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 ގެ ިލިމެޓޑް  ޯކަޕޭރަޝން ެވޮލޕްަމްންޓ ަހުއިސްނގ ިޑ

 2018-2017 ޚާްއަޞ ޮއިޑްޓ ިރޯޕޓް  

ުހ.ުތަޢ ރަފުު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑްު)ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ2018ުުްުވަނަުއަހަރުނ2017ުް، ރިޕޯޓަކީމިު (ުއެޗް.ޑީ.ސީހައުސިންުގ
ގޮތ އިޚިދުމަމުދަލ އިު އިން މެދުވެރިވިުސަބަބުުމެނޭޖްކުރުމުގައިުދަތިތަކެއްުުފްލޯުކޭޝްުކުންފުނީގެ، ތްުހޯދުމުގައިުޢަމަލުކޮށްފައިވު 

ު ުދެނެގަތުމަށް ުނަންބަރު ުދަށުނ4/2007ުްޤ ނޫނު ުގެ ުޤ ނޫނު( ުއޮޑިޓްު)އޮޑިޓް ުޚ އްޞަ ުކުރެވުނު ުރިޕޯޓެވެ. ދިވެހިރ އްޖޭެގުގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިުރައްޔިތުންގެުވަނަުމ އްދ ގައިވ ުގޮތުގެުމަތިންުމިުރިޕޯޓ213ުުްއަސ ސީގެުުޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނު

ގުޅޭގޮތުންުއި އަށްު އެޗް.ޑީ.ސީލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުޞްުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުމ އެކު،ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކު 
ު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ު ުރިޕޯޓުގައި ުމި ުހިމަނ ފައިވ  ުރިޕޯޓުގައި ުކަންކަމ އި ުދަދުތަކުޢަފ ހަގަކުރެވުނު ުރިޕޯްޓުޞަގެ ުމި ުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އްޙަކަން
މިުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުދިޔައިރުު،ުއެޗް.ޑީ.ސީ ކުރެވިފައިުވ ނެއެވުެ. ހިއްސު  މުވައްޒަފުންުމިުއޮޑިޓަށްުުގެުއެޗް.ޑީ.ސީއު 

ޖުމްހޫރިއްޔ ގެުޤ ނޫނުއަސ ސީުއ އިުރިޕޯޓް،ުދިވެހިރ އްޖޭގެުުމިުުގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ފުރުސަތުުމި ދެއްވިުއެއްބ ރުލުމަށް
www.audit.gov.mvުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުމިުުއޮޑިޓްުޤ ނޫނުގެުދަށުންުހުށަހަޅަންޖެހޭުފަރ ތްތަކަށްުހުށަހެޅުމުގެުއިތުރުން

ުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ުގެުތަޢ ރަފުު އެޗް.ޑީ.ސީށ.ު

ުުއެޗް.ޑީ.ސީ 23ުުއަީކ 2005ުުމ ރިޗު ގެުުއެޗް.ޑީ.ސީުކުންފުންޏެކެވެ.ުހިއްސ ވ ު%100ުަސރުކ ރުގެުުއުފައްދަވ ފައިވ ގައި
ންުލިމިޓެޑް"ުވެލޮޕްަމންޓްުކޯޕަރޭޝަުކުންފުނީގެުނަންު"ހުޅުމ ލެުޑިު،ސްލ ޙުުގެނެޞްއަސ ސީުގަވ އިދަށ އިުހިންގ ުގަވ އިދަށްުއި

ުރަކުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެުގަރ ގައ2009ުުިމ ރިޗ11ުުުވެލޮޕްމަންޓްުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑް"ުގެުނަމަށްުއިންު"ހައުސިންގުޑި
އ ުުއެޗް.ޑީ.ސީދިވެހިުސަރުކ ރުންުުއ އިހުޅުމ ލެުު،ކުގެުތެރޭގައިމައިގަނޑުުމަޤްޞަދުތަ ގެުއެޗް.ޑީ.ސީއެވެ.ުބަދަލުކޮށްފަވަނީު

ު ުއެހެނިހެން ުސަރަޙައްދުހަވ ލުކުރ  ުުތަރައްޤީުތައް ުތައްޔ ރުކުރުމ އިސަރަޙައްދުުއެުކުރުމަށް ުމ ސްޓަރުޕްލޭންތައް ގެދޮރުުު،ތަކުގެ
އެުތަންތަނުގައިުު،ކޮށްުހިންގުމ އިޤީތަރައްއެުތަންތަނުގައިުނ ޢީުމަސައްކަތްތައްުޞިއިުއ ުވިޔަފ ރިުމަށްުބިންުހިއްކުމ އިބިނ ކުރު
ު.ންުހިމެނެއެވެބެލެހެއްޓުގެުމަޝްރޫޢުތައްުވިލަރެސްކޮށްުޤީތަރައްހިންގ ު
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ުޕްުނ.ުއޮޑިޓްގެުސްކޯ

ތްުހޯދުމުގައިުޚިދުމަުމުދަލ އިުއިންުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުނިޔަލަށްވަނަުއަހަރ2018ުުުވަނަުއަހަރުނ2017ުުްުނީމިުއޮޑިޓްގައިުބަލ ފައިވަ
ުގޮތު ުމައްޗަށ ުޢަމަލުކޮށްފައިވ  ުކޭޝްގެ ުކުންފުނީގެ ުމުއްދަތުގައި ުއެ ުުއި ުދަށްވުމަށް ުސަބަފްލޯ ުމައްޗަށެވެމެދުވެރިވި ު.ބުތަކުގެ

ުނީުއަންނަނިވިުކަންކަމެވެ.އޮޑިޓުގެުސްކޯޕްގެުގޮތުގައިުހިމަނ ފައިވަމިުމިގޮތުންު

 ުިތޯުބެލުން؛އ ުއެއްގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވޭުތްުހޯދުމުގައިުކުންފުނީގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީޚިދުމަމުދަލ އ 

 ީުކުންފުނ ުގެ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ވަޞީލަތްތައް ުމަޤްުނީ ުޞަކުންފުނީގެ ުލުތަކ ސޫއުުއިވ ފަކަނޑައަޅ ުސިލުކުރުމަށްހ ދުތައް
 ލުން؛ބެއެއްގޮތަށްތޯު

 ްސަބަބުތައްުދެނެގަތުންންުދިމ ވިުފްލޯގެުމައްސަލަތައްުމެދުވެރިވ ުުދިމ ވެފައިވ ުކޭޝްުކުންފުންޏަށ. 

ހަމަތަކ އިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްު ގޮތްުރ.ުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުގެންގުޅެފައިވު  ުގެންގޮސްފައިވު 

ު ުއޮފީހުން ުމި ުގެންގޮސްފައިވަނީ ުކުރިއަށް ުއޮޑިޓް ުމިންގަުޞަޚ އްމި ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުކުރުމަށް ުހަމަތަކ އިުއޮޑިޓްތައް ނޑުތަކ އި
ު ުގެންދިއުމުގައި ުކުރިޔަށް ުއޮޑިޓް ުމި ުގޮތުން، ުމި ުމަތިންނެވެ. ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވ  ުލިބެންހުރިުއިުުއެޗް.ޑީ.ސީއުޞޫލުތަކ  ން

ުދިރ ސު ޔުންތަކ އިުސަރުކ ރުގެުބައެއްުއެހެނިހެންުއިދ ރ ތަކ އިުކުންފުނިތަކުންުލިބެންުހުރިުލިޔެކިޔުންތަލިޔެކި ުބަލައި އް
މީ އަކުރެވިފައިވ ނެއެވެު. ދަދުތަކުގެުޞައްޙަކަންުޢަފައިވު ދިުމިުރިޕޯޓުގައިުހިމަނ ގެުއިތުރުންުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންކަމ އިު،

ުރިޕޯ، އިކަކުރުމަށްޓަުކަށަވަރު ުހިއްސ ކޮުއެޗް.ޑީ.ސީުޓްމި ުު،ށްުއ  ުކަންކަމ  ުހުށަހަޅ ފައިވ  ުފަރ ތުން ުރިޕޯޓަށްުގުއެ ުމި ޅިގެން
 ވެ.ލ ޙުތައްުގެނެވިފައިވ ނެއެޞްގެންނަންޖެހޭުއިު
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 ޞ ުބ.ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކުގެުޚުލ ު
 

1. ު ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުޕ ކް ުވޯަޓރުތީމް ުސަރަހުޅުމ ލޭގެ ުހުްސކުރުޙަކަނޑައަޅ ފައިވ  ުސ ފުކޮށް ުއްދު ުކޮށްދޭނެުމަސަމުގެ އްކަތް
ޓްުއުސޫލ ުޚިލ ފަްށުގެުޕްރޮކިއުމެންުއެޗް.ޑީ.ސީ.އ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންނުކޮށްުސިންގަލްުސޯސްުއުސޫލުންުފަރ ތްތައްުހޯދުމަށްު

ުކުންުމަސައްކަތުުއެ ުއެ ުހަވ ލުކޮށް ުކުންފުންޏަކ  ުއަމިއްލަ ުބައެއް ުތެރެއިން ުގޮތުގައިުންުކުރިުމަސައްކަތުގެފުނިގެ ުުއަގުގެ
 ުން.ވުފައިދީުމިލިއަންުރުފިޔ 18.04ު

ުސަރަ .2 ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުޕ ކް ުވޯަޓރުތީމް ުމަޙަހުޅުމ ލޭގެ ުހުްސކުރުމުގެ ުސ ފުކޮށް ުވިހަވ ލުުތ ސައްކައްދު
ުތ ރީޚަށްުކުންފުނިންު ުމަސައްކަތްުއެއްބަސްވެފައިވ  ުނިންމުމަށްުނިންމ ފައިނުވުމުން،ުއެ ދުވަސ60ުުްުރުުއިތުުމަސައްކަތް
ހަވ ލުވިއިތުރުކޮށްުމުއްދަތަށްު ދީންުއަމިލ6.87ުިފަރ ތަށްުއިތުރަށްުުއަދިުމަސައްކަތު  ކުރިންުމިުމަސައްކަްތުުފައިވަނީރުފިޔު 

 ފ ހަގަކުރެވުން.ލުުނުގެނެސްކަންުކުރުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވ ު"ސްކޯޕްުއޮފްުވޯކް"ުއަށްުބަދަ

އްުމެދުވެރިކޮށްުންޏެބޭރުގެުކުންފުރ އްޖެއިންުުއަށްުންުރުފިޔ އަމިލ26ުިުބޭނުންވ ުތަކެތިުހުޅުމ ލޭގެުމަގުަތއްުއަލިކުރުމަށްު .3
ހަވ ލުކުރުމުގެތަކެތިުުއެގަނެފައިވ އިރު،ުުއެޗް.ޑީ.ސީުއިން އެޗް.ޑީ.ސީުއިންުއެުުކުރިންުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުއެުކުންފުންޏު 

 ން.ުއަދިުކަުވ ސްފައިުނުލ ުކުރިއަށްުގެންގޮޙަުއެސެސްމަންޓްުއަދިުއިލެކްޓްރިކަލްުކޭބަލްުލޭއައުޓްުޑިޒައިންުމަރުުމަސައްކަތުގެ

ު ުއުސޫލުން ުސޯސް ުސިންގަލް ުބޭރުން ުއުސޫލުން ުބީލަމުގެ ުފޯރުއ ންމު ުތަކެތި ުހޯދ އެ ުފަރ ތެއް ސިންގަލްުުނީފައިވަުކޮށްދޭނެ
 ން.ުފ ހަގަކުރެވުމެދުވެރިވެގެންުނޫންކަންުުއެކަށީގެންވ ުސަބަބެއްރުވުމަށްުއެުމަސައްކަތްުކުުސޯސްުއުސޫލުން

ުމިލިއަނ26.9ުުްުންޏ ބޭރުގެުކުންފުރ އްޖެއިންުުސަޕްލައިކުރިުއްުމުގެުމަސައްކަތްުވެސްުމަގުބައްތިތަހަރުކުރުމަގުބައްތިތައްު .4
އަދިުކަނޫންުމަސައްކަތްުހަވ ލުުކުރުމަށްުވ ދަވެރިުބީލަމަކަށްުހުޅުވ ލައިގެންުއަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީުއެުުރުފިޔ  ުމަގުބައްތިތައްުންު.

ުއްކަތްުއެުކުންފުންޏު ގެުމަސަހަރުކުރުމުުމަގުބައްތިގަންނަންުވެފައިވ ުއެއްބަސްވުމުގައިވެސްުުހަރުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުތަކެތި
ުހިމަނ ފައިނުުހަވ ލުކުރުމ ގުޅޭު ުމ އްދ އެއް ުމަސައްކަތްވެުއިރުވ އެއްވެސް ުހަރުކުރުމުގެ ުސޯސްުމަގުބައްތިތައް ުސިންގަލް ސް

ުހަވ ލުކޮށްފައި ުއުސޫލުން ުބޭރުން ުއުސޫލުން ުބީލަމުގެ ުއ ންމު ުއުސޫލުންވަނީ ުސޯސް ުމަސައްކަތްުސިންގަލް ުކުރުވުމަށްުއެ
ުކުރެވުން.ުފ ހަގަމެދުވެރިވެގެންުނޫންކަންުއެކަށީގެންވ ުސަބަބެއްު

2018ުޖުލައ2ުުިންުބެލުމުގެުދަށުގައިުހުރިު"މުހައްމަދުުޤ ސިމްުސްކޫލް"ު)ޕްރީސްކޫލް(ުޢިމ ރ ތްުބެލެހެއްޓުގެުުސީ.ޑީ.އެޗް .5
އެުއެުތަނުގައިުުރުގެުނިޔަލަށްުއަމިއްލަުފަރ ތަކ ުއެޗް.ޑީ.ސީުއިންުހަވ ލުކޮށްފައިވ އ2018ުިނޮވެންބަރ1ުުުއިންުފެށިގެންު
ު ުދުވަސްވަރު ުނެތް ުގުޅުމެއް ުމަސައްކަތްތަކ  ުގެ ުއެޗް.ޑީ.ސީ ުހަހިންގި ުބަުއެޗް.ޑީ.ސީރަކ ތްތަކެއްގައި ުމުވައްޒަފުންުގެ އެއް
ގުޅުމެއްގެުބައެއްުއެހެންުވަސީލަތްތައްުުއެޗް.ޑީ.ސީއަދިުުބައިވެރިކޮށް ރަކ ތްތަކެއްގައިުހަުނެތްުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުމަަސއްކަތްތަކު 

 ން.ފ ހަގަކުރެވުުުބޭނުންކޮށްފައިވ ކަން

ގަސްުޓުޖުލައިުއަދިުއޮުވަނަުއަހަރުގ2018ުެުޚަރަދުކޮށްގެންުއިންއެޗް.ޑީ.ސީުހުޅުމ ލޭުޔޫތުުިސޓީުޕްރޮމޯޓްުކުރުމުގެުނަމުގައިު .6
ކޮށްފައިވު ުމޯޓުުކުރުމަށްޔޫތުުސިޓީުޕްރޮުހުޅުމ ލޭގުޅޭުޚަރަދުތަކަކީުބެނަރ/ޕޯސްޓަރުތަކ ުކުރުވ ފައިވ ތައްޔ ރުގެުތެރޭގައިުމަހު

