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ހ. ތަޢ ރަފ  

ދ  ގޮތް މ ން ގެންމަލ ކ ރަ( އިން މ ދަލ އި ޚިދ މަތް ހޯދ މ ގައި ޢަކޯޕަރޭޝަން އޮޑިޓަކީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )ފެނަކަމި 
އްޔ ގެ ޖޭގެ ޖ މްހޫރި)އޮޑިޓް ޤ ނޫނ ( ގެ ދަށ ން ކ ރެވ ނ ، ޚ އްޞަ އޮޑިޓެކެވެ. ދިވެހިރ އް 2007/4ބެލ މަށް ޤ ޫނނ  ނަންބަރ  

ޔިތ ންގެ ށ އި ރައްނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތ ގެމަތިން މި ރިޕޯޓ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަވަ 213ޤ ނޫނ އަސ ސީގެ 
 މި ރިޕޯޓ  ފެނަކަ މަށްޓަކައި އެޅ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މ އެކ ، މި ޮއޑިޓ ގައި ފ ހަގަކ ރެވ ނ  ކަންތައްަތކ  ގ ޅޭގޮތ ން އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅ  

 ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހ ށަހެޅޭނެއެވެ.ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށ އި މިނިސްޓް

ދިން މި އޮޑިޓަށް ބޭނ ންވި މ ހިއްމ  ލިޔެކިއ ންތަކ އި މަޢ ލޫމ ތ ތައް ފޯރ ކޮށް ދީފައިވ ތީ، އެ ލިޔެކިއ ންތަކ އި މަޢ ލޫމ ތ ތައް ފޯރ ކޮށް
، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނ އަސ ސީއ އި ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސ ތަކަށް މި ފ ރ ސަތ ގައި ޝ ކ ރ ދަންނަވަެމވެ. މި ރިޕޯޓ 

ގައި  www.audit.gov.mvއޮޑިޓް ޤ ނޫނ ގެ ަދށ ން ހ ށަހަަޅންޖެހޭ ފަރ ތްތަަކށް ހ ށަހެޅ މ ގެ އިތ ރ ން މި އޮފީހ ެގ ވެބްސައިްޓ 
 ޝ އިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ.

ގެ ތަޢ ރަފ  ށ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

 2012ޖޫން  18 ،ށ ން)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކ ންފ ންޏ  ބެހޭ ޤ ނޫނ ( ގެ ދަ 96/10ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ޤ ނޫނ  ނަްނބަރ  
ންފ ނި ކ ކެވެ. މި ފ ންޏެސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ން ސައްތައިން ސައްތަ ވ ގެ ޤަރ ރަކ ން އ ފައްދަވ ފައިގައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

ޔޫޓިލިޓީ  ހަ މ ން އައިހިންގަ ގެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށްއަދި ނަރ ދަމ  އި ކަރަންޓ އި ެފނ  ރ އްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދ ތަކަށް ،މ ންއ ފެއްދ 
 . ކ ންފ ނިން ކ ރަމ ންއައި މަސައްކަތްތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިެޓޑްގެ ދަށަށް ވަނީ ބަދަލ ކޮށްފައެވެ

 ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

މަތް ހޯދ މ ގައި ވަނަ އަހަރ  މ ދަލ އި ޚިދ  2015ވަނަ އަހަރ އި  2014އިވ ނީ ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަނ ން މި އޮޑިޓްގައި ބަލ ފަ
 މެވެ. ވި ކަންކަްނނަނިޢަމަލ ކޮށްފައިވ  ގޮތ ގެ މައްޗަށެވެ. އެ ގޮތ ން މި އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕްގެ ގޮތ ގައި ހިމަނ ލ ފައި ވ ނީ އަ

 ށް އެއްގޮތަ އިންތަކ އިޑްލަކ އި ގަޚިދ މަތްތައް ހޯދ މ ގައި ްޕރޮކިއ މަންޓް ޕޮލިސީތަކ ންފ ނި ހިންގ ަމށް ޭބނ ންވ  މ ދަލ އި .1
ޢަމަލ ކ ރަމ ން ދޭތޯ ބެލ ން. 

ކ ންފ ނިން ބޭރ  ފައިސ  ގަތ މަްށ ހިންގ ފައިވ  މ ޢ މަލ ތްތަކ ގެ ޞައްޙަކަން ބެލ ން..2

ހ ރި  ކޮންޓްރޯލްސްކ ންފ ނީގެ ޕްރޮކިއ މަންޓް ޕޮލިސީތަކ އި ޕްރޮސީޖ ތަކ  އަދި މ ދަލ އި ޚިދ މަތް ހޯދ މ ގައި އިންޓަރނަލް .3
ގޮތް ބެލ ން.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ
ގެ  29ސަފ ޙ    2

ރ. އޮޑިޓް ކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅެފައިވ  ހަމަތަކ އި އޮޑިޓް ކ ރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް 

ކ ރ މަށް  ޑިޓްތައްއްސަ އޮރ މ ގައި ގެންގ ޅޭ ޢ އްމ  އ ސޫލ ތަކ އި މި އޮފީހ ން ޚ މި އޮޑިޓް ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮޑިޓްކ 
ނޑ ތަކ އި، ހަމަތަކ އި، އ ޞޫލ ތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތ ން މި ނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަ ށް ޓް ކ ރިޔަ  އޮޑިކަ

ން ލިބެން ހ ިރ ދ ރ ތަކ ހެން އިތަކ އި ސަރ ކ ރ ގެ ބައެއް އެހެނިގެންދިއ މ ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ ން ލިބެންހ ރި ލިޔެކިޔ ން
ގައި މި ރިޕޯޓ   އަދިލިޔެކިޔ ންތައް ބަލައި ދިރ ސ  ކ ރެވިފައިވ ނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކ ރެވ ނ  ކަންކަމ 

މިެޓޑ  ލިޕަރޭޝަން ކަ ކޯރ މ ގެ ކ ރިން ފެނަހިމަނ ފައިވ  ޢަދަދ ތަކ ގެ ޞަްއޙަކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި، މި ރިޕޯޓް ޢ އްމ ކ 
 ވެ.އި ވ ނެއެނެވިފަގެހިއްސ ކ ރެވި އެ ފަރ ތ ން ހ ށަހަޅ ފައިވ  ކަންކަމ  ގ ޅިގެން މި ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލ ޙ ތަްއ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ބ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކ ގެ ޚ ލ ޞ  

ކ   ފަރ ތްތައް އެކިހޯދ  މ ދަލ އި ޚިދ މަތ ގެ އަގ  ބެލ މ އި ކ ންފ ނިން ހިންގ  ބޮޑެތި މަޝްރޫޢ ތަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް .1
އަދި  އިއިވ މ ފަ ގޮސްހަވ ލ ކ ރ މ ގައި ހ މަކަން ބޮޑ  ވ ދަވެރި ބީލަމ ގެ އ ސޫލ ތަކ ގެ ބޭރ ން އެކިފަހަރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން

ތް ހޯދ ން އި ޚިދ މަ މ ދަލ ވ ދަވެރި ބީލަމ ގެ ތެރެއިން ދެފ ށްފެްނނަ ގޮތަށް ކ ންފ ނީގައި މިހ ރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދ  ގަވ އިދަކީ 
 މައްޗަށް ސ ސްތަކ ގެއަނޑ  ންޖެހޭ މައިގަރަދ މަތް ހޯދ މ ގައި ޢަމަލ ކ ފަހިކޮށްދޭ ގަވ އިދަކަށް ނ ވ މ ގެ އިތ ރ ން، މ ދަލ އި ޚި

ވ އިދ  ގަލ ކ ރ  މ ދަލ އި ޚިދ މަތް ޯހދ މ ގައި ޢަމަރަނގަޅ  ހަރ ަދނ  އ ސޫލ ތައް ހިމަނައިގެން ކ ްނފ ނީގެ ބިނ ކޮށް 
އިސްލ ޙ ކ ރަން ޖެހިފައިވ ކަން ފ ހަގަކ ރެވ ން.

ވަކި  ރޭޓަރ ނަޖަ 38ގެ ތެރެއިން ތަކ ގަނެފައިވ  ޖަނަރޭޓަރ  އެކި ފަހަރ މަތިންހަރ  އިމަރޖެންސީ އ ސޫލ ން ނަ އަވަ 2.2014
 ވ ން. ފައިގެން ގަނެން ޯހދައިކ ންފ ނިތަކަކ ން ކޯޓޭޝައެއް  ގ ފަހިވ  ގޮތަށްކްޓް އެވޯޑްކ ރ ވ މަށް މަކ ންފ ނިތަކަކަށް ކޮްނޓްރެ

ޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކ މަށް ހ ށަހަޅ ފައިވ  އަގަށްވ ރެ ބޮޑ  އަގ ގައި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކ ން  އެފްއެސްއެމ ން.3
ލިއަން ރ ފިޔ ގެ ޚަރަދ  މި 21.86 ގަތ މަށް އިތ ރަށް ވަނަ އަހަރ  ޑީސަލް 2015ވަަނ އަހަރ އި  2014ގަތ މ ގެ ސަބަބ ން، 

ހިނގ ފައިވ ން.

 4.32ވަނަ އަހަރ  ޖ މ ލަ  2015  ހޯދައިގެންއެއް ފަރ ތްތަކެއްގެ ވިޔަފ ރިތަކެއްގެ ގޮތ ގައި ބެލެވޭ ވިޔަފ ރިތަކަކ ން ކޯޓޭޝަން.4
ނަަކ ތަކަށް ފެވިޔަފ ރި މި ފަރ ތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ެއކި ގަނެފައިވ ކަން ފ ހަގަކ ރެވ މ އިޑީސަލް  މިލިއަން ރ ފިޔ ގެ

ރެވ ން.ހަގަކ ފ އެ ވިޔަފ ރިތަކ ގެ ފަރ ތ ން އެކަކ  ހަވ ލ ވަމ ން ގޮސްފައިވ ކަން  ޗެކްތަކ އިކޯޕަރޭޝަނ ން ދޫކ ރ  

ވަަނ  2015ރ އި ނަ އަހަވަ 2014ރަށްތަކ ގައި ހ ރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނ ގެތަކ ގެ ބޭނ ަމށް އެކި ތ.އަތޮޅ ގެ .5
މ ަލ  ގޮތ ން ޖ އެމ އި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ޑީސަލް ގަންނަމ ން ގޮސްފައިވަނީ ހަމައެކަިނ އެއް ކ ންފ ނިން އަގ  ހޯދައިެގން ކަ

އިވ   ވިއްކ ފަޑީސަލް މިލިއަން ރ ފިޔ ގެ ޑީސަލް އެ ކ ންފ ނިން ގަނެފައިވ އިރ ، އެ ކ ންފ ނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 26.1
 1.29ކ ން އި ލީޓަރަތެއްގަގޮއެފްއެސްއެމ ން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކ މަށް ހ ށަހަޅ ފައިވ  އަގަށްވ ރެ އެވްރެޖް  އަގ 

ރ ފިޔ  ބޮޑ ކަން ފ ހަގަކ ރެވ ން. 

ކި ފަހަރ   އެއިެގންބަހ ލަ އެކި ބައިބަަޔށް ސަރ ކ ރ ން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ  ހަވ ލ ކ ރި ފެނ އި ނަރ ދަމ ގެ ަބއެއް މަޝްރޫޢ ތައް.6
ދަން ހޯސީ ހިސ ބ  އަންދ  ވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކ  ،ކ  ހަވ ލ ކޮށްގެން ކ ރ ވ ފައިވ އިރ ރ އްޖެއިން ބޭރ ގެ ދެ ކ ންފ ންޏަމަތިން 

ހަރަކ  ޮކންމެ ފަ އްފ ނިތަގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކ ންފޮނ ވަމ ން ގޮސްފައިވ ކަމ އި މީގެ ތެރޭ އ ރްއެފްޕީްށ ކައެއް ކ ންފ ނިތަކަ
ފައިވ މ އި ހަގަކ ރެވިކަން ފ ފޮނ ވަމ ން ގޮސްފައިވ  އ ރްއެފްޕީތަކަްށ ކ ންފ ނި ކަލް އިވަލ އޭޝަނ ން ފެިއލްވި ނަމަވެސް އެޓެކްނި

ރ ތްތަކަކަްށ ނީ ވަކި ފަަފއިވަޏަކ  ހަވ ލ ކޮށްބީލަމ ގެ އ ޞޫލ ގެ ބޭރ ން ރ އްޖެއިން ޭބރ ގެ ދެ ކ ންފ ން ޢ އްމ  މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ބެލެވ ން.މ ގެ ބޭނ މ ގައި އެ ގޮތަށް މަގ ފަހިވ  ގޮތަްށކަމަށް ޑްކ ރ ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯ

ށް ދޭންޖެހޭ ތް ފޯރ ކޮޚިދ މަ ތް ހޯދ މަށް އެކި ފަރ ތްތަކ  އެކ  ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވ ންތަކ ގެ ދަށ ން މ ދަލ އި މ ދަލ އި ޚިދ މަ.7
ނ ގެ ގޮތ ގަިއ އި ޖޫރިމަަދލ ގަބަ ލިބިފައިވ  ގެްއލ މ ގެ މ އްދަތަށް މ ދަލ އި ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށް ނ ދެވ މ ގެ ސަަބބ ން ކ ްނފ ންޏަށް

ނޑަންޖެހޭ  މިލިއަން ރ ފިޔ  އ ނިނ ކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ްނނަށް ފައިސ  ދީފައިވ ން.  2.54ކަ

