓަރުންގެ އަލުން ފެށިފައި ނުވާގެ މަސައްކަތްތައް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވެސް 2019

އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުގައި 
ކޯޕަރޭޓިވް  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ސޮސައިޓީ ހުއްޓެން ދިމާވީ 
ގެ ހިންގުން  ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް 

ހަރުދަނާ ނުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި 
ފައިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި 
 އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލްތައް ނެތުމުގެ

 ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިތުރުން 
ފައިސާ ހަރަުދކުރި ގޮތް ހިންގާ 
ކޮމިޓީގެ އެއް ދައުރު ނިމި އަނެއް 

ވެސް އެނގެން  ދައުރު ހަވާލުވި އިރު
ގެ ސަބަބުންކަމަށް މުނެތު

ގެ މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް
 ރިޕޯޓްތަކުންނާއި ދަތުރު ރިޕޯޓްތަކުން

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ިފޔާ އިން()ރު  ވަނަ އަަހރު ަގނެަފއިވާ އަދި ވިްއކާފަިއވާ މިްނވަރު 2017ގއ. ގެމަަނފުށީ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮސަިއޓީއިން  – 4ޗާޓު 
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)ހަތް ސަތޭކަ  733,211ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް މެޝިނަރީ އާއި ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީގެ އިތުރުން،
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ބަލަހައްޓާފައި ތަކެތި  އިރު އެ ލިބިފައިވާތިރީސް ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ އެގާރަ( ރުފިޔާގެ މުދާ 

މިގޮތުން، އޮޑިޓުން ސާމްޕަލަށް ނެގި ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ތަކެތި ގެއްލި އަދި ބައެއް ތަކެތި ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ސް ފަސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް( ރުފިޔާގެ މުދާ ހަލާކުވެފައިވާކަާމއި، ކޯޕަރޭޓިވް )ދުއިސައްތަ ސާޅީ 245,967
ފުޅި އަދި ޕެކެޓް ފަދަ ތަކެތި )ނުވަ ސަތޭކަ ނަވާވީސް ހާސް އަށެއް( ރުފިޔާގެ  929,008އުފެއްދުންތަކަށް  ސޮސައިޓީގެ

އެކު ބަހައްޓާފައިނުވުމުގެ  ބޭނުންނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވުމުންނާއި ރައްކާތެރިކަމާއެ ތަކެތި  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދީފައިވާ އިރު
މި ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބާކީ ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުން އޭގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ  ފާހަގަކުރަމެވެ.ވެސް ބުން ހަލާކުވަމުންދާކަން ސަބަ

އަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގައި އޮޑިޓުން މި  2019ވެ. ތްކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެން ނެނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގެ އަގު އެނގެ
 ގައިވާނެއެވެ. 3 އެޕެންިޑކްސްގައިދޭ ޗާޓު ހުރިގޮތް އަން ގެ ހާލަތުކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީދަތުރުކުރިއިރު 

އި ހިންގުމަށް ބޮޑެތި އަލުން ފަށަ ،އިރު ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓިފައިވާ 2017 މި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
ލެހެއްޓުމާއި ކޯޕަރޭޓިވް އިން ފެށިގެން މާލީ ހިސާބުތައް ބެ 2016 ،ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން
ށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހެއް ދުވަހަކަގުލައިގެން ގޮސްފައިވުމުން ދުވަސޮސައިޓީ ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުނުކޮށް ދި

އިރު،  ވާފައި ނުވާއިން ފެށިގެން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތައް ބާއް 2017ހާލަތު ގޯސްވެަފއިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، 
މާލީ  ،އިނުވެއެވެ. އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ހޮވާފަގައި ދައުރު ހަމަވި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބަދަލުގައި އައު 2019މިކަމުގެ ސަބަބުން 

 ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ 3/2007ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވެއެވެ. މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ސޮސައިޓީެގ (ގައ4ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 60މެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ލާޒިމު ކުރާ ކަންކަ

 އަމުރު ނެރުމުގެ އަހަރު ވެފައިވުމުން ސޮސައިޓީ އުވާލުމުގެ 1މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ކަމަށްވާ މަސައްކަތް، ހުއްޓާލާފައިވާތާ 
ކަތް ކުރައްވާ ރަޖިސްޓްރާ ހައިސިއްޔަތުން މަސައް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާ ގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރަށް އޮތް އިރު 

 ރަމެވެ.އަޅައިފައިނުވާކަން ފާހަގަކު މި ފިޔަވަޅުއޮފް ކޮމްޕެނީސް، ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާ މެދު 

 ހަރަދުތަްއ ފައިވާކޮށް ،އަށް މާލީ ގޮތުން ގެއްލުންވެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ 
ކަމާއި، ވާނޭނު ތަރައްގީ ކުރި މަގުސަދު ހާސިލު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމިހެންވުމުގެ ސަބަބުން  ދުވަހެއްކަމާއި، ބޭކާރުވާނޭ

ނޭކަން ގެ ގެއްލުންވާމެމްބަރުންނަށް ވެސް އެކަމުސޮސައިޓީގެ ހިއްސާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުން ގަނެފައިވާ އިރު އެ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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  ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ސް ޕްލޭންގައިވާ އަދަދުތަކާ ގާތްކުރާ ބިޒްނަ ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  ،ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި  ޕްރޮގްރާމް )ނ( 
 ނެތުން  އަދަދަކަށް ވިޔަފާރިކުރެވިފައި 

 އާ އާ ގުޅުމަށް މިނިސްޓްރީޕްރޮގްރާމް ،އިރު ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 2015ލް ޕްރީއެ 20އިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނަ
ގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮގްރާމްގައެވެ. ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް  2015 މޭ 15އެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 
ަސތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް( ރުފިޔާގެ  ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަ )އެއް މިލިއަން ހަ 1,689,577އުފައްދައި ވިއްކުމަށް 
 ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކޮމްޕްލީޝަން ރިޕޯ ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީ ދީފައިވާކަމަށް 

 ހިންގުން ހުއްޓުމަށް ދިމާވި ކަންކަން  ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި

2016 2017 2018 2019 
ވަނަ އަހަރު އާންމު  2015

ޖަލްސާ ބާއްވާފައި 
ނުވުމުންނާއި މާލީ ހިސާބުތައް 
އޮޑިޓްކޮށްފައި ނުވުމުން އެހީ 

ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނު 
ފައިސާއިން ބައެއް 

 ހިފެހެއްޓުން 

 2017ޖަނަވަރީ 
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް

ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ގއ. 
ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގައި ހުރި 

 އަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

  ދީފައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން 

 2018ޖޫން 
ނިންމުނު އިރު، ޕްރޮގްރާމް 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ހުއްޓިފައިވާ އިރު އިތުރު 

  އަޅައިފައި ނުވުން  ފިޔަވަޅެއް

  2019ޖުލައި 
ޓީގެ ހަތަރު ވަނަ ހިންގާ ކޮމި

ދައުރު ހަމަވި ނަމަވެސް އައު 
 ހޮވާފައިނުވުން  ހިންގާ ކޮމިޓީ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2015
ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައި 

 ނުވުން 

 2017ޖޫން /  މޭ
  އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވުން

  2019 ޑިސެންބަރު   
ގިނަ މެޝިނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓް 

  ހަލާކުވެފައި ހުރުން 

ފައިސާ ހަރަދުކޮށް 
ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަށީގެންވާ 

ނަގުދު  –ކޮންޓްރޯލް ނެތުން 
ފައިސާއާ ހަވާލުވެ ފައިސާ 

ހަރަދުކުރުމާއި އެކަކު ހަވާލުވެ 
 ހުރުން.

 ހަވާލުވި އިރު، އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ 
އަށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ދީފައިވާ ފައިސާ، ކުރީގެ ހިންގާ 
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ކޮމިޓީން

ލިބެންޖެހި  ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް 
 ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު

   އެނގޭނެ ލިޔެކިއުންތައް ނެތުން.