 ން.ރަދުތަކެއްކަމަށްުބެލެވުށްުކޮށްފައިވ ުޚަުކަުރަކ ތްތަކަހައެޗް.ޑީ.ީސުގެުމަސައްކަތްތަކ ުގުޅުމެއްުނެތްުުބޮޑަށްޚަރަދަކަށްވުރެު

ުުއެޗް.ޑީ.ސީ .7 ުއަންނަ ުޢަމަލުކުރަމުން ުގޮތެއްގައި ުއ ންމު ުކުންފުނިން ުއެ ުހޯދުމުގައި ުމުވައްޒަފުން ޚިލ ފަްށުުސޫލުތަކ އުއަށް
2018ުު ުއ ންމުކޮށް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުދީފައިވުމ އިުމީހުންނަށ131ުުްޢިއުލ ންނުކޮށް ުމީހުު،ވަޒީފ  ވަޒީފު ުންނަށްއެ

ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުފޮތުގައި ުއަތްމަތީ ުކުންފުނީގެ ުދިނުމުގައި ުޗެކް ުރިފަރެންސް ުޗެކ އި ު،ދ ފައިނުވުމ އިހަބެކްގްރައުންޑް
ގެުބޯޑުންުުޗް.ޑީ.ސީއެު،ތެއްގައިުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިނުވުމ އިއުުޕްރޮސެސްުހަރުދަނ ުގޮުއިންޓަވިުމުވައްޒަފުންުހޮވުމުގައި

ުނަގ ފައިވުމ އި ުމުވައްޒަފުން ުޚިލ ފަށް ުގޮތ  ުު،ފ ސްކޮށްފައިވ  ުއިތުރުކުރުމަށް ުއެއްވެސްުުއެޗް.ޑީ.ސީމުވައްޒަފުން ގެ
 ނެތިުމުވައްޒަފުންުނަގ ފައިވުން.ުންލިޔެކިޔުޑިޕ ޓްމަންޓަކުންުއެދިފައިވ ކަމުގެު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ހިޔ ަވހިުމަޝްރޫޢަުއެޗް.ޑީ.ސީ .8 ފިޔު ރުުމިލިއަނ193.7ުްފްލޯއިންުޖުމުލަުުށްުކުންފުނީގެުކޭޝްުއިންުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވު 
ުކޭޝްު ުކުންފުނީގެ ުސަބަބުން ުކުރުމުގެ ުކުންފުނިު ޚަރަދު ުއަސަރުކޮށް ުނޭދެވޭ ުުންފްލޯއަށް ޅ ފައިވ ުކަނޑައަހިންގުމަށް

 ން.ބޭނުންވ ުފައިސ ުހޯދުމަށްުދަތިވުޕްރޮޖެކްޓްތައްުހިންގުމަށްު

ު

ު

ު  
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ުޅ.ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައް

 (ުއެއްވަނަުބައ1ުި)

ުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްު

ުދުމަތްުހޯދުމުގައިުމުދަލ އިުޚިުއިންުއެޗް.ޑީ.ސީގެުނިޔަލަށްުއަހަރުވަނ2018ުުަުވަނަުއަހަރުނ2017ުުްުނީމިބައިގައިުބަލ ފައިވަ
ު ުމައްޗަށެވެ. ުގޮތުގެ ުުއެޢަމަލުކޮށްފައިވ  ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ުމުދަލ އި ުލުަތކު ސޫއުުރަންޖެހޭޢަމަލުކުުއިންުއެޗް.ޑީ.ސީގޮތުން

ހުރިުގޮތުގައަށްުުއެޗް.ޑީ.ސީއަދިުުއެއްގޮތަށް ުު.ކޮށްފައިވޭތޯުބަލ ފައިވ ނެއެވެުޚިދުމަތްުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްއިުމުދަލ އިުއެންމެުފައިދު 

1.1 ު ުޕ ުހުޅުމ ލޭގައި ުތީމް ުކަނޑައެޅިުުއްުކެުވޯޓަރ ުސ ފުކުރުމުގެުުތަރައްޤީކުރުމަށް ުހުސްކޮށް ުކުރުވުމުގައިުބިން ުުމަސައްކަތް
ުުކަންތައްތައްުުފ ހަގަކުރެވުނުު

ުލޮޓްުނަންބަރުުުއަދ11530ުިބިންު)ހުޅުމ ލެުލޮޓްުނަންބަރުުުކަނޑައަޅ ފައިވ ުއްުތަރައްޤީުކުރުމަށްުހުޅުމ ލޭގައިުވޯޓަރުތީމްުޕ ކެ
ުސ ފުކުރުމ11531ުު ުހުސްކޮށް ުދެ( ުމަސައްކަތް ުޙަމަރުުގެ ުބަހ ލައިގެން ުހަވ ލުކޮށްުދެލ އަކަށް ުކުރިއަށްުކުންފުންޏަކ  ގެން

ުގޮތުންުގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ުުއެ ުމަރުޙަލ ގައި 2017ުުުސެޕްޓެންބަރ26ުުފުރަތަމަ 9ުުއިން ުުނިޔަލަށްގ2017ުެޑިސެންބަރު
ސަރަޙައްދުގައިުހުރިުކުނިތަކުގެުތެރެއިންު ނުގެުކުނިުހުސްކޮށްުޓ30,000ުަވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުތަރައްޤީުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވު 

ހަވ ލުކޮށްގެންު އު  ުުގެންގޮސްފައިވެއެވެ.އަށްުކުރިުތިލަފުއްޓަށްުގެންދިއުމުގެުމަސައްކަތްުވޭސްޓްުމެނޭޖްމަންޓްުކޯޕަރޭޝަންު)ވެމްކޯު(
ުރުފިޔ އެވެ.ުު)ބ ރަުމިލިއަންުތިންުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުހ ސްުހަުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސް(12,360,660ުއެުމަސައްކަތުގެުއަގަކީު

ު ުމަރުޙަލ ގައި ުކުުނިޔަލަށްުގ2018ުުެުގަސްޓުއ15ުޮުއިނ2018ުްުޖަނަވަރ16ުީދެވަނަ ުތަރައްޤީ ުޕ ކް ރުމަށްުވޯޓަރުތީމް
ސަރަޙައްދުުހުސްކޮށްުސ ފުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއެޗް.ޑީ.ސީުއިންުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީުއަ މިއްލަުކުންފުންޏަކ އެވެ.ުކަނޑައަޅ ފައިވު 

ުކުންފުނިންު ުއެ ުމަތިން ުފަހަރެއްގެ ުތިން ުޖުމުލަ ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުގޮތުގައި ުއަގުގެ ުމަސައްކަތުގެ )އަށ ރ18,040,800ުުަކުރި
ު.ސީުއިންުދީފައިވެއެވެ.ޑީ.އެޗްވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައ2018ުުިރުފިޔު މިލިއަންުސ ޅީސްުހ ސްުއަށްުސަތޭކަ(ު

ުެގުމަަސއްކަްތުކުރިުކުންުފންޏަްށުފައިސ ުީދފަިއވ ުޮގތްުުކުރމުސ ފުަސރަޙަްއދުުވޯަޓރުީތމްުޕ ކްުދެވަަނުމަރުޙަލ ަގއިު:1ުތ ވަލުު

ުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވ ުމުއްދަތުުުުމަސައްކަތްހަވ ލުކުރެވުނުު
ުމަސައްކަތުގެުއަގުު
ު)ރުފިޔ އިން(

ރިުއަމިއްލަުތަެކތީަގިއުވޯަޓރުތީްމުޕ ްކުސަރަަޙއްދުގަިއުހު
ުތަކެތިުއެެހންުަސރަޙަްއދަކަށްުެގންދިުއންު

ުއިނ2018ުުްޖަަނވަރ16ުުީ
ުއަށ2018ުްފެބުރުވަީރ25ުު

4,303,200ު

ރިުތީްމުޕ ްކުސަރަަޙއްދުގަިއުހުއަމިއްލަުތަެކތީަގިއުވޯަޓރު
ުތަކެތިުއެެހންުަސރަޙަްއދަކަށްުެގންދިުއންު

ުއިނ2018ުުްއެޕްރީްލ30ުު
ުއަށ2018ުުްޖޫނ29ުުް

6,868,800ު

60ުއެއްބަސްވުަމށްުިއތުރުުުގަިއުވެވުނ2018ުުުއޭޕްރީްލ30ުު
ުކޮްށުމަަސއްކަތްުުކރުވުންުދުވަްސުިއތުރު

ުިއނ2018ުުްޖޫނ30ުުް
ުއަށ2018ުުްއޮގަސްުޓ31ުު

6,868,800 

 18,040,800ުޖުމުލަު
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mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް،ުޣ ޒީުބިލްޑިންގ،ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު،ުމ ލެ،ުދިވެހިރ އްޖެ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv  6ެގުު 19ފުހ ސަ ފޯން: 3939 332 އީމެއިލް:ު

ުކުންފުން ުކުރި ުމަސައްކަތްތައް ުތ ވަލުގައިވ  ުުޏ މަތީގައިވ  ުމެދުުއިހަވ ލުކުރުމ މަސައްކަތް ުކުންފުނި ުމަސައްކަތްުއެ ވެރިކޮށް
ުގޮތ ޢަމަލުުއިންުއެޗް.ޑީ.ސީުވުމުގައިުކުރު ުގޮތުންުކޮށްފައިވ  ުފ ހަގަުގުޅޭ ުތަފުުކުރެވުނު ތިރީގައިުުލުސީކަންތައްތަކުގެ

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެއެވެ.

ޓްރެކްޓަރުމަސައްކަތްުޕްލޭންނުކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިއުމ އި،ުކޮންުުއްުހުސްކުރުމުގެުމަސައްކަތަުުސަރަޙައްދުު(ުވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުހ)
ުކޮށްފައިވ ުގޮތ އިުމިންވަރުުބަލ ފައިނުވުންު

ސީުއ ިއު.ޑީ.މަށްުއެޗްުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރުބިންުސ ފުކޮށްުހުސްކުރުުކަނޑައަޅ ފައިވ ވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުތަރައްޤީކުރުމަށްުު
ުދެމެދު ުކުންފުންޏ  ުހަވ ލުވި ުމަސައްކަތ  30ުުުއެ 2018ުުއޭޕްރީލް ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުހެދި ުތީގައި ުޕ ކްުވޯޓަރ މް

ުސަރަޙައްދު ުހުރި ުގައި ުހުސްކޮށްފައިވަނީ ުނަގައި ުތަނުން ުއެ ުތަކެތި ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުޕ ކް ުބިމ ުއަޅ ފައިވ ކަނޑަުވޯޓަރުތީމް
ުދަށެވެ.އްހުޅަނގަށްުއޮތްުސަރަޙަމަގުގެުއޮތްުއިންވެގެންުހުޅަނގަށްު

ތީްމުޕ ރްކުސަރަަޙއްދުގެުސެޓެލައިޓްުއިޭމުޖތައްުވޯޓަރު  

އެޗް.ޑީ.ސީުއަށްުބޭނުންވ ުމަސައްކަތްތަކ އިުުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ،ުމ އްދ ގައިުވަނ1.1ުަުޕޮލިސީގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުުގެއެޗް.ޑީ.ސީު
ު ުހޯދުމުގައި ުޑިޕ ޓްމަންޓަުއެދޭުމަސައްކަތަށްޚިދުމަތް ުުމަސައްކަތަށްކުން ުޑިޕ ޓްމަންޓަށް ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުއެުހުށަހަޅ އެދި އިރު

ު ުހުށަހަޅ  ުއެދި ުތައްުލިޔެކިޔުންުުފަދަުވޯކްުއޮފްުސްކޯޕްުުއަދިުފިކޭޝަންުްސޕެސިުޑީޓެއިލްޑް ފޯމ އިއެކުމަސައްކަތަށް
ުޚިލ ފަށްުހުސްކުރުމުގެުސަރަޙައްދުުޕ ކްުވޯޓަރުތީމްު،ނެކަމަށެވެ.ުނަމަވެސްހުށަހަޅަންވ  ުއުސޫލ  ުމި ުކޮށްފައިވަނީ ު،މަސައްކަތް
ުގޮތުންުމިު.ވެއެުފ ހަގަކުރެވެުހުށަނ ޅ ކަންތައްޔ ރުކޮށްުުފަދަުލިޔެކިޔުންތައްުުވޯކްުއޮފްުުސްކޯޕްުއަދިުސްޕެސިފިކޭޝަންުޑީޓެއިލްޑް

މުއްދަތުެގުުބޭނުންވ ުންއިއެޗް.ޑީ.ސީުުސަރަޙައްދުގައިުހުރިުތަކެތިުއެުއަދިުމިންވަރުުތަކެތީގެުފަދަުކުނިުހުރިުގައިސަރަޙައްދުުއެ
ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުފައިނުވ ކަންއިުކަނޑައަޅ އެޗް.ޑީ.ސީުއިންުބަލަުކެޕޭސިޓީުމަށްުބޭނުންކުރަންޖެހޭުއުޅަނދުތަކުގެހުސްކުރުުތެރޭގައި

ހަވ ލުކުރ އިރުުމަސައްކަތުގެުކުޑަބޮޑުުމިނ އިުމަސައްކަތުގައިުމަސައްކަތްުއުޅަނދުފަހަރުުފަދަުތަކެތިުބޭނުންކޮށްގެންުކުރަންޖެހޭފަދަު
ތަކެތީގެުކެޕޭސިޓީުކަނޑަނ ޅައިުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރުމުންުމުޅިުމަސައްކަތްުނިންމުމަށްުއިތުރުުމުއްދަތުުދޭންޖެހިުބޭނުންކުރަންޖެހޭު

ުއަދިުއިތުރުުޚަރަދުކުރުމަށްުމަގުފަހިވެހިވެގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ު

 ވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުސަރަޙައްދުު

 ވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުސަރަޙައްދުު ވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުސަރަޙައްދުު

 ވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުސަރަޙައްދުު

 2017ޖުލައިު

 2018އޮކްޓޫބަރުު 2018މެއިު

 2018ޖަނަވަރީު

 ތަކެތިުގެންދެވުނުުސަރަހަށްދު ތަކެތިުގެންދެވުނުުސަރަހަށްދު

 ތަކެތިުގެންދެވުނުުސަރަހަށްދު ތަކެތިުގެންދެވުނުުސަރަހަށްދު
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ު(ުށ) ުޕ ކް ުސ ފުކުރުމުގެުހުސްކޮުުސަރަޙައްދުުވޯޓަރުތީމް ުއުސޫުުއެޗް.ޑީ.ސީުުމަސައްކަތްުުށް ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުޚިލ ފަށްގެ ުލުތަކ 
ހަވ ލުކޮށްގެންުކުރުު ުވުންުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކު 

ު ުޕ ކް ުހުސްކުރުތަރައްޤީވޯޓަރުތީމް ުސ ފުކޮށް ުބިން ުބޭނުންވ  ުމަސައްކަތްކުރުމަށް ުހަވ ލުކޮށްގެންުުމުގެ ުކުންފުންޏަކ  އަމިއްލަ
އިނ2018ުުްޖަނަވަރ16ުުީުގޮތުންުުމިކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުޚިލ ފަށްއ ުުގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީުއެޗް.ޑީ.ސީުކުރުވ ފައިވަނީ

