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 އަހަރުގެ  ވަނަ 2017 ފެށިގެން  އަހަރުން ވަނަ 2015 ތަކެތި މުދަލ އި ރުފިޔ ގެ މިލިއަން 86.1 ބޭރުން އުސޫލުން ބީލަމުގެ  ވ ދަވެރި  .1.1
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 އިން  އެމްޕީއެލް ގަތުމަށް ރުފިޔ އަށް މިލިއަން 14.9 ރައިޓްސް ލީސް ބިމުގެ ދެ އޮތް ދޫކޮށްފައި ތިލަފުށިން  ކުންފުންޏަކަށް ދެ އަމިއްލަ .1.2
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 16 ........................................................... ގަނެފައިވުން  ކޮންޑިޝަން  އެއަރ 18 އަގުގައި ބޮޑު  އަގުތަކަށްވުރެ އެކަށީގެންވ   .1.4
 16 .................. ނުވުން ހޯދ ފައި އަނބުރ   ރުފިޔ  169,728 ތެރެއިން ފައިސ ގެ ދެއްކި އެޑްވ ންސަށް ގަތުމަށް ބޮލްކްތައް ޕޭވިންގ .1.5
 ޤ ބިލް  ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް އެ ދީފައިވ އިރު  ފަރުދަކަށް އަމިއްލަ އެޑްވ ންސްކޮށް ރުފިޔ  މިލިއަން 2.9 ގޮތުގައި  ފީގެ  ކުރުމުގެ ވަކ ލ ތު .1.6

 17 ....................................................................... ހަވ ލުކުރުން  މަސައްކަތް ވަޒަންނުކޮށް ހޯދައި ހުށަހެޅުން  ފަރ ތްތަކެއްގެ އެހެން
 އެ  ވީއިރުވެސް ދުވަސް  ގިނަ ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު 2 ގަތުމަށްފަހު ރުފިޔ އަށް މިލިއަން 6.9 ދޯންޏެއް އުފުލ   މުދ   ބޭނުމަށް އެމްޕީއެލްގެ .1.7
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 އަމިއްލަ  ތެޔޮ  ބޭނުންވ   ފަހަރަށް  އުޅަނދު  އެއްގަމު ލިންކުގެ  ސްޕޯޓް ޓްރ ން ސަދަން  ރޭޓުގައި  ބޮޑު  އަގަށްވުރެ  ވިއްކ  ތެޔޮ  އެފްއެސްއެމުން .1.9
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 ކުރިން  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް ގޮތުގައި ފައިސ ގެ  އެޑްވ ންސް ޚިލ ފަށް  ގަވ އިދ  ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  އައި ޢަމަލުކުރަމުން އިން އެމްޕީއެލް .1.10
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 ރިޯޕޓް  ޯމލްޑިވްްސ ޯޕޓްްސ ލިމިެޓޑްގެ ޕޮްރކިުއަމްނޓާގުޅޭ ޚާއްަޞ ޮއޑިޓް 

 ހ. ތަޢ ރަފު 

އިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދ  ގޮތް ބެލުަމްށ ( އެމްޕީއެލް)މި އޮޑިޓަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 
ދިވެިހރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ . ގެ ަދށުން ކުރެުވނު، ޚ އްޞަ އޮޑިޓެކެވެ( ޮއޑިޓް ޤ ނޫނު) 2007/4ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަތިން މި ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ރައްޔިތުންގެ ވަނަ މ   213ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމ އެކު، މި އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުން އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓު 
 . ހުށަހެޅޭނެއެވެށްއަށ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަ އެމްޕީއެލް

ވ ތީ، އެ ލިޔެކިއުންތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް  ދީފައިތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށްމި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވި މުހިއްމު ލިޔެކިއުން
މި ރިޕޯޓު، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ . ފޯރުކޮށްދިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކަށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި އޮޑިޓް ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ުހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުަށހެޅުމުގެ އިތުރުން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 
www.audit.gov.mv ެގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ. 

 

 ތަޢ ރަފު ށ. އެމްޕީއެލްގެ 

ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ   %100ގައި އުފައްދ ފައިވ   2008ޖުލައި  31އަކީ ( އެމްޕީއެލް)މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 
ކުރިން ހިނގަމުން ގޮސްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައެވެ. އެމްޕީއެލްއ   ކުންފުނިމި . ކުންފުންޏެކެވެ

ރ އްޖޭގައި ސަރުކ ރުން ހިންގ  ަބލަހައްޓ  ކަނޑުގެ ބަނދަުރތަކުގެ  ،އްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިމައިގަނޑު ަމސަ ހަވ ލުކުރެވިފައިވ 
ވަސީލަްތތައް އެ ތަންތަނުގެ އެ ތަންތަުނން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމ އި ހިންގުން ހަރުދަނ  ކުރުމ އި 

ރ އްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މީގެ އިތުރަށް  ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމެެނއެވެ.
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކ ރުން އެމްޕީއެލްއ  ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފައިވަނީ ބޭނުންކޮށްއިން  އެމްޕީއެލްއ  ހަމައަށް  2018ޖެނުއަރީ  24މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގައިޑްލައިނެއްގެ ގޮތުގައި 
މިނިސްޓްރީ  ނަމުގައިގެ " ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ގަވ އިދު"

އިން ފެށިގެން މުދަލ ިއ  2018ޖެނުއަރީ  24އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ގަވ އިދެވެ. ނަމަވެސް 
ބޭނުންކުރަން ފަށ ފައިވަނީ "ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ" ގެ ނަމުގައި އިން  އެމްޕީއެލްޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ގައިޑްލައިނެއްގެ ގޮތުގައި 

 އިން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ގަވ އިދެވެ.  އެމްޕީއެލް
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  ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

ޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސް 2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015މި އޮޑިޓްގައި ބަލ ފައިވ ނީ އެމްޕީއެލްއިން 
ވ ނީ ތުގައި ހިމަނ ފައިގޮގެ ސްކޯޕްގެ އެ ގޮތުން މި އޮޑިޓް. މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ

 . އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ

 އެއްގޮތަށް  ންތަކ ގައިޑްލައި  ޕޮލިސީތަކ އި ޕްރޮކިއުމަންޓް ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތްތައް މުދަލ އި  ބޭނުންވ  ކުންފުންޏަށް .1
 . ބެލުން ދޭތޯ ޢަމަލުކުރަމުން

ޓަރަނލް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އިންކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިީސތަކ އި ޕްރޮސީޖ ތަކ އި  .2
 .ހުރި ގޮތް ބެލުން

 

 ރ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވ  ހަމަތަކ އި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް 

އްސަ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޢ އްމު އުސޫލުތަކ އި މި އޮފީހުން ޚ 
 އޮޑިޓް ކުރިޔަށް މިގޮތުން މި. ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކ އި، ހަމަތަކ އި، އުޞޫލުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ކުން ލިބެން ހުރި ގެންދިއުމުގައި އެމްޕީއެލް އިން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކ އި ސަރުކ ރުގެ ބައެއް އެހެނިހެން އިދ ރ ތަ
ދި މި ރިޕޯޓުގައި މ  އަމީގެ އިތުރުން އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަ. ކިޔުންތައް ބަލައި ދިރ ސ  ކުރެވިފައިވ ނެއެވެލިޔެ

މްޕީއެލްއ  ހިއްސ ކުރެވި އެ ދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މި ރިޕޯޓް ޢ އްމުކުރުމުގެ ކުރިން އެއަހިމަނ ފައިވ  
 .އެވެވ  ކަންކަމ  ގުޅިގެން މި ރިޕޯޓަށް ގެންނަންެޖހޭ އިސްލ ޙުތައް ގެނެވިފައި ވ ނެފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  04ސަފުޙ    3                                 

 ބ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލ ޞ  

 ،ޚިދުމަތްމުދަލ އި ގުގެ މިލިއަން ރުފިޔ ގެ އަ 86.1 ގަންނަންޖެހޭ ގެ އުސޫލުންވ ދަެވރި ބީލަމުއިޢުލ ންކޮށްގެން  ޢ ންމުކޮށް .1
  ގެ އުސޫލުން ބޭރުން ަގނެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ން ނުކޮށް ވ ދަެވރި ބީލަމު

 އިކަ ފޫޓްގެ ބިމ އަހ ސް  20ޔ ޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދ  ބިމ  އިންވެގެން އޮތް ތިލަފުށީގައި އެމްޕީއެލްގެ ބޯޓުކ. .2
 2016އެކު  ންޏ ދެ ުކންފު އަބިން ކުއްޔަށް ނަގަިއގެން ބޭނުްނ ކުރަމުންދިއެ ދެ ަގުތމަށް އަކަ ފޫޓްގެ ބިން ހ ސް  12

ދެ ބިމުގެ ލީސް  އެމިލިއަން ރުފިޔ އަށް  14.9ޖުމުލަ  ،ދަށުން ންތަކުގެއިން ހެދި އެއްބަސްވު އެމްޕީއެލް ވަނަ އަހަރު 
ފުނިތަކަށް ދީފަިއ ން ރުފިޔ  އެ ކުންމިލިއަ 13.44ގަތުމަށް އެއްބަސްވެ އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ ރައިޓްސް 

 ނުވުމ އި އެ ެދ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ބިންތަކުގެ އެއްެވސް ބޭނުމެއް އެމްޕީއެލްއިން ހިފ ފައި 2018ވީނަމަވެސް 
ރިވެފައިވ ކަން ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެމްޕީއެލްއިން ގަތްއިރު އެ ދެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސްގެ މުއްދަތު ހަމަވ ން ކ 

 ހަގަކުރެވުން.ފ 

މިލިައްނ  7.3 ހ ސް އަކަ ފޫޓުގެ ބިން 20ލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ކަނޑައެޅި ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން  .3
 ވުމުގެ ދަށުންއެއްބަސް އިން ހެދިގައި އެމްޕީއެލް 2016މެއި  30އެމްޕީއެލްއަށް ވިއްކި ކުންފުންޏ އެކު ރުފިޔ އަށް 

 01ރުފިޔ   މިލިއަން 5.84ފައިސ އަށްވ   80%އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އެ ބިން ވިއްކުމަށް ުހށަހެޅި އަގުގެ 
 ބަދަލުކުރުމަްށ އެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސްއި ވީނަމަވެސް ދީފަ އެ ކުންފުންޏަށްއެމްޕީއެލްއިން ދުވަހު ވަނަ  2016ޖޫން 

ވުމ އި ސް ބަދަލުކޮށްފައިނު ސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލްގެ ނަމަށް ލީސް ރައިޓް އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތުކަމުގައިވ  ދެ މަ
 ރ  ލިބިފައި ނުވުން.އަނބު މި ރިޕޯޓޫގެ ތ ރީޚ  ހަމައަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލްއިން ދެއްކި ފައިސ ވެސް

ަހްތ ) 715,000ން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު ރު ވަނަ އަހަ 2017 އެމްޕީއެލްއ އި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކ  ދެމެދު .4
ެގ ޓްޓަނުގެ ލޭންޑިންގ ކްރ ފް 300އަށް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވި އެމްޕީއެލްޑޮލަރަށް ( ލައްކަ ފަނަރަ ހ ސް

މުްނ ފ ތުތަކެއް ހުރުތަސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އި އެމްޕީއެލްއަށް ސަޕްލައިކޮށްދިން ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  
ވ ންސް ފައިސ ގެ އެ ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓ  އެމްޕީއެލްއިން ހަވ ލުވެފައި ނުވުމ އި އެ ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓް ގަތުމަށް އެޑް

 ވުން.ނު)ހަަތރު ލައްކަ ނަވ ވީސް ހ ސް( ޑޮލަރު އެމްޕީއެލްއަށް އަނބުރ  ލިބިަފއި  429,000ގޮތުގައި ދެއްކި 

އެކިފަހަރު  ހަރުވަނަ އަ 2017އެމްޕީއެލްގެ ޢިމ ރ ތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިމަރޖެންސީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ގޮތުގައި  .5
ކަން ހޯދައިގެން އެންމެ ފަރ ތަކުްނ އަގުގަނެފައިވަނީ އެއަރކޮންޑިޝަން  18 މިލިއަން ރުފިޔ އަށް 1.08 ޖުމުލަމަތިން 

 މ ކެޓްގައި ވިއްކަން އެއަރކަންޑިޝަންތަކ  އެއްފަދަ އެއަރކަންޑިޝަންތައް ރ އްޖޭގެ ފ ހަގަކުރެވުމ އި އެމްޕީއެލްއިން ގަތް
ގަނެފައިވަީނ  އިންމްޕީއެލްއެތަކެތި  ހުންނަ އަގުތަކ އި އެމްޕީއެލްއިން އެއަރކަންޑިޝަން ގަނެފައިވ  އަގުތަކ  އަޅ ބަލ އިރު އެ

 ވުން.ރެފ ހަގަކުކޮށްކަން ބޮޑު އަގުރުފިޔ  ( ސްހަތަރު ލައްކަ އަށ ވިސް ހ ސް ފަސްދޮޅަސް ފަ ) 428,065ޖުމުލަ 

ވަނަ އަހަރު  2016ހުޅުމ ލޭ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އ އި މ ލޭ ކޮމ ޝަލް ހ ބަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ގައު އެޅުމަށްޓަކައި  .6
ގޮތުގައި އިސ ގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުންޏަށް އެޑްވ ންސް ފަ އެމްޕީއެލްއަށް ވިއްކުމުގެޕޭވިންގ ބްލޮކް  200,00

ދީފައިވަީނ ރުފިޔ  ދީފައި ވީނަމަވެސް އެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން އެމްޕީއެލްއަށް ސަޕްލައިކޮށް 663,000
ދުން މަދުވ  ގަލުެގ ގައު ކަމަށްވ ތީ މަަސއްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންުފނިން ސަްޕލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ގަލުެގ ޖުމުލަ ައދަ 148,800

( އަށ ވީސް އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ) 169,728 ޖުމުލަ އަގަށް އެޑްވ ންސަށް ދައްކ ފައިވ 
 އަނބުރ  ހޯދަންޖެހޭކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ރުފިޔ  

އެމްޕީއެލްއ  ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުަށހެޅުނު ދެ މައްސަަލއަކ  ގުޅިގެން ޤ ނޫނީ ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ   .7
މަސައްކަތްތައް ކުރުމ އި ޝަރްޢީ ތިން މަރުޙަލ  ނިމެންދެން ޝަރީޢަތްތަކުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޙ ޒިރުވެ ކުންފުނީގެ ދިފ އުގަިއ މަސައްކަތްތައް ކުރުމ އި ޝަރްޢީ ތިން މަރުޙަލ  ނިމެންދެން ޝަރީޢަތްތަކުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޙ ޒިރުވެ ކުންފުނީގެ ދިފ އުގަިއ 
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އެ މަސައްކަތ   ކޮށްއެޑްވ ންސް މިލިއަން ރުފިޔ  2.9 ރުމަށް މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވ ކު  ވަކ ލ ތުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ުހށަހެޅުން ހޯދަިއ ވަޒަންކުރުމަށްފަުހ  ކޮށްދޭނެ ޤ ިބލް އެހެްނ ފަރ ތްތަކެއްގެެއ މަސައްކަތް ހަވ ލުވި ފަރ ތަްށ ދީފައިވަނީ
 ނޫންކަން ފ ހަގަކުރެވުން. 

ފޫޓުެގ  95ގަތް ( އިންީޖނ  ުނލ )މިލިއަން ރުފިޔ އަށް  6.9ވަނަ އަހަރު  2016 ލްއިންއެމްޕީއެ ޭބނުމަށް މުދ  އުފުލުމުގެ  .8
ބަހައްޓ ފަިއ  މަސް ދުވަސް ވަންދެއް އެހެލ ފައި 4އަހަރ   2މުދ  އުފުލ  ލަކުޑި ދޯނީގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް 

 ވުން.ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެ

ެގ ތަކުއިވ  އުޅަނދުވަނަ އަހަރު ގަނެފަ 2016 ބަނދަރުތަކުގައި ބޭނުންުކރުމަށް މްޕީއެލްއިން އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނައެ .9
ނުްނނުކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭ 2018ުއޅަނދު ( 4)ހަތަރު  ރުފިޔ އަށް ގަނެފައިވ  މިލިއަން 22.5ތެރެއިން 

ންވ  އުޅަނދުތަކުެގ ށް ގަންނަން ޭބނުއެމްޕީއެލްއަވޭއިރު އެ އުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ ކުރިން ބ އްވ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެ
 ހޯދ ފައި ނުވ ކަްނ ތަޖްރިބ  ލިބިަފއިވ  ޓެކްނިކަލް ފަރ ތެއްގެ ލަފ  ކަމ ބެހޭ ށްޓެކްނިކަލް ރިކްއަރމެންޓް ކަނޑައެޅުމަ

 ވުން.ފ ހަގަކުރެ

ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް، އަ އައި ގަވ އިދުގައި ކަނޑައަޅ ފައިވ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލްއިން ޢަމަލުކުރަމުން  .10
ފައިސ  ދޭންޖެޭހ  ގައިއެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތު ،ފަރ ަތކަށް 16 މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި

 .ދީފައިވުންމިލިއަން ރުފިޔ  މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  37.60ޖުމުލަ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

މިލިއަްނ  3.08ން ހޯދ ފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިވަނަ އަހަރު  2017ވަނަ އަހަރ އި  2016 އެމްޕީއެލްއަށް .11
ތްތެރިވ ، ކުޅިވަރު ހަރަކ  އިސްވެރިޔ  ކުރީގެއެމްޕީއެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕ ޓްމަންޓްގެ  ،ރުފިޔ ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް

ކުރެެވއެވެ. އެ ފަރ ތްތަުކްނ ކ އި ވިޔަފ ރިތަކުން ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަ ފަރ ތްތަކ  ހިންގ  އިސް ކްލަބެއް
އެކަށީގެންވ  އަގެއް ިއ ބައިބަޔަށް ބަހ ލައިގެންނ އަދި އ އްމު ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބޭރުްނ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވަނީ،

 ހަގަކުރެވުން.ކަން ފ  ން ހޯދުމަކ ނުލައިއި ތިްނ ކޯޓޭޝަަލތްތަކުގަހ ިތން ކޯޓޭަޝން ހޯދަންޖެހޭ ބެލުމަށް މަދުވެގެން 

ގެ ބަދަލުގައި އަުއ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލްއިން ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ .12
މަވެސް އެ ނަ ވީފަށ ފައި ޢަމަލުކުރަންއިން ފެށިެގން އެ ޕޮލިސީއަށް  2018ޖެނުއަރީ  24ޕޮލިސީއެއް ތައްޔ ރުކޮށް 

ކުރަންޖެހޭ ޓެންޑަރިންގ ލިސީގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވ އިދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުޕޮ
 ަހދ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ގެ ނިޔަލަށް  2019އޮކްޓޫބަރު  21ޕްރޮސެސްއ ގުޅޭ ގަވ އިދު 

 ފަރ ތްތަކުން މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަ 2.4ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  2017ވަނަ އަހަރ އި  2016އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް  .13
ށްވުރެ ބޮޑު ގަނެފައިވ އިރު، ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ އެމްއެމްއޭއިން ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ރޭޓަ

މިލިައްނ  5.6ތުމަށް ރު ގައެމްއެމްއޭއިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮލަމި ދެ އަހަރު  އިއިކަމ އަގެއްގަ
 ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ރަދުޚަ ރުފިޔ 