 ޅ ނ  ހ ށަހެގެން ނ  ގ ޅިޝޯރޫމަށް ބޭނ ންވ  ތަކެތި ހޯދ މަށް ކ ރެވ ނ  އިޢ ލ ގައި ޤ އިމްކ ރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ސ..8
ވަނައަށް  ވައި ތިން ފިޔަތްރ އިވެލ އޭޓް ކ ރ މަށްފަހ  އެކަށީގެންވ  ސަބަބެއްނެތި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބ ނ  ފަ ބިޑްތައް

ހަވ ލ ކ ރ ން.މަސައްކަތް  ޕޮއިންޓް ލިބ ނ  ފަރ ތ  އެންމެ ގިނަ

ތަކ ގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކ ޑަ ބިޑް ހ ށަހެޅި ކ ންފ ނިންވ  ކޭބަްލ ސަޕްލައިކޮށްދިނ މަށް ބޭނ   އިންޖީނ ގެތަކަށް.9
މަސައްކަތް ކ  ކ ންފ ންޏައެހެން މިލިއަން ރ ފިޔ  އަގ  ބޮޑ ކޮށް ބިޑް ހ ށަހެޅި 2.3އަގ  ހ ށަހެޅި ކ ންފ ންޏަށްވ ރެ  އަގ  ހ ށަހެޅި ކ ންފ ންޏަށްވ ރެ 

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


ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ
ގެ  29ސަފ ޙ    4

އަޑެއް ދިނ މަށް ހ ށަހަޅ  ކ ރ މ ގައި އެންމެ ބޮޑ  ކްރެޑިޓް ޕީރިބިޑްތައް އިަވލ އޭޓްހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓަްށ ހ ށަހެޅ ނ  
ކަމަށްވ އިރ ، ޕްރޮޖެކްޓް އެކ ންފ ންޏ   ގެން ފަރ ތަކަށް އިސްކަންދީގެން ިބޑް އިވަލ އޭޝަން ކ ރިއަށް ގެންގޮސް

އ ނދަގޫތަކެއް ކ ރިމަތިވެފައިވ  ކަމަށް ނިންމައި ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑެއް ނެތި ހަވ ލ ކ ރ މަށްފަހ  އެލްސީ ހ ޅ ވަން 
މިލިއަންރ ފިޔ  ޮބޑ ކޮށް މަސައްކަތް ހަވ ލ ކ ރ މަށް ނިންމި ިނންމ މ ގެ ޙަޤީޤީ  2.3އިސ  ދީފަިއވ މ ން، ކޮންޓްރެކްޓ ރއަށް ފަ

 މަންފ  ކ ންފ ންޏަށް ލިިބފައިނ ވ ން.

ޔ  ދޫކޮށްފައިވ އިރ  މިލިއަން ރ ފި 95.56ޑޮލަރ  ގަތ މަށް  އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކ ން ވަނަ އަހަރ  2015ވަނަ އަހަރ އި  10.2014
މި ހަގަކ ރެވ މ އި މިލިއަން ރ ފިޔ  ދޫކޮށްފައިވ ކަން ފ  5.08 އިތ ރ  އްކ  ފަރ ތްތަކަށް ކަމިޝަންގެ ގޮތ ގައިޑޮލަރ  ވި

  ގެްނދ ނެކ ރިއަށް ތްޢ މަލ ޑޮލަރ  ަގތ މ ގެ މ  މ ޢ މަލ ތްތައް ެގންގޮސްފައިވަނީ ހ މަކަން ބޮޑ  އ ސޫލެއްގެ ދަށ ްނ ނޫންކަމ އި، 
ތޯރިޓީން އޮމަނިޓަރީ  ޑިވްސްމ ން ގޮސްފައިނ ވ މ އި އަދި ޑޮލަރ  ގަނެ ވިއްކ މ ގެ ހ އްދަ މޯލްއ ސޫލެއް ތައްޔ ރ ކޮށް ޢަމަލ ކ ރަ 

ދީފައިނ ވ  ބައެއް ފަރ ތްތަކ ން ޮޑލަރ  ގަންނަމ ން ގޮސްފައިވ ން.

ދ މ ގައި މަތް ހޯދ ޚިދަލ އި ހޯދ މަށް މަގ ފަހިވ  ގޮތަށް، ކ ންފ ނީގެ މ  ވ ދަވެރި ބީލަމ ގެ އ ސޫލ ން ބޭރ ން މ ދަލ އި ޚިދ މަތް .11
މ  ބީލަމ ެގ ވެސް ޢ އް ތަކ ގައިއެކ ލަވ ލ ފަިއވ ކަމ އި މި ގޮތ ން އިމަެޖންސީ ހ ލަތ  ފިޔަވައި އެހެްނ ހ ލަތް  ގަވ އިދ  ޢަމަލ ކ ރ 

 އްޖެއިންވ މ އި ރ ލ ފައިއ ސޫލ ން ބޭރ ން ހަމައެކަނި ޯކޓޭޝަން ހޯދައިެގން މ ދަލ އި ިޚދ މަތް ހޯދޭ ގޮަތށް ގަވ އިދ  ެއކ ލަވ 
އިދ  ތަށް ގަވ ގޮޖެހޭ ބޭރ ން މ ދަލ އި ޚިދ މަތް ހޯދ އިރ  ޢ އްމ  ބީލަމ ގެ އ ސޫލ ގެ ތެރެއިން މ ދަލ އި ޚިދ މަތް ހޯދަންނ 

އެކ ލަވ ލ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކ ރެވ ްނ.
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އިމަރޖެންސީގައި  -ގައި )ކުއްލި ޙާލަތްތަކު 3.11ގެ  ވާއިދު"ގަ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ޔިތުްނނަްށ އްމު ރައްޢާނިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތް( ގައި މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުިލބިގެން ކުންފު
ބީލަމުގެ އްމު ކުގައި ޢާލަތްތަދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓި ނުވަތަ ހުއްޓިދާނެ ފަދަ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާ

ރިވެގެން ފެނަަކ އް މެދުވެލަތްތަޙާއުސޫލުން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މިފަދަ ބައެއް 
 . ރެވެއެވެފާހަގަކު ބައެއް ޖަަނރޭޓަރުތައް އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން އެކި ފަހަރު މަތިން ހޯދާފައިާވކަންއެހެން ކޯޕަރޭޝަނުން 

 ހިންގާ ށްރަށުގައިއި ރަތީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ަބލާއިރު ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލޫން ޖަނަރޭޓަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާމަ
ޔަށް ން ބައި ބަ ހޯދުއިންޖީނުގެތަކުން ޖަނަޭރޓަރު ޯހދުމަށް ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ ިރކްއެސްޓްތަކަށް ބޭުނންވާ ޖަނަޭރޓަރުތައް

އްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިެގން ޯކޓޭޝަން ނުަވތަ އެއަށްވުރެ މަުދ ޢަދަދެ 3ަފހަރަކުވެސް އެއް ކުންފުނިތަކަކުން ކޮންމެ  ،ބަހާލައިގެން
ކްޓްތަކެްއ ންޓްރެކޮ  ކަކަށްއޭގެ ތެރެއިން ދެ ކުންުފންޏަކުން ޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައިަވނީ ާވދަވެރި ބީލަމަކާ ނުލައި ވަކި ުކންފުނިތަ

ތްތައް ހޯދުމުގެ ރާނެ ފަރާހަވާލުކު މުދަލާިއ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްއަދި ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  ވުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެވޯޑްކުރު
ާރތްތަކަްށ ާޤބިލް ފަ ރުޞަތުމަސައްކަތް ވާދަވެރި ބީލަމުގެ ުއސޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގަިއ ކުރިއަށް ނުގެންާދނަމަ ހަމަހަަމ ފު

ހަގަކުރެވެއެވެ.ނެކަން ފާގެން ދާހުރި ގޮތެއްގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި ނުދެވުމާއި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ

އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ތަކެއް ންޓްރެކްޓްޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައިވަނީ ވާދަވެރި ބީލަމަކާ ނުލައި ވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް ކޮ 38އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން 
ޅުމަްށ ހުށަހެށް މިޝަނަކޮރަޕްޝަން ކޮ-ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެންޓިމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެވޯޑްކުރު

 ދަންނަވަމެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި އަމިއްލަ 1.2
 ފައިވުން.ވެ އަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދު މިލި  21.86ސަލް ގަތުމުގެ ސަބަބުން ޖުމުލަ ފަރާތްތަކުން ޑީ 

ފިއުލް  ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އިންޖީނުގެތަަކްށ ބޭނުންވާ ޑީސަލް އެ ތަންަތނަްށ ސަޕްލައިކޮށް ވިއްކުމަށް
ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން  އައްޑޫ ސިޓީގެ ޝަނަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީރޭފެނަކަ ކޯޕަމް( އިން އެފްއެސްއެސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް )

ވިއްކުމަށް އަގު ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އެއްރޭޓެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް 
  .ތަފާތު ރޭްޓތަކުންކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ ރަށްރަށަށްމާލެާއ ކައިރި ރަށްރަށާއި އަދި ދުރު  ހުށަހަޅަމުން ގޮސްފައިވަނީ

ސްއެމްއިން ގު އެފްއެއިވާ އައަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާލެއާ ކައިރި ރަށްރަށަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައެ ގޮތުން 
ސަލް ރަށަށް ޑީރަށް  ދުރުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަވި ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާެލއާއި

ހަޅާފަިއވާ މަށް ހުށަށްދިނުއެފްއެސްއެމްއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮ ،ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އަގު
ވަނަ އަހަުރ  2015އަދި  2014އެ ވަނީ  ވާ ގްރާފްތަކުގައިތިރީގައި ވެ.ވުނެފާހަގަކުރެ ންބޮޑުކަ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި އަގަށްވުރެ

ްޖ ްނ އެވްރެރާތްތަކުއަގާއި އެހެނިހެން ފަ ވިއްކާފައިވާޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ން އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި އިއެފްއެސްއެމް
 އަގުތަކެވެ. ވިއްކާފައިވާޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ގޮތެއްގައި 
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mailto:info@audit.gov.mv


 

 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
ގެ  29ސަފުޙާ   7                                 

 އް އިވާ އަގުތަ މް އާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ޑީސަލް ވިއްކާފަ ވަނަ އަހަރު އެފްއެސްއެ  2014: 1ގްރާފް 

 
 

 އް އިވާ އަގުތަ ވަނަ އަހަރު އެފްއެސްއެމް އާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ޑީސަލް ވިއްކާފަ  2015: 2ގްރާފް 

 
އި އަގަށް އަ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ތަފާތުވެފައިވަނީ އަހަރު ދުވަހުގެ އިން އިވާ ޗާޓްތަކުގައި އެފްއެސްއެމްމަތީގަ ނޯޓް:

 ދަދު ތަފާތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.ޢަ  ވިއްކާފައިވާ ޑީސަލް  ތަކަށް އަތޮޅު ބަދަލާގުޅިގެންނާއި އެކި

ސްފައިވާ ގޮތް ށް ގެންގޮވަނަ އަހަރު ޑީސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ 2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 
މިލިއަން   16.01 އަހަރުވަނަ 2014އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިއިރު އެފްއެސްއެމްބެ

ވަނަ  2015ގުގައި އަ ބޮޑު އަދި ެއފްއެސްއެމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަަގށްވުރެ ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ގަނެފައިވެއެވެ.
 2015އަދި  2014ތުން ވެއެވެ. އެ ގޮވާކަން ފާހަގަކުރެމިލިއަން ލީޓަރުެގ ޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ގަނެފައި 10.20އަހަރު 

 26.21ކުން  ފަރާތްތަމިއްލައައިން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހުށަހަަޅފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެފްއެްސއެމް ވަނަ
ރަދުކޮށްފައިވާކަން ެފނަކަ ޯކޕަރޭޝަނުން ޚައިތުރަށް މިލިައން ރުފިޔާ  21.86 ގަުތމުގެ ސަބަބުންމިލިއަން ލީޓަރުގެ ޑީސަލް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިވާކަން ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެފަ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިއްލައެފްއެސްއެމް
އިވާ އަގަށްވުރެ އިން ހުށަހަޅާފަލީޓަރުގެ ޑީސަލް އެފްއެސްއެމް 526,263ވަނަ އަހަރު  2014ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން 
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އެފްއެސްއެމްގެ އެވްރެޖް ރޭޓް  އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެވްރެޖް ރޭޓް 
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އެފްއެސްއެމްގެ އެވްރެޖް ރޭޓް އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެވްރެޖް ރޭޓް
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މިލިއަްނ  0.33 އަގު ހެޔޮ ވެފައިވަނީ ން ހުށަހަޅާފައިާވ އަގަށްވުރެއިއިރު އެފްއެސްއެމްނެފައިވާހެޔޮއަގުގައި ގަ
އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލީޓަރުގެ ޑީސަލް އެފްއެސްއެމް 13,902,988ވަނަ އަހަރު  2015 މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަންރުފިޔާ

އާ މިލިއަން ރުފިޔާ 1.59 އިރު އެފްއެސްއެމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ ވެފައިވަނީއަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ގަނެފައިވާ
 އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މަޢުޫލމާތު ދީފައިވަނީ އަމިއްލަ 
ފަރާތްތަކުން ތެޔޮ ގަްނނަމުން ޮގސްފައި ވަނީ އެ ކުންފުންޏަްށ 
ބޭނުންވާ ދުވަަހށް އެފްއެސްއެމްއިން އެކި ރަށްރަށަށް ތެޮޔ 