ކޯޕަރޭޓިވް މިނިސްޓްރީއާ   
ދެމެދު ވެފައިވާ  ސޮސައިޓީ

  އެއްބަސްވުން ނިމުން.
ގެ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ހިންގުން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދެ 
އެކަމާމެދު  އަހަރު ވެފައިވާ އިރު 
ވެސް މިނިސްޓްރީން އެއް 

 ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިނުވުން 
  2016ނޮވެންބަރު 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު 
  ހަމަވުމުން އައު ކޮމިޓީ

  ހޮވާފައިނުވުން

 2017 އޮކްޓޫބަރު
ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގައި 

އަށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީހުރި 
މިނިސްޓްރީއަށް  ދީފައިވާ ފައިސާ

  ނެގުން

   

  

 2017ޑިސެންބަރު 
 މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުއްޓުން 

    

 އ. ެގމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދިމާވި ަމއްސަލަތަކާއި ހިންގުްނ ހުއްޓެން ދިމާވި ަކްނތައްތައްގ – 1ތާވަލު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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މި ގައި ކަމާއި، ވަނަ އަހަރު 2016ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް އެންމެ 
ޕްލޭނުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ހޯދުމަށް 

ވަނަ  2017 އި އާ 2ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީ 
ނު އަސްލު އަހަރު ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބު

އާމްދަނީއާ ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަން 
 ބިޒްނަސް ޕްލޭން، މިގޮތުންފާހަގަކުރަމެވެ. 

މުއްދަތުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ހަދާފައިވާ
ވެސް ހާސިލުވެފައި  %20އަދަދުތަކުގެ 

ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް  2018 މާއިނުވާކަ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަމާޒުތަކާ ގާތްކުރާ 
މިންވަރަށް ވެސް އާމްދަނީ ހޯދިފައިނުވާކަން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ބަބުތައް ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނުގައި ހިމެނި އަމާޒުތައް ހާސިލުނުކުރެވުމަށް ދިމާވި ސަ 

  ްބޮޑުުވން  ބިޒްނަސް ޕްޭލނުަގއި ިހމަާނފައިވާ ައންދާާޒތައ 
 ްެވލިއުދުންތަކަކީ އަދި އުފެއްދުްނތަކުގެ ާޒތުްނ ެއ ުއފެއް ެނތުން  ތައް ޕްރޮޑަކްޓް ރޭްނޖުގަިއ ރަނގަުޅ އަގު ލިޭބ އުެފއްުދނ 

 ދަެލއް ގެނެވޭެނ ުއެފއްދުންތަކަކަްށ ނުވުން ާމ ބޮޑު ބަ އެޑްކުރުުމގެ މަަސއްކަތްތަުކން، ައގަށް 
  ީަރން ޖެހުން ކާ  ވާދަކުބޮޑެތި ކުންުފނިތަ ވާަދެވރިން ިގނަ މާކެަޓކަށް ުވން. އަިދ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިޓީްނ ތަކެިތ ވިްއކާ މާކެޓަކ 
  މާލޭެގ މާކެޓަްށ ިވއްކުމަްށ ިގނަ ަމސައްކަތެްއ ކުަރންޖެހުްނ 
  ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ވިއްަކން ޖެހުުމްނ ބިލްތަކަްށ ފަިއސާ ލިބުްނ ލަްސވެ ކޭްޝފްލޯ ދަތިވުްނ 
  ިްނ ނެތުން ިގނަ ައދަދަކަށް ހެޮޔ ައެގއްގަިއ ތަކެިތ ގަތުުމގެ ގާބިލުކަން ިލބޭ ފަިއދާ އިުތރުކުރުމަްށ ވިއްާކ ތަކެތ 
 ނައިފަުރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ބިޒްނަސް ޕްޭލުނގައި ހިމެިނ އަމާޒުތަްއ ހާސިލުނުކުރެވުމަށް ދިމާވި ސަބަބުތައް - 2ލު ތާވަ

 ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފައިވުން ނިމުނުފަހުން  ޕްރޮގްރާމް )ރ( 

ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ހިންގަމުން ގެންދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެްސ  ،ނިމުނު އިރު ޕްރޮގްރާމް
 ޕްރޮގްރާމްގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާ ބަލައިއިރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުން ވިޔަފާރިން ފައިދާ ހޯދުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް 

ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމަށް އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާުކރަންޖެހޭކަމަށް ، އިވެއެވެ. އަދިއެގްޒިޓް ސްޓްރެޓެޖީގައި ބަޔާންކޮށްފަ
ވަނަ އަހަރު ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން މަހުގެ ބާވަތްތައް ބަންދުކުރުމުގެ  2019 އެގޮތުން، އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

އިރާއަށް ވިޔަފާރި ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު މިގޮތަށް ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފަިއ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާ
އަށް ގަންނަ ތަކެއްޗަށް ވަގުތުން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީދިމާވެފައިވަނީ އި މިހެން ވަނީ ކޭޝްފްލޯގެ ދަތިތައް ހުރުމުން ކަމަށާ

                                                            
، ނަމަވެސްއެވެ. އެހެން ކުރެވިފައިނުވެއަދަދުތައް ހުރުމުން އެ އަދަދުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ލިބިފައިވާ އެކި ރިޕޯޓުތަކުގައި އެކި  2

އިކިއުމަށް ހަދާފައިވާ އަޅަ ކާ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ސޭލްސް އާމްދަނީ އަދި އުފެއްދުންތައް ގަތުމުގެ އަންދާޒާތަ އް،އެ އަދަދުތަ
 އެނާލިސިސްގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 އަށްޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭ އިފަރުނަ ބިޒްނަސް ޕްލޭނުގައި އަންދާާޒކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކާއި  - 5ޗާޓު 
 އިވާ އަދަދުތައް )ރުފިޔާ އިން(ލިބިފަ
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ބޭގޮތަށް ވިއްކަން ޖެހުމާއި، ވިއްކާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ލިބުަމްށ ފައިސާ ދޭންޖެހުނު ނަމަވެސް ވިއްކާ ތަކެތި ފަހުން ފައިސާ ލި
 ން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާތީކަމަށް 

ލައި ގެ ކަންކަން ބައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މީގެ އިތުރުން، 
އެކު  ކަމާނާހަރުދަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމުންދާތީ، ރިވަގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަމަލީ ގޮތުން 

 އެއްގޮތަށް ގިނަ )ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( އާ 3/2007ހިނގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
، ވީނަމަވެސް ފައި ގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އެގޮތުން، ކަންކަން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަން އެއްގެ  އޮޕީނިއޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ 2018އަދި  2017 ހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން
މުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ، ގޮތުގައިދީފައި ވަނީ "ޑިސްކްލެއިމަރ" އެއްކަމުން 

 ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ގެ ފައިދާއިްނ ފާރީބަދަލުކުރުމުން ވިޔަވަނަ އަހަރު ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވިޔަފާރި  2019އިން ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ޖުމްލަ ގޮތެއްގަިއ  ގެ މާލީ ހާލަތު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޭޝްފްލޯ ރަނގަޅުކޮށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީހަރަދުތައް ފޫބައްދައި 

ޔަފާރި ގިނަ ދުވަހަށް މަކީ ވިފައިދާ ބޮޑު ދާއިރާތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރު . ރަނގަޅުކޮށް އަމިއްލަ ފުއްދުންތެރިކަން ހޯދާފައިވެއެވެ
ންނަށް ވެސް އެންމެ މިއީ އާންމު މެމްބަރު ބަލައިއިރުއަކަށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިރު  ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާ

ނެ ވާ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯތަކަށް ތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި މާލީ ގޮތުން ފައިދާ ބޮޑު ދިގު މުއްދައަދި  ،މަންފާ ބޮޑު
އެހީ އާއި ތަކެތި  މާލީ ސޮސައިޓީއަށް  ގެ ދަށުން ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވްޕްރޮގްރާމްއެހެންނަމަވެސް، ގޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އިރު، މި  ރުމަށް ކަމަށްވާފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކު
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުަސުދ އެހީ، ށް ވިޔަފާރި ބަދަލުކޮށްލުމަކީއެހެން ދާއިރާއަކަ  ންއެއްކޮށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މުޅި މަސައްކަތްތައް
ރެވި އެޚަރަދުތައް ބޭކާުރ ސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރުމަށް ދީފައިވާ ތަކެތީގެ ބޭނުންނުކުހާސިލުނުވެ މަ

އެއް ސަތޭކަ ތިރީްސ ) 130,339ގެ ދަށުން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމުމި މަސައްކަތަށް އެގޮތުން،  .ވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ

އަދި ޕެކެޓު ފަަދ  ގެ އުފެއްދުންތަކަށް ފުޅިޯކޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީައިދ ، ހާސް ތިން ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް( ރުފިޔާގެ މުދާ
ނުކުރެވި ހުރެ އިރު، މި ތަކެތި ބޭނުން )އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާގެ މުދާ ދީފައިވާ 150,000ތަކެތީގެ ގޮތުގައި 

 ހަލާކުވުމާއި ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިދޭ ގެ ހާލަތުހުރިގޮތް އަނގަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދަތުރުކުރިއިރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމި  ރުން އޮޑިޓަވަނަ އަހަރު  2019