ފައިސ  ވުމެއްގައި ޑޮލަރުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ހަތަރު ފަރ ތަކ އެކު ހަދ ފައިވ  ހަތަރު އެއްބަސް އަށްއެމްޕީއެލް .14
ން ދިންއިރު ޑޮލަރަކަށް ން ބައެއް ދިވެހި ރުފިޔ އިދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް އެ ފަރ ތްތަކަށް ދެއްކި ފައިސ އި

މިލިއަން  1.29ތުރަށް އެ ފަރ ތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ އަށްވުރެ އިދިނުމުން ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން އެމްޕީއެލްއިން ފައިސ   17
 ލިބިފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ރުފިޔ  

 6.15ވަނަ އަހަރު  2015ގެ ބޭނުމަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުކުރުމުގެ އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޢ އްމު ދަތުރުފަތުރު  .15
ރުފިޔ އިން ތ އެކު އެއްބަސްވުން ހަދ ފައިވަނީ ދިވެހި ލޯންޗް ވިއްކި ަފރ  ރުފިޔ އަށް އެމްޕީއެލްއިން ގަތް ހަތަރުމިލިއަން 

ފައިސ  ދެއްކުމަށް މަވެސް ލޯންޗް ވިއްކި ފަރ ތަށް ޑޮލަރުން ފައިސ  ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ވީނަ ކަމަށްފައިސ  ދެއްކުމަށް
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މްޕީއެލްއިން އެވަނަ އަހަރު  2017ވަނަ އަހަރ އި  2016ބޭންކްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރ ތްތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް  .16
މިލިއަން  31.02ލަ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ޖުމު ންރުޕޭމަންޓް ވައުޗަ 13ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ތެރެއިން  17ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  

ފައިވަނީ ކޮްނ ރުފިޔ  ނަގުދު ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ނަގ ފައިވ އިރު، ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެ ފައިސ  ހަވ ލުކޮށް
ވ ކަްނ ޓ ފައި ނުަބަލހައްފަރ ތްތަކަށްކަން ެއނގެން ެނުތމ އި އެމްޕީއެލްއަށް ޑޮލަރު ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 

 .ރެވުންފ ހަގަކު

މިލިއަން  1.13ނުމަށް ދިމ ލެ އ އި ހުޅުމ ލޭގައި އެމްޕީއެލްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ދުވަހު މުސ ރަ  .17
އްޔ ރުކޮށްފައިވ  ދު ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު މަސައްކަތް ކުރި ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ދޫކުރުމަށް ތަގުރުފިޔ ގެ ނަ

ގައި އެކަކުގެ ތަކުކި ނަންނަމުގައި އެއް ފަރ ތްތަކެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝ ން ޖަހ ފައިވުމ އި މުސ ރަ ޝީޓްޝީޓްތަކުގައި އެ
ތަްށ ހުރިކަްނ ނަމުގައި ކޮށްފައިވ  ސޮއި އެެހން މުސ ރަ ޝީޓްތަކުގައި އެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވ  ސޮޔ އި ދިމ  ނުވ ގޮ

ކ އި ސޮއިތަކަީކ ްޓތަކުގައި ޖަހ ފައިވ  އިނގިލީގެ ނިޝ ންތަފ ހަގަކުރެވޭތީ، ފައިސ  ދިނުަމށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ޝީ
 .ން ފ ހަގަތަކ އި ސޮއިތަކެއްކައޮޅުވ ލުމުގެ ގޮތުން ޖަހ ފައިވ  ޞައްޙަ ނޫން އިނގިލީގެ ނިޝ ން
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 ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ( އެއްވަނަ ބައި 1)

 މަސައްކަތް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ 

ލުތަކ  އަދި ޞޫކ އި އުމި ބައިގައި ބަލ ލ ފައިވ ނީ، މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވ އިދުތަ
 ގެ މައްޗަށެވެ.ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދ  ހުރި ގޮތުގައި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވ  މިންވަރު

 2017 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  2015މިލިއަން ރުފިޔ ގެ މުދަލ އި ތަކެތި  86.1 ބޭރުން  އުސޫލުން  ބީލަމުގެ  ވ ދަވެރި  .1.1
 ގަނެފައިވުން  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ނެފައިވ  ގޮތް މި ަވނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުދަލ އި ަތކެތި ގަ 2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް 
 ެބެލވޭ ަބެއްއ ުމަދާލިއ ާހަމަކްނ ޮބޑު ޮގެތްއަގިއ ާވަދެވިރ ީބަލަމަކްށ ުހުޅާވަލިއެގްނ ަގެނިވާދެނ ަކަމށް ، އޮޑިޓްގައި ބެލިއިރު

އްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޮތުން އެ މު މިނުލައި ގަނެފައިވެއެވެ.  މުކޮށް އިޢުލ ން ުނކޮށް އަދި ވ ދަވެރި ބީލަމަކ ންޢ  ިޚުދަމތް 
 ފަރ ތްތައް ހޯދުމަްށ ދ ފައިވަނީ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުެވރިވ ހޯދ ފައިވ  ބައެއް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯ

 .ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ން ނުކޮށް ހަމަެއކަނި ބައެއް ފަރ ތްތަކުން އަގު ޯހދުމަށްފަހުކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ

ގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލ އި "ސަރުކ ރު އިބަލަމުން އަ ުކރިންއިން  ގޮތުގައި އެމްޕީއެލް ގަވަިއދެއްގެމުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި 
އިމަރޖެންސީ ގައި( ހޯދ  ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ގަވ އިދު" ެގ ދަށުން ކުއްިލ ހ ލަްތތަކުގައި )

ދުމަތ އި އަދި ދަލ އި ޚިމެދުވެރިކޮށް ހޯދ  މު  އެޖެންޓް، ސޯލް ޑިސްްޓރިބިއުޓަރމުދަލ އި ޚިދުމަތ އި މެނުފެކްޗަރ، ސޯލް
ރ ތް ބީލަމަކަށް ދިއުމެއް ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ހ ސިުލކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަ

ކުގައި އެ ނޫން ހ ަލތްތަ ވެއެވެ. އަދި ނީގެ ބޯޑަށް ލިބިފައިނެތި ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖްަމންޓަށ އި ުކންފު 
ދުމުގެ މަސައްކަްތ ހ ސް ރުފިޔ އަްށ ވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ މުަދލ އި ޚިދުމަތް ހޯ 25ކުންފުނިން ހޯދ  މުދަލ އި ޚިދުަމތުގެ އަގު 

ފަރ ތްތައް ހޯދުމަށް  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ މި ގަވ އިުދގެ ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތް ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ނަމަވެސް އ ންމުކޮށް . ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންކޮށްގެން ިލޭބ އަންދ ސީ ހިސ އ އްމުކޮށް އިޢުލ ން

މުކޮށް އިޢުލ ން ންއ  އްތަމަސައްކަތް އިޢުލ ންކޮށްގެން ީބލަމުގެ އުސޫލުން ހޯދަންޖެހޭ މުދަލ އި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ބައެއް
ރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން  އެއަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ވ ަދވެހަމައެކަނި ތިން ކޯޓޭޝަން ނުވަތަ ،ނުކޮށް

 އިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ބޭރުން އެކި ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮްށފަ

ކުގައި ރުޞަތު އޮތް ހ ލަތްތައެ ގޮތުން، ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ ުއސޫލުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރ ތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ފު
ކޯޓޭޝަްނ ވަކިން ވަކި އެކި ފަރ ތްތަުކންމިލިއަން ރުފިޔ ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން  86.1

ތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިލިއަން ރުފިޔ ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަ 69.2އިން މީގެ ތެރެހޯދައިގެން ގަނެފައިވ ކަން ފ ހަަގކުރެވެއެވެ. 
 ގައެވެ.ގެ ނިންމުމ  އެކުކުންފުނީގެ ޯބޑުނެ ފަރ ތެއް ކަނޑައަޅ ފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރ 

ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަަމްށ ބެލެވޭ ހ ަލތްތަކުގައި ެއ އެވަނީ ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި 
ހޯދ ފައިވ  އިން  އެމްޕީއެލްވަނަ އަަހރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015އުސޫލުން ބޭރުން 

މުދަލ އި ޚިދުމަތްތަކ އި އަގުތަކެވެ.މުދަލ އި ޚިދުމަތްތަކ އި އަގުތަކެވެ.
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 ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން ހޯދ ފައިވ ކަމަށް ބެލެވޭ މުދަލ އި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު  :1ތ ވަލު 

 (ރުފިޔ  )އަގު  ތަފުސީލު  ތ ރީޚް  #
 11,671,200 ސައިޑް ލޯޑަރ ގަތުން  2 2016ސެޕްޓެންބަރު  06 1
 11,364,210 ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓެއް ގަތުން  2017ފެބްރުވަރީ  16 2
 6,900,000 ދޯންޏެއް ގަތުން )އެމްޕީއެލް ކ ގޯ(ފޫޓުގެ  95މުދ  އުފުލުމަށް  2016އޮކްޓޫބަރު  27 3
 6,662,310 ފޯކް ލްފްޓް ގަތުން  6ޓަނުގެ  4.5 2016ސެޕްޓެންބަރު  06 4
 6,307,000  އް ގަތުން )ޚަޒ ނ (ޏެދޯން  ފެރީ ފޫޓުގެ 70 2017ޖަނަވަރީ  30 5

 2015ނޮވެންބަރު  04 6
ތުރު ފައައްޑޫ ސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އ  ދެމެދު ޢ އްމު ދަތުރު 

 ލ ންޗު ގަތުން  4ކުރުމަށް 
6,148,000 

 5,258,220 ފޯކްލިފްޓް ގަތުން  5ޓަނުގެ  4.5 2016ޖޫން  02 7

 2015ނޮވެންބަރު  07 8
ތުރު ފައައްޑޫ ސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އ  ދެމެދު ޢ އްމު ދަތުރު 

 (7ދޯންޏެއް ގަތުން )ސްކޯޕް  ފޫޓުގެ  67 ކުރުމަށް
4,611,000 

 2017ޖޫން  30 9
ތުރު އައްޑޫ ސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އ  ދެމެދު ޢ އްމު ދަތުރު ފަ

 ދޯންޏެއް ގަތުން )ހޯރަ( ފޫޓުގެ  62 ކުރުމަށް
4,200,000 

 3,818,120 ކިލޯ ވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގަތުން  800 2017އޭޕްރީލް  06 10

 2016ޖޫން  22 11
ތުން ގަދޯންޏެއް  ފޫޓުގެ 64 މ ލެއ އި ތިލަފުއްޓ  ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް

 (2)ފެޝަން 
3,710,000 

 3,359,694  )ޖީއައި ޕައިޕް( ގަތުން  ދަގަނޑު ހޮޅި 2016 ,2017 12
 1,706,995 މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރ  ގައު ގަތުން 2016ސެޕްޓެންބަރު  29 13
 1,443,803 މިނަލްގައި އޮފީސް އިމ ރ ތެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓ ހުޅުމ ލެ  2015މެއި   31 14
 1,256,113 ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ގަތުން  2015އޯގަސްޓް  30 15
 1,083,998 އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔުނިޓް ގަތުން 18 2017ފެބްރުވަރީ  2 16
 954,000 ޓަނުގެ ޕަވަރ ގޭޓް ޕިކަޕް ގަތުން 1.5 2016ޑިސެންބަރު  27 17
 750,000 ޓަނުގެ ޕިކަޕް ގަތުން  2 2016ޑިސެންބަރު  01 18
 890,000 ޕަވަރ ގޭޓް ޕިކަޕް ގަތުން  2016އޯގަސްޓް  17 19
 795,000 ޓަނުގެ ޕިކަޕް ގަތުން  2 2016ޑިސެންބަރު  14 20
 689,000 މަޒްޑ  ބްރޭޑްގެ ވޭން ގަތުން  2016ޑިސެންބަރު  26 21
 689,000 ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓް ގަތުން  3 2016މެއި  31 22
 410,000 ބުރީގެ އިމ ރ ތެއް ތަޅައި ސ ފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން  3 2016ނޮވެންބަރު  07 23
 350,000 މަޒްޑ  ބްރޭންޑްގެ ވޭނެއް ގަތުން  2015 ސެޕްޓެންބަރު 15 24
 308,195 ސްޕީޑް ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފުން  އޭޕްރީލް، ޖޫން  2015 25
 220,000 ޓަން ޕިކަޕް 1.5ނިސ ން ބްރޭންޑްގެ  2015ސެޕްޓެންބަރު  08 26
 209,995 ހ ސް ދިދަ ގަތުން  60 2015ޖޫން  30 27
 179,985 ވުޑެން ބްލައިންޑްސް ގަތުން  2017 މ ރިޗް، ޖޫން 28
 91,000 ގެނައުން  ތިލަފުށްޓަށް ރ. މީދޫ އިން އިން ގަނެފައިވ  ދޯންޏެއް  ޕީއެލްއެމް 2017ޖަނަވަރީ  10 29
 72,175 ންސް ގަތުން ސް އަދި ފަޔަރ ވޯލް ލައިސައެންޓި ވައިރަ 2017 ފެބްރުއަރީ، މެއި 30
 86,109,013 ޖުމުލަ 
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މިލިއަން ރުފިޔ ގެ އަގުގެ މުދަލ އި  15.1މުޢ މަލ ތުގައި ހިމެނޭ  16ކުގެ ތެރެއިން މުޢ މަލ ތްތަމަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  
ޖެންސީ ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ ރއ އްމުކޮށް އިޢުލ ން ނުޮކށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެއީ އިމަޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

މެދުވެރިގެން  އްބަލައިގެްނ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެއީ އެފަދަ ހ ލަތްތަ ،ކަމަށްދ ނެ މުޢ މަލ ތްތަކެއް ގެންދެވިގޮތުގައި ކުރިއަށް
ގަނެފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ނޫްނކަމ އި އެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް އ އްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުން ގަތުމުގެ ފުުރޞަތު ލިބިފައި ޮއތްކަން 

 ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ބެލުމުން ފ ހަގަކުރެެވއެވެ.  މި އޮޑިޓްގައި އެ މުޢ މަލ ތްތައް ކުރިއަށް

ގެ މަސައްކަތް އ އްމުކޮށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމު ކުންފުންޏަށް ހޯދ ޚ އްޞަ ހ ލަތްތަކުގައި ހޯދ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފިޔަވައި 
އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުަދލ  ނުގެންދ ނަަމ،ށް  ކުރިއައިޢުލ ން ނުކޮށް ވ ދަވެރި ބީލަމުެގ އުސޫލުން ހ މަކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި

ހޯދުމަްށ ލ އި ޚިދުމަތް ނުިލބުމ އި ކުންުފންޏަށް އެންމެ މަންފ  ހުރި ގޮތެއްގައި ުމދަހަމަހަމަ ފުުރޞަތު ޤ ބިލް ފަރ ތްތަކަށް 
މުގެ ލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުުމދަން އަދި ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރު ގެން ދ ެނކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލި

 ންނ ނެއެވެ.އޮވުމުގެ ފުރުޞަުތ ނ ޖ އިޒު ފައިދ  ނެގުމ އި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ންމެހ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް އެ ކުންފުންޏަށް ހޯދ   ،މުަދލ އި ޚިދުމަތް ފިޔަވައި ޖެންސީ ހ ަލތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް ހޯދ ރ)ހ( އިމަ
ކަން ބޮޑު ޒިންމ ދ ުރ ވ ދަވެިރ މ ޙައުލެއްގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞ ދީ ގޮތުން އެންެމ ފައިދ ހުރި ހ މަފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރ ްތތައް، 

ރެއިން ހޯދުމަށް ތެގޮތެއްގެ މަތިން ހަމަހަމަކަމ އި ތަފ ތުކުރުމެއް ނެތި ކަނޑައެޅޭނެ، ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސްއެއްގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރ ތްތައް )ށ( ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުންފުންޏަށް ހޯދަންޖެހޭ މުަދލ އި ޚިދުމަތް 
ފަރ ތްތައް ށްދޭނެ ކޮއ އްމު ބީލަމުގެ ުއސޫލުން އިޢުލ ންކޮށްގެްނ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވަނީ އުސޫލ  ޚިލ ފަށް 

ލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ނ އި ވަކި ފަރ ތްތަކަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ނުހޯދައި ފަރުޖެއްސުމުގެ ގޮތުން
 މިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ަދންނަވަެމވެ.ކޮރަޕްޝަން ކޮ -މި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި ބެލެވޭތީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ކްޗަރ، ސޯލްއެޖެންޓް، ތަކުގައި )އިމަރޖެންސީ ގައި( ހޯދ ފައިވ  ކަމަށް ބެލެވޭ މުދަލ އި ޚިދުމަތ އި މެނުފެކުއްލި ހ ލަތް ނޯޓް:
ކުރުމަށްޓަކައި ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރގެ ފަރ ތުން ހޯދ ފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތ އި އަދި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ހ ސިލު

މަކަށް ދިއުމެއް ނެތި ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރ ތް ބީލަހިންގ ފައިވ  ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކު 
އިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވ ތީ އިން ޢަމަލުކުރަމުން އޭރުއައި ގަވ  ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލް

   .ގައި ހިމެނިފައިނުވ ނެއެވެ  1ވަލު އެފަދަ ހ ލަތްތަކުގައި ހޯދ ފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ތ 
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މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ގަތުމަށް  14.9ތިލަފުށިން ދޫކޮށްފައި އޮތް ދެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް ކުންފުންޏަކަށް އަމިއްލަ ދެ  .1.2
 އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޢ މަލ ތ  ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަން  އެމްޕީއެލް 

އަކަ ހ ސް  12މަކ އި އަކަ ފޫޓްގެ ބިހ ސް  20ބިމ  އިންވެެގން އޮތް  ހިންގަމުންދ  ޔ ޑުއެމްޕީއެލްގެ ބޯޓު  ވ ތިލަފުށީގައިކ.
އެކު ހެދި  ޏ އިން ވަނީ އެ ދެ ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ކުންފުން ފޫޓްގެ ބިން އެމްޕީއެލް

 20. މީގެ ތެރެއިން މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ގަނެަފއެވެ 14.9ދަށުން އެ ެދ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް ޖުމުލަ  ންތަކުގެއެއްބަސްވު
 ށް އެ ބިން ކުއްޔަށްމިލިއަން ރުފިޔ އަ 7.3އަކަ ފޫޓުގެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެމްޕީއެލް އިން ގަނެފައިވަނީ ޖުމުލަ  ހ ސް

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން( ރަކްޝަން އެންްޑ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ވިމްލ ވިމްލ  ކޮންސްޓް ދިއަނަގައިގެން ޭބނުން ކުރަމުން
ރައިޓްސް  އަކަ ފޫޓުގެ ބިމުގެ ލީސްހ ސް  12ހެދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ގައި  2016މެއި  30އެކު އ 

 ން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭނުއޭރު އިގެން މިލިއަން ރުފިޔ އަށް އެ ބިން ކުއްޔަށް ނަގަ 7.6އިން ގަނެފައިވަނީ ޖުމުލަ  އެމްޕީއެލް
ގެ ވުމެއްހެދި އެއްބަސްގައި  2016މެއި  30 އެކުންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސަރ ޓްރޭޑިންގ( އ ސަރ ޓްރޭޑި
 ދަށުންނެވެ.