ކުރުމަށްުބޭނުންވު ޤީއަދިުވޯޓަރުތީމްުޕ ކްުތަރައްުސަރަޙައްދުކުރީގެުކުނިގޮނޑުުުހުޅުމ ލޭގެ ،ގެުނިޔަލަށ2018ުްފެބުރުވަރ25ުުީ
ު ުމަސައްކަތް ުހުސްކުރުމުގެ ުސ ފުކޮށް ުބިން ުނެތިދެފަރ ތުގެ ުު،އެއްބަސްވުމެއް ުމެދުވެރިކޮށްވޯކް ކުރުވ ފައިވ ކަްނުުއޯޑަރުތަކެއް

ުކުންފުނިންުއަދިުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 12ުުުއެ ުބިނ ކޮށ2018ުްއެޕްރީލް ުކޯޓޭޝަނަކަށް ުފޮނުވ ފައިވ  ުކޮށްދޭނެުުގައި މަސައްކަތް
ު ުހޯދުމަށް ުފަރ ތެއް ުު،ނުކޮށްއިޢުލ ންއ ންމުކޮށް ުހުޅުމ ލޭގެ ުކުނިގޮނޑު ުުސަރަޙައްދުކުރީގެ ުމަސ ފުކުރުމުގެ ނުނިމިުސައްކަތުގެ

ހަވ ުލކޮށްފައިވެއެވެ.ގައ2018ުުިއޭޕްރީލ30ުުްއެއްބަސްވުމެއްގެުދަށުންުުއްކަތްސ ފުކުރުމުގެުމަސަުބައިުއޮތްބ ކީ ުއެުކުންފުންޏު 
ެގުުއެޗް.ޑީ.ސީުވަކިުބަޔަކ ުހަވ ލުކުރުމަށްތެރެއިންުލެކްޓިވްުޕ ޓީުޕްރޮސެސް"ު"ސިުުނުކޮށްުއިޢުލ ންއ ންމުކޮށްުމިުމަސައްކަތްު

ުހޯދ ފައިވަނީ ުހުއްދަ ު، ބޯޑުން ުހުށަހަޅައިގެންުޓުންުމެނޭޖްމަންކުންފުނީގެ ުބޯޑަށް ުސަބަބުތައް ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންުތިރީގައި
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 ްުޕ ކ ުތީމް ުކުންފުނިންުުވޯޓަރ ުއެ ުކުރިން ުކުރުމަށް ުސ ފު ުސަރަޙައްދު ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުކުރުމަށް ކޮށްފައިވު ުތަރައްޤީ
 ؛ގަޅުވުންނއަށްުދީފައިވ ުއެއްބ ރުލުންުރަުއެޗް.ޑީ.ސީ ،މަސައްކަތ އި

 ުު؛ންފައިވުހިމަނ ުމަށްުހުސްކޮށްުސ ފުކުރުުސަރަޙައްދުއެއްބަސްވުމުގެު"ސްކޯޕްުއޮފްުވޯކް"ުގައިުކުރީގެުކުނިގޮނޑ 

 ަސޯސް"ުއަށްުލްުބިޑްުއުސޫލުންުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރުމަށްުހޭދަވ ނެު"ޕްރޮސެސިންގުޓައިމް"ުސަލ މަތްުކުރުމަށްު"ސިންގ
 ؛ދިއުން

ންފުންޏަށްުބަލައިގަންނަުވަނަުމ އްދ ގެުފުރަތަމަުނުކުތ ގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުކ4.7ުުގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީގެުުއެޗް.ޑީ.ސީ
ުއެުވ ނީބަލައިގަންނަންުތްޚިދުމަރުފިޔ އަށްވުރެުއިތުރުވ ުހ ލަތްތަކުގައިުމުދ ުނުވަތަުުމިލިއަނ3ުްތުގެުއަގުުޚިދުމަމުދ ުނުވަތަު

ތްުޕްލޭންކޮށް،ުއ ންމުކޮށްުގޮުޓަކުންުއެުމަސައްކަތަށްުއެދުމުގެުކުރިންުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދ ނެންމަމަސައްކަތަށްުއެދޭުޑިޕ ޓް
ނީުކުންފުނީގެުވ ލުކުރެވޭހަމިފަދަުމަސައްކަތްތައްުއެހެންުއުސޫލަކުންުބަޔަކު ކަމ އި،ުކޮށްގެންުބީލަމުގެުއުސޫލުން އިޢުލ ންއަންގު 
ުށެވެ.އްދަުލިބިގެންކަމަޖްމަންޓުންުހުށަހަޅ ުސަބަުބތަކަށްުބަލައި،ުމެނޭޖިންގުޑައިރެކްޓަރގެުއިތުރުންުކުންފުނީގެުބޯޑުގެުހުމެނޭ

ުމަސައްކަތް ުހޯދައި ުފަރ ތް ުކޮށްދޭނެ ުމަސައްކަތް ުއުސޫުލން ުސަލ މަތްުބީލަމުގެ ުވަގުތު ުނަގ  ުމިުހަވ ލުކުރުމަށް ުގޮތުން ކުރުމުގެ
ޕ ކްުތަރައްޤީކުރުމަށްުުވޯޓަރުތީމްުުނަމަވެސްުުސްުއުސޫލުންުހަވ ލުކުރުމަށްުމެނޭޖްމަންޓުންުހުށަހަޅ ފައިވީމަސައްކަތްުސިންގަލްުސޯ

ުހަ ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުޕ ކް ުމި ުކުރިން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުކުންފުންޏ އެކު ހުސްކޮށްުުޙައްދުސަރަވ ލުކޮށްފައިވ 
ު ުުއެޗް.ޑީ.ސީސ ފުކުރުމަށް ުލިބިފައިުުގިނައަހަރަށްވުރ2ުުެއަށް ުދުވަސް ުވެއެވެ. ުމި ުމުއްދަތުގައި ސ ފުކޮށްުުދުސަރަޙައްމި
މިުމުއްދަތަކީުވ ދަވެރިު، އިތްކަމ ކޮށްފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުންތަކުންުއެނގެންނެުުއިންުއެއްވެސްުމަސައްކަތެއްުއެޗް.ޑީ.ސީހުސްކުރުމަށްު

ުވެ.ވެއެހަވ ލުކުރުމަށްުއެކަށީގެންވ ުމުއްދަތެއްކަންުފ ހަގަކުރެުންުމަސައްކަތްުވަކިފަރ ތަކ ބީލަމުގެުއުސޫލު

ުޕޮލިސީގެުކުންފުނީގެުުއަދި، ުމ އްދ ގައިވ 3.4ުުޕްރޮކިއުމަންޓް ު ވަނަ ުގޮތުގެމަތިން ުކުންފުންޏަށް ުބޭނުންވ  ުނުވަތަުމުހޯދަން ދ 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެުކަންތައްތައްުކުރިއަށްުގެންދ ނޭުވަގުތުުު،ޓީއ ުގުޅިގެންނ އިސިޓެކްނިކަލްުކޮމްޕްލެކްުުނުވަތަުފެންވަރުުޚިދުމަތުގެ

މުންުުހޯދަންުނުވަތަުމަސައްކަތެއްކުރުކުރެވިފައިވ ުކޮންޓްރެކްޓެއްގެުދަށުންުއިތުރަށްުޚިދުމަތެއްުކުރިންުއަދިުއިނެތްުހ ލަތްތަކުގަު
ުއެޗް.ޑީ.ސީއިޚުތިޔ ރުުުލ އިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގެއުސޫލުންުމުދަހ ލަތްތަކުގައިު"ސިންގަލްުސޯސް"ުކުންފުންޏަށްުއިތުރުުފައިދ އެއްވު 

ުލިބިފައިވެ ުސޯސް"ުުއެވެ.އަށް ު"ސިންގަލް ުމެނޭޖްމަންޓުން ުހޯދުމުގެނަމަވެސް،ުކުންފުނީގެ ުޚިދުމަތް ހުއްދަދިނުމަށްުުއުސޫލުން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގުޅުމެއްުނެތްުސަބަބުތަކެއްކަންުުތަކ މަތީގައިުބަޔ ންކުރެވުނުުއެއްވެސްުޙ ލަުސަބަުބތަކަކީހުށަަހޅ ފައިވު ޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑަށްުއެދިު
ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ށްދޭނެުއެހެންުފަރ ތްތައްުކޮުޓީއަށްުބަލ އިރުުބީލަމުގެުއުސޫލުންުމިުމަސައްކަތްުސިޓެކްނިކަލްުކޮމްޕްލެކްމިުމަސައްކަތުގެުުއެުގޮތުންު
ުއެޗް.ޑީ.ސީު ،ސައްކަތ އިންުކޮށްފައިވ ުމަމަސައްކަތްުހަވ ލުކޮށްފައިވ ުފަރ ތުކުރިންުމިުުއޮންނ ނެކަމ އިުއަދިުުފުރުސަތުހޯދުމުގެު

،ުއަލުންުމިުމަސައްކަތްުނަމަވެސްުގަޅުކަމަށްުބޯޑަށްުހުށަހަޅ ފައިވ ުލިޔުމުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވީނއަށްުދީފައިވ ުއެއްބ ރުލުންުރަު
ުނުބެލެވޭކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ނުލިބިދ ނެކަމަށްުުވ ދަވެރިކަމެއްއިތުރުުބީލަމަށްުހުޅުވ ުލމުންު

ތ ރީޚަށްުމަސައްކަތްުނުނިމުމުން،ުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތުުނ) ދަލުކޮށްުމަސައްކަތްުބަު(ުމަސައްކަތްުނިންމަންުއެއްބަސްވެފައިވު 
ުދިނުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވުންުުމިލިއަންުރުފިޔ 6.87ުުުއިތުރަށްުުހަވ ލުކޮށްފައިވ ުފަރ ތަށްު

ތްުހަވ ލުކުރުމަށްުއެޗް.ޑީ.ސީުއ އިުއެުމުގެުމަސައްކަފުކޮށްުހުސްކުރުބިންުސ ުކަނޑައަޅ ފައިވ ކުރުމަށްުތަރައްޤީވޯޓަރުތީމްުޕ ކްު
ުސްކޯޕްުއޮފްުވޯކް"ުގެުގޮތުގައިުއެއްބަސްވުމުގައި،ު"ުހެދިގައ2018ުުިޕްރީލްުއ30ުޭުމަސައްކަތ ުހަވ ލުވިުކުންފުންޏ ުދެމެދު

ކުރީގެުކުނިުގޮނޑުުހުޅުމ ލޭުންުބޭނުންކޮށްގެންުމުވައްޒަފުުއްޗ އިއަމިއްލަުތަކެގެުމަސައްކަތ ުހަވ ލުވ ުކުންފުނީހިމަނ ފައިވަނީ،ު
 ސ ފުކޮށްުުދުވަސްުތެރޭގައ60ުިބިންުުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ ތަރައްޤީކުރ2ުުސ ފުކޮށް،ުވޯޓަރުތީމްުޕ ކްގެުފޭސްުުސަރަޙައްދު
ުއެއްބަސްވެފައިވ ުމެވެ.ހުސްކުރު ުމަސައްކަތް ު ،ނިންމ ފައިނުވުމުންުތ ރީޚަށްުނަމަވެސް،ުމި ުުށްމަުނިންމުމަސައްކަތް 60ުއިތުރު
ު 30ުުދުވަސް 2018ުުޖޫން ުފެށިގެން ުުއެޗް.ޑީ.ސީއިން ުއެ ުއިތުރުކޮށްފައިވަނީުުކުންފުންޏަށްުއިން ުމުއްދަތު ުމި ދީފައިވެއެވެ.

ުބަދަލު ުުއެއްބަސްވުމަށް ުގެނެސް ުކުންފުންޏަށް ުުއެޗް.ޑީ.ސީއެ ުއިތުރަށް ުއެއްބަސްވުމަށ6.87ުުްިއން ުދޭގޮތަށް ުރުފިޔ  މިލިއަން
ކުރިންުމިުު،އިރުުއިންުއެއްބަސްވިުއެޗް.ޑީ.ސީ.ުމިުމަސައްކަތުގެުމުއްދަތ އިުއަގުުއިތުރުުކުރުމަށްުވެއެވެންުފ ހަގަކުރެފަހުގައިކަ

ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުވެސް"ސްކޯޕްުއޮފްުވޯކް"ުއަށްުބަދަލެއްުގެނެސްފައިުނުވ ކަންުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވ ު

ު ުފަމި ުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ުމަސައްކަތް ުުއެޗް.ޑީ.ސީރ ތ އެކު ުއެއްބަސްވުމުގައި،ު"ސްއިން ުވެފައިވ  ުވޯކް"ުގައިުފުރަތަމަ ުއޮފް ކޯޕް
ހަމައެކަނިުނުގެނެސް،ުުހިމެނޭުމަސައްކަތްތައްުވަކިުއަގަކަށްުނިންމުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވ އިރު،ުމަސައްކަތުގެުސްކޯޕަށްުބަދަލު

ުއިތުު ުމުއްދަތު ުއެއްބަސްވެފައިވ  ުނިންމުމަށް ުހަވ ލުވިުރުކޮށް،މަސައްކަތް ުއިތުުުމަސައްކަތ  ުކުންފުންޏަށް މިލިއަނ6.87ުުްރަށް
ުމަގުފަހިވެުންުދިނުމުުރުފިޔ  ުދިނުމަށް ުހޯދައި ުމަންފ ތަކެއް ުނ ޖ އިޒު ުކުންފުންޏަށް ުހަވ ލުވި ުޚަރަުދުު،މަސައްކަތ  މަސައްކަތުގެ
ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އަށްުމ ލީުގެއްލުންތަކެއްުލިބިގެންދ ނެކަންުުއެޗް.ޑީ.ސީު،ބޮޑުވެ

ތަކެުުމަގުބައްތިު 1.2 ގުޅޭގޮތުންުފ ހަގަކުރެވުނުުުތްުހަވ ލުކުރުމ ުއިުމަގުބައްތިުހަރުކުރުމުގެުމަސައްކަުތިުގަތުމ ުހަރުކުރުމަށްުބޭނުންވު 
ުތައްތައްުކަންު

އްުއަލިކުރުމަށްުގުތަހުޅުމ ލޭގެުމަނަންސްުސެކްޝަނުންުއެދިގެންުގެުޕަބްލިކްުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރުއެންޑްުމެއިންޓެުއެޗް.ޑީ.ސީ
ބަސްވުމެއްުހަދައިުއިންުއެއްުއެޗް.ޑީ.ސީއެކުުުގެުކުންފުންޏަކ ުބޭރުުރ އްޖެއިންުގައ2018ުުިުއިމ3ުުެބޭނުންވ ުތަކެތިުހޯދުމަށް،ު