ގައި  4އެޕެންޑިކްސް މާލީ ހާލަތަށް އައި ބަދަލު  ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ައދި ، ގައި 3 އެޕެންޑިކްސްޗާޓު 
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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ރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ގެ މާލެ މާކެޓަށް ވިއްކުމަށް އުފެއްދި "ޓްރިބިއުއަރ ކޯޕަ  ތައް ތަކުގެ އުފެއްދުން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  )ބ(
 މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވުން 

 ،ނުމުގެ މަގުސަދުގައިއެކު ވިއްކޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދި ތަކުން ގެންނަ ތަކެތި މާލޭގެ ބާޒާރަށް ފަސޭހަކަމާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ކޯޕަރޭޓިވް މި ވެއެވެ. އެއް އުފައްދާފައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ނަމުގައި ޓްރިބިއުއަރ ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރުވަނަ އަހަ 2017

ރުފިޔާ ނަވާރަ(  )ދެ މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ  2,684,219 ގެ ދަށުންޕްރޮގްރާމު އަށްސޮސައިޓީ
 ކޮމްޕްލީޝަން ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ދީފައިވާކަމަށް 

އެވެ. ނަމަވެސް، ބިފައިވެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިގައި ދެ ގޮޅި ގާއިމުކުރިޓުކޭރުލޯކަލް މާ އިން ފިހާރައަކާއިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމި 
 ،ބަދަލުވެ ށްލަގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ބެލެހެއްޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސި  2018

އްޓާލުމާ ގުޅިގެްނ ން ހުއޮތޯރިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގގެ ނަމުގައި ކުލި ބަލައިގަތުން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު 
އިން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީށް ޖޫރިމަނާ ވެފައިވާ ކަމަވަރަށް ބޮޑަށް  ފައިނުވާކަމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުލި ދެއްކި  ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ

ރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކުކުލީގެ ފައިސާ ހަލާސްކުރުމަށްފަހު ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ދިން މުއްދަތު އިތުރު  މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
މާލޭ ސިޓީ ދި އަ ށާއި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާކަމަ ވީނަމަވެސް އެ އެދިފައިން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކައުންސިލުގައި 
ގެ ފަހުން  2019ރީ ވަނަޖަ، އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުންކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ކަމަށް ގާފައިވާގޮޅިތައް ނައެ ކައުންސިލަށް 
ން މައުލޫމާތު އި ސައިޓީސޮކޯޕަރޭޓިވް  އެ އި، އެ ގޮޅިތަކުގައި ހުރި މުދާތައް ވެސް ނުލިބޭކަމަށްލައިފައިވާ ކަމަށާވިޔަފާރި ހުއްޓާ

  ފައިވެއެވެ.ދީ

ތަުކން ޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭރަށްރަށުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމުން އުޓްރިބި
އަރ ކޯޕަރޭޓިވް އު ޓްރިބިށުން ގެ ދަޕްރޮގްރާމްގެންދާނޭކަމާއި އިތުރުވެ ރަށް ތަކެތި ވިއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްގެ ބާޒާމާލޭ

 އިސާ ބޭކާރު ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އަށް ދިން ފަސޮސައިޓީ

ނާއި މިނިސްޓްރީއަށް ގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިނުވުމުންކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ،މީގެ އިތުރުން
ގެ ރޭޓިވް ސޮސައިޓީޕަކޯއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ފޮނުވާފައިނުވުމުން، އެ 

ޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައި ނަމުގައި ހުރި ހަރުމުދާއާއި ސްޓޮކް އަދި ބާކީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ ފައިސާގެ މައުލޫމާތު އޮ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ކަނޑައަޅަިއ ކަން ތަކާއި މެދު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރި ޕްރޮގްރާމް ( )ހ
ތުގެ ޕްލޭނެއް ނެ ގޮއެކު ކުރިއަށްދާ  ތަކާކޮމިޓީތަކާ ގުޅިގެން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ހިންގާ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ދަތަކަށްކަން ނީ ކިހާ މުއްއި އެ ޕްލޭނުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއެކުލަވައިލުމަށާ
 ށާއި؛ކަނޑައެޅުމަ

ތަކާމެދު  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތް އަލުން ފެށެން ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެކި )ށ(
މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ތަކަށް ދީފައިވާ މެޝިނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓް ތަކާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެފަދަ އަޅާ

  ށާއި؛ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަ އެ ،އިނިންމަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ލޯނު ދޫކުެރވިފަިއވަނީ 
 އަިމއްލަ ފަރުުދން 47
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީއަށް  1

 
ރުފިޔާ  6,900,000ޖުމްލަ: 

 ދޫކޮްށފަިއވޭ 

ސެންކްޝަން 
 ލެޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ފިނޭންސް 

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް 
 އެއްބަސްވުން 

 2016އޮގަސްޓް  10

ބޭންކް އޮފް 
 މޯލްޑިވްސް 

ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތްތައް 
 ސްކްރީންކުރުން 

މެރިްނ  ،މިނިސްޓްރީ ޮއފް ިފޝަރީޒް
 ރިސޯސަްސ އެންޑް އެގްރިކަްލޗަރ

 ސްކީމްގެ މަގްސަދު 
 އެަތންތަނުން  ،އިތުރުޮކށް ދުްނތައްއުެފއް ތަކުގެ ސޮަސިއޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ހަރަާކްތތެރިވާ  ދަނުޑވެރިަކމުގައި ަމސްެވރިކަމާއި ތަރަްއގީކުރި ަދށުން ޕްރޮގްރާމުގެ

 ފަިއވަީނ؛ދޫކުެރވުނު ލޯނެއް. ލޯނު ހުޅުވާލާ  ަމގުަސދުަގއި ( ުކރުމުގެ އެޑް ވެލިއު) ަމތިކުުރމުގެ އަގު  ލިބޭ ބާަވްތތަަކށް  އުފަްއދާ
 ތަަކށް ޮސސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް-
 ށް މެންބަރުންނަ ިނސްަބްތވާ ތަަކށް ޮސސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް-
 ަފރާތްތަަކށް  ކުރާ ސަޕްަލއި ާބަވތްަތއް ދަނޑުވެރިކަުމގެ މަސްވެިރކަމާއި  ޮސސައިީޓތަަކށް އެ-
 އުެފއްުދން  ތަާފތު މަުހގެ ތަ ުނވަ މަަސއްަކތުަގއި ަމސްެވރިކަމުގެ  ދަނޑުވެރިކަމާއި  އަޮތޅެްއަގއި ގާިއމުކުރެިވފަިއވާ ަތއް ޮސސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް-

  ފަރާްތަތކަށް ަހރަކާތްތެިރވާ ތައްޔާުރކުރުމުަގއި

FADIP ުސްކީމް ލޯނ 

ން އެންމެ އެދެވޭ ފައިވާ މެޝިނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބޭނުގެ ދަށުން ދީޕްރޮގްރާމުނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް  (ނ)
ޝަރީޒް، މެރިން ފި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ށްމަޝްވަރާކޮށްގެން ހޯދުމަރެވޭނެގޮތެއް އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއެކު ގޮތެއްގައި ކު 

  ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 ގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  ބެލުމާއި  ގެންދޭތޯ  ކުރިއަށް  ސްކީމް  ލޯނު  ގާއިމުކުރި  ޕްރޮގްރާމުން  ނިންމުމަށްފަހު  ޕްރޮގްރާމް  3.1.2
   މިންވަރު 
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ލޯނު ތާއި ނިމުމަށްފަހު މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮ ޕްރޮގްރާމްލޯނު ސްކީމް ގެ ކަންކަން  ޕްރޮގްރާމުގެތިރީގައި އެވަނީ 
 ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ. ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުން ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކަމުންދޭތޯ 

 
 ލޯނު ސްކީމުގެ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދިއުން  )ހ(

ގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ދައްކާ ހަލާސްކޮށްފައިވަނީ  2020ރީ ވަނަޖަ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި  12އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި އެހައިތަނަށް ގަވާއިދުން ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ގޮސްފައިވަނީ 

ނުދައްކާ ތިން  ފަރާތަކުން ލޯނު 25
މަހަށްވުރެ އިތުރު ވެފައިވާކަން 

ޖަނަވަރީ މީގެ އިތުރުން، ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ލޯނު  ގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ސްކީމަށް 2020

ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ  ލިބުނު ފަރާތްތަކުން
)އެއް މިލިއަން  1,510,806ތެރެއިން 

ސަތޭކަ  ފަސް ސަތޭކަ ދިހަ ހާސް އަށް
ނުވާ އިރު މީގެ ލިބިފައިހައެއް( ރުފިޔާ 

ފައިސާ ނުލިބި އެއް  ،އަކީ %87ތެރެއިން 
ވެފައިވާ  އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް

 ފައިސާއެވެ. 
 ލޯނުަތއް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ގޮތް ޕްރޮގްރާމުެގ ދަށުން ދޫކުރި–7ޗާޓު  

 ތަށް ކަންޖެހޭ އަދަދަދުން ނުދެއްކިވާ އަދަދު )ރުފިޔާއިން( ނުދެއްކި ިހނގާފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭ ގޮފައިސާ ދައް - 8ޗާޓު 
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 ބޭނުންކޮށްފައިނުވުން ބައެއް ލޯނުތައް ލޯނު ދޫކުރި މަގުސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް  )ށ(

 ބަޔާންކޮށްދޭ ލުތައްސޫ އުލޯނު ދޫކުރުމުގެކަމަށް ނުވާނޭ  ލާފުވާފަދަ ޚަރަދުތައް ކޮށްގެންޚިފައިސާއިން ލޯނު ދޫކުރި މަގުސަދާ  ލޯނު
އޮފް މޯލްޑިވްސްއިްނ  ބޭންކް  ،ވަނަ އަހަރު އިފާޑުގެ ލަފާގެ މަތިން  2018ށްފައިވާ އިރު، ބަޔާންކޮ ވަނަ މާއްދާގައި  19ލިޔުމުގެ 

 ންކޮށްފައި ފަރާތްތަކުން ލޯނު ދޫކުރި މަގުސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ބޭނު %54 ،ކުރި އިންސްޕެކްޝަންތަކުން
އެހެން ކަންކަމަށް  ލޯނު ފައިސާއިން ލޯނު ދޫކުރި ބޭނުން ނޫން  ފަރާތްތަކުން  %29އިން ތެރެ ގެ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީނުވާކަން 
، އެހެންކަމުން  .ކުރެވުނެވެކަން ފާހަގަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާލޯނު ލިބުނު ފަހުން  ފަރާތްތަކުން %25 ކަމާއިކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 

ން މިލިއަން )ތި  3,300,000( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ހާސް )ހަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ 6,900,000 ލޯނު ސްކީމުން ދޫކުރި ޖުމްލަ
  ރަމެވެ.ނުވާކަން ފާހަގަކު ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުާވގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ،ޔާތިން ސަތޭކަ ހާސް( ރުފި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮގްރާުމގެ ލޯނު ސްީކމުގެ ދަށުން ލޯުނ ލިުބނު ަފރާތްތަކުން ލޯނު ޭބުނންކޮށްފައިވާ ގޮތް – 9 ޗާޓު
 ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިންސްޕެކްޝަން ބޭ  –މައުލޫމާތު 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނު ފަިއސާ 90ނު ނުދައްކާ ލޯ  – 10ޗާޓު  
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ގައި ލޯނު ފައިސާ  މެދުކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާިސލުވާ ގޮތަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ބޭނުން ސަދުމަގުލޯނު ދޫކުރި  ،މީގެ އިތުރުން
 2020ޖަނަވަރީ  ރެއިންލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެ ވެ. މިގޮތުން،ވެއެއޮޑިޓަށް ފާހަގަކުރެއަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ރޭޓް ދަށްކަން 

ލޯނުގެ  ތަކަކީފަރާތް  %69)ސޯޅަ( ފަރާތުގެ ތެރެއިން  16އަހަރެއްވެފައިވާ  ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާތާ ގެ ނިޔަލަށް
އި ލޯނު ނުދައްކާ މިފަދައިން މި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަ ކެވެ.މަގުސަދު ހާިސލުވާގޮތަށް ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަ

ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތް ބޮޑުވެފައިވަނީ ޯލނު ފައިސާގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފާފައި
 ނުވާތީކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައި

އިފައިނުވުމާއި ލޯނު އެހެން ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ބޭނުންކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފިޔަވަޅު އަޅަ  )ނ(
 ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވުން 

އިްނ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭންކް ނީ ލޯނު ސްކީމުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައާއި ލޯނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންވާ
ފަންޑު ކަމުގައި ށުންބޭންކުގެ އަމިއްލަ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައާއި މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަ

ތަކާ އެކު ފައިވާ ފަރާތްލޯނު ދޫކޮށް. މީގެ އިތުރުން، ވެއެވެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 5.1.6މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގެ 
  ވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ލޯނު ނަގާ މަގުސަދު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ 4ންކްޝަން ސިޓީގެ ބޭންކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ސެ

މާއި ލޯނު ނެގި ފަހުން ކައެހެނިހެން ކަންކަމަށް ލޯނު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުންލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކު
ޔަވަޅެްއ ފިއްވެސް އެއިރު، އެ ފަރާތްތަކާމެދު  ވެފައިވާހާމަ ބޭންކުގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުން  ހުއްޓާލާފައިވާކަންމަސައްކަތް 

ކީމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާެގ ނުވާއިރު އަދި ސް ނުވާކަމާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގަވާއިދުން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާފައި  ފައިއަޅައި
މަށް ބޭންކުން އިރު، ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދު  އިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަ

 ފޯނު މެސެޖުގެ ޒަރިއްޔާއިން ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، ލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައި ތަކެއް މަސައްކަތްއެކަށީގެންވާ 
ކަށް ހަނދުމަކޮށްދިނުމަށް އިރު ބައެއް ފަރާތްތަ ފައިނުވާއަޅައިއިތުރު ފިޔަވަޅެއް  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދުމަކޮށްދިނުން ފިޔަވައި

ނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ގެ ނިޔަލަށް ގަވާއިދުން ލޯ 2020ރީ ވަނަފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، ޖަ  ވެސް ންނުވާކަ މެސެޖު ފޮނުވާފައި
މާއި މި ފަްސ ވާކަނު މަކޮށްދިނުމަށް މެސެޖު ފޮނުވާފައިފަރާތަކަށް ހަނދު 5ތެރެއިން  ވާއިރު މީގެ ފަރާތެއް 35ނުދައްކާ 
ށް ސަތޭކަ )ދުއިސައްތަ ހަތަރު ހާސް އަ 204,856ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ޖުމްލަ  2020ރީ ވަ ނަޖަފަރާތުން 

   ފަންސާސް ހަ( ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ފުށުއަރާގޮތަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލާފައިވުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ނެގުމުގައި މަސްލަހަތު  (ރ)

ލޯނުތަކުގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވަނަ  3.6ފަންޑް މެނޭޖްމަންޑް އެއްބަސްވުމުގެ 
 ޖެހެއެވެ.ކަންއްދަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް  %2އައުޓްސްޓޭންޑިންގްގެ ގޮތުގައި ހުރި ޖުމްލަ އަދަދުން، 

ރެއް ވުމުގެ ކުރިން ލޯނު ދޫކުރަން ފަށައި، އެ ލޯނުތަކަށް އަހަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން  ވަނަ 2016ނަމަވެސް، 
މިލިއަްނ  5.9ކޮށްފައިވާ ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫ 2016އެގޮތުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކުން ފީގެ ގޮތުގައި ބޭން )އެއް ސަތޭކަ އަށާރަ ހާސް( ރުފިޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 118,000އަށް ވާ  %2ރުފިޔާގެ 
ވާކަމާއި ލޯނުތައް ލޯނުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ވެސް ހަމަނު ގިއިރުވާކަމާއި، މިފަދައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ނެނަގާފައި
 . ފާހަގަކުރަމެވެ ވެސް ފަށާފައިނުވާކަން  އަނބުރާ ދައްކަން ފަރާތްތަކުން ފައިސާ  ލިބުނު
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ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ މީގެ އިތުރުން، 
ގައި އި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ނެގުމުހޯދުމާ

މަސްލަހަތު ުފށުއަރާ ގޮތަށް ފަންުޑ 
އެއްބަސްވުން އޮތްކަން  މެނޭޖްމަންޓް

ފަންޑް  ،ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން
ވަނަ  3.6މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގެ 

މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ލޯނުގެ 
އައުޓްސްޓޭންޑިންގް ގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 

ބޭންކަށް  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ނެގުމުން
ފައިދާ ވަމުންދާނަމަ މިފައިސާއަީކ 

ހޭ ފައިސާއެްއ ބޭންކުން އަނބުރާ ހޯދަންޖެ
ވީނަމަވެސް ފައިސާ ހޯދުމަށް  ކަމުގައި

 އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަމަށް މޮނިޓަރކުރަމުން ނުދާއެ މިނިސްޓްރީން  އަދަދުތައް  އިނަގަ ބޭންކުން ގެ ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ
މި ސްކީމަކީ ރިވޮލްވިންްގ އެވެ. ނަމަވެސް، އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެ ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރެވި އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި ސްކީމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ސްކީމެއް ކަމުން، ސްކީމްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 ދެކެމެވެ.ވެސް މި އޮފީހުން އަދަދު މިނިސްޓްރީއަށް އެނގުން މުހިންމު ކަމުގައި  އި ން ކަނޑަފީގެ ގޮތުގައި ފަންޑު