 80% ގެއަގު ންތަކުގެވުތުމަށް ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްގަ ކުގެ ލީސް ރައިޓްސްގައި ސޮއިކުރުމ އެކު އެ ބިންތަތަކުމި އެއްބަސްވުން
އެޑްވ ންސް  ކްޝަނަށްވިމްލ  ކޮންސްޓްރަދީފައެވެ. އެ ގޮތުން  ޏަށްކުންފުންއެ ދެ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި  ވ ންސްވަނީ އެޑްފައިސ 

ޖޫން  01 ސަރ ޓްރޭޑިންގއަށްމިލިއަން ރުފިޔ  ދީފައެވެ. އަދި  5.84ގައި ވަނީ  2016ޖޫން  01ފައިސ ގެ ގޮތުގައި 
ދިއަ ކުރަުމން އެ ކުންފުިނން ބޭނުންން ރުފިޔ  އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދީފައެވެ. މިލިއަ  6.08ވަނީ ގައި  2016

ޖުލައި  21 ޔ (މިލިއަން ރުފި 1.5) ސްވުމުގެ ބ ކީ އަގުއެއްބަ މުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެމްޕީއަލް ޓްރ ންސްފަރކުރުމުންބި
އަށް  މްޕީއެލްވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެ ނަމަވެސް ވަނީ ދީފައެެވ.އިން  އެމްޕީއެލްސަރ ޓްރޭޑިންގއަށް  ގައި 2016

ޔަށް ނިމިފައި ޓްރ ންސްފަރ ކުރުމުގެ ކަންކަން މި ރިޕޯޓުގެ ތ ރީޚ  ހަމަރައިޓްސް ބިމުގެ ލީސް  ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވި
ގައި ގެނެސްދެވިފައި ނުވެއެވެ. މި ބިްނތަކުގެ ލީސް ރައިޓްސް ޓްރ ންސްފަރ ކުރުމ ގުޅޭ ގޮތުން ފ ހަގަކުރެވުުނ ކަންކަން ތިރީ

 އެވަނީއެވެ. 

ނަމަވެސް އެ  ވީ ކޮށްފައި މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދު  13.44 ޖުމުލަ  އިން   އެމްޕީއެލް ސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް ބިންތަކުގެ ލީ )ހ( 
 އެއްވެސް ބޭނުމެއް ހިފ ފައި ނުވުން  ބިންތަކުގެ 

ފައިވ  ދެ ބިމުގެ ތިަލފުިށ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުއްޔަްށ ދޫކޮށްއަށް  އަށ ިއ ސަރ ޓްރޭޑިންގ ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަން ރުފިޔ  މިލި 11.92އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އިްނ  އެމްޕީއެލް ެދ ކުންފުންޏަށްލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް އެ 

ދިން އަށް  ރޭޑިންޓްސަރ އަގަށް  ހ ސް އަކަ ފޫޓުގެ ބިމުގެ ބ ކީ 12އެ ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން އަދި އޭގެ ފަހުން  ފައިވެއެވެ.ދީ
ދުކޮށްފައިވެއެވެ. ޚަރަމި ދެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް މިލިއަން ރުފިޔ   13.44މިލިއަން ރުފިޔ އ  އެކު ޖުމުލަ  1.5

އްދަވުމުްނ ބަވަނަ  131ންގެ ބޯޑުގެ ގައި ބޭއްވި އެމްޕީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރު 2016މެއި  22 ތައް ގަނެފައިވަނީމި ބިން
 ނިންމައިގެންނެވެ. 

ރ ންސްފަރ ބިުމގެ ލީސް ޓްވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވި މި ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން 
 އެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެްމޕީއެލްއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތަކެއް ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުަށހެޅުމުން ކުރުމުގެ މައްސަލަ

ގެ ލީސް ބިމު އިން ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވި ސަރ ޓްރޭޑިން ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް
އިން  އެމްޕީއެލް ވީނަމަވެސް އެ ބިމުގައިވެފައި ގިނަ ދުވަސް ރަށްވުރެ ފައިވ ތ  ދެ އަހަރު ދުވަހަލިބި ރައިޓްސް އެމްޕީއެލްއަށް 

 އެއްވެސް އިމ ރ ތެއްކޮށް އަދި ބޭނުމެއް ހިފޭނެފަދަ މަސައްކަތެްއ ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2018
ވަނަ ޖަލްސ ގައި  131ގައި ބޭއްވި އެމްޕީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  2016މެއި  22ބިންތައް ގަތުމ ގުޅޭ ގޮތުން  ބިންތައް ގަތުމ ގުޅޭ ގޮތުން 
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އިވަނީ، މި ދެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށްފަހު އެމްޕީއެލްގެ އޭރުގެ ސީއީއޯ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މަޢުލޫމ ތު ދީފަ
 200އެމްޕީއެލްގެ އިންޖިނިއަރިންގ އަދި މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށ އި ތިލަފުށީގައި 

ކޮށް އިތުރު ބަރ ކުއ ޓަރސް އެތަނަށް ބަދަލުލޭއެމްޕީއެލްގެ ދޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މީހުންގެ ވަޒީފ  އުފެއް
އެ ބިންތައް ބޭނުންކުރ ެނ  ،ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދ ނެކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިުބމުގެމުވައްޒަފުންނަށް އެތަނުގައި 

އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހަދައި އެ މަސައްކަތް  ،ދީފައި ވީނަމަވެސް ސީއީއޯ އޭރުގެ ކުންފުނީގެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު 
 ކުރިއަށް ގެންދ ނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެްއ ހަދ ފައިނުވެއެވެ. 

އިވެސް އެ ބިންތައް މުގަބި ވ އެމްޕީއެްލގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އައިސްފައިއެމްޕީއެލްއިން ލީސް ރައިޓްސް ގަތް ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން 
ޚަރަދުކުރި ފައިސ  ތުމަށް ބިން ގަ ތަކުގެ ގޮތުގައި ބޯޑަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވުމުންގަތުމަށް ބޭނުންވ  ސަބަބު 

ލ އި ތަކެތީގެ ބޭނުްނ މުދަ ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދ  ކުންފުންޏަށް ިލބޭ ފައިސ މަޤްޞަދު ޙ ޞިލުވެފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 
އި ތަކެތި ގަތުމަށް ުމދަލ  ވެފުންޏަށް ގެއްލުންމ ލީ ޮގތުން ކުންންނުކުރ  ނަމަ ކުންފުންޏަށް މަންފ ކުރ ނެ ކަންަކމަށް ބޭނު

 އެވެ.ރ ފުވެގެންދ ނެފައިސ  އިސް ޚަރަދުކުރި

ނަމަވެސް  ފައިވީ ދީ މިލިއަން ރުފިޔ   5.84ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް އެމްޕީއެލްއިން  އި އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގަ ( ށ)
 ބިން އެމްޕީއެލްއ  ހަވ ލުކޮށްފައިނުވުން ކުންފުނިން ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވި އެ 

 ސް ރައިޓްސް މުގެ ލީހ ސް އަކަ ފޫޓުގެ ބި 20ރެއިން އިން ކަނޑައެޅި ދެ ބިމުގެ ތެ ލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް އެމްޕީއެލް
އެއްބަސްވުމުގެ  ދިއިން ހެއެމްޕީއެލްގައި  2016މެއި  30ގަތުމަށް ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނ އެކު މިލިއަން ރުފިޔ އަށް  7.3
ލިއަން ރުފިޔ  މި 5.84ފައިސ އަށްވ   80އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި އެ ބިން ވިއްކުަމށް ހުށަެހޅި އަގުގެ % ދަށުން

 ދީފައެވެ. ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދުވަހު ވަނަ  2016ޖޫން  01އިން ވަނީ  އެމްޕީއެލް

ސް ރައިޓްސް ލީއެ ބިމުގެ ، އިން އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދައްކ ފައި ވީނަމަވެސް ވުމ އި އެއްގޮތަށް ެއމްޕީއެލްއެއްބަސްއެ 
 ލީސް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތުކަމުގައިވ  ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލްގެ ނަމަށް
ވަހުގެ ތެރޭގައި ބިްނ ބަދަލުކޮށްފައިނުވެއެވެ. މީގެ އިުތރުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ދުވަހުން ެފށިގެން ތިން ަމސްދު

 ސްކޮށްފައި  ހުތަކެތިމުދަލ އި ރުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް އެ ބިމުގައި ހުރި ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ހުސްކު
 ލަސްވަމުން އެއްބަސްވުމުގައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލީސް ރައިޓްސް ބަދަލުނުކޮށް އަދި ބިން ހުސްނުކޮށްނުވެއެވެ. 
އިވ  ގެ ގޮތުގައި ދައްކ ފަމަލުކުރެވެން ނެްތނަމަ އެޑްވ ންސްޢަ ށް ނުވަަތ އެގޮތަްށ ވ ލުކުރުމަހަ އެބިން ހުސްކޮށް  ،ގޮސްފައިވ ތީ

އެއް ޝަނަށް ސިޓީވިމްލ  ކޮންސްޓަކްގައި  2016ސެޕްޓެންބަރު  20އިން އެމްޕީއެލް ،ދިފައިސ  އަނބުރ  ހަވ ލު ކުރުމަށް އެ
ފައިސ ވެސް  އެ ބިންވެސް އަދި އެޑްވ ންސް އަށް ން އެމްޕީއެލްވެސް، ވިމްލ  ކޮންސްޓަރަކްޝަނުއެވެ. ނަމައިފޮނުވ ފަ

 ނުވެއެވެ.  ހަވ ލުކޮށްފައި

އެ  ،ސިޓީއ  ގުޅިގެންވެސް ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ބިން ހަވ ލުނުކުރުމުްނ އެމްޕީއެލްއިންވަނީ އިން ފޮނުވި އެމްޕީއެލް
ޚިލ ފުވެފައިވ  ކަމަށް   ކޮންސްޓްރަކްޝަނުންވިމްލ އެއްބަސްވުމ   ހަދ ފައިވ ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންއ  ދެމެދު  އިކުންފުންޏ 

 އެއްގޮތަްށ ބަލައި ިބން ގަތުަމށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދިްނ ފައިސ އ އި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުެގ ގޮތުގަިއ އެއްބަސްވުމ 
އެއްފަހަރ  ސ  އެކީއަށްވ  ފައި %1އިތުރަށް ިހނގި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  ށްބިން ހަވ ލުނުކޮ
ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި  2017މެއި  22ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ދިނުމަށްއެމްޕީއެލްއަށް 

ގައި ކުރައްވ ފައިވ  ޙުކުމްގައި ވަނީ ވިމްލ   2018މެއި  22ދަޢުވ  ކޮށްފައެވެ. މި ދަޢުވ އ  ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން 
ވަނަ މ އްދ  )މި  4.3ގައި ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގެ  2016މެއި  30އ  ދެމެދު  ޝަނ އި އެމްޕީއެލްކޮންސްޓްރަކް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވިއްކ ފަރ ތުން ކުރ  ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގަންނަ ފަރ ތުގެ ނަްނ މައްޗަށް ބިމ ގުޅޭ ލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވިއްކ ފަރ ތުން ކުރ  ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގަންނަ ފަރ ތުގެ ނަްނ މައްޗަށް ބިމ ގުޅޭ ލީސް 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ލީސް  ންރ ތުރިވެއްޖެނަމަ، ލަސްކުރުމަކ  ނުލައި ވަގުތުން، ވިއްކ  ފަރައިޓްސް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޙ ލަތެއް މެދުވެ
ެއވެ( ގައިވ  ހ ލަތު އޭރު ނެރައިޓްސް ގަތުމަށް ދީފައިވ  ހުރިހ  ފައިސ އެއް އަނބުރ  ގަންނަ ފަރ ތަށް އެއްފަހަރ  ދޭންވ 

ިވްމލާ ޮކްންސްޓަރްކަޝަންށ ައްނާގެނ  ެއްމީޕެއްލައްށ ިލެބްނެޖހޭ ަފިއާސ ިދުނަމށް ، ކަމަށް ނިންމަވައި ވ މެދުވެރިފައި ނު

އިން ވަނީ މި މައްސަލަ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  . މި ޙުކުމ  ގުޅިގެން އެމްޕީއެލްަތެންއ ެންތަކަމްށ ަކނަޑައުޅްއާވަފެއވެ 
މައްސަލައ   މި މި ރިޕޯޓުގެ ތ ރީޚ  ހަމައަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގައި އިސްތިޢުނ ފު ކޮށްފައެވެ. 2018ޖުލައި  14

 މެދު ޙުކުމެއް ކުރައްވ ފައި ނުވެއެވެ.

ންފުންޏަށް މ ލީ އިން ބިން ގަތުމަށް ދެއްކި ފައިސ ވެސް އަދި ބިންވެސް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެގެންދ  ނަމަ ކު އެމްޕީއެލް
ން ދ ނެކަން ބިްނ ގަތުަމށް އިންވެސްޓްކުރަން ކަނޑައެޅި މަޤްޞަދު ޙ ޞިލްކުރުމަށް ުހރަސްއެޅިގެ ،ގެއްލުންތައް ިލބި
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތ އި އަދި އެ ތަނުގައި ހެޑް ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔ އި ބ ކީ ހުރި މުއްދަ ( )ނ
 .ކޮށްފައިވުން ޚަރަދު ނުކޮށް ބިންތަކުގެ ލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް ފައިސ  ސައްކަތްތަކުގެ އަގަށް ރިޢ ޔަތް ކޮށްފައިވ  މަ 

 ކުންފުންޏަކަށް  އިން ލީސް ރައިޓްސް ގަތް ދެ ބިމަކީ ވަކި މުއްދަަތކަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން ައމިއްލަ ދެ އެމްޕީއެލް
ލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން ތިއިން ގަނެފައިވަނީ  ކުއްޔަށް ދީފައިވ  ދެ ބިން ކަމަށްވ އިރު އެ ދެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެމްޕީއެލް 

ވ  އެއްބަސްވުންތަކުެގ ން ކުއްޔަށް ދީފައިވ  އަގ އި އަދި އެ ކުންފުނިން އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަދ ފައިއެ ދެ ބި
 ުކރެވެއެވެ. ބ ކީ ހުރި މުއްދަތަށ އި އެ ބިންަތކުގައި ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢ ޔަތް ނުކޮށްކަން ފ ހަގަ

ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުންރަކްޝަނުން ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކި ބިން ވިމްލ  ކޮންސްޓްތެރެއިން  ދެ ބިމުގެމި 
ތަށް ބަލ އިރު އެއީ ޖުމުލަ ރުފިޔ ގެ ރޭޓުންނެވެ. އެ ބިމުގެ ހެޑް ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ބ ކީ އޮތް މުއްދަ  1އަކަ ފޫޓަކަށް މަހަކު 

ޓްސް އެމްޕީއެލް ނަމަވެސް އެ ބިމުގެ ލީސް ރައިކުއްޔެކެވެ. ރުފިޔ އ  އެއްވަރުގެ )ހަ ލައްކަ ފަސްދޮަޅސް ހ ސް(  660,000
ބިން ތިލަުފށި  އެއިރު  ލީސް ަރއިޓްސް ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން ެހދިމުގެ މި ބިމިލިއަން ރުފިޔ އަށެވެ.  7.3އިން ގަނެފައިވަނީ 

ރޭޑިންގ އިން ޓްއަދި ސަރ  ވެ.ހެމަސް ދުވަ 9އަހަރ އި  2ކޯޕަރޭޝަނުން ކުއްޔަށް ދީފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވ ން އޭރު އޮތީ 
  ކަމަށްވ އިރުގެ ރޭޓުންުރފިޔ  1ބިން ތިަލފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން ކުއްޔަށް ދީަފއިވަނީ އަކަ ފޫޓަކަށް މަހަކު ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކި 

ރުފިޔ އ  ރަ ހ ސް( ބ )ހަ ލައްކަ  612,000އެ ބިމުގެ ހެޑް ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ބ ކީ އޮތް މުއްދަތަށް ބަލ އިރު އެއީ ޖުމުލަ 
ކުއްޔަްށ އެ ބިން ނުން ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަހެދިއިރު ލީސް ރައިޓްސް ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން  މުގެމި ބިއެއްވަރުގެ ކުއްޔެކެވެ. 

 ހެވެ.މަސް ދުވަ 3އަހަރ އި  4ތީ ދީފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވ ން އޭރު އޮ

 ދަދު ރުފިޔ އިން()ފައިސ ގެ އަ  އިތުރު ތަފްޞީލު އެމްޕީއެލްއިން ލީސް ރައިޓްސް ގަނެފައިވ  ބިންތަކ  ގުޅޭ  :2ތ ވަލު 

ވިއްކި  ލީސް ރައިޓްސް 
 ކުންފުނި 

ބިމުގެ ބޮޑު މިން 
 )އަކަފޫޓް(

ހެޑް ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ބ ކީ 
 ހުރި މުއްދަތު 

ހެޑް ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ 
 ބ ކީ ހުރި މުއްދަތުގެ ކުލި 

ލީސް ރައިޓްސް ގަތް 
 އަގު 

ވިމްލ  
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 7,300,000 660,000 މަސް  9އަހަރ އި  2 20,000

 7,600,000 612,000 މަސް  3އަހަރ އި  4 12,000 ޓްރޭޑިންގސަރ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ކުއްޔަށް ނަގައިގެން  އޭރުއިން މި ބިންތަކުގެ ީލސް ރައިޓްސް ގަނެފައިވަނީ ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކުމަށް އެ ދެ ބިން  އެމްޕީއެލް
އަގ އި އަދި އެ  ފައިވ އެކަށީގެންވ  އަގެއްތޯ ބެުލމަށް، އެ ދެ ިބން އޭރު ކުއްޔަށް ދީއުޅުނު ދެ ކުންފުނިން ުހށަހެޅި އަގަކީ 

އި އެ ބިންތަކުގައި ކޮށްފައި ކުންފުނިން އެ ބިންތައް ކުއްަޔށް ދޫކުރުމަށް ހަދ ފައިވ  އެއްބަްސވުންތަކުގެ ބ ކީ ހުރި މުއްދަަތށ ދެ 
ވ  އަގު ހޯދައިގެންނެވެ. އްކ  ފަރ ތުން ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކުމަށް ބޭނުންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢ ޔަތް ނުކޮށް ހަމައެކަނި ވި

 ގަންނަ ބިމުގެ، މުއްދަތު ކުރިން އ ންމުކޮން ބަލައިއުޅޭ ކަްނކަމުގެ ތެރޭގައި ލީސްގެ ބަކީ އޮތް  ގަތުމުގެލޭންޑް ލީސް ރައިޓްސް 
ހިމެނެއެވެ.  ތަކުގެ އަގުއަދި ކައިރީގައި ހުރި އެހެން ބިންބިމުގައި ކުރެވިފައިވ  ޢިމ ރ ތްތަކުގެ އަގު ، ކުއްޔ އި މ ކެޓް ރޭޓް
ސ ބުތައް ތައްޔ ރުކޮށް ހިކޮށް ތްކަންކަމަށް ރިޢ ޔަގަތުމުގެ ކުރިން އެމްޕީއެލް އިން މި  ކުގެ ލީސް ރައިޓްސްނަމަވެސް މި ބިންތަ

ޅި އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވ  އްކުމަށް ހުށަހެއަގުތައް ވަޒަންކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި ބިންތަކުގެ ލީސް ރައިޓްސް ވި
 މަގުފަހިވުމ އި  ގަތުމަށް ބިންތަކުގެ ލީސް ރައިޓްސް  ގައިއަގުތަކެއްތޯ ނުބަލައި ބިންތައް ަގތުމުން އެކަށީގެންނުވ  ބޮޑު އަގެއް