ންުފަސްދޮޅަްސުއަ)ސައްބީސްުމިލ26,064,919ުިުއެުމަސައްކަތްުއެުކުންފުންޏ ުހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގެުއަގަކީު
ުނުވަުހަތަރު ުނަވ ރަ(ުުހ ސް ުއެކުުުވެ.ރުފިޔ އެސަތޭކަ ުކުންފުންޏ  ުއެ ުހަމަ ުއ2018ުެއޮގަސްޓ14ުުްއަދި އްބަސްވުމެއްުގައި

ުންސ ސްުނުވަުސަތޭކަުފަުންުނުވަ)ސައްބީސްުމިލިއ26,959,021ުައްކަތްުހަދައިުހުޅުމ ލޭަގއިުމަގުބައްތިުހަރުކުރުމުގެުމަސަު
ހަވ ލުވިުުކ މަސައްކަތަުުއެހަވ ލުކުރުމ އިުއެުކުންފުންޏ ުުތައްމިުމަސައްކަތްުޔ ުއަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ.ުރުފިުހ ސްުއެކ ވީސް(

 އެވެ.ނީުވަުތިރީގައިުގެނެސްދީފައިުތައްތައްކަންުވުނުކުންފުންޏަށްުފައިސ ުދިނުމ ުގުޅޭގޮތުންުފ ހަގަކުރެ

ު
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ގެުުއެޗް.ޑީ.ސީުނުކޮށްުއަދިުސަޕްލައިކޮށްދޭނެުފަރ ތެއްުހޯދުމަށްުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންުުތަކެތިު ބޭނުންވ  ހަރުކުރުމަށް މަގުބައްތިު(ުހ)
ޚިލ ފަށްުުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީު ުންުހަވ ލުކޮށްފައިވުުމަސައްކަތްުުއެުުއު 

ުުއެޗް.ޑީ.ސީ ުޕޮލިސީގެ ުޕްރޮކިއުމަންޓް 4.7ުުގެ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުމ އްދ ގައި ުރުފިޔ އަށްުމިލިއަނ3ުްވަނަ ުއަގުބޮޑު މުދ ުވުރެ
ުބީލަމުގެ ުވ ދަވެރި ުހުރިހ ުކަމަށ އިއުސޫލުންުގަނެވޭނީ ުގަތުމުގެ ުުކަމެއްމުދ  ުޕްރޮކިއުމަންޓް ުކަމަށެވެ.ކްޝަނުންސެކުރަންވ ނީ

ބޭނުންވު ދ ުގަންނަންުމިނޫންުގޮތަކަށްުކުންފުންޏަށްުމުދ ުގަނެވޭނީުމެނޭޖިންގުޑިރެކްޓަރުގެުހުއްދަުލިބި،ުއެހެންުގޮތަކަށްުމު
ުކަމަށެވެ.ސަބަބަށްުބަލައި،ުކުންފުނީގެުބޯޑުންުހުއްދަުލިބިގެން

ުރުފިޔ އަށްުުމިލިއަނ26ުްކު ގެުކުންފުންޏަބޭރުނުމުގެުމަސައްކަތްުސަޕްލައިކޮށްދި ތަކެތިު ބޭނުންވ  ހަރުކުރުމަށް މަގުބައްތިނަމަވެސް،ު
.ުމިގޮތުންުރެވެއެވެސިންގަލްުސޯސްުއުސޫލުންކަންުފ ހަގަކުުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީުވ ދަވެރިުބީލަމަކަށްުނުގޮސް،އިންުުއެޗް.ޑީ.ސީ

ވަނ171ުުަގެުުއެޗް.ޑީ.ސީއްވުނުުގައިުބ2017ުޭނޮވެންބަރ29ުުުވ ދަވެރިުބީލަމަކަށްުނުގޮސްުސިންގަލްުސޯސްއަކަށްުދިއުމަށްު
ުއެވެ.ދީފައިވެުލަފ ުށްބޯޑަުޑިރެކްޓަރުންގެުގެުއެޗް.ޑީ.ސީބައްދަލުވުމުގައިުު(އެކްސްކޮމްު)ުއެގްޒެކްޓިވްުކޮމެޓީ

ުުއެޗް.ޑީ.ސީ ުއިންުގެ ުުއެޗް.ޑީ.ސީުއެކްސްކޮމް ުބޯޑަށް ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުމުުމިގޮތަށްެގ ުފަރ ތަކ  ުއެއް ުދީފަިއވަނީ މަލ ތްުޢ ލަފ 
ުމައްސަލަތައްު ުދިމ ވ  ުހޯދުމުން ުއެއްފަރ ތަކުން ުމުދ  ުކުރެވޭނެކަމަށ އި، ުޒިންމ ދ ރު ުކަމަށ އި ުދައްކ ނެ ު"ޔުނިފޯމިޓީ" ކުރުމުން

ު ުބަޔ ންކޮށެވެ. ުފަސޭހަވ ނެކަމަށް ުުއެޗް.ޑީ.ސީހައްލުކުރަން ުގެ ުއިން ުއެކްސްކޮމް ުއެއްގޮތަށް ުލަފ އ  ެގުުއެޗް.ޑީ.ސީދީފައިވ 
ު ުޑިރެކްޓަރުންގެ 185ުުބޯޑުގެ ުނުގޮސް ުބީލަމަކަށް ުވ ދަވެރި ުބައްދަލުވުމުގައި ުވަނަ ުމަގުބައްތިތައްުުސޯސްސިންގަލް އުސޫލުން

މަސައްކަތްުހަވ ލުކުރެވޭުފަރ ތްުޒިންމ ދ ރުކޮށްުު،ނަމަވެސްުހުއްދަުދީފައިވެއެވެ.ުބޯޑުންުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްު
މައްސަަލތައްުހައްލުކުރުމަކީުމ ދި ދެމެދުުވެވޭުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުކުރެވޭނެުުއެޗް.ޑީ.ސީވު  އ އިުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރެވޭުފަރ ތު 

ު"އެކްސްކޮމްގެު"ުއެޗް.ޑީ.ސީމަގުބައްތިތައްުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުސިންގަލްުސޯސްުއުސޫލުންުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުކަމަކަށްުވ ތުީ،
ުއުސޫލުންުތަކެތިުގަތުމަށްުސިންގަލްުސޯސްު، ވ ދަވެރިުބީލަމަކަށްުނުގޮސްުސަބަބުތަކަކީުލަފ ގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ ުުދީފައިވ ުއިންު

ހ މަކަންުބޮޑުުފަރ ތެއްުހޮވުމުގައިުުއެއްުހަވ ލުކުރ ނެޢުމިފަދަުބޮޑުުމަޝްރޫުއަދިުނުބެލެވެއެވެ.ކަމަށްުއެކަށީގެންވ ުސަބަބުތަކެއް
ުއުސޫލުން ުބީލަމުގެ ުކޮށްދޭނެުވ ދަވެރި ުުމަސައްކަތް ުބަދަލުގައި ުހޯދުމުގެ ުފަރ ތެއް ުސިންގަލް ުސޯސް މަސައްކަތްުއުސޫލުން

ުޤ ބިލުުނަމަހަވ ލުކުރ  ުކޮށްދިނުމުގެ ުމަސައްކަތްތައް ުމިފަދަ ުހަމަހަމަ ުއ ންމުުފަރ ތްތަކަށް ުހުރި ުހުރަސްުލިބުުފުރުސަތުކަން މަށް
ބޮޑުުހުަށހެޅުންތައްުހޯދުމަށްުއޮންނަުުއެޗް.ޑީ.ސީއެޅުމ އިު ުވެސްުގެއްލިގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ފުރުސަތުއަށްުއެންމެުފައިދު 

ު

ޚިލ ފަށްުު(ށ) ރ ތެއްުހޯދުމަށްުއ ންމުކޮށްުކޮށްދޭނެުފަުުމަގުބައްތިުހަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީުއު 
ުމަގުބައްތިތައްުހަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކޮށްފައިވުންުުނުކޮށްުއިޢުލ ންު

ު ުއަލިކުރުމަށް ުމަގުަތއް ު)1330ުހުޅުމ ލޭގެ ުމަގުބައްތި ުއެކު ުއެޅުމ  ުބުޑު ުކޮންކްރީޓް ުކެނޑުމ އި ުކޯރު ުވަޅުލުމަށް މިހ ރުުކޭބަލް
ހަރުކުރުމ768ުުުއިވު އަލަށްުހޯދ ފައެހެންތަންތަނަށްުބަދަލުކޮށްު،މަގުބައްތ562ުުިބޭނުންކުރަމުންުގެންދު  މަސައްކަތްުުގެމަގުބައްތިު(
ު.ވެއެވެހުޅުވ ލައިގެންުނޫންކަންުފ ހަގަކުރެުމަކަށްވ ދަވެރިުބީލަުކޮށްފައިވަނީވެސްުހަވ ލުުއިންުުއެޗް.ޑީ.ސީއަމިއްލަުކުންފުންޏަކ ު

ު ުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީވެސް ުމަސައްކަތް ުތަކެުމަގުބައްތިުމި ުބޭނުންވ  ުސަޕްލައިކޮށްހަރުކުރުމަށް ުދިތި ުމަސައްކަތް ުއެޗް.ޑީ.ސީުނުމުގެ
 މިލިއަންުރުފިޔ އެވެ.26.9ުުވ ލުކުރިުރ އްޖެއިންުބޭރުގެުކުންފުންޏ އެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގެުއަގަކީުއިންުހަ

ުމަސައްކަތްވެސް،ު ުހަރުކުރުމުގެ ުތަކެތިމަގުބައްތިތައް ުބޭނުންވ  ުހަރުކުރުމަށް ުހަވ ލުވިުސަޕްލައިކުރުމުުމަގުބައްތި ުމަސައްކަތ  ގެ
ހަވ ލުކުރުމަށްުުންފުންޏ ުއެުކުކޮށްދޭނެުފަރ ތެއްުހޯދުމަށްުއ ންމުކޮށްުއިޢުލ ންނުކޮށްުުއެުމަސައްކަތްު،ކުންފުންޏ ުހަވ ލުކުރިއިރު

ުޔެކިޔުމުންުފެންނަންުުލިކ ހުރެކަންކަުގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުންުނިންމ ފައިވަނީުކޮންުސަބަބުތަުއެޗް.ޑީ.ސީގައ2018ުުިޖުލައ18ުުި
ުފ ހަގަކުރެވެ ުއެއްބަސްވުމުގައެވެ.ުމަގުބައްތިުހަރުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުތަކެތިުސަޕްލައިކުރުމުނެތްކަން ގެުއިުމަގުބައްތިުހަރުކުރުމުގެ

ުހިމަނ ފައިނުވެއެވެ.އެއްވެސްުމ އްދ އެއްުުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރ ނޭުފަރ ތަކ ގުޅޭ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ވުރެުއަގުބޮޑުުޚިދުމަތެއްުރުފިޔ އަށްުމިލިއަނ3ުްބަޔ ންކޮށްފައިވަނީުވަނަުމ އްދ ގައ4.7ުުިގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީގެުުއެޗް.ޑީ.ސީ
ުކަމަށެ ުއުސޫލުން ުބީލަމުގެ ުވ ދަވެރި ުވެހޯދޭނީ ުޖަދުވަލު ުޕޮލިސީގެ ުމި ުއަދި ުމަސައްކަތްތަކ1ުަ. ުމިފަދަ ުދޭނީުގައި ުހުއްދަ ށް

ުންކޮށްފައިވެއެވެ.ބަޔ ުވެސްކުންފުނީގެުބޯޑުންކަމަށް

މަގުބައްތިތައްުހަރުކުރުމުގެ ޚިލ ފަށްުވ ދަވެރިުބީލަމުމަސައްކަތްުުހުޅުމ ލޭގެުމަގުތައްުއަލިކުރުމަށްުހޯދ ފައިވު  ުއެޗް.ޑީ.ސީގެުއުސޫލު 
ެގުުއެޗް.ޑީ.ސީމުގެުހުއްދަުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރުުވަކިުފަރ ތަކ އިޢުލ ންނުކޮށްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ތީުއ އިުއ ންމުކޮށްުއިންު

އެުކުންފުންޏަށްުވަނީުއިފައިންުކޮށްުއެޗް.ޑީ.ސީބޯޑުންުދީފައިވ އިރުުމިގޮތަށްުހުއްދަކުރިުސަބަބުުއެނގެންުނެތުމުންުމިުމަސައްކަތްު
ހޭުހޯދަންޖެުމުގެުއުސޫލުންވ ދަވެރިުބީލަނުލައިުުބަބަކ ކުރެވެންުނެތެވެ.ުއަދިުމަޤްބޫލުުސަމެުފައިދ ހުރިުގޮތުގައިކަންުޔަޤީންއެން

ު ުބީލަމުގެުޚިދުމަތްުމުދަލ އި ުފަރ ތަކ ުތައް ުވަކި ުބޭރުން ުުއުސޫލުން ުމަސައްކަތްތައްުމިުކުރުވުމުންުންުހަވ ލުކޮށްގެމަސައްކަތް ފަދަ
އަށްުއެންމެުުއެޗް.ޑީ.ސީއިުލިބިގެންުދިއުމަށްުހުރަސްުއެޅުމ ުފުރުަސތުކޮށްދިނުމުގެުޤ ބިލްކަންުހުރިުއ ންމުުފަރ ތްތަކަށްުހަމަހަމަު

ުވެސްުގެއްލިގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ފުރުސަތުޑުުހުށަހެޅުންތައްުހޯދުމަށްުއޮންނަުފައިދ ުބޮ

ު

ުކޮށްފައިނުވުންުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުހަވ ލުކުރިއިރުުމަގުބައްތިތައްުހޯދުމަށްުބޭނުންވ ުޢަދަދުުކަށަވަރުު(ުމަގުބައްތިުނ)

ހަވ ލުކުުއްުހޯދުމުގެުމަގުބައްތިތައަލިކުރުމަށްުހުޅުމ ލޭގެުމަގުަތއްު މަގުތައްުއަލިކުރުމަށްުު،ރިއިރުމަސައްކަތްުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކު 
ުބޭނުންވ  ުޢަދަދުމަގުބައްތިުއިތުރަށް ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުބަލ ފައިުއިންުއެޗް.ޑީ.ސީުތަކުގެ ުޕްރޮުޑީ.ސީއެޗް.ނުވ ކަން ކިއުމަންޓްުގެ

ު ުމ އްދ ގައ1.1ުުިޕޮލިސީގެ ުވަނަ ުބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ުއެދޭުމަސައްކަތަށް ުޑިޕ ޓްމަންޓުންުމަސައްކަތަށް ުޑީޓެއިލްްޑުއެދޭ ުފޯމ އެކު
ުުވެ.ސްޕެސިފިކޭަޝން،ުސްކޯޕްުއޮފްުވޯކްުފަދަުލިޔެކިޔުންުހުށަހަޅަންވ ނެުކަމަށެ

ުުގެުއެޗް.ޑީ.ސީ ުސެކްޝަނުން ުމެއިންޓެނަންސް ުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރުއެންޑް 5ުުޕަބްލިކް ުހުޅުމ ލޭެގުގައ2017ުިނޮވެންބަރު
ކީުހުޅުމ ލޭގެުމަގުތައްުތަކެއްޗަުއެުކަންުއެނގެންުއޮތްނަމަވެސްރުފިޔ ގެުމުދަލަށްުއެދިފައިވ މިލިއަނ26ުުްކުރުމަށްުމަގުތައްުއަލި