އިން ވޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އެފްއެސްއެމްސަޕްލައި ނުކުރެ
ތު އޮވެގެން ހަރުދަާނ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެކަށީގެްނވާ ވަގު

ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް އޯޑަރުތައް ލިބޭނަމަ 
ބޭނުންވާ ދުވަހަށް ހުރިހާ އޯޑަރަކަށްވެސް ތެޔޮ ސަޕްލައި 
ކޮށްދެވޭނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ޑީސަލް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 

 ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާއިރު ފެނަަކ ފުޅާ ދާއިރާގައި ހިންގާ ކުންުފންޏަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ
ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭުނންވާ ޑީސަލް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭެނ ގޮތް މަގުަފހިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަަނށް ީޑސަލް ލިބެން ހުންަނ އެންމެ ހެޔޮ 

 ހިވެގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަގުފަ ވުމަށް އަގުގައި ޑީސަލް ގަންނަމުންދާ ނަމަ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ށަހެޅުމެއްހުރަނގަޅު  ންމެއެމަޖައްސައި ހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަށަޑީސަލް ގަތުމުގައި އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހު
 ށް ދަންނަވަމެވެ.ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ޑީސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

 އެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވުން  1.3

ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
)ބީލަމުގެ އުސޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން( ގެ ދަށުން ލިބިީދފައިވާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ  3.12ވާއިދު" ގެ ގަ

ޑީސަލް ގަތުމަށް ޯހާދ ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޢަމަލު ޢާއްމު ގޮެތއްގައި ގައި އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންާވ ޑީސަލް ގަތުމު
ށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ތެޔޮ ވިއްކާ އެކި ފަރާތްތަކަްށ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވައިގެންނެވެ. ޑީސަލް ުހންނަ އަުގަތކަކޯޓޭޝަންތަކުގައި 

އެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމުގައި  ަބލާއިރުކަށް  ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަގަތުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކި ފަހަރު
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  ،ހެން ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ އަގުތައް ނުބަލައިއިތުރު އެ ،ބެލެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޯޓޭޝަްނ ހޯދާ

ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި ވިޔަފާރިތަކަކީ އެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ 
 ސަބަބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  ުވާލުވުންއެއް ފަރާތަކުން ހަ ޗެކުތަކާއިތަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކުރާ މި ވިޔަފާރިތެޔޮ ގަތުމަށް ފަހ. 

 ިގައި ޢާއްމު ތުގެ ނަމުން ފަރާމި ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަންނަމުގައި ހުންނަ ބިލްތަކާއި ޑެލިވަރީ ނޯްޓތަކުގައި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދ
 .ގޮތެއްގައި އެކަކު ސޮއިކޮށްފައި ހުރުން

  ެތަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކުރާ ޕާޗޭސް އޯޑަރތަކަށް ބައެއް ފަހަރު މި ތްތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާމި ވިޔަފާރިތަކުގ
ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ވި  ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދީފައިވުން.ނަމުގައި ޔަފާރިތަކުގެ ނަންވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ވި

14.2

7.66

ޅޭ މަުުލމމާތު އަގު ބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާ ޑީސަލްއާ ގު

2014

2015

21.86
ފިާާމިލިއަން ރު
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  ިިކ މިއްލަ ވަހުން އަބޭ ފައިސާގެ ބޮުޑަބއެއް ފަމި ވިޔަފާރިތަކާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ކުރާ މުޢާމަާލތްތަކުން ލ
 .ފަރުދެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްަފއިވުން

 ުން މި ވިޔަފާރިތަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވާ ިބލްތަކާއި ޑެލިަވރީ ނޯޓްތަކުގެ ފޯމެޓް އެއްގޮތްވ. 

މުގައި ބެލެވޭ ޔަފާރި ކަވިއްގެ ރު ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެމަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ޑީސަލް ގަތުމަށް އަގު ހޯދާއި
އި އަގު ބެލުމަށް މަށްޓަކަލް ގަތުވިޔަފާރިތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ އަގުތައް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން ޑީސަ 

ން އެކި ފަހަުރ ރާްތތަކުލެވޭ ފަފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަްނތައް އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު ގުޅުންހުރި 
ނެފައިވާކަން ގަ ،މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް 4.32އަހަރު  ވަނަ 2015ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެއް  ހޯދާއިރު އަގު ބެލުމަށްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންާވ ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް 
ޝަން ހޯދަިއ ގައި ކޯޓޭންނަމުފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އަުގ ބަލާފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުްނ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެކި ނަ

ނުމުގެ އިކޮށްދިސަޕްލަ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުން ޑީސަލްއެ ކޯޓޭޝަންތަކު
 ފުރުޞަތު މަށް އޮތްލް ހޯދުހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ާޤބިލް ފަާރްތތަކަށް ނުދެވުމާއި ކުްނފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ޮގތެއްގައި ޑީސަ

 ެވއެވެ.ގެއްލިގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ޝަން ހޯދައިގެްނ ކުން ކޯޓޭރާތްތަވާދަވެރި އަގުތަކެއްގައި ޑީސަލް ގަނެފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެއްފަރާތްތަކެއް ކަމަށްބެލެވޭ ފަ 
ށް ބެލެވޭތީ މި ކަމަތަށް ވާ ގޮަފހިަމށް މަގުކަށް ނާޖާއިޒު ަމންފާތަކެއް ހޯދައި ދިނުކަޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވަީނ ވަކި ފަރާތްތަ

  ދަންނަވަމެވެ.ހުށަހެުޅމަށް ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކޮ-މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި

 26.1އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގުތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ އަގު ނުބަލައި  1.4
 އެއް ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވުން  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކާއި އަގުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބެލިއިރު 
ޅުގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދައި ހަމައެކަނި އެންމެ ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިެގން ތ.އަތޮ

މިލިއަން  26.1ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ބޭނުމަށް 
ރުފިޔާގެ ޑީސަލް ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ދެންެނވި ކުންފުނިން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ވަކި 

ށަކަށްވާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަުނން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ރަ
 ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ތުރު ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ވާއިދު" ގެ ދަށުން އިގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
އަގުތައް ނުބަލަިއ ހަމަ އެކަިނ އެންމެ ފަރާތަކުްނ އަގު ހޯަދއިގެން ޑީސަލް ގަނެވޭނީ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކާއި އަދި ިތްނ 

ސަލާއި އަޑީ ތެޔޮ ފަަދ )ޑީ 9.0ދުގެ ަނންބަރު އިވާގަފަރާތެއްގެ އަގު ލިެބން ުނހުންަނ ޙާލަތްތަކުގައިކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ. މި 
ނިޑ  ހިކުންފުނީގެ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަަނށް ބޭުނންވާ އެއްޗެ ގަތުން( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަަރންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

ަމ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުން ބީލަމުގެ އުޫޞލުގެ ޭބރުން ޑީސަލް ގަނެވިދާނެ ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ޑީސަލް ގަންނަނަ
 ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ސަރަހައްދެއްގައި ޑީސަލް ގެންގުޅޭ 

ހާސް ލީޓަރަށްވުރެ މަތި ުނވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޑީސަްލ  50ބައެއްގެ އަތުން އަގު ހޯދައި ާމކެޓް ރޭޓާއި އަޅާކިއުމަށްފަހު  ބައެއްގެ އަތުން އަގު ހޯދައި ާމކެޓް ރޭޓާއި އަޅާކިއުމަށްފަހު 
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ކަމަށެވެ. އަދި މި އުސޫލުން ޑީސަލް ގަންނަންވާީނ މަޤުބޫލް ސަބަބަާކހުރެ ޢާއްމު އުސޫލުން މިތަކެތި ކުންފުންޏަްށ ގަނެވިދާނެ 
 ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އިވާގަވެސް މި  ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ުކރިއަށް ނުގެންދެވޭ ފަދަ ޙާލަތްތަުކގައި ކަމަށް

ލް ގަންނަމުން ންވާ ޑީސަ ބޭނުގު ހޯދައިގެން ތ.އަތޮޅުގައި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށްހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކުން އަ
ސަލް ޝަނުން ޑީކޯޕަރޭ ގޮސްފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރާ އިތުރު އެހެން ފަރާތްތައް ނެތުުމން ކަމަްށ ފެނަކަ

ގުތައް  އަށްދެވޭނެ ލައިކޮ ލިޔެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ޑީސަލް ސަޕްގަތުމަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ކޯޓޭޝަންތަކުގައި
ށް  ރަށްތަކަތޮޅުގެއެފްއެސްއެމްއިންނާއި އަމިއްލަ އެހެން ކުންފުނިތަުކން ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފަިއވާކަމާއި ތ.އަ

 . ރެވެއެވެސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކު ވެސް ޑީސަލް އެފްއެސްއެމްއިން އަދި އަމިއްލަ އެހެން ފަރާތްތަކުން

ލައިކުރުމުގެ ސަލް ސަޕްޑީ ،ގުއަތ.އަތޮޅުގެ ރަށްަތކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ  މީގެ އިތުރުން
އިން ސްއެމްވެ. އެފްއެވެއެފާހަގަކުރެ ންމަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަވާލުކުރި ކުންފުިނން ހުށަަހޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަކަ

 އިވާންގޮސްފަމުން ގެޅަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރައަތޮރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި ތ.ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކު
ނަ އަހަރު އެ ވަ 2015 ވަނަ ައހަރާއި 2014ގުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަްށ ކުންފުނިން 

ލީޓަރަކުން  އި ޑީސަލްތެއްގަކުންފުނިން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ވަނީ އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ އެވްރެޖް ގޮ
ގަނެ އިން ނުއެމްފްއެސްއެށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ބޮޑުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަ ރުފިޔާ އަގު 1.29

ށް ބޭުންނވާ ނުގެތަކަ އިންޖީއެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެއަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ޑީސަލް ގަނެފައިވުމުގެ ސަބަބުން 
ން މީގެ އިތުރު  ވެއެވެ.ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ އިތުރަށް މިލިައން ރުިފޔާ 5.47 ންޑީސަލް ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނު

ސަްލ ތަކަށް ޑީރާންޗްކުންފުނީގެ ބްތ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންާވ ޑީސަލް އެއްރަށަކަށް ސަޕްލައި ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވެސް ކޮށްފައިވާކަންގެންދިއުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު ޚަރަދުތައް 

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 ޭބނުންާވ ންފުންޏަށްން ކުތަކެއް ހޯދަިއގެން ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިާދ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ަފރާތަކު)ހ( ވާދަވެރި އަގު
 ޑީސަލް ގަންނަމުން ދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ފައިވަނީ ސްމުން ގޮ ގަންނައެއްފަރާތަށްވުރެ ިގނަ ފަާރތުން އަގު ނުަބލައި އެންމެ ކުންުފންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިެގން ޑީސަލް)ށ( 
ކޮރަޕްޝަން - އެންޓިރުމަށްވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީގްކު

 ަދންނަަވމެވެ.ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ބޭރުން  ސަރުކާރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ޢާއްމު 1.5
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރުން 

ވަނަ އަހަރު ފެނަކަ  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ަސރުކާރުން  ތޭރަ
ީނ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންވަމަސައްކަތްތައް އެއް ބަމަޝްރޫޢުތަކުގައި ހިމެނޭ އަން ރުފިޔާގެ މިލި 158.23 ރިކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކު

 ފުރަަތމަ މި ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.  ޏަކާކުންފުންދެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭރުން  ގެޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލު
 4ކުންފުންޏަށް ދެވަނަ  އަދި އެވެ.ހަވާލުކޮށްފަވަނީ މިލިއިން ރުފިޔާއަށް  93.53 ޖުމުލަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 6ކުންފުންޏާ 

މަޝްރޫުޢތައް ހިންގުމަްށ އެ ކުންުފނިތަކާ  މި އެވެ. މިލިއަން ުރފިޔާއަށް ހަވާކޮށްފަ 42.55 ވަނީ ުޖމުލަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް
 ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.
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މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ނުހޯދައި ހަމައެކަނި ވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ  )ހ( ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުން
 ދަޢުވަތު ފޮނުވައިގެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން 

މުގެ ޅުބިޑް ހުށަހެ ،އިވަނީހަވާލުކޮށްފަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ 
 5ކުވެސް މެ ފަހަރަތު ކޮންދަޢުވަތު ޢާއްމުނުކޮށް ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަ
ހަވާލުކުރާ  ސައްކަތްމަޏަކާ ކުންފުންޏަކަށް ފޮނުވައިގެން ލިޭބ ބިޑްތައް ބެލުމަށްފަހު ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާ ކުންފުން

 އުސޫލުންނެވެ.

މުގެ ދަޢުވަުތ ހުށަހެޅު  ބިޑްފަހަރުމަތިން ހަވާލުކޮްށފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ އަގު ހޯުދމަށް ކިއެ މި ދެންނެވި ކުންފުިނތަކާ
 ފުރަތަމަ އި ހިމެނޭތެރޭގަ ތަކުގެމި ކުންފުނި ގޮތުން އެ. ފޮނުވާފައިވަނީ އަބަދުވެސް އެއް ކުންފުނިތަކަކަށްކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ

ޢުވަުތ ދަހެޅުމުގެ ޑް ހުށަ ގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހޯުދމަށް ބިތަކު ޕްރޮޖެކްޓް އެކި ފަހަރު މަތިްނ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާ
މަސައްކަތް  ންފުންޏާކު ވަނަދެއަދި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ފޮނުވާފައިވަނީ އަބަދުވެސް އެއް ކުންފުނިތަކަކަށްކަްނ ފާހަގަކުރެެވއެވެ.