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.މުގެ ފުރުޞަތު އޮްނނ ެނކަން ލިބު އްުލންމ ލީ ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ގެ

 
ހ ސް އަކަފޫޓުގެ ބިން  20ލްއިން ބިމުގެ ލީޒް ރައިޓްސް ގަތުމަށްޓަކައި ވިމްލ  ކޮންސްޓަރަކްޝަނަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  އެމްޕީއެ

 (2019ފެބްރުވަރީ  14ފޮޓޯ ނެގި ތ ރީޚް: )

 ހ ސް އަކަފޫޓުގެ ބިން  12މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ލީޒް ރައިޓްސް ގަނެފައިވ   7.3އެމްޕީއެލްއިން 
 (2019ފެބްރުވަރީ  14ތ ރީޚް: ފޮޓޯ ނެގި )
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 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

މިލިއަން  14.9މުލަ ޖުކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވ  ދެ ބިމުގެ ލީސް ރައިޓްސް  ން ިތަލފުށި ކޯޕަރޭޝަނު)ހ( އަމިއްލަ ދެ ފަރ ތަކަށް
އި އަދި އެ ދެ ބިމުގެ ކަމަށްުވމ އެ ދެ ބިން ބޭުނން ކުރ ެނ ހަރުދަނ  ޕްލޭނެއް ނެތި ،ގަނެފައިވަނީއެމްޕީއެލްއިން ރުފިޔ އަށް 

ކީ ހުށަހެޅި އަގަ  ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކަން މުގެއަދި އެ ދެ ބި މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ކ ރިވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށްވ ތީއ އި
 -ޤީޤްކުރުމަށް އެންޓިގެ މައްސަލަ ތަޙްއިޓްސް ގަތުމުެދ ބިމުގެ ީލސް ރައެ ނުޮކށް ކަމަށްވ ތީ އެކަށީގެންވ  އަގެއްތޯ ވަޒަން

 ހުށަހެުޅމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް

ހު އެ ކުންފުިނން )ށ( ލީސް ރައިޓްސް ވިއްކުމަށް ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ެއޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ހޯދުމަށްފަ 
އަިދ  ލުމުގެ ބަދަލުއަށް ލިބުނު ގެއް ށް ލަސްވި ދުަވސްތަކަށް އެމްޕީއެލްއެމްޕީއެލްއ  ހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ބިން ހަވ ލުނުކޮ

  ވިމްލ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހޯދުމަށް ދަންަނވަމެވެ. އެޑްވ ންސް ފައިސ 

 ތެއްގައި ފައިދ  ހުރި ގޮ ޏަށް އެްނމެމި ދެ ބިމުގެ ތެރެއިން އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައިވ  ބިމުގެ ބޭުނން ލަސްނުކޮށް ކުންފުން)ނ( 
 .ހިފުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ގުޅޭ ގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އިން ގަތް ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓ   އެމްޕީއެލް  .1.3

 300އެލްގެ ބޭނުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްޕީ ގައި 2017 އ އި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކ  ދެމެދު އެމްޕީއެލް
 މި މަސައްކަތް އެ ުކންފުންޏ . މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏ  ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެޓަނުގެ ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓެއް ގަތުމުގެ 

އ   މްޕީއެލްގަތުމ އި އެމި އުޅަނދު ޑޮލަރަށެވެ. ެއމެރިކ  ( ހަތް ލައްކަ ފަނަރަ ހ ސް) 715,000ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ 
 .ހަވ ލުކުރުމ  ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

އެމްޕީއެލްއ  ހަވ ލުކުރުމަށް ރ އްޖެ  ކްރ ފްޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ   ގަންނަން އޯޑަރުކުރި ލޭންޑިންގއެމްޕީއެލް އިން ( ހ)
 ތަފ ތުވުން  ތައް ގެނައި ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން

މަށް ރ އްޖެ ގެނައި  ހަވ ލުކުރުއިން ގަންނަން އުޅުުނ ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އި އެމްޕީއެލްއ  އެމްޕީއެލް
އެ އުޅަނދު  ،ލުނުވެލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކުގައި ތަފ ތު ހުރުމުން އެމްޕީއެލްއިން ވަނީ އެ އުޅަނދ  ހަވ 

 ކަންތަފ ތު ހުރި ފިކޭޝަންތަކުގައިލޭންޑިްނގ ކްރ ފްޓްގެ ސްޕެސިގަތުމަށް ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްުވން ބ ތިލް ކޮްށފައެވެ. 
  މުންނެވެ.ދުޅަނދުގެ އިންސްޕެކްޝަން ހެއެ އުޅަނުދ ރ އްޖެ ގެނައުމުން އެމްޕީއެލްއިން އެ އުފ ހަގަކުރެވިފައިވަނީ، 

ވަނީ މިޓްސުބުޝީ އިއެ އުޅަނދުގައި އަޅ ފަ ނީފައިވ  ސަރވޭ ރިޕޯޓުގައި ވައެ އުޅަނދު ރ އްޖެ އައުމުން އެމްޕީއެލްއިން ހަދ 
ކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި . މި އިންޖީނުތަކުގެ މެއިންޓެނަންސްގެ ކަންތައްތައް އެވެ އިންޖީނެބައު 2ހޯސްޕަވަރގެ  380ބްރޭންޑްގެ 

ގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފ ހަ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަމަށ އި އިްނޖީނުގެ އެކިތަންަތނުން ތެޔޮ ލީުކވެފައި ހުރިކަން ސަރވޭ ރިޕޯޓްގައި
 އަށް މްޕީއެލްއެއެ ކުންފުނިން ވިއްކި ކުންފުންޏ  ދެމެދު ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުޅަނދު  އިއެމްޕީއެލްއ 

 ވެ. ނެއު ދެ އިންޖީއަހޯސް ޕަވަރގެ މުޅިން  400ކަމިންސް ބްރޭންޑްގެ  ނީންޖެހެއަޅަލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓްގައި  ސަޕްލައިކޮށްދޭ

ބަނދެފައިވަނީ އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ ދަށް ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓް އަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ   އެމްޕީއެލް މީގެ އިތުރުން 
ފައިވ  ސަރވޭ އިން ހަދ  އެމްޕީއެލްއުޅަނދުގެ ޙ ލަތު ދަށްކަމަށް  އެމިންގަނޑެއްގައި ކަމ އި އައު އުޅަނދަކ  އަޅ ބަލ އިރު 

 ފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓުގައި 
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ނދުގެ އިންސްޕެކްޝަން އަށް އެމްޕީއެލްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ގޮސް އުޅަ އިންޑޮނޭޝިއ  މި އުޅަނދު ރ އްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން 
ރިހ  ކަމެއްވެސް ހެދުމަށްފަހު ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  "ޕްރީ ޕަރޗޭސް ކަންޑިޝަން އެންޑް ސަރވޭ ރިޕޯޓް" ގައި އުޅަނދުގެ ހު

މި އުޅަނދު މަވެސް ވެއެވެ. ނަބަޔ ންޮކށްފައި މަށްރަނގަޅު ކަމަށ އި އުޅަނދުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ މުޅިން އައު ތަކެތިކަ
ގައި ހުރި މެއިން ރ އްޖެ ގެނައުމުން އެމްޕީއެލްއިްނ ހެދި ކޮންޑިޝަްނ ސ ރވޭ ރިޕޯޓްގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވަީނ އެ އުޅަނދު

ންޖީން ރޫމްގެ ަބލަސްޓް އި އިމަރޖެންސީ ފަޔަރ ޕަމްޕަކީ ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައު އެއްޗެހި ކަމުގައެވެ. އަދި އިންޖީނ އި 
ޓް އި ކަރަންސިސްޓަމް، މެއިން އިންޖީނުގެ އެގްސޯސްޓް ސިސްޓަމް، އިންޖީނުގެ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ އި އަދި އުޅަނދުގަ

 ރޭޓަރުގެ ކޮންޑިޝަން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.ނަ ނެގުމަށް ބޭުނންކުރަން ހުރި ޖަ

ލ ފު އަދި ބައު ތަކެތި ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓްގައި އެއްބަްސވެފައިވ  ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އި ޚިއަށް ސަޕްލައިކޮށްދިން  އެމްޕީއެލް
މަށ އި އުޅަނދުގައި ކަހުރި ނަމަވެސް އުޅަނދު އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ދިޔަ ޓީުމން އެ އުަޅނދުގެ ހުރިހ  ކަމެއްވެސް ރަނަގޅު 

މްޕީއެލްގެ މަސްލަހަތު އްޔ ރުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވުމުން އެބޭނުންކޮްށފައިވަނީ މުޅިން އައު ތަކެތިކަމަށް އެ ޓީމުން ތަ
 ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކުރެވުނު އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭމަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްީދފައިވ ކަމ އި ރައްކ ތެރިކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 ފ ހަގަކުރެވެެއވެ. އަދ  ކުރުމުގައި އިހުމ ލުވެފައިވ ކަން މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކުންފުނިން ގަތުަމށް އޯޑަރުކުރ  މުދަލ އި ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  ދިމ ނުވ  އަދި ެފންވަރުަދށް ތަކެތި ކުންުފންޏަށް 
 ބަލައިގަތުމަށް މަގުފަހިވ  ޮގތަށް ަޢމަލުކުރުމަކީ ނ ޖ އިޒު މ ލީ މަންފ އެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ އެެހން ަފރ ތަކަށް މ ލީ މަންފ އެއް 

ށް އެހީތެރިުވން ކަމަްށ ބެލެވެއެވެ. އަދި ކުންުފނިން ަގތުމަށް އޯޑަރުކުރ  މުދަލ އި ތަކެީތގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  ހޯދައިދިނުމަ
ދިމ ނުވ  އަދި ފެންވަރުދަށް ތަކެިތ ކުންފުންޏަށް ބަލައިަގންނަ ނަަމ ކުންފުންޏަށް މ ލީ ގޮުތން ގެއްުލންތަކ  ކުރިމަތިލ ންޖެިހ 

 އެވެ.ދ ނެ އެޅިގެންސްތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ

 

 (2019ޖުލައި  29އެމްޕީއެލްއިން ގަނެފައިވ  ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓް )
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 ފޮނުވި ކުންފުނިން ނިންމި ނަމަވެސް އެ އުޅަނދު އިން  އެމްޕީއެލް އަނބުރ  ފޮނުވ ލުމަށް   ހަވ ލުނުވެ ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓ  ( ށ)
 އުޅަނދ  ހަވ ލުވެފައި ނުވުމ އި އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސ  އަނބުރ  ދީފައިނުވުން 

އުޅަނދުގެ  އ  ހަވ ލުކުރި ލްއ  ހަވ ލުކުރުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންުފނިން އެމްޕީއެ ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓެއް ަބނދެ އެްމޕީއެލް
 އުޅަނދ  ހަވ ލުނުވެ އެ ރު ކުރި އުޅަނދުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  ދިމ ނުވ ތީ އެމްޕީއެލްއިން ގަތުމަށް އޯޑަ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ 

ސްކޮށްދިން ފައިސ  އިން ނިންމ ފައި ވީނަމަވެސް އުޅަނދު ގަތުމަށް އެޑްވ ން އެ އުޅަނދު އަނބުރ  ފޮނުވ ލުމަށް އެމްޕީއެލް
ސް ޕޭމަންޓްގެ އެޑްވ ން ފައިސ  ދިންއިރު ށް އެޑްވ ންސްމި އުޅަނދު ގަތުމަ  ވެ.އަށް އަނބުރ  ލިިބަފއިނުވެއެ އެމްޕީއެލް

ގެ ފައިސ   ްނ އެޑްވ ންސްމި އުޅަނދު ގަތުމަށް ތައްޔ ރުކޮްށފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި ވ ގޮތުސެކިއުރިޓީއެއް ހޯދ ފައިނުވެއެވެ. 
ޖެހެއެވެ.  ދޭންޑޮލަރު ( ސަތޭކަ ދެ ލައްކަ ސ ދަ ހ ސް ފަސް) 214,500 އަށްވ  30ގޮތުގައި އުޅަނދުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %

ސަތޭކަ(  ފަސް )ދެ ލައްކަ ސ ދަ ހ ސް 214,500އަށްވ   30އަދި އުޅަނދު ރ އްޖެ ގެނައުމަށް ދަތުރު ފެށުމ އެކު އިތުރު %
)ދެ ލައްކަ  286,000 އަށްވ  40ށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ވެއެވެ. އަދި ބ ކީ %ޑޮލަރު އުޅަނދު ވިއްކ  ފަރ ތަ
 ވ ލުކުރުމުންނެވެ.ހައ   ޅަނދު ވިއްކ  ފަރ ތަށް ދޭންޖެހެނީ ުއޅަނދު ރ އްޖެ ގެނެސް އެމްޕީއެލް އު އަށްޑިހަ ހަ ހ ސް( ޑޮލަރު

ރުފިޔ ގެ  17)ޑޮލަރަކަށް  ރުފިޔ  މިލިއަން 3.65 ގޮތުގައި ފައިސ ގެ އެޑްވ ންސް ގައި 2017 ޖަނަވަރީ 3 ގޮތުން އެ
)ދެ 214,500  ގައި 2017 ފެބްރުއަރީ 16 ،ދަތުރު ފެށުމ އެކުނައުމަށް އިވެއެވެ. އަދި އުޅަނދު ރ އްޖެ ގެދީފަރޭޓުން( 

)ދެ  286,000 އަށްވ  40% ބ ކީ. ދީފައިވެއެވެ ކުންފުންޏަށް ވިއްކި އުޅަނދު ސަތޭކަ( ޑޮލަރު ލައްކަ ސ ދަ ހ ސް ފަސް
 ގެނެސް ރ އްޖެ  އުޅަނދު ދޭންޖެހެނީ ފަރ ތަށް ވިއްކ  އުޅަނދު( ރުފިޔ  މިލިއަން 4.41) ޑޮލަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ ހ ސް( 

 .ނުވެއެވެ ދައްކ ފައި ސަބަބުން  ނުވުމުގެ ހަވ ލުވެފައި އުޅަނދ  މި އިން އެމްޕީއެލް ކަމަށްވ ތީ ހަވ ލުކުރުމުން އެމްޕީއެލްއ 

ވ  ފައިސ  އަނބުރ  އިން ހަވ ލުނުވެ އަނބުރ  ފޮނުވ ލަން ިނންމ ފައިވ ތީ މި އުޅަނދަށް ދަްއކ ފައި މި އުޅަނދ  އެމްޕީއެލް
ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވ  ޕީއެލްއ  ހަވ ލުކުރުމަށް އުޅަނދު ވިއްކި ފަރ ތަށް އަންގ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެޑްވ ންސް ފައިސ އެމް

 ގެ ބޭނުން އެމްޕީއެލްއަށް އަނބުރ  ލިބިފައި ނުވެއެވެ. ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓް ފައިސ  މި ރިޕޯޓުގެ ތ ރީޚ  ހަމަޔަށް އެމްޕީއެލް
ސް ވެގެންދ  ނަމަ  ގަތުމަށް އެޑްވ ންސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސ  އަނބުރ  ނުލިބި ގިނަ ދުވައިން ނުކުރ އިރު އެ އުޅަނދު
 ގެން ނުދ ނެއެވެ.ިލބި، އެ އުޅަނދު ގަތުމަށް އިންވެސްޓްކުރަން ކަނޑައެޅި މަޤްޞަދު ޙ ޞިލްވެކުންފުންޏަށް މ ލީ ގެއްލުން

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ރިކުރުމަށް ރުމަށް ދިޔަ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ މަސްލަޙަތު ރައްކ ތެ)ހ( އުޅަނދު އިންސްޕެކްޓް ކު
ތަށް އަދ ކޮށްފައި ނުވ ކަްނ ގޮޒިންމ އ އި މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވ   ށްފައިވ އެ މުވައްޒަފުންނ  ހަވ ލުކޮއިހުމ ލުވެފައިވުމ އި 

މިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަްށ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓިކުރުމަށް  މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްޖަވ ބުދ ރީކޮށް ފ ހަގަކުރެވޭތީ އެ މުވައްޒަފުން 
 ދަންނަވަމެވެ.

)ށ( އެމްޕީއެލްއިން ގަތުމަށް އޯޑަރު ކުރި އުޅަނދުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  އެ އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި 
ޅަނދ  ހަވ ލުނުވެ އެ އުޅަނުދ އަނބުރ  ފޮނުވ ލުަމށް ކުންފުނިން ޮފނުވި އުޅަނދުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ދިމ ނުވ ތީ ެއ އު

ހޯދުމަށް އުޅަނދު ގަތުމަށް އެޑްވ ންސްކޮށްދިން ފައިސ  އެމްޕީއެލްއަށް އަނބުރ   އެ ވ ތީއިން ނިންމ ފައި އެމްޕީއެލް
 ދަންނަވަމެވެ.
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 ން  ގަނެފައިވު އެއަރ ކޮންޑިޝަން  18ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ށް އެކަށީގެންވ  އަގުތަކަ  .1.4

ތިން އެންމެ ފަރ ތަކުން އެމްޕީއެލްގެ ޢިމ ރ ތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިމަރޖެންސީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެކިފަހަރު މަ
ކެތި ގަނެފައިވަނީ ތަވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވ އިރު މި  2017މިލިއަން ރުފިޔ އަށް  1.08އެއަރކޮންޑިޝަން  18އަގު ހޯދައިގެން 

 އިވ  އަގުތަކ އި އެމްޕީއެލް ގަނެފައެ ތަކެތި އިން  ވުރެ ބޮޑު އަގުގައިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެމްޕީއެލްއެކަށީގެންވ  އަގުތަކަށް
ތައް އަޅ ބެލިއިރު ކެޓްގައި ވިއްކ  އަގުމ ރ އްޖޭގެ ތަކުގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް އިން ގަނެފައިވ  ބްރޭންޑް، އަދި ސައިޒް

ރުފިޔ  ސް( )ހަތަރު ލައްކަ އަށ ވިސް ހ ސް ފަސްދޮޅަސް ފަ  428,065މުލަ ޖުނެފައިވަނީ ތަކެތި ގަ އެ އިން  އެމްޕީއެލް
ގަނެފައިވ  އަގުތަކ އި  ތައްއަރ ކޮންޑިޝަންއިން އެ ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީ އެްމޕީއެލްކޮށްކަން ބޮޑުއަގު
 ހުރި އަގުތަކުގެ ތަފ ތެވެ. ކޮންޑިޝަން ވިއްކަން ގޮތެއްގައި އެ ވައްތަރުގެ އެއަރކެޓްގައި އ އްމުމ 

 )ދިވެހި ރުފިޔ އިން( ތުތަކުގެ އަގ އި އެ ސައިޒުގެ އޭސީގެ އެވްރެޖް މ ކެޓް އަގ  ހުރި ތަފ އިން ގަނެފައިވ  އޭސީ އެމްޕީއެލް: 3ތ ވަލު 

 އަދަދު  ތަފުސީލު  #
ގަނެފައިވ  

 ރޭޓް 
 އަގުގެ ތަފ ތު  މ ކެޓް ރޭޓް 

ޖުމުލަ އަގުގެ 
 ތަފ ތު 

 14,162.64 14,162.64 24,527.36 38,690.00 1 އޭސީ ފ ރުގައި ހަރުކުރ   ގެ ބީޓީޔޫ 24000 1