މަގުބައްތީގެު ުންުފޯރުކޮށްދީފައިނުވެއެވެ.އިުއެޗް.ޑީ.ސީކަށަވަރުުކުރެވޭުފަދަުލިޔެކިއުންުކަންުޢަދަދުުއަލިކުރުމަށްުއިތުރަށްުބޭނުންވު 

ު ުހޯދަން ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުގަތުމުން ުތަކެތި ުމުދަލ އި ުކަށަވަރުނުކޮށް ުޢަދަދު ުތަކެތީގެ ުމުދަލ އި ުނުކޮށްުތަުބޭނުންވ  ުބޭނުން ކެތީގެ
ުބޭނުންު ުތަކެތީގެ ުއެ ުހަލ ކުވެ ުތަކެތި ުބައެއް ުޖެހުމުން ުބަހައްޓަން ުދުވަހު ުގަތުުގިނަ ުތަކެތި ުއެ ުނުކުރެވި ުހޭދަކުރި ފައިސ ުމަށް

ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ގެންދ ނެކަންުއިސްރ ފުވެ

ުު
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(ުދެވަނަުބައ2ުި)  

ުގޮތުންުފ ހަގަކުރެވޭުކަންކަންުބޭނުންކޮށްފައިވ ގޮތ ުގުޅޭުުލަތްތައްުސީވަުކުންފުނީގެު

އްޗަށެވެ.ުއެގޮތުންުކުންފުނީގެުކުރުމުގައިުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުމަލަތްތައްުބޭނުންުސީކުންފުނީގެުވަު،ނީމިުބައިގައިުބަލ ފައިވަ
ު.ބޭނުންކުރުމުގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުއިރެގިއުލަރިޓީސްުމިބައިގައިުހިމަނ ލެވިފައިވ ނެވެލަތްތައްުސީވަ

ގުޅުމެއްުނެތްުޙަރަކ ތްތަކެއްގައިު 2.1  ބޭނުންކުރުންުތަކެތިުބައެއްުމުދަލ އިުުގެުުއެޗް.ޑީ.ސީުުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުމަސައްކަތްތަކު 

ުބެލުުއެޗް.ޑީ.ސީ ުުމުގެގެ ުހުރި ުސްކޫލް"ުދަށުގައި ުޤ ސިމް 2ުުު)ޕްރީސްކޫލް("މުހައްމަދު ުވ2018ުަޖުލައި އަމިއްލަުު،ނީގައި
ސްކޫލްުބަލަހައްޓ ުދޭެނުުމިލުކޮށްފައެވެ.ުފަރ ތަކ އެކުުހެދިުއެއްބަސްވުމެއްގެުދަށުންުއެުޢިމ ރ ތްުބެލެހެއްޓުމަށްުއެުފަރ ތ ުހަވ 

ު ުހޯދުމަށް 27ުުފަރ ތެއް 2018ުުޖޫން ުކުރިުއެޗް.ޑީ.ސީގައި ުުއިން ުބެލެހެއްޓުމަު،ވަނީއިޢުލ ނުގައި ުޙަވ ލުކުރެވޭުޢިމ ރ ތް ށް
ުހަރަކ ތްތައްުހިންގުމުގެުޢިމ ރ ތުގައިުއެުފަރ ތުންުއިންތިޒ މުކޮށްގެންުބ އްވ ުއިޖްތިމ ޢީު،ގެުހުއްދައ އެކު އެޗް.ޑީ.ސީފަރ ތުންު
ުުފުރުސަތު ުބެލެހެއްޓުމަށް ުޢިމ ރ ތް ުޕްރީސްކޫލް އެުު،ުހުއްދައ އެކުގެުއެޗް.ޑީ.ސީުށްފަރ ތަުުނުުވ ލުކުރެވުހަލިބިދޭނެކަމަށެވެ.

ު ުހަވ ލުވިޢިމ ރ ތުގައި ުބެލެހެއްޓުމ  ުހަރަކ ތްުޢިމ ރ ތް ުއިޖްތިމ ޢީ ުބ އްވ  ުއިންތިޒ މުކޮށްގެން ުފަރ ތުން ުހިންގުމުގެ ުފުރުސަތުތައް
ުއިދީފަ ުއެޗްވ އިރު ުހިންގި ުދުވަސްވަރު ުއެ ު.ޑީ.އެުޢިމ ރ ތުގައި ުމަސައްކަތްތަކ ުގުޅުމެއްނެތް ުއެޗް.ޑީ.ސީުުތަކެއްގައިުރަކ ތްހަުސީގެ

ު ުއިން ުއެދުވަސްވަރު ުއޮތް ުކަނޑައަޅ ފަ ުހިންގަން ުއެއްރސަުކޮމިއުނިޓީ ުބައެއްވޭ ުހޯދ ފައިވ  ުބޭނުމަށް ުތަކެުގެ ުސްކޫލްތި ުގެުއެ
ުފޮނުވ ފަ ުއަދިއިވ ޢިމ ރ ތަށް ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ުުކަން ުއޭރު ުތަނުގައި ުމުވައްޒަުއެޗް.ޑީ.ސީއެ ުބައެއް ުމަސައްކަތްުގެ ފުން

ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުވެސްކޮށްފައިވ ކަން

ނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުވ2018ުަު،ގޮތުގައިުވ މަޢުލޫމ ތުުދީފައިގެުބައެއްުމުވައްޒަފުންުުއެޗް.ޑީ.ސީއޮޑިޓަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިންުމިު
ުމަސައްކަތްުސީ.ޑީ.އެޗް ުުތަކ ުެގ ުމަސައްކަތް ުޙަރ ކ ތްތަކެއްގެ ުނެތް ުސްކޫލުގުޅުމެއް މުވައްޒަފުންުުއެުޢިމ ރ ތުގައިުޕްރީ

ުއެވެކޮށްފައިވެ ުގޮތުން، ުއެ ުފަރ ތްތަކަށްުުމ އިއެންޓަރކުރުުތައްފޯމް. ުކުރުުއެކި ުއިުމ އިފޯނު ުމަސައްކަތްުއެހެނިހެން ދ ރީ
ުމުވައްޒަފުންުުކަމަށްުކޮށްފައިވ ނެ ުއެ ުއޮފީހަށް ުޢުމަމި ުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގެުކޮމިއުނިޓީުސަރވޭުއެއްއަދިުުދީފަިއވެއެވެ.ލޫމ ތު

ު ުބޭނުންކުރުމަށް ުޢިމ ރ ތުގައި ުޕްރީުސްކޫލް ުުއެޗް.ޑީ.ސީނަމުގައި ުދޫކޮށްފައިވ  ުބޭނުންކޮލެޕްޓޮޕްތައިން ުގެުުށްގެންއް އެޗް.ޑީ.ސީ
ު ުނެތް ުގުޅުމެއް ުހަމަސައްކަތ  ުބޭނުމަށް 10ުުރަކ ތެއްގެ 2018ުުޖުލައި ުސެޕ19ުްއިން ުނިޔަލ2018ުަޓެންބަރު ުޖުމުލަުގެ ށް

ކޯލުތަކުގެުރިކޯޑިންގުުނުއޮޑިޓްގައިުސ މްޕްލިންގުއުސޫުލންުފޯއަދިުމިުުކަންުފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފޯނުކޯލްުކޮށްފައިވ 17,532ު
ސައްކަތްތަކ ުގުޅުމެއްުނެތްުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުމަުގައިުދައްކ ފައިވ ުވ ހަކަތަކަށްުބަލ އިރުުއެއީުކުކޯލުތަުއަޑުއަހ ފައިވ އިރު،ުމިުފޯނުު

ގުޅޭހަ ު.ުވެއެވެފ ހަގަކުރެުުކޯލްތަކެއްކަންުފޯނުުރަކ ތްތަކަކު 

ު ުއިތުރަށް ުުއެޗް.ޑީ.ސީމިގެ ުޖުމުލަ ުގަނެފައިވ  ުނުވ42,994ުައިން ުދެހ ސް ުހަތަރެު)ސ ޅީސް ުނުވަދިހަ އް(ުރުފިޔ ގެުސަތޭކަ
ުއަދިުންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުޕްރީުސްކޫލުުޢިމ ރ ތުގައިުބޭނުންުކުރުމަށްުފޮނުވ ފައިވ ކަ)ކ ބޯތަކެތިުއަދިުއެހެނިހެންުތަކެތި(ުތަކެތިު

ރުއަދިުގޮނޑި،ުވެއަސޮފްޓްުއިކްއިޕްމަންޓް،ުއައިޓީުބޭނުމަށްުބައެއްުނިޓީުސަރވޭގެުކޮމިއުކުރިުއަށްުގެންދިއަުއިންުުއެޗް.ޑީ.ސީ
ުކުރުމަށް ުބޭނުން ުޢިމ ރ ތުގައި ުޕްރީސްކޫލުގެ ުތަކެތި ުފަދަ ުުޕްރީސްކޫލްުދޫކޮށްފައިވ އިރުުމޭޒު ޖުލަިއ2ުުުލެހެއްޓުންބެޢިމ ރ ތް

2018ުު ުފެށިގެން 1ުުއިން ުނިޔަލަށ2018ުްނޮވެންބަރު ުފަރ ތަކ ުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީުގެ ުޢިުއަމިއްލަ ުއެ ުއެުކަމ އި މ ރ ތުގައި
ު ުދުވަސްވަރު ުގޮސްފައިވަނީ ުހިންގަމުން ުއެހެން ުގުޅުމެއްނެތް ުމަސައްކަތްތަކ  ުގެ ކަންުކ ތްތަކެއްރަހަުުފަރ ތެއްގެުއެޗް.ޑީ.ސީ

ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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ުުތަކެީތގެުތެރެިއްނުޕްީރުސްކޫލްުޢިމ ރ ުތަގއިުޭބނުންކުިރުަތކެތިރވޭގެުޭބނުމަްށުހޯދިކޮމިއުނިޓީުސަު:2ުތ ވަލުު

 ތަކެތިުހޯދުމަށްުއެދުނުުދުވަސްު ޕްރީުސްކޫލްުޢިމ ރ ތަށްުފޮނުވިުތަކެތި

ސިސްުު-ކު(ުއެުފެސިލިޓީއ ުފޮޓޯކޮޕީުމެޝިންު)ޕްރިންޓިންގުު- ދިުވައިފައިުއަު-ޓަމްސްުކެމެރު 
ުރޮޖެކްޓަރޕްު-ސް.އެމް.އެސްުޕޯޓަލްުއެުު-ކޭނަރުުސްުު–ނެޓްވޯކްު

 2018ޖޫނ27ުުް

 ގޮނޑ8ުުިު-މޭޒުުުކުޑ8ުަު-ކުުލެޕްޓޮޕް،ުހެޑްސެޓ އ8ުުެު-
ުލްުސެންޓަރުސޮފްޓްވެއަރުއަދިުއިންޓަނެޓްުމެދުވެރިކޮށްުފޯނުކުރެވޭނެުޚިދުމަތްުކޯުު-

2018ުޖުލަިއ3ުު

ލެޕްޓޮޕްގ8ުުެުށްުގެންދިއަުޕްރީުސްކޫލްުޢިމ ރ ތުގައިުބޭނުންކުރުމަުއަނބުރ ުރައްދުކޮށްފައިވ އިރުވ ުތ ވަލުގައިވ ުތަކެތިުމަތީގައި
ު ުގެއްލިފައިވ ތ2ުީތެރެއިން ުއަޅަު،ލެޕްޓޮޕް ުފިޔަވަޅު ުބަލ  ުއިއެކަން ުުއެޗް.ޑީ.ސީދިނުމަށް ުސެކްގެ ުއެދިފައިވީުއައި.ޓީ ޝަނުން
ުދަށުގައިުގެުބެލުމުގެުސީއެޗް.ޑީ.އަދިުުއެކަމ ުގުޅިގެންުފިޔަވަޅެއްުއަޅ ފައިވ ކަންުލިޔެކިޔުންތަކުންުއެނގެންުނެތެވެ.ު،ނަމަވެސް
ު ުުޢިމ ރ ތްުޕްރީސްކޫލްހުރި 2018ުުޖުލައި ުފެށިގެން 1ުުއިން ުނިޔަލަށ2018ުްނޮވެންބަރު އަމިއްަލުުނީހަވ ލުކޮށްފައިވަުގެ
ުޢިމ ރ ތުފަރ ތަކ  ުއެ ުކަމ އި ުދުވަސްވަރު ުއެ ުގެގައި ުނެތްުުއެޗް.ޑީ.ސީ ުގުޅުމެތް ުހިންގަމުންުޙަރަކ ތްތަުމަސައްކަތްތަކ  ކެއް

 އެޗް.ޑީ.ސީފައިވުމ އިުއަދިުގެުބައެއްުމުވައްޒަފުންުބައިވެރިކޮށް އެޗް.ޑީ.ސީުގައިގޮސްފައިވ ކަންުފ ހަގަކުރެވޭއިރުުއެުޙަރަކ ތްތަކު
ުނ ޖ އިޒުުުކުގެުބޭނުންތަގެުަވޞީލަތް އެޗް.ޑީ.ސީގެުޚަރަދުގައިުހޯދ ފައިވ ުބައެއްުތަކެތިުއެުތަނުގައިުބޭނުންކުރުމަށްުފޮނުވުމަކީު

ުުކަމެއްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ގޮތުގައިުހިފުމަށްުމަގުފަހިވެގެންދ ު

2.2 ު ުސަރވޭ ުކޮމިއުނިޓީ ުކ2018ުު"ހުޅުމ ލޭ ުއެއް ުސަރވޭ ުކޮމިއުނިޓީ ުނަމުގައި ުއެފަދަު"ުގެ ުގެންގޮސްފައިވ އިރު ރިއަށް
 ގައިުނެތްކަންުފ ހަގަކުރެވުންުއެޗް.ޑީ.ސީުސަރވޭއެއްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވ ކަމުގެުލިޔެކިއުންު

ުފައިވީުނަމަވެސްުޚަރަދުކޮށްރުފިޔ ުުމިލިއަނ1.5ުްއިންުޖުމުލަުުއެޗް.ޑީ.ސީ"ުގެުނަމުގައ2018ުި"ހުޅުމ ލެުކޮމިއުނިޓީުސ ރވޭު
ުރިޕޯޓްސަުއެ ުރިޕޯޓްު،ރވޭގެ ުބޭނުންކޮށްފަު،ފައިނަލް ުސ ރވޭގައި ުމުއްދަތު، ުގެންގޮސްފައިވ  ުކުރިއަށް ިއވު ސ ރވޭ

ުސަ ުތަފުސީލ އި ުތަފުމުވައްޒަފުން/ވޮލަންޓިއަރުންގެ ުސުވ ލުތަކުގެ ުކޮށްފައިވ  ުއޮފީހުންރވޭގައި ުމި ރވޭުސަު،އެދުމުންުސީލަށް
ރވޭުކުރިއަށްުސައެުގޮތުން،ުުޓ ފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ލަހައްކިއުންތައްުއެުކުންފުނީގައިުބަރިޕޯޓްގެުއިތުރުންުއެހެންުލިޔެ