ކަކަށްވާއިރު އެ ންފުިނތަކުހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ައގު ހޯދުމަށް ބިޑް ުހށަހެޅުމުގެ ަދޢުވަތު ފޮނުވާފައިަވނީ ތަާފތު އެ  ހަވާލުކުރުމަށް
  .ރެވެއެވެގަކުހަކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޖެކްްޓތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅަނީ ވެސް އަަބދުވެސް އެއް ފަރާތްތަކެއްކަން ފާ

ދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުްނ( )ރާއްޖޭން ބޭުރން މު 3.6ވާއިދު" ގެ ގަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ރުން ބޭއްޖެއިން އި ރާގައި ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއިން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގަ

ވަން ވާނެކަމަްށ ފަރާތަކުން އަގު ހޯދުމަށް ފޮނު 5ދިދާނެކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގު ހޯދުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ހޯ
ބޮޑުވި ނަމަވެސް  ކިތައްމެ  އަގުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ލަފާކުރެވޭ

އެކު އެ އެ ފަރާތަކާ ނަމަވެސް ތަކަްށ އަގު ޯހދުމަށް ފޮނުވައިގެްނ އަގު ހުށަހަާޅފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަަމށްވީ ފަރާ 5މަދުވެގެން 
 ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އިވާގަވެސް މި  މުޢާމަލާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނކަމަށް

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ތަކުން އަގު ހޯދައިގެން މަސައްކަތްފަރާ 5ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މަދުވެގެން 
އިވަނީ ަވކި ފޮނުވާފަ ތަކަކަށްނަމަވެސް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އަބަދު އެއްފަރާތް ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީއިވާގަކޯޕަރޭޝަނުގެ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަންވެސްބެލެވޭ ހިކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ކުންފުންނިތަކަަކށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމަށް މަގު ފަ
ކުރުމުގެ ތް ހަވާލުސައްކައަދި ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދައި މަ

އި ނުވާކަން ތު ލިބިފަފުރުޞަ ރާތްތަކަށް ހަމަހަމަމިފަދަ މަސައްކަތްކޮށް އުޅޭ އެހެން ފަ ،ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވުމުން
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްނުވި  މުކޮށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް )ށ( މަޝްރޫޢުތަކަށް ޢާއް 
 ގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވަމުން ދިއުން އެ ފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމު ކޮންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް 

ންފުނިތަކާއެކު ކުއިރު އެ ފައިވާކޮށްޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލު އެކިފަހަރު މަތިން އެކި މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދެ ކުންފުންޏާ
އޭޝަނުން ޑް އިވެލުމަށް ބިކަބިޑް ހުށަހަޅާ އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނިަކލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވެފަިއވާ 

ހަޅާ ބިޑްތަްއ ކުން ުހށަފުނިތައެ ކުންފުނިތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ބިޑް ުހަށހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވައި އެ ކުން ،ނަމަވެސް ނިންމާފައިވީ
 ބަލައިގަނެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުަގއި އެ ކުންފުނިތަކުގެ ބިޑްތައް ިހމަނާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޓެޑް ޓެންޑަރިންގ ނުވަތަ ކްލޯސްޑް ބިޑިން ޕްރޮސެސްގައި ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ކްރެސްޓްރި
ރި ކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވައި އެ ކުންފުނިްނތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑް ބައިވެރިކޮށް ބިޑް އިވެލޭޓްކުރުމަކީ ވާދަވެ 

ތްކޮށްފައިވާކަން ދެއްކުމަށް އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކުރާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން އަގުތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަ
ބޭރު ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮްށފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަގު ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުްނ ބޭރު ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮްށފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަގު ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުްނ 

http://www.audit.gov.mv/
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ށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވަނީ ވަކި ކުންފުންނިތަކަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ފެއިލްވާ ކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ހު 
 ގޮތުން ވާދަވެރި އަގުތަކެއް ހޯދާަފއިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ރެކްޓް ބްކޮންޓްނުން ސަރުަދމާގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ފެނަަކ ކޯޕަރޭޝަސަރުކާރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި ފެނާއި ނަ)ހ( 
ލިބުމަްށ  ކްޓްތައްޕްރޮޖެ އުސޫލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކާ ަހވާލުކޮށްެގން ކުރުވުމުގައި ވަކި ކުންފުިނތަކަކަށް

ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި ރުމަށްވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުމަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބިޑިން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެ
 ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ.

ންނަ ޮގތަށް  ދެފުްށފެރެއިން)ށ( ކުްނފުނިން މުަދލާ ޚިދުމަްތ ހޯދުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަުމންދާ ގަވާއިދަކީ ވާދަވެރި ީބލަުމގެ ތެ
ނާ އުސޫލުތައް ޅު ހަރުދަރަނގަ ކު، މުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާމުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯދުން ފަހިކޮށްދޭ ގަވާއިދަކަށް ނުވުމާއެ

 ހިމަނައިގެން ގަވާއިދު އިސްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 

 

 2.54ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށް  1.6
 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިނުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފައިސާ ދީފައިވުން 

ތަކުގެ ސްވުންވާ އެއްބަދާފައިހަކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ދެެމދު 
ޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ލިކްއިޑޭ ވާއިރުދަށުން ބައެއް ކުންފުިނތަކުން ެއއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ނު

 ރިހަމަ އަގު ދީފައިވާކަމާއިކޮންޓްރެްކޓްގެ ފު ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިތަކުން ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އުނި ނުކޮށް
ވާަކން ސާ ދީފައި ފައިއަދި ބައެއް ފަހަރު ފައިސާ ކަނޑަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުނިތަކަށް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސްވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ )މަސައްކަތް ލަ 3.12.18ވާއިދު" ގެ ގަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ނޑައެޅިފަގޮ ގެ ބަދަލު ލަސްވުމު ނަމަވާއިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިިމ ލަސްތް( ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަާވލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކަ

ގެ ބަދަލު ގެއްލުމު ވުމުންމަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ނަގަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ލަސް
 ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އިވާގަމިއުލާއެއް މި ހިސާބުކުރާނެ ފޯ

ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ އަހަރާއި އަދި  2014ނަމަވެސް މުދަލާއި ތަކެތި ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު 
ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި އެ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިނުކޮށް ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ  2.54ސަބަބުން ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންޖެހޭ 
ފައިސާއެއް އުނިނުކޮށް  ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް

ނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފައިސާ ދީފައިވާއިރު އަނެއްބައި ފަރާތް ކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަ
ނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދު ނޑުމަށްފަހުއެވެ. ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަ ނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ކެ ނޑުމަށްފަހުއެވެ. ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ކެ

ޓެއް އްޞަ އޮޑިޚާގުޅޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫޢުތަކާ  ނޯޓް:
 ޝްރޫޢުތައްމާގެ މަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހިންގާފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަ ، ހަމަޖެހިފައިވާތީކުރުމަށް

 .ފައިނުވާނެއެވެމި އޮޑިޓްގައި ބަލާ ގޮތް ސްފައިވާއެވޯޑްކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮ
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ހިސާބުކޮށްފައިވާތީއެވެ. ތިރީގައިވާ  ގޯސްކޮށްނޑުމަށްފަހު ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ ފައިސާެގ ހިސާބުކުރުމުގައި ކެފައިސާ 
 ތާވަލުގައި އެވަނީ ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކަމަށްބެލެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ުނނަގާ ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބެވެ.

 ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުނަގާ ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު  :1ތާވަލު 

 # ޕްރޮޖެކްޓް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު )ރުފިޔާ( ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސް )ރުފިޔާ(

 1 ޕެނަލް ބޯޑް ސަޕްލައިކުރުން  4,971,400 745,710

 2 ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން  ގސިންކްރޮނައިޒިން  5,565,000 834,750

 3 ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން  1,187,200 178,080

 4 ކޭބަލް ސަޕްލައިކުރުން  65,073 9,761

 5 ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން  ގސިންކްރޮނައިޒިން  1,007,000 142,929

 6 ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ސަޕްލައިކުރުން  1,068,600 136,003

 7 ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން  ގސިންކްރޮނައިޒިން  3,535,100 498,701
 )ދެ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( ޖުމުލަ  2,545,935

ސަޕްލައި  އްގޮތަށްއެވުމާ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ަހދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި މުދަލާއި ތަކެތި އެްއބަސް
އިސާ ންޖެހޭ ފަނިކުރަނުކުރުމުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަުލގައި ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސް ގޮތުގައި އު

ސްވުންތައް އި އެއްބަރެވުމާއުނިނުކޮށް މަސައްކަތާ ހަާވލުވާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރާނަމަ، ުކންފުނީގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެިރ ނުކު
 އެވެ.ގަކުރެވެން ފާހަ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުަމށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންާދެނކަތަންފީޒުކުރުމަށާއި

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އި ރޭގައި މުދަލާދަތުގެ ތެ މުއްމުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައިވާނިންއެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނު
ނޫީނ  ރުމަށްފަހުސާ އުނިކުފައި ަމނާކުްނފުންޏަށް ިލބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގައި ނަގަންޖެހޭ ޖޫރި ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ތްޚިދުމަ

ހިމެނޭ  ވަލުގައިތާއިވާ އަދި މަތީގަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ނޑަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސް އުނިނުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އިހުމާލުމަސައްކަތް ދު ފިޔަވަޅު ރާތްތަކާމެވި ފަތަކުގެ އަގުން ކަ

 އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ތިން ވަނައަށް  1.7
 ންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ބީލަން ހަވާލުކުރުން އެ 

ކުރާނެ ތް ހަވާލުސައްކަމަހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރި ޝޯރޫމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ .ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސފެނަކަ 
 ލުކުރުމަށްގެން މަސައްކަތް ހަވާމި އިޢުލާނާ ގުޅި  ފަރާތަކުން ީބލަން ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ. 5ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާާނ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތަށް  ،ންޓް ލިބޭ ޕޮއިހަމަޖައްސާފައިވަނީ، މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތިން
 ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަކާއެވެ. 

ްއ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑް ނަމަވެސް މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަ
އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ. އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް 
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ިމލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. ނަމަވެސް  1.051ވަނީ އަށް އެންމެ ިގނަ ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިތިންވަނަ
ރުފިޔާ ކަމަށްވާއިރު  1.015ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

 އެވެ.ހާސް ރުފިޔާ ބޮޑުކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެ 36ޖުމުލަ  ،މަސައްކަތް ލިބުނު ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އަގު

މަސައްކަތް ކާ މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު އެންމެ ިގނަ ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތް ފިަޔވައި އެހެން ފަރާތަ
އެވެ. ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތަކެތި އަވަަހްށ ހޯދުމުގެ ޭބނުމުގައި ކަމަށް މި މަސައްކަތުގެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭްޓކުރި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ވެ

 ވާއިރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ،ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް ހޯދާތަކެތި
ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  ،މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ޑެލިވަރީ  10% ،ޕޮއިންޓް އަގަށް 60ނޑަށް )%މި މަސައްކަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަ

ބޭނުންވެެގން އިޢުލާްނ ބަލާއިރު މި ތަކެއްޗަކީ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން ހޯދަން ( ޕޮއިންޓް ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑްއަށް 30%
އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހޯދާ ަތކެތި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބިޑްތައް ކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ނުެބލެވެެއވެ. އެހެންކަމުން 

ބީލަމުގެ ވާދަވެރި ކުރިއިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަކީ އިވެލުއޭޓް
  ން ފާހަގަކުރަމެވެ.އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަ

ކަތް ހަވާލުކުރާނެ ށް މަސައްޒަންކޮވަމުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ަފރާތްތައް ހޯދުމަށްކުރާ އިޢުލާންތަާކ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް 
ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ފިޔަވައި ތަކަށް ން ފަރާތް އެހެފަރާތެއް ކަ

 އޮންަނ ނާ ދެމެދުޕަރޭޝަމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުން މުަދލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކާއި ފެަނކަ ކޯ
 ކުރެވެއެވެ.ން ފާހަގަކަނެދާ އިތުބާރު ގެއްލި މަސައްކަތްތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާމެދު ހަމަހަމަަކމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެވިގެން ނު

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ސޫލުތަކުގެ މަތިން ފައިވާ އުނޑައަޅާވަޒަންކުރުމަށް ކަމުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހަާޅ ބީލަންތައް 
ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަްތ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަ

ވުރެ ލަހުން ބައެއް ތަކެތި ށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަ ވުމާއި ޖަނަރޭޓަރުތައް ސަޕްލައިކުރިއިރު ބައެއް ބައިތައް ހަލާކުވެފައި  1.8
 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުހޯދައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފުރިހަމަ އަގު ދީފައިވުން އި ވީނަމަވެސް ޕްލައިކޮށްދީފަ ސަ 