 301,128.74 27,375.34 46,549.06 73,924.40 11 އޭސީ ންގގައި ހަރުކުރ ސީލި ގެބީޓީޔޫ  24000 2

 112,773.96 18,795.66 19,894.34 38,690.00 6 އޭސީ ފ ރުގައި ހަރުކުރ   ގެ ބީޓީޔޫ 18000 3

 428,065.34 ޖުމުލަ 

ގަނެފައިވަނީ އެއަރ  ކެޓްގައި އުޅޭއިރު މިތަކެތިމ މީގެ އިތުރަށް ރ އްޖޭގައި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ވިއްކ  ގިނަ ފަރ ތްތަކެއް 
ޏަށް ހޯދ  މުދަލ އި ންކުްނފު ކުން ނޫންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.ރ ތަކޮންޑިޝަން ވިއްކުމުގެ ވިޔަފ ރީގައި ހަރަކ ތްތެރިވަމުންދ  ފަ

ގަތުމުން ޅޭ ފަރ ތްތަކުން އެފަދަ ތަކެތީގެ ވިޔަފ ރިކޮށް ނޫމުކޮށް މ ކެޓްގައި ވިއްކަން ހުންނަ އަގުތައް ނުބަލަިއ ޚިދުމަތް އ ން
ށީގެންނުވ  ބޮޑު އަގުގައި ެއކަ  އިޒު ަމންފ  ހޯދުމަށް މަގުފަހިވުމ އިމުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ ޖ 

 ކުރެވެއެވެ.ފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބިގެންދ ނެކަން ފ ހަގަ މ ލީ ގޮުތން ކުންގެ ސަބަބުން ތަކެތި ގަންނަންެޖހުމ އި އޭ

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ކެތި ގަތުމުގައި ޒިންމ ވ  ގަނެފައިވ ތީ މިތަ އަގުގައި ތަކެތި އެކަށީގެންވ  އަގަށްވުރެ ބޮޑުވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން 
 ދަންނަވަމެވެ. ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމަށް ކޮ-އެންޓިސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ފަރ ތް ޖަވ ބުދ ރީކޮށް މައް

 ފައި ނުވުން ރުފިޔ  އަނބުރ  ހޯދ 169,728 ޕޭވިންގ ބޮލްކްތައް ގަތުމަށް އެޑްވ ންސަށް ދެއްކި ފައިސ ގެ ތެރެއިން  .1.5

މިލިއަން ޕޭވިންގ  1.2އި ގައު އެޅުމަށްޓަކައި ހުޅުމ ލޭ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އ އި މ ލޭ ކޮމ ޝަލް ހ ބަރުގެ ސަރަހައްދުގަ
ފައިވަނީ ފަހެއް ނުވަތަ ހަ ޝިޕްމެންޓަްށ ހަވ ލުކޮށްވަނަ އަހަރު އިންޑިއ ގެ ކުންފުންޏަކ   2016 މަސައްކަތް ބްލޮކް ގަތުމުގެ

މްޕީއެލްއިން އެގައު ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތަށެވެ. )ދެ ލައްކަ(  200,000ބަހ ލައިގެން ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެްއގައި މަދުވެގެން 
މި ތަކެތި ފޮނުަވން  ގަންނަ ޮގތަެށވެ.ގަލެއް ޑޮލަުރގެ ރޭޓުން  0.65 އެ ކުންފުންޏ  ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީމި މަސައްކަތް 

ކެތި މި ތަދުވަސްތެރޭގައެވެ. އެ ގޮތުން  120އެއްބަސްވެފައިވަނީ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެއްގެ އެލްސީ ހުޅުޭވތ  
 ،ގައި ފޮނުވ ފައިވ  ޕްރޮފޯމަރ އިންވޮއިސްގައި 2016އޮކްޓޯަބރު  04ކުންފުނިްނ  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި
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 39,000އަށްވ   %30ޑޮލަރުގެ )އެްއލައްކަ ތިރީސް ހ ސް(  130,000ގަލުގެ ޝިޕްމަންޓްގެ އަގު ކަމަށްވ  ދެ ލައްކަ 
ރޮފޯމަރ ޔ ގެ ރޭޓުން އެކުންފުނީގެ ލޯކަލް އޭޖެންޓަށް ދެއްކުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. ޕްރުފި 17ޑޮލަރު ހ ސް(  )ތިރީސް ނުވަ
 26ރުފިޔ  )ހަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހ ސް(  663,000އެ ކުންފުނީގެ ލޯކަލް އޭޖެންޓަށް ، ްވ  ގޮތަށއިންވޮއިސްގައި

ގައި  2016ނޮވެންބަރު  20ގަލުގެ ޝިޕްމަންޓަށް  200,000އަދި  ގައި އެމްޕީއެލްއިން ދައްކ ފައިވެއެވެ. 2016އޮކްޓޯބަރު 
 ހުޅުވ ފައިވެއެވެ.އެލްސީ އެމްޕީއެލްއިން 

 ވީ  ދައްކ ފައިއެމްޕީއެލްއިންފައިސ   އެޑްވ ންސްގަލުގެ ޝިޕްމެްނޓަށްވ   200,000 ގޮތަށްވ  އިޕްރޮފޯމަރ އިންވޮއިސްގަ
އެލްސީ މެދުވެރިކޮށް  އަދިގަލެވެ.  148,800ނީ ހަމައެކަނި ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން ސަޕްލައިކޮށްފައިވަ

ފަސްދޮޅަސް ) 67,704ވ  ށްއަ %70 ގަލުގެ އަގުގެ 148,800 ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ ބ ކީ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދީފައިަވނީ 
 %30އަގުގެ  ގަލުގެ 200,000 ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދިންއިރު ޑޮލަރުހަތް ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތަރު( 

ލްއަށް ނުލިޭބ ގަލުގެ ރުފިޔ ެގ ރޭޓުން( ީދފައިވުމުން އެޑްވ ްނސަށް ދިން ފައިސ ގެ ތެރޭގައި ެއމްޕީއެ 17ފައިސ  )ޑޮލަރަކަށް 
 ފައިސ  ހިމެނިފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. %30އަގުގެ 

 ރެއިން މަދުވ ތެ ގަލުގެ 200,000 އެއްބަސްވި ކުންފުނިން ސަޕްލައިކޮްށދިނުމަށްަހވ ލުވި މި މަސައްކަތ   އެހެންކަމުން
ފައިސ   ލޯކަލް އެޖެްނޓަށް ދެއްކިއިރުއެ ކުންފުނީގެ ފައިސ   އެފައިސ އ އި އަށްވ   %30ގަލުގެ އަގުގެ  51,200

ވަ ހ ސް ހަތް ނުއެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ) 169,728 ޖުމުލަރުފިޔ ގެ ރޭޓުން ކަމަށްވ ތީ  17ޑޮލަރަކަށް ދައްކ ފައިވަނީ 
 އިތުރަށް ދެއްކިފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދިންއިރު ރުފިޔ  ( ސަތޭކަ އަށ ވީސް

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 ށް ދަންނަވަމެވެ.ޕޭވިންގ ބްލޮކް ގަތުމަށް އެޑްވ ްނސް ފައިސ  ދެއްކިއިރު އިތުރަށް ދައްކ ފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދުމަ

މިލިއަން ރުފިޔ  އެޑްވ ންސްކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ދީފައިވ އިރު އެ މަސައްކަތް  2.9ވަކ ލ ތު ކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި  .1.6
 ޤ ބިލް އެހެން ފަރ ތްތަކެއްގެ ހުށަހެޅުން ހޯދައި ވަޒަންނުކޮށް މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުން ކޮށްދޭނެ 

 އެންމެހ  މަސައްކަތްތައް މައްސަލައަކ  ގުޅިގެން ޤ ނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެމްޕީއެލްއ  ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދެ
ކުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޝަރްޢީ ިތން މަރުޙަލ  ނިމެންދެން ޝަރީަޢތްތަ އިޢީ ކޯޓުތަކުގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކަމ ބެހޭ ޝަރްކުރުމ 

ކ  ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ. ގައި އަމިއްލަ ފަުރދަ 2016 މެއި 10ޙ ޒިރުވެ ކުންފުނީގެ ދިފ އުގައި ަވކ ލ ތުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 
 މި މަސައްކަތް އެ ފަރ ތ  ހަވ ލުކުރުމ  ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ން ހަވ ލުކުރު މަސައްކަތް ޤ ބިލް އެހެން ފަރ ތްތަކެއްގެ ހުށަހެޅުންތައް ނުހޯދައި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ( ހ)

 ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ  ތްމިލިއަން ރުފިޔ އަށް ކަމަށްވ އިރު މި މަސައްކަ 2.9ކަތް އެ ފަރ ތ  ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އަގަކީ މި މަސައް
ށްގެން ނޫންކަްނ ހުށަހެޅުން ހޯދައި ވަޒަންކޮ އްގެަފރ ތްތަކެޤ ބިލް އެހެން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވ  

  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ ދުވަހު ބ އްވ ފައިވ  އެމްޕީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  2016މެއި  9 ،ފަރ ތ  ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތް އެ 
މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރ   ބައްދަލުވުމުގައި އެ ފަރ ތ  މަަސއްކަތް ހަވ ލުކުރ ގޮތަށް ހަމަޖެްއސުމަށްފަހުއެވެ. އެ ގޮތުން އެ ަފރ ތ 

ދެކޮޅަށް  ލަތަުކގައި އެމްޕީއެލްއ ސައްފައިވަނީ އެ ފަރ ތަކީ، މި މަޔ ންކޮށް ޔައުމިއްޔ ގައި ބަންގެ ބޯޑުގެކަމަށް ޑިރެކްޓަރުސަބަބެއް
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އެ ފަރ ތުން ނަމަވެސް ވެ. އެވ ތީ ކަމަށްއްންވެސް ދަޢުވ  ކޮށްފައިވ  ފަރ ތެގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކުރިދަޢުވ ކުރ  ކުންފުންޏ 
ތުން ވަކ ލ ތު މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން އެ ފަރ މައްސަލަތަކެއްގައިކަމ އި ވަކ ލ ތު ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏ ގުޅޭ އެހެން 

  .ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެކޮށްފައިނުވ 

ެހޅުންތަކަށް ބެލުމަށްަފހު ފަދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވ  ޢަދަދެއްގެ ފަރ ތްތަކަށް ދަޢުވަތު ފޮނުވައިގެން ލިބޭ ހުށަ މި 
އްކަތް ކުރުވުމަށް އޮންނަ ން އެކަށީގެންވ  އަގެއްގައި ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދ ހުރި ގޮތެއްގައި މަސަމަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމު
 މަސައްކަތް ޅުން ނުހޯދައި މަސައްަކތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވ  ޤ ބިލް އެހެން ފަރ ތްތަކެއްގެ ހުަށހެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވ ނެއެވެ. 

ތ  ފަރ  ތ  ހަވ ލުވ ކަަމސައް ވުމަށް މަގުފަހިވެނުވ  ބޮޑު އަގުގައި މަަސއްކަތް ކުރުންެއކަށީގެމުން ރ ތަކ  ހަވ ލުކުރުވަކި ފަ
 ގެން ދިއުަމކީ އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.މަގުަފހިވެލިބިގަތުމަށް  ހޯދައި ގުޅިގެން ނ ޖ އިޒު މަންފ 

 ސަށް ދިނުން އެއްފަހަރ  އެޑްވ ން ( މިލިއަން ރުފިޔ   2.9)މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގު ( ށ)

ފިޔ  މިލިއަން ރު 2.9މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތ އި އެމްޕީއެލްއ  ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގު ކަމަށްވ  
 އެމްޕީއެލް  އްަބސްވި ޚިދުމަތްއިން މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތ  ހަވ ލުކޮށްފައި ވަނީ، އެ ފަރ ތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ އެމްޕީއެލް

 އަށް ލިބުމުގެ ކުރިން އެއްފަހަރ  އެޑްވ ންސްކޮށް ދީގެންނެވެ. 

މުަދލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން އޭރުއައި އިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން  އެމްޕީއެލް
ންކް ގެރަންޓީއ އެކު ބޭފައިަވނީ އެޑްވ ންސަށް ފައިސ  ދެވޭނީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ ިއ ޤަވ އިދު" ގައި ބަޔ ންކޮށް

 ކަމަށެވެ.  15ހުށަހެޅުމުން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %

ދުމަތް ލިބުމުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގު އެއްފަހަރ  ދީފައިވަނީ ކުންފުންޏަްށ ޚި
ރުވ  މަސައްކަތްތަކަށް ލުވި ފަރ ތަށް ފައިސ  ދީފައިވަނީ އެކި ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްގެން ކުކަމަށްވުމުން މި މަސައްކަތ  ހަވ  

އެވެ. މީގެ އިތުރަށް ވެފައިސ  ދިނުމަށް އެމްޕީއެލްއިން އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވ  އުސޫލ އި ޚިލ ފަށްކަން ފ ހަގަކުރެ
އްމު ގޮތެއްގައި ޤ ނޫނީ އ  ނުމަކީސަށް ދިރުމުގެ ފީ ެއއްފަހަރ  އެޑްވ ންހުރިހ  މަރުޙަލ އެއް ނިމެންދެން ވަކ ލ ތުކު ޝަރީޢަތުގެ

 ވަކީލުންނަށް ފީ ދެއްކުމުގައި ޢަަމލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއް ނޫްނކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ކުންފުންޏަށް ފޯރުކޮށް  މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގު އެޑްވ ންސަށް ދިނުމުން މަސައްކަތ  ހަވ ުލވ  ފަރ ތުގެ އިހުމ ލުން އެ ފަރ ުތން
ބުރ  ހޯދުމަށް ދަިތތަކ  އްޖެ ހިނދެއްަގއި ކުންފުނިން ދީފައިވ  ފައިސ  އަނވ  ޚިދުމަތް ކުންފުންޏަށް ނުިލބިދިނުމަށް އެއްބަސް

 ކަމެކެވެ. ށީގެންވ  ކުރިމަތިވުމ އި އަދި އެ ފައިސ  ހޯދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެ އިތުރު ޚަރަދުކުރަންޖެހުމަކީ އެކަ

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

އ އި ވަކ ލ ތު   ހަވ ލުކޮށްފައިވަީނ ޤ ބިލް އެެހން ފަރ ްތތަކެއްގެ ުހށަހެޅުން ހޯދައި ވަޒަންކޮްށގެންކަަމށް ނުވ ތީމި މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ފީ އެއްފަހަރ  އެޑްވ ންސްކޮށް ދީފައިވަނީ އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދިނުމަށް ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  

 ދަންނަވަމެވެ.ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމަށް -މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެންޓިގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ކަމަށްވ ތީ މި 
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ނަ ދުވަސް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގި  2މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ގަތުމަށްފަހު  6.9އެލްގެ ބޭނުމަށް މުދ  އުފުލ  ދޯންޏެއް އެމްޕީ  .1.7
 ށްފައި ނުވުން ބޭނުންކޮ ގެ ވީއިރުވެސް އެ އުޅަނދު 

ލ  ލަކުިޑ ދ  އުފުފޫޓުގެ މު 95މިލިއަން ރުފިޔ އަށް )އިންޖީނ  ުނލ ( ގަތް  6.9ަވނަ އަހަރު  2016އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް 
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މަސް ދުވަސް ވަންދެއް އެހެލ ފައި ބަހައްޓ ފައި ހުރިކަން 4އަހަރ   2ދޯނީގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް 

ށަހަޅ ފައިވ  ިތން ަވނަ ބައްަދލުވުމުގައި މަޝްވަރ ކޮށްގެން ޯބޑަށް ހު 142މި ދޯނި ގަނެފައިަވނީ ޑިރެކްޓަުރންގެ ބޯޑުގެ 
ވެސް އެ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ ން އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފަރ ތުންކަމަށް އެ ބައްަދުލވުމުގެ ޔައުމިއްޔ ގައިވެއެވެ. ނަމަކޯޓޭޝަނުގެ ތެރެއި

މަޢުލޫމ ތު ތްތަކަށް އަގު ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެިޅ ފަރ އަދި އިޢުލ ންކޮށްގެން ހޯދ ފައިވ  ކޯޭޓޝަންތަކެއް ނޫންކަމ އި 
  ލިޔެކިއުމެއް މި އޮޑިޓަށް ލިބިފައިނުވެއެވެ. ދީފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން އެނގޭ ފަދަ

ޅަނދުގައި އިންޖީނު އިން ޚަރަދުކޮށްގެން ފަހުން މި އު ކަމަށްވުމ އެކު އެމްޕީއެލްނ  ނުލ ޅަނދު ގަނެފައިވަނީ އިންޖީމި އު
ގެ ސައިޓަކަށް ގެންގޮސް ނީ އަޅ ފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން މި ދޯނި ގަތުމަށްފަހު އިންޖީނު އެޅުމަްށޓަކައި ތިލަފުށީގައިވ  އެ ކުންފު

ޔަލަށްވެސް ދޯނި ބ ލ  ވަނަ އަހަރުގެ ނި 2019ގައި ދޯނި އެހެލުމަށްފަހު އިންޖީނު އަޅ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފެބްރުވަރީ ނއެތ 
 ސައިޓަށް ގެނެސް  ލްގެއެމްޕީއެއުޅަނދުގެ ބޭނުންކޮށްފައި ނުވ ަކން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި ދޯނި ގަނެފައިވަނީ ހުޅުމ ލޭގައިވ  

ސީއީއޯ އެ ކުންފުނީގެ  ގެންދ  މުދ  އުފުލުމަށ އި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭުނންުކރުމަށް ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ އޭރުގެ 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ެބހެއްޓުމުގެ ސަަބުބން އުޅަނދުގެ މަޑޫތައް މި ދޯންޏަކީ ލަކުޑި ދޯންޏަކަށްުވމ އެކު، ގިނަ ދުވަސް ވަންދެްއ އެހެލ ފައި 
 އުަޅނދު މިހ ރު ޭބނުންކުރެވޭ ބޮޑަށް ހަލ ކުވެފައިވ ަކން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ދުރުވެފައިވުމ އި ބައެއް މަޑޫތައް ފީވެ ވަރަށް

ޚަރަދުކޮށްގެން މުދަލ އި ތަކެިތ ކުންފުންޏަށް ިލބޭ ފައިސ   ލަތައް ގެނައުމަްށ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.ހ 
މުދަލ އި ތަކެތި ގަުތމަށް ޚަރަދުކުރ  ފައިސ  ގަތުމަށްފަހު އޭގެ ބޭނުން ނުހިފ ނަމަ ކުންފުންޏަށް މ ލީ ގެްއލުްނތައް ލިބި 

 އިސްރ ފުވެގެން ދ ނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 ބައެއްބައިތައް ފީވެފައި  ،ފުލ  ލަކުޑި ދޯނިފޫޓުގެ މުދ  އު  95މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ގަނެފައިވ   6.9އެމްޕީއެލްއިން 

 (2019ފެބްރުވަރީ  14)ފޮޓޯ ނެގި ތ ރީޚް:  

އެމްޕީއެލްއިން 
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 (2019ފެބްރުވަރީ  14)ފޮޓޯ ނެގި ތ ރީޚް:  ފޫޓުގެ މުދ  އުފުލ  ލަކުޑި ދޯނި  95މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ގަނެފައިވ   6.9އެމްޕީއެލްއިން 