ު ުހަވ ލުވި ުުއެޗް.ޑީ.ސީުގެންދިއުމ  ުއެގެ ުފިޔަވ  ުރިޕޯޓު ުސަރވޭގެ ުސެކްޝަނުގައި ުއެންގޭޖްމަންޓް ުލިޔެކިޔުމެއްުކޮމިއުނިޓީ ހެން
ރިޕޯޓުގައިުުގެުޑްރ ފްޓްރވޭުއޮފީހަށްުލިބިފައިވ ުސަނެތްކަމަށްުއީމެއިލްުގެުޒަރިއްޔ އިންުމިުއޮފީހަށްުމައުލޫމ ތުުދީފައިވ އިރު،ުމި

ުސަ ުތ ރީޚ އި ުގެންގޮސްފައިވ  ުކުރިއަށް ުހިމަނ ސ ރވޭ ުމަޢުލޫމ ތު ުފަރ ތުގެ ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ުރިޕޯޓް ުނުވ ކަންވެސްުރވޭ ފައި
ުުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ުލުުޚަަރދުތަކުގެުތަފުސީއިްނުކޮށްަފއިވ ުުއެޗް.ޑީ.ސީކޮމިއުނިޓީުަސރވޭގެުަނމުަގއިުކުިރުމަަސއްކަތްތަކަްށު:3ުތ ވަލުު

ުތަފުސީލުު އިން(ރުފިޔ ުޢަދަދުު)
 ބުިއމުެގުަޚރަދުު ކެއުން 1,252,097
 ސްޓޭޝަަނރީު 44,115
 ރީޗ ްޖުވައުޗަރުު ޕްރީޕެއިޑް 26,500
 ބޯުފެންު 61,967
 އައި.ޓީއ ުގުޅުްނުހރިުސ މ ނުު 9,191
 ޯޕޓަލް އެސް.އެމް.އެސް 93,632
 ތަކެތިު އެހެނިހެން 25,342

 ޖުމުލަު 1,512,844

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުމިލިއަނ1.5ުްޖުމުލަުުރަކ ތްތަކަކަށްހަހިންގިުއިންުުއެޗް.ޑީ.ސީ"ުގެުނަމުގައ2018ުިއެހެންކަމުންު"ހުޅުމ ލެުކޮމިއުނިޓީުސ ރވޭު
ު ުޚަރަދުކޮށްފައިވ  ުރުފިޔ  ުއިރު ުއެ ު އެޗް.ޑީ.ސީސަރވޭއަކީ ުބޭނުމަށް ުކުގެ ުހަޤީޤަތުގައިވެސް ުކުންފުނިން ުއެ ގެންދިޔަުރިޔަށް

ުނުކުރެވެއެވެ.ރވޭއެއްކަންުކަށަވަރުސަ

2.3 ު ުހަރަކ ތްތަކެުހުޅުމ ލޭގައި ުހިންގި ުރ ވ  ުފަރ ތަކުން ުފައިސު ުއެޗް.ޑީ.ސީުއްގައިުއަމިއްލަ ުމުވައްޒަފުންނ އި ގެ
ުބޭނުންކޮށްފައިވ ކަމަށްުބެލެވުންު

ގަސްޓުުލައިުއަދިުއޮވަނަުއަހަރުގެުޖ2018ުުއިންުޚަރަދުކޮށްގެންުުއެޗް.ޑީ.ސީކުރުމުގެުނަމުގައިުހުޅުމ ލެުޔޫތުުސިޓީުޕްރޮމޯޓުު
ުމަހު ުތެރޭގައި ުބެނަރ/ޕޯސްޓަރުތަކ ުކުރުވ ފައިވ ތައްޔ ރުގެ ުޚަރަދުތަކަކީ ުޕްރޮމޯގުޅޭ ުސިޓީ ުޔޫތު ުކުރުމަށްހުޅުމ ލެ ކޮށްފައިވު ުޓު

ހަރަކ ތްތަކަށްުކޮށްފައިވު ުގެުމަސައްކަތްތަކ ުގުޅުމެއްުނެތްު.ސީ.ޑީ.އަމިއްލަުަފރ ތަކުންުރ ވ ުހިންގިުއެޗްުުބޮޑަށްޚަރަދަކަށްވުރެ
އްކަުތިރީސްުފަސްުލަު)އެއ135,407ުުްއިންުޖުމުލަުުއެޗް.ޑީ.ސީއެުތަކެތިުތައްޔ ރުކުރުވުމަށްުޚަރަދުތަކެއްކަމަށްުބެލެވެއެވެ.ު

ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.ުރުފިޔ ުސަތޭކަުހަތެއް(ުހ ސްުހަތަރު

ުތައްޔ ރުކުރުވިުއެޗް.ޑީ.ސީ ުތަފުުުއިން ުއޮފީހަށްބެނަރ/ޕޯސްޓަރުތަކުގެ ުމި ުއެދުމުން ުޑިޒައިންތަކަށް ުލިބިފައިވު ސީލ އި
ުު،ލިޔެކިޔުންތަކުން ުޔޫތުއެ ުއަދި ުހުޅުމ ލެ ުލިޔުންތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުތަކުގައި ުޕްރޮމޯޓްުސިޓީުބެނަރ/ޕޯސްޓަރު ުބްރޭންޑް ގެ

ުރަކ ތަކ ގުޅޭުހައްުނެތްުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުމަސައްކަތ ުގުޅުމެމިއްލަުފަރ ތަކުންުރ ވ ުހިންގިުއަކުރުމ ގުޅޭުމެސެޖުތަކަށްވުރެުބޮޑަށްު
ސިޓީުޕްރޮމޯޓްުުލެުއަދިުޔޫތުުޑިޒައިންގެުތެރެއިންުހުޅުމ 31ުމިުއޮފީހަށްުލިބިފައިވު ުއެގޮތުން،މެސެޖްތަކެއްކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވުެ.

ތަކެއްުންކ ުގުޅޭުލިޔުގައިުހުރީުއެޗް.ޑީ.ސީުގެުމަސައްކަތްތަުޑިޒައިނ25ުުްުއަދިުކަމ އިުޑިޒައިނ6ުްކުރުމަށްުބޭނުންކޮށްފައިވަނީު
ުު.އެވެގަކުރެވެފ ހަންކަންުނޫ

ުފެސްޓް"ުގެުނަމުގައިުހުޅުމ ލޭގައިު"ވަންުގައ2018ުުިސެޕްޓެންބަރ15ުުުުކޮށްގެންއިންތިޒ މުުފަރ ތަކުންުުއަމިއްލަ، މީގެުއިތުރުން
ު ުހަރަކ ތަކަށް ުކުޅިވަރުގެ ުމޫދު ުުއެޗް.ޑީ.ސީހިންގ ފައިވ  ުޖުމުލަ ުު)އެއ120,000ުްއިން ުރުުވިހިލައްކަ ފިޔ ުހ ސް(

ުުއިރުޚަރަދުކޮށްފައިވ  ުހަރަކ ތަށް ުކޮށްފަުއެޗް.ޑީ.ސީމި ުބޭނުމަށް ުކުންފުނީގެ ުޚަރަދަކީ ުކޮށްފައިވ  ުޚަރަދެއްކައިން ުންުއިވ 
ޚަރަދަކީުުށްރަކ ތަޙަމިުު،ގެުިލޔެކިޔުންތަކުގައި އެޗް.ޑީ.ސީދެއްކުމަށްޓަކައިު ގައިުހުޅުމ ލޭގަިއ2018ުުރުުސެޕްޓެންބ15ުުަކޮށްފައިވު 

ޚަރަދެއްކަމަށްުބަޔ ންކޮށްހަ"ހުޅުމ ލޭުވޯޓަރުސްޕޯޓްސް"ުނަމުގައިުހިންގ ފައިވު  ުކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ފައިވ ރަކ ތަކަށްުކޮށްފައިވު 
ު ުކ ުތަތްރަކ ހަމި ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުުއެޗް.ޑީ.ސީގުޅޭ ުބޭނުންކޮށްފައިވ ކަން ުމުވައްޒަފުން ުިލޔެކިޔުންތަކުންުގެުއެޗް.ޑީ.ސީގެ

ުއެވެފ ހަގަކުރެވެ ުކުރުމަށް ުޚަރަދު ުހަރަކ ތަށް ުމި ުއިތުރުން ުމީގެ ުރިކުއިޒިޝަންުުއެޗް.ޑީ.ސީ. ުޕ ރޗޭސް ުހަދ ފައިވަނީުއިން
 .އެވެގައިކަންުފ ހަގަކުރެވ2018ުެސެޕްޓެންބަރ20ުުުލިބުމަށްފަހުުުޚިދުމަތްފަށްުޕްރޮކިއުމަންޓްުއުސޫލ ުޚިލ 

ފުނީގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުންކުންފުންޏަށްުކޮންމެހެންުބޭނުންނުވ ުޚަރަދުތައްުކުުއަދިުތެރޭގައިުނުހިމެނޭުމަޤްޞަދުތަކުގެކުންފުނީގެު
ންފ އަށްުބޭނުންކުރުމަށްުގޮތުގައިުވަކިުފަރ ތްތަކެއްގެުއަމިއްލަުމަތައްުނަހަމަުތްކުންފުނީގެުވަޞީލަުޚިލ ަފށްުކުރ ނަމަުޕޮލިސީއ 

ުމަގުފަހިވުމ އިުކޮރަޕްޝަނަށްުމަގުފަހިވެގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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 (ުތިންވަނަުބައ3ުި)

ުގޮތުންުފ ހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުފްލޯއ ުގުޅޭުކޭޝްުކުންފުނީގެު

ުލަތަކުގެުމައްޗަށެވެ.މައްސަުދިމ ވިުއަށްުސީ.ޑީ.ޗްއެކުންފުނީގެުކޭޝްުފްލޯުމެނޭޖްކުރުމުގައިުނީ،ުމިުބައިގައިުބަލ ފައިވަ

ހިޔ ވަހިުޕްރޮޖެކްޓްގެުސަބަބުންުކުންފުނީުުއެޗް.ޑީ.ސީު 3.1  އަށްުނޭދެވޭުއަސަރުކުރުންުފްލޯުުގެުކޭޝްުއިންުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވު 

ހޯދުމަށްު"ހިޔ ވަހިުއިންުހިންގުމަށްުކަނޑައެޅިު"ުއެޗް.ޑީ.ސީ ފައިސު  ހަރުުފ ސްކުރެވުުނުވަނަުއ2016ުަުމަޝްރޫޢުއަށްުބޭނުންވު 
ުގެުކޭޝްުުއެޗް.ޑީ.ސީނަމަވެސްުމިުމަޝްރޫޢުއަށްުުލުންނެވެ.ސޫުއުުގެޔޫސަރުފައިނޭންސް-އެންޑްކަނޑައަޅ ފައިވަނީުބަޖެޓުގައިު

ންުތިތަކ ުކުރިމަތިލ ދަުކުންފުނިުހިންގުމަށްުު،އަސަރުކޮށްފްލޯއަށްުނޭދެވޭު ފްލޯއިންުޚަރަދުކުރުމުގެުސަބަބުންުކުންފުނީގެުކޭޝް
ުއެވެ.ޖެހިފައިވެ

ހޯދުމަށްު ފައިސު  ުޕްލޭންކޮށްފައިވީުތްގޮތަށްުއިންުއެކިުއަހަރުތަކުގައިުއެކިުގޮުއެޗް.ޑީ.ސީހިޔ ވަހިުމަޝްޫރޢުުހިންގުމަށްުބޭނުންވު 
ު ުއިޢުލ ންޢަނަމަވެސް،ުމަޝްރޫޢުގެ ުގޮތުން ުފެށުމުގެ ުތައްޔ ރުކުުމަީލުމަސައްކަތް އިންވިޓޭޝަންުޓުުު"ލެޓަރުއޮފްުރިުކުރުމަށް

ު ުކުރ ނީ ުފައިނޭންސް ުމަޝްރޫޢުއަށް ުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުއެޗް.ޑީ.ސީޓެންޑަރ"ުގައި ުކަމަށް ުތ ވަލުތިރީގައިއިން ގައ4ުުިުވ 
ހޯދުމަށްުއަށްުހިޔ ވަހިުމަްޝރޫޢުބަޖެޓުގައިުގެުއެޗް.ޑީ.ސީއެވަނީު ުުވެ.ލެސީތަފުުފ ސްކޮށްފައިވ ުގޮތުގެުފައިސު 

ުކުންުފނީެގުބަެޖޓުގަިއުިހމަނ ަފިއވ ުގޮތްުށްުަފއިޭނންސްުކުުރމަްށުހިޔ ވަހިުްޕރޮޖެކްޓަު:4ުތ ވަލުު

ުގޮތްުުފައިނޭންސްުކުރ  (އިންުދަދުު)ރުފިޔ ުޢަުފ ސްކޮށްފައިވ ު ުއަހަރުު
 2016 ފަިއނޭންސްުުޔޫސަރ - އެންޑް 640,244,880
 2017 ފައިޭނންސްުުޔޫަސރ-ަފއިސ ުައިދުެއންޑްުލޯނު 692,881,751
 2018 ަފއިސ ުައިދުކުންުފނީެގުއިުކއިޓީުުލޯނު 647,712,276

ުުހިޔ ވަހި ުބޭނުންވ ުއިޢުލ ންމަޝްޫރޢުއަށް ުހިންގުމަށް ުމަޝްރޫޢު ުކުރިން ުހަމަޖެއްސުމަށްުކުރުމުގެ އިންު އެޗް.ޑީ.ސީުފައިސ 
ޝްރޫޢުގެުވޯކިންުކެޕިޓަލްުފަހަރެއްގެުމަތިންުމަުދެުއިންު ބީ.އެމް.އެލް، މަލ ތްކޮށްޢ ބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްު)ބީ.އެމް.އެލް(ުއ ުމު

އިންުމިުއިންޑިކޭޓިވްު އެޗް.ޑީ.ސީއަދިުހުށަހަޅ ފައިވެއެވެު.ު"އްއިންޑިކޭޓިވްުޓ ރމްސްުޝީޓެ"ރިކުއަރމަންޓްުލޯނުުހަމަޖެއްސުމަށްު
ރިއަށްުގެންދިއުމަށްުކުމިުމަޝްރޫޢުުު،ނަމަވެސްގ ފައިވެއެވެ.ުއެކަންުސީޓީއަކުންުއަންުއަށްު ޓ ރމްތައްުގަބޫލުކޮށްުބީ.އެމް.އެލްު

ެދމެދުުުއެޗް.ޑީ.ސީއެުކުންފުންޏ އިުގައ2017ުުިޖަނަވަރ19ުުީު،ށްހަވ ލުކޮުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކ  ސޮއިުސްވުމެއްގައިުއެއްބައު 
ުރެވެއެވެ.ގަކުކަންުފ ހަކުރިއިރުވެސްުލޯނުުހަމަޖެއްސުމަށްުބީ.އެމް.އެލްުއ އެކުުއެއްބަސްވުމެއްުގ އިމުކޮށްފައިނުވ 