ން ށްގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުފޮނުވުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮ ނައިފަރު އިންޖީނުގެއަށާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖީނުގެއަށްޅ.
 އާއެވެ.މިލިއަން ރުފި 5.4ރު ހޯދާފައިވެއެވެ. މި ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އަގަކީ ދެ ޖަނަރޭޓަ 640KWވަނަ އަހަރު  2013

 ،ލިބުނުއިރު ނަރޭޓަރުއަށް ޖަެއ އިންީޖނުގެ ،ނައިފަރު އިްނޖީނުގެއަށް ފޮނުާވފައިވާ ޖަނަރޭަޓރުގެ ބައެއް ބައިތައްމީގެ ތެރެއިން ޅ.
އޭޓަރގެ ރުގެ ރޭޑިނަރޭޓަހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ނައިފަރު އިންޖީނުގެއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން ޖަ

 ރަބަރ ކަނެްކޓަރ ިއންޗިވަރު ލެނބިފައިވުމާއި ަރބަރ މައުންޓާއި 4ބި ރޭޑިއޭޓަރ މަތިްނ ނމަތީގައި އެއްޗަކުންޖެހި ފޭން ލެ 
ނުތައް ޖީންނަމަވެސް އި އަދި ބަެއއް އެހެން ގެއްލުންތައް ލިިބަފއިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިެވއެވެ. ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި

އުނި ނުކޮށް  ގެ ބަދަލު އްލުމުސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ަޖނަރޭޓަުރތަކުގެ އަގު ދިންއިރު ިލބިފައިާވ ގެ
 ވެ.ފައިސާ ދީފައިވާކަން  ފާހަގަކުރެވެއެ

ނައިފަރަށް ގެންދިޔަ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ބައެއް ބައިަތއް ހަމައަށް ލިބިފައިނުވާަކްނ މީގެ އިތުރުން ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ޅ.
. ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން ޖަަނރޭޓަރުތަކުގެ ޗާރޖިން އޯލްޓަނޭަޓރާއި ބައެއް އެހެން ބައިތައް ިލިބފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ތެރެއިން ބައެއް ބައިތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަްށ ލިބިފައިވަނީ ަޖނަރޭޓަރުތައް ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ  މި ތަކެތީގެ
ދުވަސް ަފހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިމ ަތކެތި ފަހުްނ އެ ކުންފުިނން ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް ތަެކިތ  198މުއްދަތަށްވުރެ  198މުއްދަތަށްވުރެ 
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ކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދިންއިރު ކުންފުންޏަށް ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައް
ނޑާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ފައިސާއެއް ކަ

މަތް ލިބިގަތުމާއި )މުދާ ނުވަތަ ޚިދު 3.15ވާއިދު" ގެ ގަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ރާއިރު ނޭދެވޭ އި ޗެކްކު ބަލަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުން( ގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނައިރު މުދަލާއި ޚިދުމަތްމަ

ޏަށް ގެއްުލން  ކުންފުންންގައިއަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް އެަކން ށްދާ ވިއްކާ ފަރާތަކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް މު
  ގޮތެއްގެ މަތިން ހަރުދަާނ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނުވާނެ

އިސާ ދޫކުރުމުން ރާތަށް ފަވާ ފަކުންފުންޏަށް ހޯދާ މުާދ ބަލައިަގންނައިރު ހަލާކުވެފައިވާ މުަދލުގެ ބަދަލު ުނހޯދައި މަސައްކަތާ ހަާވލު
އިތުރު  ފުނިންުހމާއި އެފަދަ ތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ކުންކުންފުނިން ހޯދާ ތަކެތީގެ ޭބނުންނުކުރެވި ބަހައްޓަން ޖެ

 ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ރޭގައި ތެއްދަތުގެ ވާ މު)ހ( އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮަތށް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްަބސްވުމުގައި
ސާ މަނާ ފައި ޖޫރިދުމަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަްށ ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ނަގަންޖެހޭމުދަލާއި ޚި

 މެވެ.ންނަވައުނިކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކޮންޓްރެްކޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަ

ތަ ޚިދުމަތް ދޭ ނުވަ ށްތަ ފަރާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް މުދާ ވިއްކާ)ށ( މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބަލައިގަްނނައިރު ނޭދެވޭ
ތަކެތީގެ ދި އަ ވަމެވެ.ދަންނަ ފަރާތަށް އެކަން އަންގައި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

   ދަްނނަވަމެވެ.ހާލަތު ބެލުަމށްފަހުގައި ނޫނީ މުަދލާ ހަވާލުނުވުމަށް

އަށްވުރެ އިތުރުވި  10ތަކުގެ އަގުގެ %ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު  1.9
 އަގު ނުހޯދައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން ތް ކުރެވިދާނެ ނަމަވެސް އެހެން ފަރާތްތަކުން މަސައްކަ 

ކިނބިދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް .މާވަށުގައި އައު އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށާއި އަދި ތ.ލ
ހަވާލުކުރި ދެ ކުންފުންޏާ ފަހުން އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ލ.މާވަށުގައި އަުއ 

ާހސް ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ވަނީ  670އް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏާ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި އިންޖީނުގެއެ
ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މީގެ އިތުރަށް އަގު އަށްވުރެ  %20 އަގުގެހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ފުރަަތމަ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ 

ކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު ށްފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ނުނިިމހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްތ.ކިނބިދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާްތކޮ
ހާސް ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރެވުުނ  375އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި  ޏާކުންފުން

 ސައްކަތެކެވެ.ބޮޑު މައަގު އަށްވުރެ  %30 ގުގެމަސައްކަތުގެ އަ

ތުރު ލުމަށް އި ބެކެއް މި މަސައްކަތްތައް އެ ކުންުފންނިތަކާ ހަވާލުޮކށްފައިވަނީ ަމސައްކަތްކޮށްދެވިދާނެ އެކަށީގެްނވާ އަގުތަ
 ކުރެވިފައިވާމަ ހަވާލު ފުރަތައަދި އިތުރަށް ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތްތަކުން އަގު ނުހޯ
 އަށްވުރެ ބޮޑުކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  %10މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

، )މަސައްކަތަށް އުނިއިތުރު ެގނައުން( ގައި 3.12.21ވާއިދު" ގެ ގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
 ގުޅިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިތުރު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މަސައްކަތްތަކަކީ ހަވާުލކުރެވުނު އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ސީދާ ގުޅުންހުރި 
މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގަިއ އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެިވދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގަިއ އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާ
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ވުރެ އިތުރުވެގެން  %10ނަމަވެސް އިތުރަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 
 ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. 

ގައި އްަތނެއްއެވަނީ  ދިޔަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިކުރިން މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުން ،އިތުރަށް ހަވާލުކުރި މަސައްކަްތތައް
މާއި އަދި އެހެން ށް ބެލެވުނެކަމައެއްފަރާތައްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކން މަސައްކަތްކުރަން ވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާ 

ވެސް ގެ އަގަށްއްކަތު ކަމަްށ ބެލެވި މަސަފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނަމަ މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްތައް ވެދާނެ
 ވެއެވެ.މާފައިބަދަލުތައް އަންާނނެކަމަށް ބެލެޭވީތ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިން

 %10ގެ  އަގުކްޓްންޓްރެއިސްވެދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިތުރަށް ަހވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ކޮ
ތްކޮށްދެވިދާެނ  މަސައްކައިވަނީއަށްވުރެ ބޮޑުވެފައިވާތީއާއި އިުތރަށް ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްަތއް އެ ކުންފުންިނތަކާ ހަވާލުޮކްށފަ

އް އެ ތްތަ މަސައްކަފައިވާއެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ބެލުމަްށ އިތުރު ފަރާތްތަކުން އަގު ނުހޯދައި ކަމަށްވާތީ އިތުރަށް ހަވާލުކޮށް
މަލުކުރަންޖެހޭ މުގައި ޢަ ހޯދުއަދި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ފުނިން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ގަވާއިދާއިކުންފުނިތަކާ ހަވާލުޮކށްފައިވަނީ ކުން

 ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 އަގުތަކެއް ހޯދައިގެންވެރި ވާދައަގު ބޮޑުވާ މަސައްކަތްތައް އަށްވުރެ  %10އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 
ށްވުރެ އިތުުރ އަ %10 ކޮްނޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުނުކުރުމަށް ަދންނަވަމެވެ. އަދި ކޮްނޓްރެކްޓް އަގުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާނޫނީ 

ދެވިދާނެ ކޮށް ކަތް މަސައްއެކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުަރންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާމަސައްކަތްތައް 
 ެވސް މަށްލު ނުކުރު ހަވާކޮންޓްރެކްޓަރާ އިތުރު ަމސައްކަތް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ެބލުމަްށ ފަހު ނޫީނ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

 ދަންނަވަމެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑެއް  ،އިސްކަންދީގެން ރ ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑަށް ކޮންޓްރެކްޓަ   1.10
 ނެތި ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ފައިސާ ދީފައިވުން.

ށް އަތް ކުރިސައްކަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަ ރަށެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭުނންވާ ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަ
ނޑައެޅި  ންފުނިންކުއި އެ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ާޢންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ބަަދލުގަ ،ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަ

މެއް ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅު ނގަޅުރަވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ބިޑް ހުށަހެުޅމުގެ ދަޢުވަތު ޮފނުވައިގެން ުހަށހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ެއންެމ 
ރު ހަތައިން ތެރެ ކުގެކުންފުނިތަބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވުުނ އެ ގޮތުން ރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށެވެ. ފަ

 މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ކުންފުންޏަކުން

މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ ތިންވަނަ ައށް  ،އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިަވނީ ހުށަހެޅުނު ބިްޑތަކުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތަށް
 މި އަގަކީ ިމލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. 9.07ޏާ މި މަސަްއކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުން ގޮތުން އެ. އެ  ކުންފުންޏަށެވެއަގު ހުށަހެޅި

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޔާ ބޮޑު އަގެއްކަން މިލިއަން ރުފި 2.3އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ މި މަސައްކަތަށް 
 އެ ކުންފުނިން ހުަށހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގު އެހެން ކުންފުނިތަުކން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވި ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ

ފައިވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ
 ންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަގުގެ ހުށަހަޅާފައިަވނީ އެޑްވާ އެ ކުންފުނިންހުށަހަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑަށް ވުރެ ބޮޑު ވާތީއެވެ. 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދުމަށެވެ. 130ހޯދުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ އެލްސީ ފެސިލިޓީއެއްގެ ތެރެއިން  15%
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ދިގު  އްކުމަށްއަގު ދެ ވަނީ އެ ކުންފުނިން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެފައިމި މަސައް
ނީ ކުރިން އްކާފައިވައިސާ ދަކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފަދޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑެއް 

ނޑައެޅި އުސޫލުގެ ތެރެ ގު ދިލުމުގައި ތެއް ބެމި މަސައްކަތް ހަވާލުުކރާނެ ފަރާ އެ ގޮތުން އިން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކަ
ނޑަ މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ފީރިއަޑެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ނަމަވެސް ވީއަޅާފައި ކަ

މަންޓްގެ ޕޭޑްވާންސް މައި އެލްސީ ހުޅުވަން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނިންއެކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު ވަނީ 
ންޓަކަށް ަބހާލައިގެްނ އަށްވާ ފައިސާ ދެ އިންސްޓޯލްމަ %90ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްްޓގެ  %10 ކޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތުގައި

( ދޭްނ ށަހެޅުމުންއް ހު ަފއިސާ ތަކެތި ގެނައުމަށްފަުހ ލިޔެކިޔުންތަތަކެތި ޝިްޕ ކުރުމުގެ ކުރިން އަދި ބާކީ ،)އެއްބައި ފައިސާ
 ކޮންްޓރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދީފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އެގޮތުގެ މަތިން ނިންމައި

ންފާ މަ ޙަޤީޤީ ކަމުގެއިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ަބލާއިރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އިސްކަންދިނުމަށް ބަލާފައިވާ ކަން
 2.3ގަށްވުރެ ަށހެޅި އަން ހުަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ޮގތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންުފނިންފުންފުންޏަށް ލިބިފަިއ ނުވާކު

އްގެ ކްރެޑިޓް  މުއްދަތެއި ދިގުމިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަ އަގެއްގައި ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތް އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ކުރަންޖެހުމާ
ކުންފުންޏަްށ  ލީ ފައިދާގެ މާޕީރިއަޑެއް ދޭ ފަރާތަކަށް ކޮންްޓރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު

  ލިބިގެން ގޮސްފައި ނުވާކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ންދޭނެ އި އިސްކަރުމުގައިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ދޭމުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް
ނޑައެޅުމަށް ހަމަަޖއްސާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަާކ ހަވާ މުަމށްފަހު، މަށް ނިންލުކުރުފަރާތްތައް ކަ

ރަސްެއޅޭ ބުމަށް ހުލި ތައް ންޏަށް ިލބެން އޮްނަނ މަންފާމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި އެހެްނ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށާއި ައދި ކުންފު
  ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝަރުުތތަަކށް ބަދަލު ނުގެނެއުަމށް ދަންނަަވމެވެ.