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އޭގެ ބޭނުން ކުންުފންޏަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހިފޭނެ ހޭަދއެއް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  ބޮޑު ގަތުަމށްމި ދޯނި )ހ( 
އަދި ދޯނި ގަތުަމށް އަގު ޯހދައިފައިވ  ގޮތުގެ ލިޔެކިއުން ބ އްވ ފައިވ ތީއ އި ބޭުނން ނުޮކށް ދޯނި ަގނެ  ޖައްސައިގޮތްތައް ހަމަނު

ކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނިދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ވަ ދޯނި ގަތުމުގައި މި  ނެތުމުން

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. -ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި

ށް ފެންނަ މެނޭޖްމަންޓަކުންުފނީގެ ށް ން ބޭނުން ކުރުން ކަމަޮކށްގެއިދ  ހުރި ގޮތަކީ ދޯނި މަރ މ ތު)ށ( ކުްނފުންޏަށް އެންމެ ފަ
މަރ މ ތުކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހ ލަތަށް ގެެނސް ދޯނީގެ ބޭނުން ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަވަސް  ނަމަ ލަސްނުކޮށް ދޯނި

ދޯނި ނީލަމުގައި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފ  ހުރި ގޮތަކަށް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދޯނި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެންނަނަމަ 
 އްކ ލުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވި

 އުޅަނދު ބޭނުން ނުކުރެވުން  4މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވ   22.5ކޮންޓެއިނަރ އުފުލުމުގެ ބޭނުމަށް  .1.8

އުޅަނދުގެ  22 ވަނަ އަހަރު ަގނެފައިވ  2016އިން އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ ަބނދަރުތަކުގައި ޭބނުްނކުރުމަށް  މްޕީއެލްއެ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުން ނުކޮށް ބ އްވ ފައިވ ކަން  2018އުޅަނދު  ހަތަރުއަށް ގަނެފައިވ  މިލިއަން ރުފިޔ  22.5 ތެރެއިން

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ކުރި އިޢުލ ނ   2016އެމްޕީއެލްއަށް ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް ، މި އުޅަނދުތައް ގަނެފައިވަނީ
ން ހުށަހެޅުނު އަުގތައް ބޮުޑވުމުން އެ ބީަލން ބ ތިލް ކުރުމަްށފަހު ހެވީ ވެހިކަްލތަކ އި މެޝިަނރީސް އުފައްދ  ޗައިނ ގެ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަުގތައް ބޮުޑވުމުން އެ ބީަލން ބ ތިލް ކުރުމަްށފަހު ހެވީ ވެހިކަްލތަކ އި މެޝިަނރީސް އުފައްދ  ޗައިނ ގެ ގުޅިގެ
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އުޅަނދު ކަމަށް  22އިން ގަނެފަިއވަނީ  ކުންފުންޏަކ  އެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްގެންނެވެ. އެ ުކންފުނި މެުދވެރިކޮށް އެމްޕީއެލް
އުޅަނދު  15ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލ ނުގައިވަނީ ވީނަމަވެސް، އުޅަނދުތައް 

އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް   22އިން ފަހުން ގަތް  ހޯދުމަށެވެ. އެ އިޢުލ ން ބ ތިްލ ކުރުމަށްފަހު އެމްޕީއެލް
ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލ ނުގައިވ  ބ ަވތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ އުޅަނދުތަކަކީ، އުޅަނދުތައް ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ްތތައް 

އުޅަނދުތަކެއް ނޫންކަމ އި އަިދ ބައެއް އުޅަނދުތަކުގެ ސްޕްސިފިކޭޝަންތަކ  ފުރަތަމަ ގަުތމަށް ކަނޑައެޅި ތަކެތީގެ 
އަށް  ތައް ގަތުމުގެ ކުރިން އެމްޕީއެލްސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  ތަފ ތުތަކެއް ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މި އުޅަނދު

ގަންނަން ބޭނުންވ  އުޅަނދުތަކުެގ ޓެކްނިކަލް ރިކްއަރމެންޓް ކަނޑައެޅުމަށ އި ބޭނުންވ  އުޅަނދުތަކުގެ ބ ވަތްތައް ބެލުމަށް 
 ކަމުގެ ތަޖްރިބ  ލިބިފައިވ  ޓެކްިނކަލް ފަރ ތެއްގެ ލަފ  ހޯދ ފައި ުނވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ން ކުރަްނ ހަމަޖެހުނު އިން މަޢުލޫމ ތު ީދަފއިވަނީ އެ ވެހިކަލްތަކުެގ ބޭުންނ ހިފ ފައި ނުަވނީ ވެހިކަްލތައް ބޭނު ލްއެމްޕީއެ
 ފައިގަނޑު ލެވެލްކޮށްބަނދަރުގައި މުދ  އުފުލުމަށް ޭބނުންވ  ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުން

ވެލް ކުރުމަށް ފަށަްނ ހިކަލްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުަމށް އެ ސަރަޙައްދުގެ ބިމ އި ތަޅުންގަނޑު ލެނެތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވެ
 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމ ތު ދީ އިން ހަމަޖެހުނު މަޝްރޫޢުވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުއްޓ ލ ފައިވ  ކަމަށް އެމްޕީއެލް

ކެއްކަން ވަޒަންކުރުމަށް ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނުދތައުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ ކުރިްނ އުޅަނދުތަކަކީ ކުންުފނީގެ މަސައްކަތް 
ހައްޓަން ޖެހުމ އި ޓެކްނިކަލް އިވަލުއޭޝަން ކުރިައށް ނުގެންދ ނަމަ ކުންުފންޏަށް ހޯދ  ބައެއް ތަކެތި ބޭުނން ނުުކރެވި ބަ

 . އެވެރ ފުވެގެން ދ ނެ މުދަލ އި ތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުކުރ  ފައިސ  އިސް

 ލަފ ދިން ގޮތް އިސްލ ޙުކުރަން 

ންޏަށް ލިބޭނެ މުދަލ އި ކުންފުންޏަށް ހޯދ  މުދަލ އި ތަކެއްޗަކީ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ ބޭނުމ އި ނަފ  ކުންފު)ހ( 
 .ވެތަކެތިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްފަހު ޫނނީ މުދަލ އި ތަކެތި ގަތުމަށް ފަިއސ  ޚަރަދުނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެ

އުޅަނދުތަކުގެ ބޭނުން  )ށ( ކުންުފނީގައި ބޭުނންކުރުމަްށ ހޯދ ފައިވ  އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެިއން މިހ ތަނަށް ބޭުނން ނުކޮށް ުހރި
ނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބޭ އެ އުޅަނދުތަކުގެކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފ  ހުރިގޮތެއްގައި ހިފޭނެ އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުމަށ އި 

 ށް އެންމެ މަންފ  ހުރި އަގެއްގައި ނީލަމުގައި ވިއްކ ލުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުންުފންޏަ ނަމަބެލެވޭ

އެފްއެސްއެމުން ތެޔޮ ވިއްކ  އަގަށްވުރެ ބޮޑު ރޭޓުގައި ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓް ލިންކުގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރަށް  .1.9
 ން ޏަކުން ގަންނަމުން ދިއު ބޭނުންވ  ތެޔޮ އަމިއްލަ ކުންފުން 

ގަމުން އަންނަ ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓް ލިންކްގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވ  ތެޔޮ ގަންނަމުންދަނީ އައްޑޫ އިން ހިން އެމްޕީއެލް
ސިޓީގައި އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި ކަމަށްވ  އެފްއެސްއެމް އިން ތެޔޮ ވިއްކަމުން ގެންދ  އަގަށްވުރެ ބޮޑު 

ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ފަރ ތެއްގެ ކުންފުންޏަކުން  2017ހަރ އި ވަނަ އަ 2016އަގެއްގައިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން 
މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު  4.35ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓުގައި ބޭނުންކުރ  އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް 

)ދެ ރުފިޔ  އަށް  2.08 އެވްރެޖްކޮށް އިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކ  އަގަށްވުރެ އެމްޕީއެލްއިން ތެޔޮ ގަނެފައިވަނީ އެފްއެސްއެމް
 1.62އިން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކ  އަގަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް  ކަމ އި އަދި ޕެޓްރޯލް ގަނެފައިވަނީ އެފްއެސްއެމް ކޮށްލ ރި( ބޮޑު

އެއްގަމު  ންކުރ އި ބޭނުވެ. ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓް ލިންކްގަފ ހަގަކުރެވެއެ ކޮށްކަންދޮޅަސް ދެ ލ ރި( ބޮޑު)އެއް ރުފިޔ  ފަސް
 އިން ތެޔޮ ވިއްކ  އަގަްށވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އަމިއްލަ ފަރ ަތކުން ނުގަނެ ެއފްއެސްއެމް  އުޅަނދުތަކަށް ޭބނުންވ  ތެޔޮ އެްފއެސްއެމް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ވަނަ އަހަރު ތެޔޮ ގަތުމަށް އެމްޕީއެލް 2017ވަަނ އަހަރ އި  2016ނަަމ، އައްކ  އަގަށް ތެޔޮ ގަންނަމުން ދިއިން ތެޔޮ ވި
 ރުފިޔ  ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ލައްކަ  7އިން ޚަރަދުކުރި ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 

ސްޓޭޝަނުން އެމްގެ ސ.ގަމުގައި ހުންނަ އެފްއެސް ދަނީއެ ގޮތަށް ތެޔޮ ގަންނަމުން ، އިން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވަނީ އެމްޕީއެލް
 ހަމަޖެހިފައި ނުގައިބޭުންނވ  ތެޔޮ އެޅުމުގެ އިންތިޒ މް އެ ތަދުތަކަށް ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓް ލިންކްެގ އެއްގަމު އުޅަނ

ތެޔޮ އެޅޭނެ އިންތިޒ މް  ނަމަވެސް ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓް ލިންކުގެ އުޅަނދުތަކަށް އެފްއެސްއެމް މެދުވެރިކޮށް  ނެތުމުންކަމަށެވެ.
 ވެއެވެ.ޑަވެގެންދ ނެކަން ފ ހަގަކުރެހަމަޖައްސައިގެން އެ ތަނުން ތެޔޮ ގަންނަނަމަ ތެޔޮ ގަތުމަށްކުރ  ޚަރަދުކު

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

މިހ ރު ގަންނަ  ތެޔޮވ  އެމްޕީއެލްގެ ދަށުން ހިންގ  ސަދަން ޓްރ ންސްޕޯޓް ލިންކްގައި ގެންގުޅޭ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުން
ކުންފުންޏަށް އެންމެ ރު މުސްތަޤްބަލަށް ބަލ އި ދުރު، ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތުމުންއެފްއެސްއެމުން އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި 

 ވަމެވެ.ގަންނަމުން ދިއުމަށް ދަްނނަ ހަމަޖައްސައިގެން ތެޔޮންތިޒ މް އިތެޔޮ ގަނެވޭނެ  ފައިދ  ބޮޑު ގޮތެއްގައި

ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  ގެ އިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ޕްރޮކިއުމަންޓް  އެމްޕީއެލް   .1.10
 ކި ފަރ ތްތަކަށް ދީފައިވުން މިލިއަން ރުފިޔ  އެ  37.6ން ފެށުމުގެ ކުރި 

ލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަ އިހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް  އެމްޕީއެލް
 ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ 2.6.5ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ 

 ކަމަށެވެ. އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވ  އަދަދަކަށް ފައިސ  ދޫކުރެވިދ ނެ %15އަގުގެ 

ވ  މުދަލ އި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހޯދ ފައި 2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015އަށް  އެމްޕީއެލްމަވެސް އެހެން ނަ
އިސ  ދޫކުރުމަށް ފަޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ގޮތް މި އޮޑިޓްގައި ބެލިއިރު އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި 

މުގެ ކުރިން މަސައްކަތ  ސައްކަތް ފެށުމިލިއަން ރުފިޔ  މަ  37.60 ޖުމުލަ ތަކަށްފަރ  16ކަނޑައަޅ ފައިވ  އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 
 ހަވ ލުވި ފަރ ތަށް ދީފައިވެއެވެ. 

ގޮތަށް ހަދ ފައިވ   އިތުރަށް ދީފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ރުފިޔ އިން ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ށްއެޑްވ ންސަ
 28.96 ށް ދީފައިވ ކަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިުތރަފަރ ތަ 12އެއްބަސްވުންތަކ  ގުޅިގެން 

ޖެހޭ ގެ ގޮތުގައި ދޭންފަރ ތަކަށް އެޑްވ ންސް ަފއިސ  4މިލިއަން ރުފިޔ އ އި ޑޮލަރުން ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކ  ގުޅިެގން 
 މިލިއަން ރުފިޔ އެވެ. 8.64 ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވ 

ގައި އެވަނީ ދިެވހި ރުފިޔ އިން ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދ ފައިވ  އެްއބަސްވުންަތކ  ގުޅިގެން އެޑްވ ންސް  4ލު ތ ވަ
އަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސ  ދީފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި  %15ފައިސ ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

އި އެމްޕީއެލްއިން އެ ފަރ ތްތަކަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސ ގެ ޢަދަދ އި ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދ 
 ހިސ ބެވެ. ދަދުތަކުގެ އައެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަރ ތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ ގެ 
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 ގެ ދަދު )ދިވެހި ރުފިޔ  އަރެ އިތުރަށް ދީފައިވ  ފައިސ ގެ ދޫކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވުއެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ފައިސ  : 4ތ ވަލު 
 (އްމުޢ މަލ ތްތަ

އިތުރަށް 
ދައްކ ފައިވ  

 އަދަދު 

ށް ޑްވ ންސަ އެ 
 ދައްކ ފައިވ  އަދަދު 

އެޑްވ ންސަށް 
 %ދެއްކި 

 # ތަފުސީލު  އެއްބަސްވުމުގެ އަގު 

 1 (އަކަފޫޓު 12,000)ތިލަފުށީ ބިން  7,600,000 80% 6,080,000 4,940,000

 2 (އަކަފޫޓު 20,000)ތިލަފުށީ ބިން  7,300,000 80% 5,840,000 4,745,000

 3 (އެމްޕިއެލް ކ ގޯ)އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް  6,900,000 33% 2,277,000 1,242,000

 4 (ހަޒ ނ )އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް  6,307,000 36% 2,252,500 1,306,450

5,225,800 6,148,000 100% 6,148,000 
އްމު އައްޑޫ ސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއ  ދެމެދު ޢ 

 (ލ ންޗު 4)ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް 
5 

1,613,850 2,305,500 50% 4,611,000 
އައްޑޫ ސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އ  ދެމެދު 

 (7ސްކޯޕް )ޢ އްމު ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް 
6 

2,730,000 3,360,000 80% 4,200,000 
އައްޑޫ ސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އ  ދެމެދު 

 (ހޯރަ )ޢ އްމު ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް 
7 

2,411,500 2,968,000 80% 3,710,000 
ން ފެޝަ)މ ލެއ އި ތިލަފުއްޓ  ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް 

2) 
8 

2,465,000 2,900,000 100% 2,900,000 
ވަކ ލ ތުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ފަރ ތުން 

 ސ  އައްޔަންކޮށްފައިވ  ލޯ ފ މަށް ދައްކ ފައިވ  ފައި
9 

 10 ހަބަރ އެންޓްރެންސް ނެވިގޭޝަން ލައިޓް  1,256,113 50% 628,057 439,640

 11 ( ޓަނުގެ  2އަދި  1.5)ޕިކް އަޕް  2 1,704,000 100% 1,704,000 1,448,400

 12 ފޯކްލިފްޓް ޓަނުގެ  3 689,000 73% 500,000 396,650

 ޖުމުލަ  28,964,290

ގައި އެވަީނ ޑޮލަރުްނ ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ގޮަތށް ަހދ ފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކ  ގުޅިެގން އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ  5ތ ވަލު 
އަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސ  ދީފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް އެޑްވ ްނސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި  %15ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

ޢަދަދ އި  ގެ އިން އެ ފަރ ތްތަކަށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސ  ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދ އި އެމްޕީއެލް
 ދަދުތަކުގެ ހިސ ބެވެ.އަްތތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ ގެ ރ އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަ
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 (އް)ޑޮލަރުގެ މުޢ މަލ ތްތަދަދު އަ ރެ އިތުރަށް ދީފައިވ  ފައިސ ގެ އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ދޫކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވު : 5ތ ވަލު 

އިތުރަށް ދައްކ ފައިވ  
 (ރުފިޔ އިން )އަދަދު 

އެޑްވ ންސަށް ދޫކުރި 
 (ރުފިޔ އިން )އަދަދު 

އެޑްވ ންސަށް 
 )%(ދައްކ ފައިވ  

ފައިސ  
ދައްކ ފައިވ  

 (ރުފިޔ  )އަދަދު 

އެއްބަސްވުމުގެ 
 (ޑޮލަރުން )އަގު 

 # ތަފުސީލު 

 1 ސައިޑް ލޯޑަރ  720,000 11,671,200 48% 5,551,200 3,800,520

 2 ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓް   715,000 11,364,210 %32 3,646,500 1,941,869

 3     ފޯކް ލިފްޓް  6ޓަނުގެ   4.5 411,000 6,662,310 52% 3,493,500 2,494,154

 4    މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރ  ގައު  130,000 1,706,995 39% 663,000 406,951

 ޖުމުލަ  8,643,493

 މުންށް ފައިސ  ދިނުށް ވުރެ އިތުރަކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންވަރައެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ދިނުމަށް ގަވ އިދުގައި 
 ަތކަކަށް ނ ޖ އިޒު މަންފ  ވަކި ފަރ ތްރުމަށް މަގުފަހިވެ އޭގެ ސަބަބުން ކަށް މަސައްކަތް ހަވ ލުކުޤ ބިްލނޫން ފަރ ްތތަމ ލީގޮތުން 

 އެވެ.ހިވ ނެމަގުފަ ހޯދައި ދިނުމަށް

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ވަނަ  7ލިސީ" ގެ ޕޮންޓް ކަނޑައަޅ ފައިވ  "ޕްރޮކިއުމެ އިން  އެމްޕީއެލްށް ޢަމަލުކުރަމަދުމަތް ހޯދުމުަގއި )ހ( މުދަލ އި ޚި
 ވ  އުސޫލުންހަަމޖައްސ ފައިގައި މުދަލ އި ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތްތަަކށް އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދިނުމަށް ނަންބަރު

 މަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރުފައިސ  ދޫއެޑްވ ންސް މަސައްކަތްތަކ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތްަތކަށް 

"ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް  އައިމަލުކުރަމުން ޢަކުރިން އިން  ދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލް)ށ( މުދަލ އި ޚި
ގައި ބުނ  މިންވަރަށްވުރެ އިތުަރށް އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ  2.6.5 ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްސޓްރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ

އި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭތޯ ބެލުމަށް މި މައްސަލަތަށް ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ދޫކުރުމުގަ މަސައްކަތްތަކ  ހަވ ލުވިގޮތުގައި 
 ަދްނނަވަމެވެ.ހުށަހެޅުމަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް-ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި

 އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދޫކުރ އިރު ބޭންކް ގެރެންޓީ ނުހޯދައި ފައިސ  ދޫކޮށްފައިވުން   .1.11

މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގަވ އިދުގެ ދަށުން އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދޫކުރެވޭނީ ބޭންކް  އިން އެމްޕީއެލް
ގެރެންޓީއ އެކު ހުށަހެޅުމުން ކަމުަގއި ބަޔ ންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ބަެއއް ފަރ ތްތަކަށް އެޑްވ ންސް ފަިއސ  ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް 