ުފައިސ ގެުގޮތުގައިުއިންުއެޑްވ ންސްުއެޗް.ޑީ.ސީުކުންފުންޏަށްލުކޮށްފައިވު ވަނަުއަހަރުުހަވ 2017ުގެުމަސައްކަތްުމަޝްރޫޢުމިު
ންުބީ.އެމް.އެލްުއިުއެޗް.ޑީ.ސީސ ުހަމަޖެއްސުމަށްުފްލޯއިންުދޫކޮށްފައިވ އިރު،ުމިުފައިުކޭޝްރުފިޔ ުކުންފުނީގެުުމިލިއަނ97ުް

ު ުމުއ އެކު ުއެއްވެސް ުޢ ކޮށްފައިވ  ުލިބިފައިނުވެއެވެ.ުލިޔެކިޔުންމަލ ތެއްގެ ުއޮފީހަށް ުުމި ުކުންފުނީގެުުވަނ2018ުައަދި އަހަރު
ުއިކުއިޓީ ުކުންފުނީގެ ުމަޝްރޫޢުއަށް ުމި ުުބަޖެޓުގައި ުޚަރަދުކުރ ނީ ުފ ސްކޮުުމިލިއަނ45.4ުްއިން ، ށްފައިވ އިރުރުފިޔ ކަމަށް

އަދަދަށްވުރެު އިތުރަށްުކުންފުނީގެުކޭޝްުުމިލިއަނ51.2ުުްފ ސްކޮށްފައިވު  ކަންުުޚަރަދުކޮށްފައިވ ފްލޯއިންުމިުމަޝްރޫޢުއަށްުރުފިޔު 
 .ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ
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 ފުސީލުުފްޯލއިްނުދޫޮކށްފަިއވ ުަފއިސ ގެުތަުެގުޭކޝްުއެޗް.ޑީ.ސީހިޔ ވަހިުަމޝްރޫުޢއަްށު:5ުތ ވަލުު

ުއަހަރުު
ފްލޯުއިންުޚަރަދުުުކުންފުނީގެުކޭޝް

ުޢަދަދުުކުރުމަށްުބަޖެޓުކޮށްފައިވު 
ފްލޯުއިންުުކުންފުނީގެުކޭޝް

ުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުު
ށްުވުރެުއަދަދަބަޖެޓުކޮށްފައިވ ު

ުއިތުރަށްުކޮށްފައިވ ުޚަރަދުު

2017ު-ު97,137,414ު97,137,414ު

2018ު45,395,551 96,591,168ު51,195,617ު

45,395,551ު193,728,582ު148,333,031ުުޖުމުލަު

ު ުބަލ އިރު ުޢަދަދުތަކަށް ުތ ވަލުގައިވ  2017ުުމަތީގައިވ  ުއަހަރ އި 2018ުުވަނަ ުއަހަރު ުބަޖެއެޗް.ޑީ.ސީވަނަ ުހިޔ ވަިހުގެ ޓުގައި
ު ުއިތުރަށް ުޢަދަަދށްވުރެ ުކަނޑައަޅ ފައިވ  ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުން ުޚަރަުމިލިއަނ148.3ުްމަޝްރޫޢަށް ދުކޮށްފައިވ ކަްނުރުފިޔ 

ފައިސ އަކުންުހިޔ ވަހިުުހިމަނ ފައިުނުވ ގެުަބޖެޓުގައިު އެޗް.ޑީ.ސީފްލޯއިންުަޚރަދުކުރުމަށްުުކުންފުނީގެުކޭޝްުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
ުމަޝްރޫ ުު،ންކުރުމުޚަރަދުޢަށް ުހޯދުމަށ އި ުފައިސ  ުކުރުމަށް ުކަންތައްތައް ުހިމަނ ފައިވ  ނަގ ފައިވު ުއިންު.ސީއެޗް.ޑީބަޖެޓުގައި

ު.ންުފ ހަގަކުރެވެއެވެލޯނުތަކަށްުގަވ އިދުންުފައިސ ުދެއްކުމަށްުދަތިތަކ ުކުރިމަތިލ ންުޖެހޭނެކަ
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 ބައިުުހަތަރުވަނަު(4ު)ު

ުފ ހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

މެުފައިދ ުހުރިުގޮތުަގިއުއެންުޏަށްުކުންފުންު،ށްުޢަމަލުކުރަންޖެހޭުގަވ އިދުތަކ އިުއުޞޫލުތަކަުކުންފުނިންުމިުބައިގައިުބަލ ފައިވ ނީ
ފުނިންުއ ންމުުގޮތެއްގައިުއަށްުމުވައްޒަފުންުހޯދުމުގައިުއެުކުން އެޗް.ޑީ.ސީއެުގޮތުންުު.ޢަމަލުކޮށްފައިވ ުމިންވަރުގެުމައްޗަށެވެ

ުއުސޫލުތަކ ޢަ ުއަންނަ ުުމަލުކުރަމުން ުއ2018ުެޚިލ ފަށް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމުވައްޒަފުންުުވަނަ ކަންުހޯދ ފައިވ ުކުންފުންޏަށް
މިބައިގައިުުވުނުުކަންތައްތައްުގޮތ މެދުުފ ހަގަކުރެުލުކޮށްފައިވ ޢަމަުުއިންުއެޗް.ޑީ.ސީމުވައްޒަފުންުހޯދުމުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ތީު

 ގެނެސްދެވިފައިވ ނެއެވެ.

ކ ުޚިލ ފަށްުކުންފުންޏަށްުކުންފުނީގެުއަތްމަތީުފޮތުގައިުމުވައްޒަފުންުހޯދުމުގައިުޢަމަލުކުރުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވ ުއުސޫލުތަު 4.1
 މުވައްޒަފުންުހޯދ ފައިވުންު

ބައްދަލުވުމަށްުުވަނަުބޯޑ191ުުކުންފުނީގެުުގައިުބ އްވ ފައިވ 2018ުގަސްޓުުއ12ުޮުދުމަށްުމުވައްޒަފުންުހޯުއިތުރުުުއަށްުއެޗް.ޑީ.ސީ
ުކުންޑިޕ ޓްމަންޓައެއްވެސްުކުންފުނީގެުއިތުރުުމުވައްޒަފުންުހޯދުމަށްުބޯޑަށްުހުށަހަޅ ފައިވަނީުު،ނަމަވެސްުފައިވީފ ްސކޮށްުޅައިހަހުށަ

ުނެތެވެ.ުގެންުނކަންުއޮޑިޓަށްުލިބިފައިވ ުލިޔެކިއުންތަކުންުއެގެންއެދިުކުރިންުުމުވައްޒަފުންުބޭނުންވެގެންުނުވަތަުސެކްޝަނަކުންު
ުބައެއްުލިޔުމުގައިުވަޒީފ ުދީފައިވ ުމުވައްޒަފުންނަކީުހަމައެކަނިުމިުއޮފީހަށްުފޯރުކޮށްދީފައިވު އިންުުއެޗް.ޑީ.ސީުގޮތުންުގުޅޭކަމ ުމި

ވު އެދިގެންުނަގ ފައިުއެުޑިޕ ޓްމަންޓްތަކުންުމަށްުބުނެުބުރޫއަރ ކަގުޅިގެންުމަސައްކަތްތަކަށްުުމުވައްޒަފުންުމަދުވުމ ުތަކުންޑިޕ ޓްމަންޓް
ު ުުވީބަޔ ންކޮށްފައިމުވައްޒަފުންކަމަށް ުތ ރީޚަުއެނަމަވެސް، ުލިޔުމުގައިވ  ުބަލ އިރު ުުއެށް ުތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީ އިސްވެުލިޔުން

ުތ ރީޚެއް ުފަހުގެ ުތ ރީޚަށްވުރެ ުބ އްވ ފައިވ  ުބައްދަލުވުން ުބޯޑު ުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ގަދެންނެވުނު ވަނ2018ުުަުއެހެންކަމުންުއިކަން
ުއެޗް.ޑީ.ސީުުދުވަހުގެުމުއްދަތެއްގައި(12ުދެމެދުު)ުވަނަުދުވަހ 20ުުވަހުންުފެށިގެންވަނަުދ9ުުމަހުގެުުބަރުންއަހަރުގެުސެޕްޓެ

ު ުދީފައިވ  ުވަޒީފ  131ުުއިން ުވަޒީފ  ުނިންމ ފައިވަނީ،ުކުންފުމުވައްޒަފުންނަށް ުބޯޑުން ުކުންފުނީގެ ުމުވައްޒަފުންުދިނުމަށް ންޏަށް
ުއެވެ.ތުގައިުބޭނުންވެގެންކަންުޔަޤީންުނުކުރެވެުޤަހަޤީ

ު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުމަތީގައި ުއިތުރުން ުމުވައްޒަފުންމީގެ ުދިނުމުގައި ުވަޒީފ  ުވަޒީފ އަުއެޗް.ޑީ.ސީނަށް ުހޯދުމަށްުއިން ުމީހުން ށް
މިުމުވައްޒަފުންނ މުކޮށްުއިޢުލ ންކޮށްފައިއ ން ލޫމ ތުުޢުކުގައިުމަތަޝީޓްުކްސްރެކްރޫޓްމަންޓްުމ ރއިންޓަވިއުުކުރުމުގައިުުނުވ ކަމ އިު،

ތަފުރިހަމަުކޮށް ކުރިއަށްުގެންދިއުމުގައިުުކޮށްުހިމަނ ފައިުނެތުމ އި،ުއިންޓަރވިއުލުފުސީފައިުނެތުމ އި،ުސިލެކްޝަންުކްރައިޓީރިއު 
ުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ބައިވެރިވިުފަރ ތްތަކުގެުނަމ އި،ުމަޤ މްުއަދިުސޮއި

ރައުންޑްުއަދިުރެފެރެންސްުމުގެުކުރިންުބެކްގްދިނުުުވަޒީފ ުނަށްމުވައްޒަފުންުުތުގައިމުވައްޒަފުންގެުއަތްމަތީުފޮުގެުއެޗް.ޑީ.ސީުއަދި
ުޖެހޭކަމު ުހަދަން ުވަޒީުވީުބަޔ ންކޮށްފައިުގައިޗެކް ުމުވައްޒަފުންނަށް ުބަޔ ންކުރެވުނު ުމަތީގައި ުމިގޮތަށްުނަމަވެސް، ުދިނުމުގައި ފ 

ފަރ ތްތަކުންުއެގޮތުންުއ ންމުކޮށްުވަުުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ޅަންޖެހޭުލިެޔކިޔުންތަކަށްުށަހަހުުޒީފ އަށްުކުރިމަތިލު 
ުވަޒީފ އަށ81ުްު،އިރުބަލ  ުފޯ ފަރ ތެއްގެ ުހުށަހަޅ  ުވަނަވަރުއެދި ުރިޕޯޓްއްފަރ ތ131ުެ، މ އި ުޕޮލިސް ރ ތެއްގެުފ116ުަ އަދިުުގެ
އަދިުއެޗް.ޑީ.ސީުއްުލީމީުސެޓްފިކެޓްތަޢުތަ ުތައްުލިޔެކިޔުންުއެުމަށްފަހުވެސްހޮވުުވަޒީފ އަށްުމުވައްޒަފުންއެުުއަށްުހުށަހަޅ ފައިނުވެއެވެު.

 ފައިލްކޮށްފައިނުވ ކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ުު،ހޯދ 

ހަމަހަމަުފުރުުވަޒީފ ތަކަށްުއެހެންކަމުން ފަރ ތްތަކަށްުނުލިބިުުސަތުމީހުންުހޮވުމުގައިުހ މަކަންުގެއްލިު، ވަޒީފ އަށްުއެދެންުބޭނުންވު 
ުުއަދި ުުބިލުޤ އެންމެ ުހޮވުމުގެފަރ ތެއް ުފ ހަގަކުރެގެއްުފުރުސަތުުވަޒީފ އަށް ުވެއެވެލިފައިވ ކަން ުބޭނުންވު ންުކުންފުުއަދި. ޏަށް

ނަމަުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުނުގެންދ ހޯދަމުމުވައްޒަފުންުބިނ ކޮށްުކުންފުންޏަށްުުތަކަށްުޢަދަދުުއެުުބަލައިުޢަދަދުމުވައްޒަފުންގެު
ހޯދައިުމުވައްޒަފުންނަށްުމުސ ރ އ އިުޢިނ ޔަތްތައްުދިނުމަށްުންުމުވައްޒަފުުުއިތުރަށްށްވުރެުއަދަދަބޭނުންވު ތުގައިުގަހަޤީކުންފުންޏަށްު

ުނ ނެއެވެ.ންއޮުސަތުފުރުުގެއެކަށީގެންވ ުވަރަށްުވުރެުބޮޑުުހޭދައެއްުކުރަންޖެހުމު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ުމީހުންުނަގ ފައިވުންުުވަޒީފ ތަކަށްުޙިލ ފަށްުުބޯޑުންުފ ސްކޮށްފައިވ ުގޮތ ުޑިރެކްޓަރުންގެުގެުުއެޗް.ޑީ.ސީުު 4.2

ުނަގަުއަށްުއެޗް.ޑީ.ސީ ުމުވައްޒަފުން ުން ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުގޮތ ކުންފުނީގެ ުފ ސްކޮށްފައިވ  ުުބޯޑުން ގެުުއެޗް.ޑީ.ސީޙިލ ފަށް
ުފ ހަގަކުރެވިފައި ުޢަމަލުކޮށްފައިވ ކަން ުުވެއެމެނޭޖްމަންޓުން ުއެގޮތުން ުހޯދުމަށްުވެ. ުމުވައްޒަފުން ުއިތުރު ުބޭނުންވ  ކުންފުންޏަށް

ު ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުއެދުމުން ުހުއްދައަށް 150ުުބޯޑުގެ ުހުއްދަދީފައިވަނީ ުދިނުމަށް ުވަޒީފ  ުމުވައްޒަފުންނަށް ހުށަހެޅުނުުބޯޑަށް
ސެކްޝަނަށްުޖުމުލަުުންގގްރީނިއަދިުުކްލީނިންގދެުސެކްޝަންުކަމަށްވ ު ގެުއެޗް.ޑީ.ސީުޕްރެސެންޓޭޝަންގައިުފ ހަގަކޮށްފައިވ 

ުނެގުމަށެވެ.150ުު ުނަމަވެސް،ުމުވައްޒަފުން ުބޯޑުން ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުުކްލީނިންގުޚިލ ފަށްުގޮތ ފ ސްކޮށްފައިވ  ގްރީނިންގުއަދި
ު ުޖުމުލަ 41ުުސެކްޝަނަށް ުމަޤ މުތަކަށް ުއެހެނިހެން ުކުންފުނީގެ ުނެގުމަށްފަހު ުނަގ ފައިވ ކަންުމީހަކ90ުުމުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންގެުމުސ ރައ އ150ުުިސެކްޝަނަށްުނަގު ުޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައިުކްލީނަރސްުއަދިުގްރީނަރސްއެުއަދިުު.ވެއެވެފ ހަގަކުރެ
ު ުޢިނ ޔަތްތަކަށް ުމުސ ރަުމިލިއަނ12.6ުްއަހަރަކު ުގޮތުގައިުރުފިޔ  ުޢިނ ޔަތްތަކުގެ ުުއ އި ުދީފައިޚަރަދުވ ނެކަމަށް ުވީުމަޢުލޫމ ތު