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ އަހަރު އަދި އެ އެއްބަސްވުންތައް ނިމޭ 
 އެވެ. ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެމިކަމަށް ރެވޭނެގޮތް ބަޔާންކު އަހަރުތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ނެގޭނޭ

 ( ލޯން ސްކީމް ރިވޯލްވިންގ ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނެގުން ބ)

ފައިސާ އެްއ ލޯނު ސްކީމް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ "ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ" އެއްގެ ދަށުން މުޅި ސްކީމަށް ހަމަޖެހުނު މި 
ފަހަރާ ދޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް، ރިވޯލްވިންގ ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި  ލޯނު ސްކީމް ބަދަލުކުރުމުން އިންޓްރެސްޓާއި ރީޕޭމަންޓްގެ 

ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަންޑު ހިންގައި، އިތުރު ބަޔަކަށް ފަންޑުން ލޯނު ދިނުމަްށ  ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ އަނބުރާ ފަންޑަށް ޖަމާކޮށް
 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސުޕަރވިޝަން ރިޕޯޓްގައި ރިވޯލްވިންގ ފަންޑެއްގެ ފައިދާ ފާހަގަކޮށް  2017އިފާޑުގެ  ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.މަގު

 އެގްޒިޓް ޕްލޭންގައި މިބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޕްރޮގްރާމްގެފަިއވާ އިރު، ދީ  ލަފާމި ބަދަލު ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް
ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ލޯން ސްކީމް ރިވޯލްވިންގ ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަިދ ބަ ވެސް

 2021ނޮވެންބަރު  21ންޓް އެގްރީމަންޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ސޮއިކޮށް ފަންޑް މެނޭޖްމަ
އިދާރީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންކަން  ރިހު ދެ މިނިސްޓްރީ ދެމެދުގައިދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ މި ކަންތައް މިހާ މާއި، ގައިކަ

 މެވެ. ފާހަގަކުރަ

 

 ޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ނަގާަފއިވާ އަދަދުތައް އެ - 11ޗާޓު 
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ތް ކުރުމަށާއި ލޯނު )ހ( ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ
ތުތައް އަދި ފަންޑް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ދޫކުރެވޭ އާންމު ޝަރު، ޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވާ ފަާރތްތަކާމެދު ސޭންކްޝަން ސިޓީ ދޫކުރި

 ށް ދަންނަވަމެވެ.މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަ

ންކުގެ މަސްލަހަުތ ޓިވް ފީ ގެ ގޮތުގައި ނަގާ އަދަދު، ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ބޭ)ށ( ލޯން ސްކީމްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭ
 ށާއި؛ ހޯދުމަ ފުށުނާރާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ނެގުމަށް މިކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހައްލެއް

މަށް އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ މަޝްރޫއު ހިންގު )ރ( ކުރިއަތް އޮތް ތަނުގައި، މިނިސްޓްރީން ހިންގާ މިފަދަ މަޝްރޫ 
ބަބަކާ ހުރެ އަޅަންޖެޭހ އެއްވެސް ސަ ށާއި،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުވުމަ ށްދޭ ލަފާ އަދި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަ

އާމަލާތްކޮށް އެ ކަންތައް މުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ އެ ކަމާ ގު، ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ލަސްވާނަމަ، އެ ލަސްވާ ސަބަބުތައް ބަލައި
ައށް  ކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިވީހާވެސް އަވަސް ކުރެވޭނޭގޮތްތައް ހޯދުމަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. 

 އޮފް މިނިސްޓްރީ  ވަސީލަތްތައް  އިންތިޒާމުތަކާއި  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ގެ ޕްރޮގްރާމް  3.2
 ބެލުން  ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ  ގައި  އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް  ރިސޯރސަސް  މެރިން  ،ފިޝަރީޒް 

އިރު  ވާލުކޮށްފައިވާމިނިސްޓްރީއާ ހަ މަށްފަހުވަނަ އަހަރު ނިންމު 2018 ޕްރޮގްރާމްއޮޑިޓުގެ މި ބައިގައި ބަލައިފައިވާނީ، 
ށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކޮ  މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީން ން ފެށި ޕްރޮގްރާމު

  ކަންތައްތަކަށެވެ؛ މިކަންކަން ބެލުމަށް މި އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ހަމަޖައްސާފައިާވ އިންތިޒާމުތަކަށެވެ.

 ްމިންވަރަށް   ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެކަށީގެންވާއްގެ ދަށުން ފެށި މަސައްކަތްތަޕްރޮގްރާމ
 ވަސީލަތްތައް ހުރިތޯ ބެލުން 

 ްކީމް މޮނިޓަރކޮށް ތަކާއި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ލޯން ސްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމ
 ބެލުން  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ

 ްކަން ދީފައިވޭތޯ ބެލުންތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމ 

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަސީލަތްތައް  އިންތިޒާމުތަކާއި  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  ގެ ޕްރޮގްރާމް  3.2.1
   ބެލުން  ގައި ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ  އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް  ރިސޯރސަސް  މެރިން  ،ފިޝަރީޒް 

ގައި އިދާރީ ގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ނަފާވެރިންނަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ ޕްރޮގްރާމް  )ހ(
 އިންތިޒާމުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިފައިނުވުން 

ޓަކައި، މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވާ  ނިމުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްމަސައްކަތްތައް  ޕްރޮގްރާމުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމަީކ  ،އިދާރާއެއްގައި

ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން  ޓީކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައި ،ނިމުމުން ޕްރޮގްރާމް. މުހިންމުކަމެކެވެ
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 ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް 
ގެ މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ ޕްރޮގްރާމުނުއިރު ނިމު  ޕްރޮގްރާމް ،ގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއެވެ. އެގޮތުން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 ސްޓްރެޓެޖީހިސާބާއި އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެގްޒިޓް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް 
ޓާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަންފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްއް މިނިސްޓްރީގެ ތަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ( ގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ)އެގްޒިޓް 

ޓާއެވެ. ނީ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިޕާޓްމަންކޮށްފައިވަތަކުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ވެރިކަމުގެ ދަނޑުއިރު 
 ޔުނިޓުން ބަލަންވާނޭ ތަކާ ގުޅިގެން މި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީގެ ޕްލޭނިންގ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަދި 
  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކަމަށް

އެގްޒިޓް ސްޓްރެޓަޖީގައި 
ތައް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކަތްތައް، އެކި 
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ހަވާލުކޮށްަފއި 

އެ މަސައްކަތްތައް ވީނަމަވެސް 
ކުރަންޖެހެނީ އެ 
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ހުރި 

ކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އެ
ތެރެއިން ކޮން 

ދި އަސެކްޝަންތަކަކުންކަމެއް 
ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފިޝަރީޒް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަމެއް

ކޯޕަރޭޓިވް ނާ އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކްޝަޓްރެއިނިންގް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ 
ކްޓް ކްރޮޕް ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަދަށުން ހިންގާ ތަކުގެ މަސައްކަތް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސޮސައިޓީ

މި މަސައްކަތްތައް މި ވީނަމަވެސް  ވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައި ހަވާލުކޮށްފައިޑައިވާރސިފިކޭޝަން ސެކްޝަނާ
ކޯޕަރޭޓިވް ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލުކުރިކަމެއް މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ގެ ކަމަށްވާ ޓްރިބިއުއަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން ގެންނަ ތަކެތި ވިއްކުމަށް މާލޭގައި ގާއިމުކުރި  ސޮސައިޓީ
އެގްޒިޓް  މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޯނު ސްކީމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވާނެ ވަކި ސެކްޝަނެއް

 ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގައި ސްޓްރެޓެޖީ

ސެކްޝަންތަކާ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރިއިރު، މި ސެކްޝަންތަކަކީ އެހެން މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަމުން އައި  ،މީގެ އިތުރުން
ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން،  ތަންތަނަށް ވެފައި، އެ ސެކްޝަންތަކުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތްކަން

ކޯޕަރޭޓިވް އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓުގައި އެ ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަށް ވެސް މުވައްޒަފުން ހަމަނުވާކަމާއި، 
ލުމަްށ ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ދިނުމަށާއި  ސޮސައިޓީ

ކުރަންޖެހޭ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ސެކްޝަންތަކަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، 

 ބި އަދަދުތިގައި މުވައްޒަފުން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ަހވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަންތަކުޕްރޮގްރާމް – 12ޗާޓު 
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ސެކްޝަންތަކުން މި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ހޯުދމަށް ބަޖެޓް ކުރިކަން ލިޔުމުން އެނގެން ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގ 
ސެކްޝަންތަކުން ބަޖެޓަށް އެދިފައިވާނޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ސެކްޝަންތަކުން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް 

  މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ސީލަތްތައް ޒާމުތަކާއި ވަމާ ގުޅޭ އިދާރީ އިންތިޒިންމާވާ އިދާރާގައި އެކަ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުގެމަޝްރޫއުތަ
ތީޖާތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުވާނަމަ މަޝްރޫއު ނިމުމަށްފަހު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނަ ގޮތެއްގައި ހަމަޖެހިފައިއެކަށީގެންވާ 

އް ބޭކާރުވުމަީކ ރަދުތަޚަކޮށްފައިވާ  މުގެ އިތުރުންނުގެންދެވި މަޝްރޫއުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާތައް ނުލިބު
 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.  

 ތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިނުވުން  ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ކޯ  )ށ(

އިކޮށްފައިވާ ން ސޮއި އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް ތަކާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 ބަރު ންޑިސެ ރަމުންދޭތޯއިން ކު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ މަސައްކަތްތައް ޕްރޮގްރާމްބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  އެއްބަސްވުންތަކުގައި

ވާ ގޮތުން، ވަނަ މާއްދާގައި 1.4އެގޮތުން، އެއްބަސްވުމުގެ  އެވެ.މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން ގެންދާނެ ގެ ނިޔަލަށް 2019
 ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރާނަމަ، ގެ ގޮތުގައި ދެވޭއެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް އެހީ

ވަތަ ތަކެތީގެ ފައިސާއަށްާވ ނުވަގުތުން އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލުމާ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ތަކެތި 
އި އެއްބަސްވުމުގަިއ މުއްދަތުގަ މި ،އަދިއަދަދު އެއްފަހަރާ އަނބުރާ ނެގުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވެސް  ކަމަށް ނުވަންވާނޭފޮން މިނިސްޓްރީއަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީސާބުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް އަދި މާލީ ހި
ގެ މަސައްކަތްތައް  ޓީސައިކޯޕަރޭޓިވް ސޮނިމުމަށްފަހު  ޕްރޮގްރާމްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،  މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި

ކަށް ގޮސް މަސައްކަތް ތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން ހޯދަންވާނެ ކަމާއި  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީބެލުމަށް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް 
 ޖީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ރެޓެކަމަށް އެގްޒިޓް ސްޓް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލަންވާނޭ

ކުރިން ހުއްޓިފައިވާ އިރު ތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މާސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ބައެއް އެހެންނަމަވެސް، 
ސްޓްރީއަށް ލިޔެކިޔުންތަްއ ތަކުން ގަވާއިދުން މިނި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ފިޔަވަެޅއް އަޅާފައިނުވެއެވެ. އަދި 

ތައް  ޓިވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭ ތެރޭގައި އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ފޮނުވާފައި ނުވާ އިރު، އަދި މީގެ  ހުށަހަޅަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާ
ގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، ހިމެނޭއިރު ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަ

އެންމެ  ވަނީ ވް ސޮސައިޓީތަކަށް ހަނދުމަކޮށްދީފައި ގެ ނިޔަލަށް، ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވުމަށް ކޯޕަރޭޓި 2019 ބަރުންޑިސެ
ވަތަ އޭގެފަހުން ވެްސ ނުތަކަށް މި މުއްދަތުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކުކަމާއި ފަހަރަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރެއް ކޮށްފައިނުވާކަން މިނިސްޓްރީން 

އެކު މިނިސްޓްރީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހަމަވި އިރު  ތަކާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް  2019 ބަރުންސެޑިމީގެ އިތުރުން، 
އެކު ކުރިއަށްދާންވީ  ތަކާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީސެސްމަންޓެއް ހަދައި ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެހާތަނަށް 

ެގ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ނިޔަލަށް ހަތަރު  2020 ،. އަދިވުނެވެފާހަގަކުރެ އިފައި ނުވާކަންގޮތުގެ ތަސައްވުރެއް އެކުލަވައިލަ
އިރު އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން  މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުއްޓިފައިވާ 

 ޕްރޮގްރާމް. މި އޮޑިޓްގައި ބެލި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައީޓީގެ މަސައްކަތް ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެއެނގެން ނެތް
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ގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އަލުން ޕްރޮގްރާމް އިރު  ނިމުމުގެ ކުރިން ހުއްޓައިލައިފައިވާ
ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުަމށް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ވެސް އޭގެ ފަހުން ނުވާ އިރު ދެވިފައިށައިމަސައްކަތްތައް ފަ

މުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި އައު ދައުރަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވު
ނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމާތުކޮށް ތަނުގައި ހަލާކުވެފައިވާ މެޝި މިނިސްޓްރީއިން ބާރުއަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތްއިރު

 ކޮށްދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މަސައްކަތް ފެށޭވަރު 

ން މޮނިޓަރކުރުމަށް ތަކަށް ދަތުރު ނުކުރެވުމަކީ އެ ތަންތަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމިނިސްޓްރީއިން މައލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުގައި 
ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން  . އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަލުން ރިވައިވްކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ

ށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް އާ ފޯނުން ވާހަކަ ދެކެވުނުނަމަވެސް ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެކި ފަހަރު މަތިން އެ 
 އްކަތް ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ލިބެންވާ އެއްބާރުލުން އެ ފަރާތުން ނުލިބުމުން އެ މަސަ

 ލިބޭ ގޭބީސީތަކަށް ތައް ތަރައްގީކުރި އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ މަދުން އާމްދަނީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް
އަށް ތަކެތި ސޮސައިޓީ ޓިވް ކޯޕަރޭތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމުން،  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިރު  އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްދިނުން ކަމުގައިވާ

 ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ހޯދި ފަރާތްތަކަށް އެމަގު ބަންދުވެގެންދާނެއެވެ. 

 ތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަންދީފައި ނުވުން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  )ނ(

ޝަން ލީކޮމްޕް ރާމް ޕްރޮގްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނިމުމަށްފަހު  ޕްރޮގްރާމް
ޔަފާރި ހިންގުމާއި ބެހޭ ތަކަށް މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ވިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 

ސް ވެހީތެރިކަން ކޮންމެއެތަކަށް މާލީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިތުރު ތަމްރީނުތައް ބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ 
ނަށް ނުވަތަ ހިންގާ ތަކުގެ މެމްބަރުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީވަރަކަށް ދިނުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ކޯޕަރޭިޓވް ދިމާވެފައިވަނީ، މިހެންނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނިމުނުފަހުން އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ހިންގާފައި ޕްރޮގްރާމްކޮމިޓީތަކަށް 
ސްޓްރީން މިނި ބުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މިނިސްޓްރީއަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަ ކަށްތަސޮސައިޓީ

ން ތަކުވް ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓި ،. މީގެ އިތުރުން ތީއެވެތަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައިނުވާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް 
މިނިސްޓްީރން  ސް ވެ ނުވާކަން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފަންނީ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދިފައި އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން 

ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީން ދަނޑުވެރިންނަށް މާލީ އެހީތެ
 ދަނޑުވެރިކަމުެގ ލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު  ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލާފަިއވާ "ދަނޑުވެރި ނަފާ" 2019

ނަށް އެދިފައިނުވާކަން ލޯއަކުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށް ހުޅުވާލާފައި ވީނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ލޯނު ސްކީމްގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުން ނުދިއުން  )ރ(

ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރެގ 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް  އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއްކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެ

އިން ލޯން ސްކީމާގުޅޭ ކުއަރޓަރލީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބޭންކް އިރު،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5.1.5އެއްބަސްވުމުގެ 
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ގްރިކަލްޗަރ އަށް ސް އެންޑް އެރިޕޯޓުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަ
ލޯނު ސްކީމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ، . މީގެ އިތުރުންބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ވަނަ މާއްދާގައި 5.2މި އެއްބަސްވުމުގެ ކަމަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ

ނުދައްކާތާ ތިން ރު ބޭންކުން ހޯދުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަ
 ޕްރޮގްރާމްގެ ގުޅައިގެންނާއި ލިޔުން ފޮނުވައިގެން ހަނދުމަކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް  ން ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުށްމަހަ

ލޯނު ސްކީމްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ވަކި  އެވެ. ނަމަވެސް،ސްޓްރެޓެޖީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެގްޒިޓް 
ގަވާއިދުްނ  ސެކްޝަނަކާ ނުވަތަ ޔުނިޓަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްއިރު މިނިސްޓްރީން ލޯނުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިއެއްވެސް ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދުމަށްކޮށްދިނުމަށް  މާއިބަލާފައިނުވާކަ

ރު، ލޯނު އަނބުރާ އިހުރިއަށް ވުރެ މަތީގައި  %52 އިދުން އަނބުރާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތްމީގެ އިތުރުން، ލޯނު ގަވާ
. ވުނެވެފާހަގަކުރެސް ވެނުވާކަން  ށް އަންގާފައިއައޮފް މޯލްޑިވްސް ދައްކާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް މިކަމަށް ބާރު އެޅުމަށް ބޭންކް

ޕެކްޝަނުން ލޯނު އަހަރު ކޮށްފައިވާ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސްވަނަ  2018ިއން މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް އަދި، 
އެހެން ކަންކަަމށް  ފައިސާފައިވާ ކަމާއި އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ކުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަ

 އެއްވެސް ފިޔަވަޅެްއ ފައިވާ އިރު މި ފަރާތްތަކާމެދުބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީއާ މި މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް
ވީ ގޮތުގެ ލަފާދީފައި މިނިސްޓްރީން އަޅައިފައިނުވާ ކަމާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ވެސް މި ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލު ކުރަން

ންޑަކަށް ލްވިންގް ފަލޯނު ރިވޮލޯނު ސްކީމަށް ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ރޭޓު ދަށްވުމަކީ  މިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
   .މެވެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެ ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް

ސަތު ކުރުމުގެ ފުރުޓަކައި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫ ށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްލޯނު ސްކީމުގެ ފައިދާ ގިނަ ބަޔަކަޕްރޮގްރާމްގެ
ގައި އިފާޑުްނ  2017 ޗުރިތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯނު ސްކީމް ކްރެޑިޓް ލައިނަކުން ރިވޯލްވިންގ ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މާ

 ޕްރޮޕޯސަލްއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ، ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެވެ. މިގޮތުން 
މަންޓް އެއްބަސްވުން އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަންޑު މެނޭޖްއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ލްޑިވްސްއާއެއްގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯ

ނޭޖްމަންޓް މެފަންުޑ ، އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް
 2021ނޮވެންބަރު  21 ގ ފަންޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ފަހުންއެއްބަސްވުން އިސްލާހުކޮށް ކްރެޑިޓް ލައިން ރިވޯލްވިން

ނުތަކެއްކަމުގައިވެފަިއ، ލޯމި ލޯނު ސްކީމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގުނު މަޝްރޫއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ . ފާހަގަކުރަމެވެގައިކަން 

އާ  ަކްލަޗރެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްންޑ ެއްގރި ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްނިމުމުން ލޯން ސްކީމްގެ ކަންތައް  ޕްރޮގްރާމް
ވަރަށް ން އެދެވޭޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީ  ށްކްރެޑިޓް ލައިން ރިވޯލްވިން ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަ ، ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިރު

ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މިނިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބީއެމްއެލް އަދި  ކޮށްފައިމަސައްކަތް
ނުވާކަމާއި އެކަންތައް  ދާފައިފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ލަސްވާ ސަބަބުތައް ހޯ ރިވޯލްވިންގނުވާކަމާއި  ހޯދަންޖެހޭ އަޕްޑޭޓް ހޯދާފައި

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވެސް ނުވާކަން  ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި 

ތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ލޯނު ސްކީމްގެ ކަންކަން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާޕްރޮގްރާމް
ފައިނުވަނީ މިކަންކަންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ ގައި އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމުތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަޅައިފިޔަވަޅުތައް 

ތަމައުެގ މިކަންކަމަށް ދޭންވާ އަހައްމިޔަތުކަން ދެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މުޖު ނަށް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން
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އަށް ހިންގާ މިފަދަ މަޝްރޫއުތަކުން ހާސިލުކުރަން ކަނޑައެޅި ނަތީޖާތައް ހާސިލުނުވާނަމަ އަދި އެ ލާބައާއި އާއި ތަރައްގީ
 ލިބުނު ނަތީޖާތަކަކަށް ވާނަމަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ހަރަދާއި ނަތީޖާތަކަކީ ހަމައެކަނި މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތުގައި 

ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކެމެވެ. މިގޮތުން، މަޝްރޫއުގައި ބައިވެރިކުރި އާންމު ރައްޔިތުންގެ  ބަލައިއިރު  އަޅައި
ބުމާއި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ލިޖުތަމައުއަށް މަޝްރޫއިން ފައިދާ ނުއުމާއި ޖުމްލަކޮށް މުބަދަލުތައް ނަ ހެޔޮއަންނަންޖެހޭ  ށްހާލަތަ

މީގެ އިތުރުން،  ވެ.ކެމެސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި ތަސައްވަރު ގޯސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަ
ތަކުެގ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމަށާއި އެ ތައް އުފެއްދުކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްގެ މި 

ތަކުގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމެންބަރުންނަށް ވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަފާވެރިންނާއި މުޖުތަމައުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން އެ 
އެީހޭދ އްލުމެކެވެ. ކަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެތަހިއްސާ ގަނެފައިވާ އިރު އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ އެ ފަރާތް

ގައުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާނަމަ މަޝްރޫއުތަކުން މިފަދަ ޖަމާއަތްތަކުން ލޯނު އެހީގައި ހިންގާ 
 ދެކެެމެވ.އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމުގައި  ،ދަރަނި ބޮޑުވެދައުލަތުގެ 

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ތަކާއި މެދު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރި ޕްރޮގްރާމު )ހ( 
ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ އެކު  ތަކާކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކާ ގުޅިގެން  ސޮސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 

އި އެ ޕްލޭނުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމަށާ
 )މީގެ ތެރޭގައި ކުގެވަސީލަތްތަމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ގައި ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ޕްލޭންށާއި، ކަނޑައެޅުމަ

ކަންކަން ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ފައިވާ ގައި ހިމަނާޕްލޭން، ކުރުމަށާއި  ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށްބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން( 
 ށާއި؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެޅުމަ  ،ގަވާއިދުން ބަލައި 

ތަކާމެދު  ސައިޓީކޯޕަރޭޓިވް ސޮމަށް ފާހަގަކުރެވޭ )ށ( އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތް އަލުން ފެށެން ނެތް ކަ
މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ތަކަށް ދީފައިވާ މެޝިނަރީއާ އިކުއިޕްމަންޓް ތަކާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެފަދަ އަޅައި

 ށާއި؛ ނިންމާ މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަ 

ރާ ދައްކަން ޖެޭހ ލޯނު އަނބުށާއި، ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަ( ލޯނު ސްކީމްގެ ކަންކަން ނ)
ތަށް އަމަލުކުރަމުންދޭޯތ އޮފް މޯލްޑިވްސްިއން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް، ބޭންކް

 ށާއި؛  ގުޅިގެން ނިންމުމައޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ވަޅުތައް ބޭންކް  މެދު އަޅައިނެ ފިޔަތަކާރާތްގަވާއިދުން ލޯނު ނުދައްކާ ފަ ށާއިބެލުމަ

ށާއި، އް ތައްޔާރުކުރުމަ( ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން "ކޮސްޓް ބެނެފިޓް އެނަލިސިސް" އެރ)
 އަދި ކުރަންޖެހޭ ހަރަދާއި މަޝްރޫއިން އިދާރާއަށާއި މުޖުތަމައުއަށް ލިބޭ ފައިދާ ބޮުޑވާނެއަޅައި ބަލައި އިރު މަޝްރޫއަށްދާ ހަރަދާ 

 ހާސިލުކުރަން ކަނޑައަާޅ މަޝްރޫއުތަކުންއި، މަށާ ރުދަތަކަށް ދެމެހެއްޓޭނެ މަޝްރޫއުތައް ހިޔާރުކުމި ފައިދާތައް ދިގުމުއް އިރުބަލާ
އުގެ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ އި، އަމަލީގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އަދި މުޖުތަމަނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައިލުމުގަ

ގަނެ އެ ކަންތައްތައް އް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިމާވެދާނެ ހިރާސްތައް ދެނެއެމަޝްރޫށާއި ތްތައް މަޝްރޫއުތަކުގައި ހިމެނުމަމަސައްކަ
 ށް ދަންނަވަމެވެ.ން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރި އި؛ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށާ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ބޭސްްޑ -ކަކީ )ކޮމިއުނިޓީ މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަ)ބ( އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާ ޚިލާފަށް
ޝްރޫއުތައް ވާތީއާއި މިފަދަ މަމާއި ޝާމިލުވުން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކަކަށް ވުޕްރޮޖެކްޓްސް( ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރި

ކުގައި ކަމުގައިވާތީ، ފެށި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެ ންނިމުމަށްފަހުގައި ވެސް މަޝްރޫއު
ންވާ ފަންނީ ރިންނަށް ބޭނުމަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށްފަހު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ނަފާވެ
ރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން އެހީ ލިބޭނެގޮތަށް އިދާރާގެ އިންތިޒާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓް

 ވަމެވެ. ދަންނަ ލްޗަރަށްސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަރި
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ޙުސައިން ނިޔާޒީ 
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 : އޮޑިޓު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 1އެޕެންޑިކްސް 

ލިއެކިޔުންތަްއ ރިވިުއ 
 ކުރުން 

ގެ ޕްޮރގްރެްސ ރޮްގރާމް ޕް ގެ ިލޔެކުއުންތައް ބަަލިއފައިާވނެއެވެ. ެއގޮތުން، ޕްރޮގްާރމްމި އޮޑިްޓގެ ބޭުނަމށް 
މީގެ  ިއފަިއާވނެއެވެ.ރިޕޯޓްތަާކިއ ެއހީޭދ ަޖމާައތުެގ ރިިވުއ ރިޕޯޓްތަާކިއ ެއހިނިހެްނ ިލޔެކިުއްނތަްއ ބަލަ

 ކޯަޕރޭޓިވް މެިރްނ ރިސޯސަްސ އެންޑް ެއގްރިަޗރާއި، ، މިނިްސޓްރީ އޮްފ ިފޝަރީޒްއިތުުރން 
ތައް ހޯަދއި، ކް އޮފް މޯލްިޑްވސްއިްނ ލިޔެިކއުން މިނިސްްޓރީ ޮއފް ފިނޭންާސއި، ބޭން ، ތަާކއިސޮސައިޓީ

  ބަލައިފައިވާެނެއވެ.

  

 އިންޓަރިވއު ކުުރން 

ވާ ފަރާތްތަކުގެ އޮޑިޓުަގއި ބަަލިއލެވުުނ ބަިއތަކަްށ ބޭުނންާވ ަމއުލޫމާތު ހޯުދމަްށ ޮއޑިޓުގަިއ ާޝމިލު 
އިުތރުްނ  މީގެމެނޭުޖމަންޓާއި މުަވއްޒަފުްނނާ ަބއްދަލުކޮްށ ުސާވލާއި ަޖވާބު ަބދަލުކުރެުވެނވެ. 

ެގ ޕްޮރގްރާމް އިތުުރން  މީގެ  ހޯދާފަިއާވނެެއވެ.ގެ ބަެއއް ަނފާެވރިްނނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުޫލމާތު ޕްޮރގްރާމް 
 ބައެްއ ނަފާވެިރްނނާިއ ބަްއދަލުކޮްށ މައުލޫާމތު ހޯާދފައިވާެނއެވެ.

  

އެނަލިޓިކަްލ ިރިވއު އަިދ 
 އެނަލިސިސް 

އުޓްޕުްޓތަކުްނ ކުރެވުުނ ހަަރދުތަކާިއ، ވަިކ އައުްޓޕުްޓތަކަްށ ިހނިގ ަހރަދާއި، އެކި އަ  ޕްޮރގްރާަމށް 
   ެނެއވެ.ކުރެވުުނ ަމސައްަކތާއި ނެެރުވނު ަނތީޖާ ބެުލމަްށ ެއަނލިސަސްތަްއ ަތްއޔާރުކޮށްަފއިވާ

  

 އިންްސޕެކްަޝން 

ކޯޕަރޭިޓްވ  2ެގ ތަކުގެ ތެެރިއން މަްސވެރިކަމު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީެގ ދަުށން ތަަރއްގީުކރި ޕްޮރގްރާމް 
އިޓީައްށ ކަަމށްާވ ގއ.ގެަމނަފުީށ ކޯަޕރޭޓިްވ ޮސސައިީޓ ައިދ ަނއިފަުރ ކޯަޕރޭޓިްވ ސޮސަ ސޮސައިޓީ

 ދަތުރުޮކށް އެ ަތންަތނުގެ ހާަލތު އިންްސޕެކްޓް ކުރެވިފަިއާވނެއެވެ.

 ފަންނީ ބަސްތަކުގެ މާނަ  :2އެޕެންޑިކްސް 

ރާ ކަސްޓަމަރާ އުފައްދާ ތަކެތި އެ އުފެއްދުމެއް އެންމެ ފަހުން ބޭނުންކު އުފެއްދުންތެރިން   ސަޕްލައި ޗެއިން
 ދެމެދު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަމައަށް ލިބުމާ

   

 ކޯޕަރޭޓިވް ވެލިއު ޗެއިން
 )ވީ.ސީ.ސީ.އޯ(

 އެކި ކެތީގެއެތަ  ފަރާތްތަކާއި  ކުރާ އަދި މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަން ސްކޭލެއްގައި ކުޑަ 
ކުރާ ފަރާތްތަކާ ފަރާތްތައް، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެ ތަކެތި ބޭނުން ތައްޔާރުކުރާ ބާވަތްތައް

 ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 
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26            ގެ 72 ސަފުހާ

 2019ސޮސައިޓީއަށް ގއ. ގެމަނަފުށީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަދި ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް : 3އެޕެންޑިކްސް 
 ތަނުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތް ގައި އޮޑިޓުން ކުރި ދަތުރުގައި އެ ތަން 
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27            ގެ 72 ސަފުހާ

 ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހާލަތު ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް : 4އެޕެންޑިކްސް 
 

 ރޮސް ޕްރޮފިޓް / ލޮސް  ގް

ކޯޕަރޭޓިވް ށް ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން، އެ އަ 2019އިން  2016
ވަނަ އަހަރު ގްރޮްސ  2016އެގޮތުން، ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ވަނީ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވެފައެވެ.  ސޮސައިޓީގެ

ވަނަ އަހަރު ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް  2019 ފައިދާވެފައިވެއެވެ. އަދި ގައި 2018އަދި  2017ލޮސް އެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް 
 ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅު ވެފައިވެއެވެ. 

 ނެޓް ޕްރޮފިޓް 

ލިބުނު މާލީ އެހީ  ޕްރޮގްރާމުން ނައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ނެޓް ޕްރޮފިޓް ހިސާބުކޮށްފައި ވަނީ 
ގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާއިން ޚަރަދުތައް ކަވަރުކުރެވޭކަން ޔަގީން  ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީކޯ ހިމަނައިގެން ކަމުން، ސީދާ 

ކޯޕަރޭިޓވް ވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ބަލައިފައިނުކުރެވޭނެތީ މާލީ އެހީ އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އޮޑިޓުން 
ލިބިފައިވަނީ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީހަމައަށް  ވަނަ އަހަރާ 2018 އިން 2016 އެހީ އުނިކުރުމުން ލިބިފައިވާ މާލީ ސޮސައިޓީ

އިތުރުވުމާއެކުގައި ވެސް  %11ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް  2018ގައި  2019 ،ވެ. ނަމަވެސްކެ ނެޓް ލޮސް އެ
ވަނަ އަހަރު މާލީ ހާަލުތ  2019 ބަލައިއިރު އި އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅަކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ފައިދާ ހޯދިފައިވެއެވެ. 

ކޯޕަރޭޓިވް ރަނގަޅުވެފައިވަނީ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް 
  ފައިވެއެވެ.ލޫމާތު ދީއިން މައު ސޮސައިޓީ

 ކޭޝްފްލޯ 

ކަްނ ހަރު ރަނގަޅުވެފައިވާވަނަ އަ 2019އެއްގޮތަށް ކޭޝްފްލޯ ވެސް  ރޮފިޓެކޭވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމުން، ނެޓް ޕް
 .ފާހަގަކުރަމެވެ

 

އިސާގެ ގޮތުގައި ފައިފަރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަ - 14ޗާޓު 
 )ރުފިޔާ އިން( ބެލެވޭ ތަކެތިން އިތުުރވި/މަދުވި ވަރު

ރު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އަށް ނައިފަ 2019އިން  2016 - 13ޓު ޗާ 
)ރުފިޔާ އިން( ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ލޮސް އަދި ނެޓް ޕްރޮފިޓް/ލޮސް  
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