ތަކަށް އެޑްވ ންސް ފަރ  16އަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން  ކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެމްޕީއެލްގެރެންޓީއެއް ނެތިކަން ފ ހަގަ
 މިލިއަން ރުފިޔ  ދޫކޮށްފައިވ އިރު އެ ފައިސ  ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް ގެރެްނޓީއެއް ނެތިއެވެ. އެމްޕީއެލް 37.6 ފައިސ ގެ ގޮތުގައި

"ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  ޢަމަލުކުރި ކުރިންއިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި 

ކަށް ޑޮލަރުން ގައި ހިމެނޭ ފަރ ތްތަ 4 އަދި 3، 2ގައި ހިމެނޭ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު  4ތ ވަލު ޓް: ނޯ
ފަރ ތްތަކަށް ޑޮލަރުން ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޕީއެލްއިން ފައިސ  ދައްކ ފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔ އިންނެވެ. އެ

 ރުފިޔ ގެ ރޭޓުންނެވެ. 17ދޭންޖެހޭ ފައިސ  ރުފިޔ އިން ދެއްކިއިރު ފައިސ  ދީފައިވަނީ ޑޮލަރަކަށް 
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ފައިސ  ހޯދުމަށް އެޑްވ ންސް ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ  2.6.5ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ 
 %15ފައިސ ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ޭބންކް ގެރެންޓީއ  އެކު އެދުމުން ެއޑްވ ންސް 

ފަރ ތަކަށް  4އަށްވުރެ ބޮޑުނުވ  ޢަދަދަކަށް ފަިއސ  ދޫކުރެވިދ ނެ ކަމަށެވެ. އެޑްވ ންސަށް ފައިސ  ދޫކުރި ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދީފައިވަނީ އެޑްވ ންސަށް ދޫކުރި ފައިސ އ  އެއްވަރުގެ ޑޭޓެޑް ޗެކްތަކެއް ހޯދުމަ

 .އެވެވެލިޔުމެއް ނޫންކަން ފ ހަގަކުރެޑޭޓެޑް ޗެކްތަކަކީ ބޭންކް ގެރެންޓީއ  އެއްފަދަ 

 ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދޫކުރ އިރު ބޭންކް ގެރެންޓީ ފަދަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި ފައިސ  ދިނުމުން މަސައްކަތ 
ހޯދުމަށް އިސ  އަނބުރ  ލަތްތަކުގައި އެޑްވ ްނސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވ  ފަޙ  ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓ ލ  މަސައްކަތް

 ކީ އެކަީށގެންވ ކަމެކެވެ. ވުމ އި ފައިސ  ނުލިބި ގެއްލިގެން ދިއުމަދަތިތަކ  ކުރިމަތި

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

ނޑައަޅ ފައިވ  ކަމިހ ރު އެމްޕީއެލްއިްނ ށް ޢަމަލުކުރަމަޚިދުމަތް ހޯދުމުގަިއ މުދަލ އި އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދޫކުރ އިރު 
 ށް ދަންނަވަމެވެ.ބޭންކް ގެރެންޓީ ހޯދުމަ އުސޫލުންބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ގައި ވަނަ ނަންބަރު  7"ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ" ގެ 

ށް ގަނެފައިވުމ އި އެ ވެހިކަލްގެ ޓެކްނިކަލް ރުފިޔ އަ  689,000ކޮށްފައިވ  ޕިކަޕެއް މޮޑި ގައި ފިއުލް ބައުޒަރެއްގެ ގޮތު   .1.12
 އިވެލުއޭޝަން ހަދ ފައިނުވުން 

ރެއް ގަތުމަށް ިފއުލް ބައުޒަ ޑްަވނަ އަހަރު ދެ ހ ސް ލީޓަރުގެ އައު ނުވަތަ ރީކޮންޑިޝަން 2016އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް 
ވެ. މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގު ހުށަހަޅ ފައިވެއެކުރެވުނު އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން ތިން ކުންފުންޏަކުން ފިއުލް ބައުޒަރު ވިއްކުމަށް އަ

މަސައްކަތް  ތެރެއިން ބިޑް އިވަލުއޭަޝނުްނ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންްޓ ލިިބގެން ފިއުލް ބައުޒަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ
އުޒަރެއް ދުވަސް ތެރޭގައި ފިއުލް ބަ 8ރުފިޔ އަށް )ހަ ލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަ ހ ްސ(  689,000ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ 

 މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ވުރެ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އަގު ހުށަަހޅ ފައިވ  ފަރ ތަށެވެ. އަނެއް ެދ ަފރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  އަުގ އެއް
 ތުރުވެއެވެ.އިއިތުރުވ އިރު ފިއުލް ބައުޒަރު ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  މުއްދަތު ސަތޭކަ ދުވަހަށްވުރެ 

ކުންފުނިން ުހށަހެޅި  ރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅ ފައިވ  އަގު އަނެއް ދެފިއުލް ބައުޒަރު ސަޕްލައިކު
ފައިކޮށްފައިވ  ޕިކަޕެކެވެ. އަގުތަކަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅ ފައިވަނީ އަސްލު ބައުޒަރެއްގެ ބަދަލުގައި މޮޑި

 ބައުޒަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ އުޅަނދަކީ އަސްލު ފިއުލް ބައުޒަރެއް ނޫންކަމ އި އެއީއެގޮތުން އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލިބެލުުމން 
އެލްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ބޭނުންކުރުމަށް ބަަދލުކޮށްފައިވ  ޕިކަޕެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެ އުޅަނދު ވިއްކުމަށް އެމްޕީ

އި ވީނަމަވެސް އެ ފައިވ  އުޅަނދެއްކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފަވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އުފައްދ  2013ކޯޓޭޝަނުގައި އެ އުޅަނދަކީ 
ހަރުގެ ތެރޭގައިކަްނ ވަނަ އަ 2010އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވ  ގޮތުން އެ އުޅަނދު އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ 

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވިއްކަން ހުށަހެޅި ވެހިަކލްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވަލުއޭޝަްނ މީގެ އިތުރަށް މި އިޢުލ ނ  ގުޅިެގން ކޯޓޭޝަން ުހށަހެޅި ފަރ ތްތަުކން 
ިއން ފިއުލް ބައުޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ގަނެފައިވ  ވެހިކަލަކީ ަގންަނން ބޭުނންވެގެން އުޅުުނ  ހަދ ފައި ނުވުމުން އެމްޕީއެލް

 ކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުަމށް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ވެހިކަލެއްކަން ކަށަވަރު ނުވ ކަން ފ ހަގަކުެރވެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް
 އ ންމުކުރި އިޢުލ ނ އި މަޢުލޫމ ތު ކަރުދ ހުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުަޅނދ  އެއްގޮތް ޫނން މޮޑިފައިކޮށްަފއިވ  އުޅަންދެއް ވިއްކުމަށް 

ފިއުލް ޑިޝަންޑް ނުވަތަ ރީކޮން އައު ފިއުލް ބައުޒަރުހުށަހަޅ ފައިވ  ބިޑް ބަލައިގަނެ އެ ފަރ ތ  މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމުން، 
ފުރުަޞތު ގެއްލިގެން ދ ނެަކން  އޮތްބައުޒަރު ވިއްކުމަށް އަގު ހުށަަހޅ  ފަރ ތްތަކަށް ވ ދަވެރި އަގުަތކެއް ހުށަހެޅުމަށް  ބައުޒަރު ވިއްކުމަށް އަގު ހުށަަހޅ  ފަރ ތްތަކަށް ވ ދަވެރި އަގުަތކެއް ހުށަހެޅުމަށް 
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ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް އައު އުޅަނދު ފަހަރު ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންަނ ބައު އުޅަނދު ގަތުމުން 
 އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ. އިތުރުވުމަކީ ޚަރަދު ކުރަންޖެޭހ  ވެހިކަލްތަކުގެ ރިޕެއަރ އަދި މެއިންޓެނަންސްއަށް އެފަދަ

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 ހޯދަން ބޭނުންވ    ަކރުދ ހުގައިނުވަތަ މަޢުލޫމ ތު  އިޢުލ ންތަކުގައިހޯދުމަށް އ ންމުކުރ ތައް ފަރ ތް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ
ރުދ ހުގައިވ  އަދި އިޢުލ ނ އި މަޢުލޫމ ތު ކަ މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލު ސ ފުކޮށް ބަޔ ންކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ންނަވަމެވެ.ދަބަލައި ނުގަތުމަށް ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އި ރިކްއަރމަންޓްތަކ  ޚިލ ފަށް ފޯރުކޮށްދޭ މުަދލ އި ޚިދުމަތް 

ރ ތްތަކ އެކު ވެފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބައެއް ފަ   .1.13
 ނުނިމިއްޖެ ނަމަ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދ ނެ ގޮތް ބަޔ ންކޮށްފައި ނުވުން 

އި މަސައްކަތް ނުނިމި އެއްބަސްވުންތަކުގަ ހަދ ފައިވ އިން  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބައެއް ފަރ ތްތަކ  އެކު އެމްޕީއެލް
 ގޮތުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް އެލަސްވުމުން އެމްޕީއެލްއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހިސ ބުކުރ ނެ ގޮތް ހިމަނ ފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ބަވަނަ އަހަރު ވެފައިވ  އެއް 2017ވަނަ އަހަރ އި  2016އިން  ހޯދުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކ އެކު އެމްޕީއެލް
މޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައިވ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވުމުން ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެ

 ޖޫރިމަނ  ފައިސ  ކަނޑ ނެ ގޮތެއް ބަޔ ންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

ން މުދަލ އި ޚިދުމަތް "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުއައި ރަމުން ޢަމަލުކު ކުރިން އިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލް
ނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ  ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންޮކށްފައިވަ 2.10ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ 

އްކަތް ހަވ ލުކުރ  ފަރ ތ އި މ އްދ އެއް، މަސަހަވ ލުކުރެވިފައިވ  މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގައި ކުރުމަށް ލ ޒިމްކުރ  
ވ  ލަސްވުމުގެ ބަދަލު ކުންފުންޏ  ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވ ނެ ކަމަށ އި މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވ ނަމަ، ލަސް

 މަސައްކަތް ހަވ ލުވި ފަރ ތުން ކުންފުންޏަށް ނަގަންވ ނެ ކަމަށެވެ.

ސައްކަތް މުއްދަތަށް ރ ތްތަކ  ހަވ ލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގަިއ މަމުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ެއކި ފަ
ހަވ ލުވ  ފަރ ތުގެ  ނުނިމުމުން އަޅ ނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނ ފައިނުވ ނަމަ މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނިންމުމުގައި މަސައްކަތ 

ކ ތެރިކުރުމަށް ޙަތު ރައްނުލިބުމ އި ކުންުފނީގެ މަސްލަ ބަދަލު ކުންފުންަޏށް ލަސްވުމުގެއިހުމ ލުން މަސައްކަތް ލަސްވ  
 އެޅޭނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ހުރަސް

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޖޫރިމަނ  އްލުމުގެ އަގު ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެ ލަސްވ  ލަސްވުމުން  ރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަފޯމުއްދަތަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް )ހ( 
ހިމެނުމަްށ ސްވުންތަކުގައި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކ  އެކު ހަދ  އެއްބަ ނިކުރެވޭނެ ގޮތް އު ގެ ގޮތުގައިފައިސ 

  ދަންނަވަމެވެ.

މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނ   މުގެ މަސައްކަތްމުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު)ށ( 
ނުހިމައިނައި އެއްބަސްވުން ހަދ ފައިވ ތީ މިކަމުގައި ޒިންމ  ފަރ ތ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ޖަވ ބުދ ރީ ފައިސ  ނަގ ނެ އުސޫލު 
 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އެކި ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްފައިވުމ އި ބައެއް   .1.14
 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ހިމަނ ފައި ނުވުން  ފަރ ތްތަކ  އެކު ވެފައިވ  

ިއވަނީ މުދަލ އި ޚިދުމަްތ ކޮށްފަ އިން ބައެްއ ފަރ ތްތަކ އެކު ކޮށްފައިވ  މުޢ މަލ ްތތައް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ އެމްޕީއެލް
ގެން ނޫންކަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އ  ދެމެދު އެއްބަސްވުމެްއ އެކުލަވ ލައި ފޯރުކޮށްދިން ފަރ ތ އި އެމްޕީެއލް

 2017ނަ އަހަރ އި ވަ 2016ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކ އެކު އެމްޕީއެލްއިން 
އް ފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެމިލިއަން ރުފިޔ ގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށް 164.80ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  މުޢ މަލ ތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޢުލޫމ ތ އި އޭގެ އަގުތަކެވެ.މަ އެވެ. ތިރީގައިވ  ތ ަވލުގައި އެވަނީ އެއްބަސްވުން އެުކލަވ ނުލައި ހޯދ ފައިވ  މުދަލުގެ އެކުލަވ ނުލަ

 ވ  އަގުތައް މުދ  ހޯދި ތ ރީޚ އި އެއްބަސްވެފައި އިގެ މަޢުލޫމ ތ ކުލަވ ނުލައި ހޯދ ފައިވ  މުދަލު އެއްބަސްވުން އެ: 6ތ ވަލު 

 # ތަފުސީލު  ތ ރީޙް  އަގު )ޑޮލަރުން( އަގު )ރުފިޔ އިން(

 1 ހެވީ ވެހިކަލް  2016ޖޫން  16 9,105,000 140,399,100

 2 ސައިޑް ލޯޑަރ  2 2016ޖޫން  02 720,000 11,102,400

 3   ފޯކް ލިފްޓް 6ޓަނުގެ  4.5 2016ސެޕްޓެންބަރު  06 411,000 6,337,620

 4   ފޯކް ލިފްޓް 5ޓަނުގެ  4.5 2016ޖޫން  02 341,000 5,258,220

 5  ގަތުން ގައު ބޭނުންކުރ  ހެދުމަށް މަގު 2016 ސެޕްޓެންބަރު 29 130,000 2,004,600

165,101,940 10,707,000  

ން މުދަލ އި ޚިދުމަތް "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކު އައިޢަމަލުކުރަމުން  ކުރިންއިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  އެމްޕީއެލް
އްކަތް ހަވ ލުކުރަންވ ީނ، ވަނަ މ އްދ ގައި، ކުްނފުނިން މަސަ 2.8.4ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ 

ވުމުގައި އެފަރ ތުން އްބަސްމަސައްކަތް ކުރުވުމ އި ބެހޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވޭފަރ ތ އެކު އެއްބަސްވުން ހަދައި އެ
 ސޮއިކުރުމުން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަން ރުފިޔ އަށް މިލި 6.15 ށް ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތް ދިނުމަމީގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޢ އްމު 
މުދަލ އި ޚިދުމަތް  ،ގައިވުމުވެފައިވ  އެއްބަސް ލޯންޗް ގަތުމަށް ެއމްޕީއެލް އ އި އަމިއްލަ ފަރ ތަކ އި ދެމެދުގައި 4ހޯދ ފައިވ  

 ބައެއް ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ހިމަނަންވ ނެ ކަމަށް  ،ގައި 2.8.4ގެ ޤަވ އިދު  އިން އޭރު ޢަމަލުކުރަމުން އައި ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލް
ތް، ރިޓެންޝަން ޑ ނެ ގޮއެގޮތުން، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު، ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސް ކަނ ހިމަނ ފައި ނުވެއެވެ. އްނުކުތ ތަ

ގައި ނެތްކަމެއް ފައިސ  ބަހަޓ ނެ ިމންވަރު، ެއއްބަސްވުމ އި ޚިލ ފް ވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރ ނެ ގޮތް އަދި ެއއްބަސްވުމު
 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރ ނެ ގޮތް ހިމަނ ފައި ނުވެއެވެ.

ރުމުން ހަވ ލުކު ަމސައްކަތް ނުކުތ ތަށް ނުހިމަނ  އަދި އެްއބަސްވުމުގައި ކޮންމެހެން ހިަމަނންޖެހޭއެއްބަސްވުމެއް ނެތި 
މަސައްކަތ   ށ އި އަދިުރމަކުމަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ްތ ޖަވ ބުދ ރީމަސައްކަތުގެ އަގ އި ފެންވަރ  ެމދު މައްސަލަ އުފެދުމ އި 

 ހުރަސް އެޅިގެންދ ނެކަން ށްއެޅުމައެ ކަމ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު ، ސްހަވ ލުވި ފަރ ތުގެ އިހުމ ލުން މަަސއްކަތް ނުނިމުނު ކަމުގައިވިއަ
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

މަސައްކަތުގެ އަގ އި ފެންވަރ އި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތަށް ފައިސ  ދޭނެ ގޮތ އި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތ އި އެ މުއްދަތުގެ 
ފަރ ތ އެކު އެއްބަސްވުން  މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވޭ މެޭނ ގޮތަށް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެ ނަމަ އަޅ ނެ ފިޔަވަޅުތައް ހި
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އެއްވެސް ފަރ ތަކ   މަސައްކަތް ހަދައި އެއްބަސްވުމުގައި އެފަރ ތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނޫނީ މުަދލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ
 ހަވ ލުނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ފައިވ  ފައިސ އ  ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ބައިބަޔަށް ބަހ ލައިގެން ގަނެފައިވ  ތަކެއްޗަށް ދައްކ   .1.15

އިވ  ގޮްތ އޮޑިޓް ވަަނ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް މުދަލ ިއ ޚިދުމަތް ހޯދ ފަ 2017ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެްނ  2015އެމްޕީއެލް އިން 
މަތް އ އްމުކޮށް އިޢުލ ން މުދަލ އި ޚިދުސ މްޕްލިންގގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު އ އްމުކޮށް އިއުލ ންކޮށްގެން ކުންފުންޏަށް ހޯދަންޖެހޭ 

ރ  ގަނެވިދ ނެ ކަމަށް ބެލެޭވ ނުކޮށް ބަިއބަޔަށް ބަހ ލައިގެން ަގނެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު އެއްފަހަ
މުދަލ އި ޚިދުމަތް  ންތަކެތި ބައިބައިކޮށްގެން ވަކިވަިކން ކޯޓޭޝަން ހޯދ ފައިވުމ އި ވަކިވަކިން ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވައިގެ

މިލިއަން ރުފިޔ   5.06ށް ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި އުސޫލުން ގަނެފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސ  ދިނުމަ
 އެވެ. ރަދުކޮށްފައިވެޚަ

ޔަވައި އެހެްނ ން ފިއިމަރޖެންސީ ހ ލަތްތަކުގައ އި ބައެއް އެހެން ޚ އްޞަ ހ ލަތްަތކުގައި ހޯދ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދު
އިން  އެމްޕީއެލް އިހ ލަތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް ހޯދ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުގެ ގޮތުގަ

ހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ ިއ "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެއައި ކުރިންޢަމަލުކުރަމުން 
މަތިވ ނަމަ، މަސައްކަތް  ހ ސް ރުފިޔ އިން ފެށިގެން 25ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގު  2.6.1" ގެ ޤަވ އިދު

 ވ ނެ ކަމަށެވެ.ކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް ކުންުފނީގެ ވެބްސައިޓް އަދި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓްގައި އ އްމުކުރަން

ޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހުމ އި ބޮ ޚިދުމަތް ބައިބައިކޮށްގެން ގަުތމުން އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ އެއްފަހަރ  ގަނެވިދ ނެ ތަކެތި ނުވަތަ
އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތްތަކަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރުސަތު ނުލިބި، ހަމައެކަނި ުމދަލ 