 ގޮތެއްގައި އިމަރޖެންސީކޮށް ގަންނަމުން ދިއުން  އްމު ޕާރޓްސް ޢާ އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއާރ   1.11

ން ތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮްތ އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގ އުސޫލުއިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންާވ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގަ
ވާކަން ިމިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި 1.34މަޖެންސީކޮށް ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގަތުމަށްޓަކައި ވަަނ އަހަރު އި 2014ބެލިއިރު 
މިލިއަން ރުފިޔާ  1.56ސް ގަތުމަށްަޓކައި މަޖެންސީކޮްށ ސްޕެއަރ ޕާޓްއި ވަނަ އަހަރު 2015ވެއެވެ. އަދި ފާހަގަކުރެ

 ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިމަރޖެންސީކޮށް ގަނެފައިވާ ގިނަ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އަގު
 . ކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުންނުހޯދައި އަދި ވާދަވެ

ދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ މު)އިމަރޖެންީސގައި  3.11ވާއިދު" ގެ ގަ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ
ނ ތްދުމަޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް( ގައި ކުންފުނިން ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ނަރުދަމާގެ ޚި ޑިއްޖެ މެދުކެ

ން އަދި ޢާއްމު  ހޯދައިގެން އަގުހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި މަދުވެގެން އެއްފަރާތުހާލަތެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ހޯދަންޖެ 
 ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން މުދަާލއި ޚިދުމަތް ހޯދި ދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން މުދަލާއި ތަކެތި ގަނެވިދާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި
ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން ގަންނަމުން ދިއުމަކީ މުދަލާއި އިވާގަ

ާވ ތަކެތި ގަތުމަްށ އެކަށީގެންާވ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންެޖޭހ ކަމެއް ކަމަށްވުމާއި އަދި މުދަާލއި ތަކެތި ގަތުާމ ހަވާލުވެފައި
ްނފުނީގެ މާީލ ުމޢާމަލާތްތަކުްނ ނާޖާއިޒް މަންާފ ނެގުމަށް މަގުފަހިވެެގންދާ ކަމެއްަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ެފނަކަ ްނފުނީގެ މާީލ ުމޢާމަލާތްތަކުްނ ނާޖާއިޒް މަންާފ ނެގުމަށް މަގުފަހިވެެގންދާ ކަމެއްަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ެފނަކަ ފަރާތްތަކުން ކު
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ނޑު ގޮތެއްަގއި އެއްބާވަތެއް ގެ އިންީޖނުތަކެްއ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ިހންގާ ިއންޖީނުގެ ތަކުގައި ބޭނުންކުާރ އިންޖީނުތަކަކީ މައިގަ
ގޮތެއްގައި ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން ގަންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ފަރުޖެއްސުމުގެ އްމުކަމަށްވާއިރު ޢާ

ޢާއްމުކޮށް ބޭުނންވާ ސްޕެއާރ ޕާރޓްސްގެ ސްޓޮކެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުންފުންޏަށް މާލީ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންާދނެކަމެއް  ،ގޮތުން
 ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 ދިންގޮތް އިސްލާހުކުރަން ލަފާ 

އް ޓޮކެތީގެ ސްއިމަޖެންސީކޮށް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ތަކެ ސް ޓްރޕާރ އީންީޖނުތަކުގެ ސްޕެއާ ޢާއްމުކޮށް ގަންނަންޖެހޭ
އްސުމަށް މު ހަމަޖެންތިޒާއެކު، ސްޓޮކް ހުސްުވމުގެ ކުރިން ދުރާލާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކޮށް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދޭނެ އިބެލެހެއްޓުމާ

 ދަންނަވެމެވެ.

 ބިޑް ހުށަހެޅިފަހުން ބިޑް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ދިނުން   1.12

 ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ އްކަތްމަސަ އަށް ޭބުނންވާ ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ކުޑަހުވަދޫ އިންޖީނުގެދ.
 ތަކުގެ ބިޑް ހެޅޭހުށަ ނުވައިގެންފޮ ދަޢުވަތު ހުށަހެޅުމުގެ ބިޑް ފަރާތްތަކަކަށް ވަކި ބަދަލުގައި ކުރުމުގެ އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް ހޯދުމަށް
ދުމަށް ށް އަގު ހޯ މަސައްކަތަމިމި ގޮުތން  .ގޮތަށެވެ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފަރާތަކާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމެއް ރަނގަޅު އެންމެ ތެރެއިން

ރާތަކުން ބިްޑ ފަ 6އް ފަރާތްތަކަށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވުމުން ގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައެ 2014އެޕްރީލް  17
 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

ގެ ބިޑަށް ންފުންޏެއްން ކުތެރެއި ކުންފުނިތަކުގެމި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން، ބިޑް ހުށަހެޅި 
ސައްކަްތ މަޏާ ވަނީ ންފުންޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންޮކްށ އެ ކުބި ،ބިޑް  ެއ ކުންފުިނން އަލުން ުހށަހެޅިބަދަލު ގެނެސްގެން

ވާ ކްރެޑިޓް  ބިޑްގައިށަހެޅިހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ގޮތުން ފަހުން ހުށަހެޅި ބިޑަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ހު
ންފުންޏާ  ކުއެ  އްކަތްމި މަސަ ޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޕީރިއަޑަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް ދޭގޮތަށް ހުށަހަ

 މިލިއަްނ ރުފިޔާއަށެވެ. 9.08ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ންމެ ފަރާތަކަްށ އެކަނި އެ ހަމަމި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ށަހެޅުމުގެ  އަގު ހުތްތަކަށްއަލުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުުމްނ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ަމސައްކަބިޑް ރިވައިސްކޮށް 

 މަޤްޞަދު ގެއްލި ވަކި ފަރާތެއްގެ މަންފާއަށް އިސްކަންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ސްކޮށް އަލުން ޑް ރިވައިށް ބިކަރެއިން ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް
ދާރީ ތްތައް ޖަވާބުމާވާ ފަރާޒިން ގައިބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިުނމަކީ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށްވާތީ މިކަމު

 ކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން އަށްވާ ފައިސާ  %80ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ އެޑްވާންސް   1.13
 ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކުރުން. 

ލަާމ ޅުވާލި ބީހުމަށް ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަަތށް ބޭުނންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ަސޕްލައި ކުރު
 ގައި ސާގެ ގޮތު ފައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސްގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު

ތުގައި މުޅި އަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮ 80ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %
ހާސް ޔޫއެސް  376އަށްވާ  %80މިލިއަން ރުފިޔާ( ގެ  7.24ލަރު )ހާސް ޔޫއެސް ޑޮ 470ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު ކަމަްށވާ 

 ޏަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޔާ( މަސައްކަތް ލިބުނު ކުންފުންމިލިއަން ރުފި 5.79ޑޮލަރު )

ސާ ދިނުން( ގައި، )އެޑްވާންސް ފައި 3.12.6ވާއިދު" ގެ ގަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ގައި ސާގެ ގޮތުސް ފައިމަސައްކަތުގެ އަގު ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތަްށ އެޑްވާން

 ކި ޚާއްޞަވެ. އަދި ވަްށފައިވެއެއަްށވުރެ ބޮޑު ނުވާ ޢަދަދަަކށް ފަިއސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ %15މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 
ޖެއިން ބޭރުގެ ވަނީ ރާއްވިފައިވައްތަރެއްގެ މުދަލަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަންޖެހޭ މުދަލަކަްށ ވާތީވެ އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެ

 ލަތަށް ބަަލއި ޙާ އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދޭކަމުގައި ވަނީނަމަ %15ފަރާތަކަށްވެފައި އެ ފަރާތަކުްނ 
 އެފަރާތަކުން އެދޭ މިންވަރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވާލުވާ ހަސައްކަތާ މަ ،އިގަގެ ދަށުން ވަކި ޙާލަްތަތކެއް  ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުމުދަލާއި ޚިދުމަތްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 
ތުގައި އިސާގެ ގޮންސް ފަތުގައި ހޯދަން އެދޭ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަވެސް އެޑްވާފަރާތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮ

ހުމާލުން ރާތުގެ އިވާލުވާ ފަމަސައްކަތާ ހަތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކުރުމުން އްގެ ފައިސާ ގިނަ ޢަދަދެ
ހޯދަން  ނބުރާއަގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ޙާލަތްތަކު

 އުނދަގޫވުމާއި ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބި ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ޮއތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

އް ސީލަތްތަރެވޭ ވައިތުބާރުކުޓީފަދަ އެލްސީ ފެސިލިރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
 މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމަށް ދަންނަވަެމވެ.

މިލިއަން  1.39ތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ނިންމާ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަ   1.14
 ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

ށަށް އް ރަށްރަޓަރުތަހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޖަނަރޭއެކި ރަށްރަށުގައި 
ށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހުފަރާތަކުން ްޕރޮޕޯސަލް  6ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭެނ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުާލނާ ގުޅިގެން 

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕޮއިންޓް އުސޫލުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ޕޮއިންޓް  ންމެ ގިނަން އެނެ ފަރާތް ކަ
، ޕޮއިންޓް 65 އަގަށް ށަހަޅާހުލިބޭ ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަާރަތކަށެވެ. މި ގޮތުްނ މި މަސައްކަްތ ކޮށްދޭން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުްނ 

ރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެްނ ޕްޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން  10އަށް ޕޮއިންޓް އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 25މުއްދަތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަްށ އަންގާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮްށފައިވަނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަައށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ިލބުުނ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތާއެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް 
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މިލިއަން  1.39ހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ދެވަނައަށް އެންމެ ިގނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާުތން ުހށަހަޅާފައިވާ އަގު ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަ
 ރުފިޔާ ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރިބާ  ތަޖްސައްކަތުގެން މަމި މަސައްކަތުގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަީނ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތު
އްކަތާގުޅޭ މަސަ  މި މަވެސްހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ަފރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށެވެ. ނަ
ޕްރޮޕޯސަލް މަ ށަނާޅާނަކެއް ހުގޮތުން ކުރި އިޢުލާނާއި އަދި ަމސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކި ލިޔުންތަ

  އެވެ.ހެޅި ފަރާތް ބިޑް އިވެލުއޭަޝނުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ހުށަ

ޢުލޫމާތާ ޚިލާފަށް ގެންދޭ މަގުޅި މަސައްކަތާ އިމުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނާ
ނޑައެޅުމަކީ ވާދަވެރި މަސައްކަތް ދޭނެ ފަރާތްތައް  ކީ މަލުކުރުމަތަށް ޢަކަމެއްކަމަށާއި އަދި މި ގޮބީލަމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުކަ
 ވެއެވެ. ގަކުރެފާހަ  ބެުލމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަން ަމްށ ނިންމާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދާދިނު

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ނޑަކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމަށް)ހ( މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރު ކާ ވާ އުސޫލުތައަޅާފައި ކަ
ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެއްގޮތަށް   ބީލަްނތައް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަ

ނެ ފަރާްތތައް ތް ކޮށްދޭސައްކަކޮލިފައި ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް މަ)ށ( މުދަލާއި ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތައް ިޑސް
 ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ނުވަަތ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާގައި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ހަވާލުކުރުމާއި އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ބެލުމަށް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ އަގު ނުހޯދައި މަސައްކަތް   1.15
  ދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގު ދެމިގެން ގޮސްފައިވުން އް މު 

 ކުރުމުގެ ތައްޔާރު މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަްށޓަކައި އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ވަރޭޖް ސިސްޓަމްގެސްސ.ހިތަދޫ ސެންޓްރަލް އޭރިޔާގެ 
ންވާ ރަނގަޅު އެކަށީގެ ތާގުޅޭއެ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ފެންވަރު އަދި މުއްދަ ،މަސައްކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ

. މި މަސައްކަތް ރެވެއެވެހަގަކުފާކަްނ ހޯދައިގެންނޫންއިތުރު އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް  ،ހުށަހެޅުންތަކެއް ހޯދުމަށް
 ހާސް  83ސައްކަތުގެ އަގަކީ ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ިނންމުމަށެވެ. މި މަ 21 ހަވާލުޮކށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ އެ ކުންފުންޏާ

 ވެ.ޔާއެރުފި

ފިޔާއާއި ރުހާސް  25  އަގުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ުކ ދި އެއިރަން އަވާނީ މަދުވެގެން ިތން ފަރާުތްނ އަގު ހޯދައިގެހާސް ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަގުގެ މަސައްކަތް ކުރުވަން 225

 ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ނުހޯދައި މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ 
ޮކށްެގން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ މަސައްކަތް ފެށުމުގައި އިޢުލާން ،ވަނީހަވާލުކޮށްފައި

ވަނަ  17ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ށް ބެލެވޭތީކަމަށްލަސްވެގެންދާނެކަމަށާއި ޚަރަދުވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަ
ންމާފައިވެއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ކުންފުންޏަކީ ކުރިންވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް ބައްދަލުވުމުގައި ނި

ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމަށާއި އެ ުކންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮްށފިނަމަ އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ިލބި އަދި މަސައްކަތް އަވަސް 
ދުވަސްތެރޭގައި  21ށް ބެލެވޭތީ ކަމުގައި މި ނިންމުމުގައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންދާނެ ކަމަ