އިތުރަށްުނެގިުު،ތައްުހަމަޖައްސައިުމީހުންުނަގ ފައިވުމުންވަޒީފ ޚިލ ފަށްުުފ ސްކޮށްފައިވ ުގޮތ ުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުންުުނަމަވެސް
ު ުޢިނ ޔަތްތަކަށް ުމުސ ރައ އި ުމުވައްޒަފުންގެ ުު،ރުފިޔ ުމިލިއަނ1.2ުްއަހަރަކު ުކުރިން ުއިތުރަށްުޢައަންދ ޒ ކުރެވުނު ދަދަށްވުރެ

ު ުއިުުލަފ ކުރެވެއެވެ.ޚަރަދުވ ނެކަމަށް ުުތުރުކުންފުނިން ުދިނުމަށް ުވަޒީފ  ުމުވައްޒަފުންނަށް ުދީފައިވ ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުހުއްދަ ބޯޑުން
ުތިރީގައިވ ުތ ވަލުގައިުހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ.ުތަފުސީލުފައިވ ުގޮތުގެުނަގ ުމުވައްޒަފުންއެކިުމަޤ މްތަކަށްުގޮތ އި،ު

ުތަފުސީލުުފ ސްުކރެުވނުުގޮތ އި،ުވަޒީފ ުދީަފއިވ ުގޮތުގެުުވަޒީފ ތަކަށްުމީުހންުނެގުަމށް:6ުތ ވަލުު

ޙަރަުދު
 (އިން)ރުފިޔު 

ުދަދުުޢަ ުތަފުސީލުު

ު ު ުފ ސްކުރެވުނުުގޮތްުބޯޑަށްުހުށަހަޅ ުުމުވައްޒަފުންުހޯދުމަށްުޑިރެކްޓަރުންގެ
ު  ސެކްޝަނަްށުޯހަދންުޭބނުންވިުމުަވއްޒަުފންެގުަޢދަދުުުދިުގްީރނަރސްުކްލީނަރސްުއަު 150

 ޙަަރދުު)ައހަރަކަށް(ުޖުމުލަ   12,600,000
ު   

 ގޮތްުުނަގ ފައިވ ުކުންފުންޏަށްުމުވައްޒަފުންު  
 ސެކްޝަނަްށުހޯދިުުމަވއްޒަފުްނެގުޢަަދދުުުައދިުގްީރނަރސްުކްލީނަރސްު 41 3,444,000

 ތަކަށްުމަގ މުުއެހެިނހެްނު 90 10,358,400
 ޙަަރދުު)ައހަރަކަށް(ުޖުމުލަ   13,802,400

ު   
 ތުރަށްުހިނގ ުޙަރަދުއިުށްއަހަރަކަުުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުންުހުއްދަުދިންުގޮތ ުޚިލ ފަށްުމުވައްޒަފުންުނެގުމުން  1,202,400

ުދޭުމަޢުލޫމ ތަށްުރިޢ ޔަތްކޮށްުކުންފުންޏަށްުއިތުރުުމުވައްޒަފުންުހޯދުމ ގުޅޭުގޮތުންުކުންފުނީގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑަށްުމެނޭޖްމަންޓުންު
ުޢަމަލުކުރު ުމެނޭޖްމަންޓުން ުކުންފުނީގެ ުޚިލ ފަށް ުނިންމުންތަކ  ުނިންމ  ުބޯޑުން ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުކޯޕަރޭޓްުކުންފުނީގެ މުން

ުއު ުގަވަރނަންސްގެ ުޓ ގެޓްތައް ުކަނޑައަޅ  ުބޯޑުން ުކުންފުނީގެ ުޢަމަުލކުރެވި ުޚިލ ފަށް ުހުރަސްުކުރުމަހ ސިލުސޫލުތަކ  ށް
ުއެޅިގެންދ ނެކަންުފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ު  
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ުކުރަންުލަފ ދޭގޮތްުޙުުކ.ުއިޞްލ ު

ނުވަތަުހޯދ ަވނަުމ އްދ ގައިުވ ގޮތަށްުކުންފުންޏަށ4.7ުުްގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީގެުުއެޗް.ޑީ.ސީ .1 3ުުޚިދުމަތުގެުއަގުުމުދު 
ހ ލަތްތަކުގައިުމުދ ުނުވަތަުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުއެުމަސައްކަތަށްުރުފިޔ އަށްވުރެުއިތުރުުމިލިއަން ދޭުޑިޕ ޓްމަންޓަކުންުއެުއެވު 

ުއަ ުއ ންމުކޮށް ުޕްލޭންކުރުމަށްފަހު ުގެންދ ނެގޮތް ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުކުރިން ުއެދުމުގެ ުމަސައްކަތަށް ކޮށްގެންުއިޢުލ ންންގ 
މަސައްކަތްތައްުއ ންމުުުއެުފަދަުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުމުދަލ އިުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭނެުފަރ ތްތައްުހޯދުމަށްުބީލަމުގެުއުސޫލުންު

ހުއްދަުދިނުމުގެުކުރިންުުކުންފުނީގެުމެނޭޖްމަންޓަށްުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުންުބީލަމުގެުއުސޫުލންުބޭރުންުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށް
އެކަށީގެންވު ުތަކަކީކުންފުނީގެުމެނޭޖްމަންޓުންުހުށަހަޅ ުސަބަބުމުގެުއުސޫލުންުބޭރުންުމަސައްކަތްުކުރުވުމަށްުއ ންމުުބީލަ

ހުރިުގޮތުގައިުކުުސަބަބުތަކެއްތޯުބަު މުދަލ އިުލައިުހ މަކަންުބޮޑުުގޮތެއްގައިުއަދިުކުންފުންޏަށްުއެންމެުފައިދު  ންފުންޏަށްުހޯދު 
ުޚިދުމަތްުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ނިންމުމުގެުުކުރަންމަސައްކަތެއްުހަވ ލުނުވަތަުމުދަލެއްުުގެުއުސޫުލންސިންގަލްުސޯސްވ ދަވެރިުބީލަމުގެުއުސޫލުންުބޭރުންު .2
ޓެކްނިކަލްުުނުވަތަުުރުމުދަލުގެުފެންވަު،ތުގެުމަތިންުވަނަުމ އްދ ގައިުވ ގ3.4ުޮގެުޕްރޮކިއުމަންޓްުޕޮލިސީކުންފުނީގެުު،ކުރިން

ނުވަ، ސިޓީކޮމްޕްލެކް އެއްބަުުނުވަތަހޯދަންޖެހޭުއަވަސްމިނަށްުުޚިދުމަތްުތަުމުދު  އިތުރުުުދަށުންުސްވުމެއްގެކުރިންުކުރެވިފައިވު 
ުކުންފުންޏަށްުޚިދުމަތެއްުުނުވަތަުުމުދަލެއް ުުހޯދުމުން ުސިުުށްފައިދ އަުއިތުރުުލިބިދ ނެ ުސޯންބިނ ކޮށް ުއުސޫލުންުގަލް ސް

ުހަވ ލު ުމަސައްކަތް ުުއެކަށީގެންވ ކުރުމަށް ުނުވަތަ ުބެހ ލަތެއް ުދިމ ވެފައިވޭތޯ ުދިމ ވުމުްނުއެފަު، މަށ އިލުސަބަބެއް ުހ ލަތެއް ދަ
 .ނުވަތަުޚިދުމަތްުނުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެމުދ ުއުސޫލުންުގަލްުސޯސްުމެނުވީުސިން

ުހުސްކުރުމު .3 ުބިން ުބޭނުންކުރ  ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުޕ ކު ުތީމް ުވޯޓަރ ުމަސައްކަތްހުޅުމ ލެ ުކުންުގެ ފުންޏަކު އަމިއްލަ
ު ުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ުމައްސަލަ ުމި ުބެލެވޭތީ، ުކަމަށް ުޮގތަށް ުމަގުފަހިވ  ކޮރަޕްޝަންު-އެންޓިުުކރުމަށްތަޙުޤީޤްކޮރަޕްޝަނަށް

ުކޮމިޝަނަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އޭޕްރީލ30ުުްުފުންޏ ގެުމަސައްކަތ ުހަވ ލުވިުކުންހުޅުމ ލެުވޯޓަރުތީމްުޕ ކުުތަރައްޤީކުރުމަށްުބޭނުންކުރ ުބިންުހުސްކުރުމު .4
2018ުު 29ުުއިން ުނިންމުމ2018ުަޖޫން ުނިޔަލަށް ުމަސައްކަތްުގެ ުހަވ ލުކޮށްފައިވ  ުތ ރީުށް ޚަްށުއެއްބަސްވެފައިވ 

ު،ވަސްުއިތުރުކޮށްުދ60ުުުއިތުރުުށްމަސައްކަތުގެުމުއްދަތަުނުގެނެސްުމަސައްކަތުގެުސްކޯޕަށްުބަދަލެއްުުނިންމ ފައިނުވުމުން،
ދޭގޮތަށްުއެއްބަސްުމިލިއަނ6.87ުްއިތުރަށްުުކުންފުންޏަށްުއިންުއެު އެޗް.ޑީ.ސީ ނ ޖ އިޒުުުކަށްުފަރ ތަުވެފައިވަނީުވަކިރުފިޔު 

ުހޯދަު ުބެލެވޭތީއިމަންފ އެއް ުުމިު،ދިނުމަށްކަމަށް ުއެންޓިތަޙުޤީޤްމައްސަލަ ުކޮ-ކުރުމަށް ުހުށަހެޅުމަށްުކޮރަޕްޝަން މިޝަނަށް
ުދަންނަވަމެވެ.

ހަވ ލުކޮށްގެންު .5 ނުކޮށްުުންމުކޮށްުއިޢުލ ންއ ތަކެތިުބަލައިގަނެ،ުހޯދިުހުޅުމ ލޭގެުމަގުތައްުއަލިުކުރުމަށްުބޭރުގެުކުންފުންޏަކު 
ުމަގުބައްތި ުހަރުކުރުމުގެ ުތައް ުހަމަ ުކުންފުންޏ ުމަސައްކަތް ުމަގުުއެ ުކޮރަޕްޝަނަށް ުގޮތަށްކަމަށްުހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ފަހިވ 

ުދަންނަވަމެވެ.ުހުށަހެޅުމަށްުރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށްކޮ-ކުރުމަށްުއެންޓިުތަޙުޤީޤްބެލެވޭތީ،ުމިުމައްސަލަު

6. ު ުގެންދިއަ ުކުރިއަށް ުފަރ ތްތަކުން ުުއެޗް.ޑީ.ސީއަމިއްލަ ުނެތް ުގުޅުމެއް ުމަސައްކަތްތަކ  ުރަކ ތްތަކުހަގެ ވަނ2017ުުަގައި
ުއަހަރ2018ުުުއަހަރ އި ުގެު،ވަނަ ުުއެޗް.ޑީ.ސީ ުމުވައްޒަފުން ުބެލެވޭތީމުދަލ އި ުބޭނުންކޮށްފައިވ ކަމަށް ުމައްސަލަު، މި
ުރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކޮ-ކުރުމަށްުއެންޓިތަޙުޤީޤް

ރިޕޯޓުގައިުުފައިނަލްުއެފަދަުސަރވޭތަކުގެުއިރވޭތަކުގެުރިޕޯޓްުތައްޔ ރުކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށ އަށްުގެންދ ުސަކުންފުނިންުކުރިު .7
ުމަޤްސަ ުކުރެވުނު ުސަޞަރވޭ ުސަދު، ުމުއްދަތު، ުގެންގޮސްފައިވ  ުކުރިއަށް ުބޭނުންކޮށްފައިވު ރވޭ ރވޭގައި

ު ުސަ، ތަފުސީލުމުވައްޒަފުން/ވޮލަންޓިއަރުންގެ ުކޮށްފައިވ  ުސަުރޭވގައި ުއިތުރުން ުކުސުވ ލުތަކުގެ ުބަޖެޓުންުރވޭއަށް ުންފުނީގެ
ުވަމެވެ.ހިމެނުމަށްުދަންނަުުތަފުސީލުއެހެނިހެންުފަރ ތްތަކުންުފޯރުކޮށްދީފައިވ ުއެހީގެުކޮށްފައިވ ުޚަރަދ އިު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ބަޖެޓުގައިުހިމަ .8 މަޝްރޫޢުތަކަށްުކުންފުނިންުފ ސްކޮށްފައިވު  ގޮތަށްުފައިސ ުުނ ފައިވ ކުންފުނިންުހިންގުމަށްުކަނޑައަޅ ފައިވު 
ލޯނުތަުކުންފުނީގެުކޭޝްުުށ އިުޚަރަދުކުރުމަ ދައްކަންޖެޭހުފްލޯއިންުރިކަރަންޓްުޚަރަދުތަކ އިުކުންފުނިންުނަގ ފައިވު  ކަށްުއަނބުރު 

ުފްލޯއިންުކެޕިޓަލްުޚަރަދުުނުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުފައިސ ުހަމަޖެއްސުމަށްފަހުުމެނުވީުކޭޝް

ުމަސައްކަތްތަކަށް .9 ުމުވައްުކުންފުނީގެ ުބޭނުންވ  ުމަސަޢަޒަފުން ުކުންފުންނީގެ ުކަނޑައެޅުމަށ އި ކޮންމެހެންުުއްކަތަށްދަދުތައް
ު ުމުވައްޒަފުންުޢަބޭނުންވ  ުފުރުވަޒީފ ުހޯދުމަށ އި،ުދަދަށް ުހުޅުވ ލ އިރުޞަގެ ުއިޢުލ ންުތަށް ުވަޒީފ އަށްުކޮށްގެންއ ންމުކޮށް

ު ުހަމަހަމަ ުފަރ ތްތަކަށްވެސް ުހުރިހ  ުބޭނުންވ  ުފުރުސަތުއެދެން ުފުރުތަކެއް ުވަޒީފ ގެ ުހުޅުވ ލުމަށްުތަޞައޮންނ ނެގޮތަށް ށް
ު ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުހަރުދަނ  ުހޮއިންޓަވިއު ުވަޒީފ އަށް ުމުވައްޒަފުން ުތެރެއިން ުއެޭދުވުމަށ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ުވަޒީފ އަށް އި

ކަތުންުވީއްލަންުހުއްދަދޭުުމަސައްުމުވައްޒަފުންއިުފަރ ތްތަކ ގުޅޭުއެންމެހ ުލިޔެކިޔުންތައްުހަރުދަނ ުގޮތެއްގައިުބެލެހެއްޓުމަށ 
ުފަރ ތ އިުހުއްދަދެވޭުސަބަބުުލިޔެކިޔުމުންުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުިލެޔކި .10 ުހުރިހ  ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުއެދުނުއިރު ުވަޒީފ އަށް ުމުވައްޒަފުން ުމަސައްކަތްކުރ  ުހަމެޔުކުންފުނީގައި މަކުރުމަށ އި،ުއް
ުގަވ އިދުންުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ސަނަލްުފައިލްތައްުރމުވައްޒަފުންގެުޕަު
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