 2014މާރޗް  24މި މަސައްކަތް އެ ގޮތުން ދުވަހުންކަްނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  157ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ 
އެވެ. އިކަން ފާހަގަކުރެވެގަ 2014އޮގަސްޓް  28ކަތް ނިމިފައިވަނީ ގައި އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮްށފައިވީ ނަމަވެސް މަސައް ގައި އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮްށފައިވީ ނަމަވެސް މަސައް
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އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ އަގު އެހެން ފަރާތްތަކުން ނުހޯދައި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާކުރި މަޤްޞަދުގެ 
 ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ހިފިފަިއނުވާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަށް ގައި ކުރިގޮތެއް ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ،ރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްމަސައްކަތް ހަވާލުކު
ކަތްކުރުވުމަށް އި މަސައްތެއްގަނުގެންދާނަމަ ހަމަހަމަ ފުރުަޞުތ ޤާބިލް ފަރާތްތަަކށް ނުދެވުމާއި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހުިރ ގޮ

 ން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ާދނެކަ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ޚިދުމަތް  މުދަލާއި ންޏަށްއިމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން ފިޔަވައި އާއްމު ހާލަތްތަކުގައި ކުންފު
ދާސީ ހިސާުބ ތުން އަންނަ ފަރާގި އެއްފަރާތަށްވުރެ ހޯދާއިރު، ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ހޯދައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 ( ދެވަނަ ބައި 2) 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް 

ފައިވާ  ގެންގޮސްކުރިއަށް ފައިސާ ގަތުމުގެ މުޢާމަާލތްތައް ފެަނކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ބޭރުާވނީ މި ބައިގައި ބަލާލާފައި
އި އެ ސޫލުތަކާއުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. މި ޮގތުން ޭބރު ފައިސާ ގަންނަ ބޭނުންތަކާިއ ބޭރު ފައިސާ ގަތުަމށް ފައިާސ ދޫކުރަމު

 ވިފައިވާނެއެވެ.އި ބަލާލެބައިގަޕަރޭޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް މިފައިސާއަށްވާ ބޭރުފައިސާ ހޯދުމުގައި ފެނަކަ ކޯ

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ގަތުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން   2.1

ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންނާިއ ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ބައެއް  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 
( ގަނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިްނ ައށް މިލިއަން ރުފިޔާ 129.77މިލިއަން ޑޮލަުރ ) 8.09ދައުލަތުގެ ބައެއް ކުންުފނިތަކުްނ ޖުމުލަ 

މިލިއަްނ  96.53މިލިއަން ޑޮލަރު ) 5.95ވަނަ އަހަރު  2014
ލިއަން ޑޮލަރު މި 0.41ވަނަ އަހަރު  2015( އަދި އަށްރުފިޔާ

( ގަނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ބައެއް އަށްމިލިއަން ރުފިޔާ 6.74)
ފަރުދުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ަބއެއް ކުންފުނިތަކުްނނެވެ. ޑޮލަރު 
ގަނެފައިވާ ބޭުނންތަކަްށ ބަލާއިުރ ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިްނ 

ެގ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްެގން ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކު
އަގަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބޭުނމުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަިދ 
ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ 

މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ކުްނފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ 
 ހިންގުމުގައި ފާހަަގކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.މުޢާމަލާތްތައް 

 )ހ( ޢާއްމުކުރެވިފައިވާ ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވުން 

ރު ވާ ގޮތަށް ބަލާއި ތްތައް ހިންގާފައިވަނަ އަހަރު ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާ 2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 
ރު މިޝަނުގެ ގޮތުގައި ޑޮލަރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދިނުމުގެ އިތުރުން ކަ 15.42ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް، 

 15.42ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން 
އިރު އެ ފަރާތްތަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ 95.56މިލިއަން ޑޮލަރު ގަތުމަށް  5.87ގެ ރޭޓުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  5.08ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި 

ރަުމން އިސާ ދޫކުފަގައި  ގަތުަމށް ދޫުކރާ ފައިސާގެ އިތުރުން ކަމިަޝނުގެ ގޮތުޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ޢާްއމު ރޭޓުން ޑޮލަރު
ށް އެކުލަވާލާފައިނުވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ 2016ދިޔަ ނަމަވެސް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް 

ށާއި ޑޮލަރު އް ބެލުމަރާތްތަގައި ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފައެ ގޮތުން ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމު
ނޑައެޅުމުގައި   2016ލެއް ރާނެ އުސޫމަލުކުޢަވިއްކުމަށް ޝައުޤްވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ފަރާތް ކަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނަމަ މާލީ ޑޮ
ގޮތުން ޤާިބލް ނޫން ފަާރތްތަާކއެކު ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާްތ ކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް މާލީ ގެއްލުްނތަކާ 

5.08

90.48
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ހުމުގެ ފުރުަޞތު ބޮޑުވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަާލތް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިާވ ކުރިމަތިލާންޖެ
 މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަޙަތު ހުރި ފަރާތްތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަފާވާ ޮގތަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް

 ފައިދާ ހޯުދމަށް މަގުފަހިވާނެކަންވެސް ފާހަަގކުރެވެއެވެ. ބައްޓަންކޮށް ނާޖާއިޒު

 )ށ( ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަމުން ގޮސްފައިވުން 

އް މިއްލަ ބައެ އަވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރުދުންނާއި  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 
ތަކީ އިން އެއްވެސް ފަރާއެގަނެފައިވާއިރު  އަށްވާ ޑޮލަރުމިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ 95.56ކުންފުނިތަކުން އެކި ފަހަރު މަިތން 

 ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބައެއް ނޫންަކން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. 

ންބަރުަގއި ދުގެ ތިންވަނަ ނައިވާގަގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަނިޓަރީ  1987މާރޗް  1މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން 
މާއި ބޭރު ނެ ވިއްކުގައިސާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީން ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ބޭރު ފަ

 ށެވެ.ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަމަށް ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާކަ

ސާ ގަނެ  ބޭރުފައިތަކަކީއެހެންކަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުން ދިޔަ ފަރާތް
މަކީ ޒިންމާދާރު ން ދިއުމުގަންނަ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ކަށަވަުރ ނުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން ޑޮލަރު

 ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަްނޓުން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަާލތްތަކެްއ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކުރާނެ ހަރުަދާނ ލުއި ޢަމަތުމުގަ)ހ( ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ުމޢާމަލާތްަތއް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޑޮލަރު ގަ 
 .ވަމެވެއުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަ 

 ތަކުން ވާ ފަރާތްކޮށްފައިޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން )ށ( ކުންފުންޏަށް ޭބނުންވާ ޑޮލަރު، 
 ނުަގތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ން ފަރާތްތަކުންފިޔަވައި އެހެ

 

 

 

 

 

 

 

 ކުންފުންޏަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ 1,158,105ގެ ރޭޓުން  15.42ވަނަ އަހަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  2016ނޯޓް: 
އެ  މާ ގުޅިގެންބިފައިނުވުއަދި ޑޮލަރުވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. މި ފައިސާ ލި މިލިއަން ރުފިޔާ 17,857,979 ދީފައިވާ 

 .ނެއެވެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާތީ މި އޮޑިޓްގައި އެ މައްސަލަ ހިމަނާފައި ނުވާ
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 ( ތިންވަނަ ބައި 3)

 ޕްރޮސީޖަރތައް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީތަކާއި 

ފައިވާނީ ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާިއދާއި އެ ކުންފުނީގެ ިއންޓަރނަްލ ލާ މިބައިގައި ބަލާ
 ކޮންޓްރޯލްސްގައި ހުރި އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ދު އި ވާ ގަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ގޮތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ  ކާ ނުލައި ބީލަމަ  ދަވެރި ވާ  .3.1
 ން އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ބެލެވު 

ދެއް "މުދަލާއި އިވާގަވޭ އެކުލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖްރާތުތަކާއި ހަމަތައް
ގައި މުދަލާިއ މި ގަވާއިދު ގައި އެކުލަވާލާފައިެވއެވެ. 2014ެޖނުއަރީ  29ނަމުގައި ގެ ދު" އިވާގަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

ނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުުމގައި ތަކަްށ  ފަރާތްކާތްތެރިވާ ޙަރަޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާޭނ އުސޫލުތައް ކަ
 ން ހުރިކަ ތައްއުސޫލު ގޮތަކަްށ ބައެއް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ތެެރއިން ނާޖާއިޒް މަންފާ ނެގުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިވާފަދަ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން ފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ޖެންސީ ޙާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން ހަމައެކަނި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އިމަ  )ހ(
 އެކުލަވާލާފައިވުން  ގަވާއިދު މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދޭގޮތަށް 

ނަކަ ފެކަމަށް ލުންލަމުގެ އުސޫއިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހެނީ ބީ 
ޚިދުމަތް ހޯދުން( ގައި  )ބީލަމުެގ އުސޫލުން މުދަލާއި 3.12މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިުދގެ ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 3ން ވެގެ މަދުނުލައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ބީަލމުގެ އުސޫލުން ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ޢާއްމު އިޢުލާންކުރުމަކާ
ްނ ފައިވާކަންކޮށްފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުެރ މަދު ޢަދަދެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 އެ މުދަލެއް ނުވަތަ  ހާސް ރުފިޔާއިން މަތި ކަމުގައި ވަނީނަމަ 225މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކުންފުންޏަށް ހޯދާ ، މި ގޮތުން
ަކއި ދުމަށްޓަހޯމަތް ޚިދުމަތެއް ހޯދަންޖެހެނީ ބީލަުމގެ އުސޫލުންކަމަށާއި ނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދާ މުާދ ނުވަތަ ޚިދު

ފަރާތުން ނުވަަތ  3ކުގައި ލަތްތައެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނަގާފާެނކަމަށް ބެލެވި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާ
ދުގައި އިވާގަމަްށ މިދާނެ ކަ އަގު ނުލިބިއްޖެ ަނމަ އެއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްގެ ޯކޓޭޝަން ހޯދައިެގން ކުރިއަށް ެގންދެވިފަރާތުން 3

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ.

ހޯދައިގެން  ކޯޓޭޝަން ތްވެސްގައި، އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަމި ގަވާއިދު
ގުފަހިވާކަން ދުމަށް މަތް ހޯކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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)ށ( ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް 
 ދު އެކުލަވާލާފައިވުން އި ވާ ގަ 

ންޏަށް ބޭނުންާވ އި ކުންފުގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރުގަ 3.5ދުގެ އިވާގަފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ތެއް ލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާ ކަމުގައި ފެނި ރާއްޖެއިން އެ މުދަ 225މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު 

 ން ބޭރުންރާއްޖެއި މަވެސްހޯދާނަމަ ހޯދަންވާނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންޮކށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. ނަ
 . ދު އެކުލަވާލާފައެވެއިވާގަމުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މި އުސޫލުން ޢަމަލު ކުރަންނުޖެހޭ ގޮަތށް ވަނީ 

އެކި ބޭނުްނތަކަށް ޭބނުންާވ  ގައި ވަނީ ކުންުފނީގެ 3.6ގެ ގަވާއިދުމި ގޮތުން ކުންުފނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ށް އަގު ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރާތަކަ 5މުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ޭބރުން ހޯދާއިރު މަދުވެގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ހޯދު

ދަލާއި ބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މުފަރާތަކުން އަގު ނުލިބި އެއްމެ ފަރާތަކުން އަގު ލި 5ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. އަދި 
ލާއި ޚިދުމަްތ ރުން މުދައިން ބޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ރާއްޖެވާއިދުގަޚިދުމަތް އެފަރާތަކުން ހޯދިދާނެ ކަމަށް މި 

ގުތަކު ވަ އެކު އެގެ ހުއްދައާމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެްއވެސް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 10ހޯދުމުގައި 
މިލިއަން  10ދި އެވެ. އަކުރެވެށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް ކުރިއަ

ންދެވިދާނެ ރިއަށް ގެކުއެކު ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ މުޢާމަލާެތއް ނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއް ކުންުފނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައާ
ވެސް ޢާއްމުކޮށް ޑުވި ނަމައްމެ ބޮ ބޭރުން ޯހދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކިތަ ގައި ރާއްޖެއިންަގވާއިދުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 

ން ގު ހޯދައަވައިގެން ފޮނު ދަޢުވަތު އިޢުލާންކޮށްގެން އަގު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި މަދު ޢަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ
 ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެެވ.

ންފާ ހުރި މަ އެންމެ ންޏަށްގު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ނުހޯދާނަމަ ކުންފުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަ
ްނފާ ިލޭބ މަތްތަކަށް  ފަރާހުށަހެޅުންތައް ުނލިބުމުގެ ފުުރޞަތު އޮތުމާއި ާޤބިލް ފަރާްތތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަުތ ނުދީ ުގޅުންހުރި

 .ރެވެއެވެަހގަކުެގ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެކަން ފާ ގޮތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމު

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ޖެޭހ ގޮތަްށ ން ހޯދަންއުސޫލު އިމަރޖެންސީ ހާލަތް ފިޔަވައި ެއހެން ހާލަްތތަކުގައި ހޯަދންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވާދަވެރި ބީލަުމގެ
 މުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެންމެ  .3.2
 ގިނަވެގެން ދެވޭނެ ފައިސާގެ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުން 

ދިނުން( ގައި  )އެޑްވާންސް ފައިސާ 3.12.6ގެ ގަވާއިދުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
 %15ގައި އިސާގެ ގޮތުފަލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް  5މަސައްކަތުގެ އަގު 

ށް ރާއްޖެއިން ދާ ހޯދުމަމުރުން އިސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭނުވާ ޢަދަދަށް ފައަށްވުރެ ބޮޑު
 %15ގެ މުލަ އަގުޖުޓްގެ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ަހވާލުކުރާއިރު އެ ފަރާތަކުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކް

ފައިސާ  ޑްވާންސްރަށް އެހޯދުމަށް އެދޭ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ ފަރާތަކުން އެދޭ މިންވަ އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. ގަވާއިދުދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް މި 

ނޑައަޅާފައި  އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަާރތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ެއންެމ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަ
ނެތުމުން މާލީ ޤާބިލްކަން ނެތް ފަރާތްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިވުމާއި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް  ނެތުމުން މާލީ ޤާބިލްކަން ނެތް ފަރާތްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިވުމާއި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް 
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ގެއްލިގެްނ  ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލާ ޙާލަްތތަކުގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުިލބި ފައިސާ
 ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

 އެންމެ  ގޮތުގައިއިސާގެފަބަދަލުގައި އެޑްާވންސް  ށް އެޑްވާންސް ަފއިސާ ދިނުމުގެމަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޭބނުންވާ ވަރަކަ
 ގަވާއިދު ލުކުރާގިނައިން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަ

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ ބޭނުންކުރުމާއި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގުތައް ބެލުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު ކުރިން  .3.3
 އެންމެ ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަނެފައިވުން 

ން ން ކޯޓޭޝައިރު ތިއެކި ރަށްރަށުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ އިންޖީނުެގތަަކށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ގަތުމަށް އަގު ބަލާ
ދި  ހަމައެކަނި ކަމާއި އަންކުރާކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ ބޭނުހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް 

ދުވަސް  ރު ައހަރު ފަހައެންމެ ފަރާތަކުން އަުގ ހޯދައިެގން ޑީސަލް ގަންނަމުްނ ގެންދާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ޮގތުްނ ބައެއް
މުގަިއ  ހަމަކުރުޓޭަޝންކޯރިން ލިބިފަިއވާ ކޯޓޭޝަންތައްވެސް ޑީސަލް ަގތުމަށް ކުރިން ލިބިފައިވާ ޯކޓޭޝަނާއި ިދހަމަސް ދުވަސް ކު

ކުގެ ޢަދަުދ ޓޭޝަންތަގެން ކޯބޭނުންކޮްށފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ހިމަނައި
ންވެސް ނުވާކަ ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާފައި ކުންުފނިތަުކން އަގުތަކަށްހަމަކުރާއިރު އެ ކޯޓޭޝަންތަުކގައިވާ 

ދައިގެން ހޯން އަގު އްފަރާތުހަމައެކަނި އެ ގަންނައިރުފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންާވ ޑީސަލް 
ތުރު އެހެން ކޮށްދޭ އިޕްލައިކަށް ޑީސަލް ސަޑީސަލް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުތަ

 ފަރާތްތަކެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތަކުގެ ކޮޕީ ކޯޓޭޝަން ފައިވާޑީސަލް ގަތުމަށް ތިން ކޯޓޭޝަން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާ
ނެވިދާނެ ކަމަށް ޑީސަލް ގަ އިގެންރާތުން އަގު ހޯދަގައި ތިން ފަ  ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުމަތްބޭނުންކޮްށފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދު

އެއް ބަވެ. އަދި ލެވެއެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެއްފަރާތަށްުވރެ ގިނަ ފަރާތުން އަގު ބަލާފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެ
އިކޮށްދޭ އަގު ލް ސަޕްލަން ޑީސަތުރު ފަރާތްތައް ނެތްަކން ކަށަވަރުނުކޮށް އެންެމ ފަރާތަކު ސަރަޙައްދުތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އި

ގައި އެއް  ދުރާ ގަވާއިމަލުކުޢަޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ހޯދުމަށްފަހު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެފައިވަނީ މުދަލާއި 
ތުގައި ޖާއިޒް ގޮނާނުން ބޭލުއިތަކުގެ  ފައި އޮތުމުން އެފަދަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެންވެސް ޑީސަލް ގަނެވިދާނެ

 ހިފުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ެބލެވޭކަންެވސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ކައި ޑީސަލް ތުމަށްޓަގަގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ޭބނުންވާ ޑީސަލް ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތެއް
ން ައގު ނަ ފަރާތުވުރެ ގިފަރާތްތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށާއި އަދި އެއްފަރާތަށް ހުރިހާވިއްކާ 

 ސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ހޯދައިގެން ޑީ
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 މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބުނުކަން އެނގެން ނެތި ފައިސާ ދެއްކުން   .3.4

 ގޮތް އިސާ ދައްކާފައިވާވަަނ އަހަުރ ހޯދާފައިވާ މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފަ 2014 ަވނަ އަހަރާއި 2013ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 
އް  ޚިދުމަތެ ނުވަތަ ލިންގގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު މުދަލާއި ޚިދުމަަތށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން، އެ މުދަލެއްއޮޑިޓް ސާމްޕް

ތަ އެފަދަ ކޮށް ނުވަނުހަމަ ލިބުނުކަން ޔަގީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ގުޑުސް ރިސީވް ނޯޓް )ތަކެތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުްނ( ފުރި
ވަނަ އަހަރު މުދަލާއި  2014ވަނަ އަހަރާއި  2013ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން  ލިޔުމެއް ނެތި ތަކެއްޗަށް ފައިސާ 

ދި ެއ އަކަމުގެ ލިޔުން ނެތި މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތަނަށް ިލބުނު 32ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ 
 .މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 4.6ތަކެތި ބަލައިގަތް ފަރާތެއް އެނެގން ނެތި 

 ލިބިގަތުމާއި މަސައްކަތްކުރި )މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް 3.15ގެ ގަވާއިދުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 
ށް ކަމާގުޅޭ ފާހަގަކޮ  އެކަން ިލބުމާއެކު ރަނގަޅު ނަމަފަރާތަށް ފައިސާ ދިުނން( ެގ ހަަތރު ވަނަ ނަްނބަރުގައި މުދާ ނުަވތަ ޚިދުމަތް 

ސް އޯޑަރ ވަތަ ސާވިޓް ނުމުވައްޒަފުން ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކާ "ގްޑްސް ރިސީވް ނޯ
 .އިވެއެވެކޮށްފަކަމަށް ބަޔާންއެކްސެޕްޓް ނޯޓް" ތައްޔާރުކޮށް ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވަންވާނެ 

ޕްޓް ޑަރ އެކްސެސް އޯކުންފުންޏަށް ހޯދާ މުަދލާއި ޚިދުމަތް ތަނަްށ ލިުބނުކަން އެނގޭ ގޮތަށް ގްޑްސް ރިސީވް ނޯޓް ުނވަތަ ސާވި
ވަރުގެ މުދަާލއި ންދުނު ފެއެމަށް ނޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ނުބަލަހަްއޓާ ނަމަ ފައިސާ އަދާކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަކީ ހޯދު

 ޚިދުމަތްކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވާ ގޮތުގެ ވުމުގައިއްބަސްއެކުންފުންޏަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން، ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޯމު ނުވަތަ 
ޓް ނޯޓް ކްސެޕްނުކަން ެއނގޭ ގޮތަްށ ްގޑްސް ރިސީވް ނޯޓް ނުވަތަ ސާވިސް އޯޑަރ އެމަތިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ަތނަްށ ލިބު

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ފައިސާއާގުޅޭ ބައެއް ލިޔެކިއުންތައް ނުފެނުން   .3.5

 ފެނަކަ އުންތަކެއް ލިޔެކިފައިާސއާ ގުޅިގެން ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ުމހިއްމުދީފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް 
އިވާ  ދައްކާފަފައިސާ ކޯޕަރޭޝަނުން އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ާފހަަގކުރެވެއެވެ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް

 15އިނުވާކަމާއި އަދި މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފެނިފަ 24ގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު ގމުޢާމަލާތްތައް އޮޑިޓް ސާމްޕްލިން
ޕާރޗޭސް އޯޑަރ/ސާރވިސް  މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ 7މަލާތަކާ ގުޅޭ އިންވޮއިސް ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މުޢާ

ްނ ން ފެނިފައިނުވާކަމުޢާމަލާތަކާގުޅޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދުުނކަމުގެ ލިޔު 9އޯޑަރ ފޯމް ފެނިފައިނުވާކަމާއި އަދި 
 ސާބެވެ. އިސާގެ ހިމެޭނ ފައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ލިޔެކިއުންތައް ފެިނފައިނުވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގަ

 : ލިޔެކިއުންތައް ފެނިފައިނުވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ހިސާބު 2ތާވަލު 

 # ތަފްޞީލް  އަދަދު  ޓްރާންސެކްޝަންގެ  އަދަދު 
 1 ލިބިފައިނުވާ ވައުޗަރ  ޕޭމަންޓް 23 12,648,180.63

 2 ނެތި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އިންވޮއިސް 14 34,122,622.15
 3 ނެތި ފައިސާ ދައްކާފައި  ޕަރޗޭސް އޯޑަރ/ސަރވިސްއޯޑަރ 7 189,057.25
ރިކުއިސިޝަން 4 ނެތި ފައިސާ ދައްކާފައި ރިކުއިސިޝަން 8 254,220.49

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


ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ބިލްޑިންގ ޣާޒީ ،އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ
ގެ 29ސަފުޙާ   28

ސް، މި ލިޔެކިއުންތަކާގުޅޭ ގޮތުްނ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ޕޭމަްނޓް ވައުޗަރ، އިންވޮއި
ލުން ގައި ފައިންތަކުޕާރޗޭސްއޯޑަރ/ސާރވިސް އޯޑަރ ނެތި ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި މަދުވާ ލިޔެކިއުންތައް އެކި ބޭނު

ލާތްތަކާގުޅޭ ވާ މުޢާމަކާފައިމުަދލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދައްމަށް ވެދާނެކަމަށެވެ. ނެގުމަށްފަހު ފައިލްކުރެވިފައި ުނވަނީކަ
ވަނީ ކޮށްފައި ޚަރަދުފައިސާ ފެންނަން ނެުތމުންއިންވޮއިސް، ޕާޗޭސް އޯޑަރ/ސާވިސް އޯޑަރ އަދި ރިކްއިސިޝަން ، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ

ޏަށް ލިބިފައިވާ  ކުންފުންއިވަނީފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަުކން ހުއްދަ ިލބިެގންކަމާއި އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފަ
 .ވެވެއެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ޔެކިއުންތައް ލި މަދުވާ ސަވައިފައިސާއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާެއކު ބެލެހެއްޭޓނެ ގޮތްތަްއ ހަމަަޖއް
 ވަމެވެ.ށް ދަންނަރުވުމަކުހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ލިޔެކިއުންތައް ގެއްލުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ 

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ސަބަބު ބަޔާންނުކުރުމާއި .3.6
 އެންމެ މުވައްޒަފަކު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ވާލުކުރާނެ އްކަތް ހަށް މަސަކަށް ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކޮފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޓެންޑަރކޮށްގެން ނިންމާ މަސައްކަތްތަ
ނޑައެޅުމަށް ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ  ރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ( ެގ )ޓެންޑަ 3.13ގެ ގަވާއިދުފަރާތެއް ކަ

 ށް ހުށަހަޅާ . މި ކޮމިޓީއައިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އޮވެއެވެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓެންޑަރ 7ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
ނޑު ގޮތެއްގައި ބިޑްތަކުގެ ެޓކްނި ން އެންމެ ވެލުއޭޝައިކަލް ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މައިގަ

އް ތަފްޞީލްކޮްށ ސަބަބުތަ ފައިވާވާ ބިޑްތައް ފެއިްލވެޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލް ،މުވައްޒަފަކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި
 ބަޔާންކޮށްފައި ނުހުްނނަކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ.

ކަލް ދި ޓެކްނިއަކާއި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ބިޑްތަ
ނޑައެޅު ވެލުއޭޝަްނ ނިކަލް އި ޓެކްމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ މުވައްޒަފަކު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައިއިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ބިޑްަތއް ކަ

އޭަޝންގެ ލް އިވެލުކްނިކަކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޓީއެްއ އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީން ެއ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމުން ޓެ
 ސަބަބުތައް ލްވެފައިވާ ފެއިކްނިަކލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ިބޑްތައްޞައްޙަކަމާއި އިތުބާރު ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ޓެ

ޑްަތއް ބިއިވާ ތަފްޞީލްކޮށް ެއނގޭ ގޮތަްށ ލިޔެކިއުން ބަލަހަްއޓަމުންނުާދ ނަމަ ޓެކްނިކަްލ އިވެލުޭއޝަނުން ފެއިލްެވފަ
 ާފހަގަކުރެވެއެވެ. ފެއިލްވެފައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމަނުވާތީކަން އެނގެން ނޯންނާނެކަން

އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް 

ވާ ސަބަބު އް ފާސްނުބިޑްތަ )ހ( ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާްސނުވާ
 ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަްށ ދަންނަވަމެވެ.ންބަޔާ

ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ޓެކްިނކަލް އިވަލުއޭޝަން ހެދުމަށް ެއންމެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ބިޑް އިވެލުއޭަޝން ކޮމިީޓއަށް )ށ( 
މް ބަދަލުގައި އެއް މުވައްޒަފަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ކޮމިީޓއަކުން ޓެކްނިކަލް އިވަލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާ

 ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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