 އެވެ.ގެންދ ނެވެ ށް މަގުފަހިރ ތްތަކުން މުަދލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަމަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނ  ގުޅުން ހުރި ފަ

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ފަރ ތަކ   ވަކި ލައިގެންއެކި ބައިބަޔަށް ބަހ މަސައްކަތް  ވ ދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހޯދަންޖެހޭ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ
 ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަްށ ދަންނަވަމެވެ.ހަވ ލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަސައްކަތް 

މިލިއަން ރުފިޔ ގެ މުދަލ އި  3.08ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕ ޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކ  ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކަކުން   .1.16
 ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވުން 

މަންޓްގެ ތެރެއިންނ އި ތިން ކޯޓޭޝަްނ އ އްމު ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބޭރުްނ، ބައިބަޔަށް ބަހ ލައިެގންނ އި އިމަރޖެންސީ ޕްރޮކިއު
ހޯދަންޖެހޭ ޙ ލަތްތަކުގައި ިތން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަކ ނުލައި އަދި ބަެއއް ފަހަރު އެންމެ ފަރ ތަކުން އަގު ބެލުމަށްފަހު އެމްޕީއެލްގެ 

ންތަކަކ  ގުޅުންހުރި ހިންގ  އިސްވެރި ކްލަބެއްހަރަކ ތްތެރިވ ، ކުޅިވަރު  އިސްވެރިޔ  ކުރީގެންޓް ޑިޕ ޓްމަންޓްގެ ޕްރޮކިއުމަ
މިލިއަން ރުފިޔ ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ ކަން  3.08ވަނަ އަހަރު  2017ަވނަ ައހަރ އި  2016ކުންފުނިތަކުން 

ހިްއސ ވ  ކުންފުންޏަކ އި އެ  ކުެމންބަރަ ތިން ކޮމިޓީގެހިްނގ   ކްލަބްފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ މި ދެްނނެވި 
 މެންބަރެއްގެ އެހެން  ހިންގ  ކޮމިީޓގެ ކްލަބްގެ ދަށުން ިހންގ  ފިހ ރައަކުން ހޯދ ފައިވ  މުދަލ އި އަދި އެ ކުންފުނީގެ

އަކީ އިސްވެރިޔ އޭރުގެ ންޓް ޑިޕ ޓްމަންޓްގެ އެމްޕީއެލްގެ ޕްރޮކިއުމަ .ކުންފުންޏަކުން ހޯދ ފައިވ  މުަދލ އި ޚިދުމަތްތަކެވެ
 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެކެވެ.އިސްވެދެންނެވި ކްލަބްގެ ހިންގ  
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 އެމްޕީއެލްއަށް މުދަލ އި  ،ށްމި ކުންފުނިތަކ އި ވިޔަފ ރިތަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ އިރު މި މުވައްޒަފު ސީދ  އަމިއްލައަ
ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން ކަން ފ ހޯދުމަށް ހިންގ ފައިވ  ިގނަ މުޢ މަލ ތްތަކެއްގައި އެކި މަުރޙަލ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވ  ޚިދުމަތް

އި ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ކުންފުންޏަށް ބޭުނންވ  ތަކެތި ަގތުމަށް  ބައެއް ފަހަރު، ރިކުިއސިޝަން ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވުމ 
މް" ތަކުގައި ފޯމުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވުމ އި ތަކެތި ގަތުމަްށ އެޕްރޫވްކުރ  "އިވެލުއޭޝަން އެންޑް އެޕްރޫވަލް ފޯ

 މަސައްކަތް ނިންމިކަމަށް ފައިވުމ އި، ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ގުޑްސް ރިސީވް ނޯޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވުމ އި އަދި ސޮއިކޮށް
ލ އި ޚިދުމަތް ހޯދަމުްނ ކުންފުިނތަކުން ުމދައެ ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔެކިއުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 

ނިތަކ  ނުވަތަ އެ ރޮކިއުމަންޓް ޑިޕ ރޓްމަންޓް ހިންގުމ  ހަވ ލުވެގެންހުރި ފަރ ތަކީ، އެ ކުންފުދިޔައިރު އެމްޕީއެލްގެ ޕް 
ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު މީހެއްކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސ ދ ރުންގެ ވިޔަފ ރިތަކ  އެ ފަރ ތްތަކުން ހިންގ  ޙަރަކ ތްތަކ  ގުޅުން ހުރި 

 އެމްޕީއެލްއަށް ދީފައިނުވ ކަން ފ ަހގަކުރެވެއެވެ.

މުަދލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން އޭރުއައި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް  ޕީއެލްއެމް
ފ ރިއ އި އެ ފަރ ތްތަކުގެ ގައި ކުންުފނީގެ ކަމ ބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ވިޔަ  1.3ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއ ިއ ޤަވ އިދު" ގެ 

ދުމަށް މުވައްޒަފެއްގެ ހޯނަ ވިޔަފ ރިއަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން ނުވ ނެކަމަށ އި މުދަލ އި ޚިދުމަތް މަސްލަޙަތު އޮން
ޙަ މަޢުލޫމ ތު ސީދ  ވިޔަފ ރި ނުވަތަ އޭނ ގެ މަސްލަޙަތު އޮންނަ ވިޔަފ ރިއަކުން މުޢ މަލ ތު ިހންގ ނަމަ އެަކމުގެ ސައް

 ޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ލިއުމުން ދޭންވ ނެކަމަށް ބަ

ދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ނަަމ މުތަކުން ވިޔަފ ރިކުންފުންޏަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ޯހދުމުގެ މަސައްކަތްކުރ  މުވައްޒަފުންނ  ގުޅުންހުރި 
ސިއްޔަތު ގެ މަޤ މުގެ ހައިކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދ ހުރި ގޮތުގައި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުރަސް އެޅުމ އި މުވައްޒަފުން 

ތު ލިބުމަށް ހުރަްސ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމ ިއ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އ އްމު ފަރ ތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަ
 އެޅިގެންދިއުމަކީ އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ން މުދަލ އި ޚިދުމަތް މެނޭ ވިޔަފ ރިތަކަށް އިސްކަންދީގެމުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު ހިކުންފުންޏަށް 
މުގެ ގޮތުން މި ޅުވަޅު އެމ ވ  ފަރ ތ މެދު ފިޔަހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ކަމަށް ބެލެވޭތީ ެއކަމުގައި ޒިން

  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކޮ-މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި

ދެ ޓަނުގެ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅ ފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ދެ   .1.17
 ހަވ ލުކޮށްފައިވުން  ގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏ  އޭ އްކަތް ކުންފުންޏަކުންކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ މަސަ 

އިން ކުރި އިޢުލ ނ  ގައި އެމްޕީއެލް 2015ޑިސެންބަރު  22ދެ ޓަނުގެ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް 
ކޮށް އޭގެ ތެރެއިްނ އެއް ގުޅިގެން ގުޅުންހުރި ދެ ކުްނފުްނޏަކުން ހުށަހަޅ ފައިވ  ދެ ބިޑެއް ބީލަން ވަޒަންކުރުމުގައި ބައިވެރި 

ވެ. މިއުޅަނދު އަގަށް ޑަޕްމް ޓްރަކް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި
ޅަސް ހ ސް ނުވަ )ހަ ލައްކަ ފަސްދޮ 660,910ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏ  ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އަގަކީ 

 ރުފިޔ އެވެ. ސަތޭކަ ދިހަ( 

ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން ތިން ފަރ ތަކުން އަގު ހުށަހަޅ ފަވ އިރު ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް 
ބައިވެރި ކޮށްފައިވަނީ ދެފަރ ތެވެ. ތިންވަނަ ފަރ ތް އިވަލުއޭޝަްނގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވަނީ އެ ފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  

މ ތު ދީފައިވ  ްސޕެސިފިކޭޝަންތަކ  ދިމ ނުވ ތީ ަކމަށް ބިޑް އިވަލުއޭަޝން އިން މަޢުލޫ ބިޑްގައިވ  ޑަމްޕް ޓްރަކް އެމްޕީއެލް

http://www.audit.gov.mv/
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ކަން ޝީޓްގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިވަލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވ  އަނެއް ދެ ކުންފުންޏަކީ ގުޅުން ހުރި ދެ ކުންފުނި
ންނަކީ މި އިވަލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ދެވަނަ ހިއްސ ދ ރު 50ކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނީގެ %އްފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި މަސަ

 ކުންފުނީގެ ތިން ހިއްސ ދ ރުންެނވެ. 

މަށްވުރެ ގިނަ ބީަލން ބީލަން ހުަށހެޅުމުގައި ވ ދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެއްފަރ ތަކުން ގުޅިގެން އެއް ީބލަ
ންފުނިން އެއް ބީލަމަކަށް އެހެންކަމުން ގުޅުންހުރި ދެ ކު ކަމެކެވެ.މެނޭ ސްކީމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހި 'ބިޑް ރިގިންގ'ހުށަހެޅުމަކީ 

މުެގ ފުރުސަތު ބޮޑު ކުރުމުގެ އަގު ހުށަހަޅ ފައިވަނީ ވ ދަވެރި ީބލަމެއްކަމަށް ދެއްކުމަށ އި ވަކި ަފރ ތަކަށް ބީަލން ކ މިޔ ބު ކުރު
 ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 ގެއުމަންޓް ޑިޕ ރޓްމަންޓް ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ދެ ކުންފުންޏަކީ އެމްޕީއެލްގެ އޭރުގެ ޕްރޮކި މި އިވެލުއޭޝަންގައި ،މީގެ އިތުރަށް
  ގުޅުންހުރި ދެ ކުންފުނިކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެރިޔ އ 

ޚިދުމަތް   މުދަލ އި"ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން އައިޢަމަލުކުރަމުން  އޭރު އިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެމްޕީއެލް
ންގެ ވިޔަފ ރިއ އި އެ ގައި ކުންފުނީގެ ކަމ ބެހޭ މުވަްއޒަފު 1.3ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސްްޓރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ 

އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަރ ތްތަކުގެ މަސްލަޙަތު އޮންަނ ވިޔަފ ރިއަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން ނުވ ނެކަމަށ އި ުމދަލ 
މަ އެކަމުގެ ސައްޙަ  ސީދ  ވިޔަފ ރި ނުވަތަ އޭނ ގެ މަސްލަޙަތު އޮންަނ ވިޔަފ ރިއަކުން މުޢ މަލ ތު ހިންގ ނަމުވައްޒަފެއްގެ

 މަޢުލޫމ ތު ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ލިއުުމން ދޭންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފަިއވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފަކީ މި ހަވ ލުވެެގންހުރިމި މުޢަމ ލ ތްތައް ހިންގިއިރު އެމްޕީއެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕ ރޓްމަންޓް ހިންގުމ  
އެ މަޢުލޫމ ތު  ހަގަކުރެވޭއިރުފ މުޢ މަލ ތުގައި ހިމެނޭ ދެ ކުންުފީނގެ ހިއްސ ދ ރުން ހިންގ  ވިޔަފ ރިަތކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފެއްކަން 

 ކުންފުންޏަށް މުދަލ އި  ން މުވައްޒަފުންނ  ގުޅުންހުރި ވިޔަފ ރިތަކު އެމްޕީއެލްއަށް ލިއުމުން ދީފައިުނވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
ޙަތު ފުށުއެރުމ އި، މުދަލ އި ޚިދުމަތް ގުޅުްނހުރި ވިޔަފ ރިތަކުން ހޯދުމުން މަސްލަޚިދުމަތް ހޯދ އިރު އެކަން ހ މަނުކޮށް 

 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމަކީ އެކަށީގެންވ  ކަމެކެވެ.

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައިޓަނުގެ ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް އެމްީޕއެލްއިން ކުރި އިޢުލ ނ  ގުޅިގެްނ 
އަދި އެ ދެ ުކންފުންޏަކީ އެމްޕީއެލްގެ  އިރުކަމަށްވ  ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ދެ ކުންުފންޏަކީވެސް ގުޅުން ހުރި ދެ ކުންުފނި

މި މަސައްކަތް  ކަމަށްވުމ އި ންހުރި ދެ ކުންފުނިޓް ހިންގުމ  އޭރު ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފ  ގުޅުންޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕ ޓްމަ
ބެލެޭވތީ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ފަދަ ކަންކަން ހުރިކަމަށްއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވ އޭގެތެރެއިން ކުންފުންޏަކ  ހަވ ުލކުރުމުގަ

 ަދންނަވަމެެވ.ޅުމަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ-އެންޓިކުރުމަށް 
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 ( ދެވަނަ ބައި 2)

 ފ ހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަން 

ޢަމަލުކުރަންފެށި ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީގެ  އަލަށް  ،ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދ ނެ އުސޫލުތައް ހިމަނައިގްެނ .2.1
 ގައިޑްލައިން ހަދ ފައިނުވުން  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން 

ވ އިދެއްގެ ގޮތުގައި އިން ފެށިގެން އެމްޕީއެލްއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަ 2012ފެބްރުވަރީ  27ހޯދުމުގައި މުދަލ އި ޚިދުމަތް 
ރެޓެޖީއ އި ޤަވ ޢިދު" ގެ ކަނޑައަޅ ފައިވަނީ "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސްޓް

ވ އިދުގެ ބަދަލުގައި ގަ ޓްރެޜަރީން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ގަވ އިދެވެ. ނަމަވެސް އެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް
 ރަންވަނީ ފަށ ފައެވެ. ޢަމަލުކުއެމްޕީއެލްއިން އިން ފެށިގެން އެ ޕޮލިސީއަށް  2018ޖެނުއަރީ  24 އައު ޕޮލިސީއެއް ތައްޔ ރުކޮށް

ރަމުންދ  ޕްރޮކިއުމެންޓް މިހ ރު ޢަމަުލކުއިން  އެމްޕީއެލްލަިއ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ަޢމަލުކުރުމަށް އަލަށް އެކުލަވ 
ޙަރަކ ތްތެރިވ  މުވައްޒަފުން  މުަދލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގައިމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ  ،ޕޮލިސީގައި

ގުޅޭ  ހުއްދަ ދޭނެ ގޮތްތަކ މުގެއުމަސައްކަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިގެންގުޅެންވީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކ އި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ 
ދުމަތް ހޯދުމުގައި ގައި، މުަދލ އި ޚި( g)ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ޕޮލިސީގެ މި  ނަމަވެސް. އުސޫލުތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ

 ގައިޑްލައިންތައް  ދ ނެ ގޮތުގެރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންވ ދަވެރި އަދި އެކަށީގެންވ  އަގުތަކެއް ހޯދުމަށް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕް
ލުކުރަންފަށ ފައި އިން ެފިށގެން ޢަމަ 2018ރީ ޖަނަވަ 24މި ޕޮލިސީއަށް  އެކުލަވ ލަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔ ންޮކށްފައިވެއެވެ.

ންވ  އަގުތަކެއް ގެ ނިޔަލަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ވ ދަވެރި އަދި އެކަށީގެ 2019ސެޕްޓެންބަރު  30ވީނަމަވެސް 
ނެއް ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދ ނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައި ރޮސެސް ނުވަތަދުމަށް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްހޯ

 އެވެ.ރުކޮށްފައިނުވެތައްޔ 

ތުމުން ހަމަހަމަކަމ އި ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެކުލަވ ލަންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމެންޓް ގައިޑްލައިން ތައްޔ ރުކޮށްފައި ނެ
ދަލުގައި، މުދަލ އި ޚިދުމަތް މ އެކު މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރ ތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބައިންސ ފުވެރިކަ

ގޮތަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް  ހޯދުމ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނ  ގުޅުންހުރި ފަރ ތްތަކ  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވ 
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވ ނެކަން ފ ހަަގކުރެވެއެވެ.ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލު

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ސް ކުރިއަށް ގެންދ ނެ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ވ ދަވެރި އަދި އެކަށީގެންވ  އަގުަތއް ހޯދުމަށް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެ
 އް ހެދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގައިޑްލައިްނތައުސޫލުތައް ހިމަނައިގެން ކުންފުީނގެ އައު ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީގެ 

   މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން  8.91ސްޕޮންސަރ އަދި ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި އުޞޫލެއްނެތި  .2.2

ގޮތުގައި ބަރު މަހުގެ ނިޔަލަްށ ސްޕޮންސަރގެ ަވނަ ައހަރުގެ އޮކްޓޫ 2017ށިގެން ވަނަ އަހަރުން ފެ 2015އެމްޕީއެލް އިން 
މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ސްޕޮންސަރ އަދި ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލްއިން ފައިސ  ދީފައިވ   8.91

ފަރ ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކ ރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ިއުތރުން އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުގެ ުކންފުނިތަކ އި، ރަށްަރށުގެ 
ކްލަބްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ދީފައިވ  ގޮތް ބެލިއިރު ސްޕޮންސަރ އ އި ޑޮނޭޝަން  ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ފުޓްބޯޅަ
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ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވ ލ ފައި ނުވ ކަމ އި އެކި ފަރ ތްތަކަށް ޑޮނޭޝަން ދިނުމުަގއިއ އި އެކި ފަރ ތްތަކުން 
 ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  ކި މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެފައިހިންގ  ހަރަކ ތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގައި ވަ

އެދި ހުށަހެޅުމުން ބޮޑެތި  ފައިސ  ހޯދުމަށްއެ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރ ްތތަކުގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ ުމބ ރ ތްތައް ޭބއްވުމަށްޓަކައި 
ހެން ފަރ ތަކަށް  ދީފައިވ އިރު އެހ ސް ރުފިޔ  224މީގެ ތެރެއިން އެއް ފަރ ތަކަށް  ދީފައިވުމ އިތަކުން ފައިސ ގެ އަދަދު

ހ ސް ރުފިޔ   60ދޫކޮްށފައިވ   އެހީގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ޖަްމޢިއްޔ އަކަށް. އަދި ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެވ  ރުފިޔ  ދީފައިއެއްލައްކަ
 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  ފަރުދެއްގެއަމިއްލަ 

ރެއިން ކަމުގައި އިސ  ދޫކުރަނީ ހ މަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ތެސްޕޮންސަރޝިޕ އި ޑޮނޭޝަނަށް ފަ
 މަގު ފަހިވުމ އި ނުވ ނަމަ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިސ  ވަކި ފަރ ތްތަކެއްގެ މަސްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެން ޚަރަދުކުރުމަށް

ރަސް ހު ތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބުމަށްއެމްޕީއެލްއިން ސްޕޮންސަރޝިޕ އި ޑޮނޭޝަން ހޯދަން ބޭނުްނވ  ފަރ 
 އެވެ.ނެއެޅިގެންދ 

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

އްމު ފަރ ތްތަކަށް އ ކުންފުނީގެ ސީއެސްއ ރް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ސްޕޮންސަރޝިޕ އި ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ހޯދުމަށް އެދޭ 
އި ޑޮނޭޝަންގެ އްގައި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ނޫނީ ސްޕޮންސަރޝިޕ ފައިސ  ދޫކުރ ނެ އުސޫލެއް ތައްޔ ރުކޮށް ހަމަހަމަ ގޮތެ

 ގޮތުގައި ފައިސ  ޚަރަދުނުކުރުމަށް ދަންނަމަވެ.

 މިލިއަން ރުފިޔ  އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުން  5.6އިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮލަރު ގަތުމަށް  އެމްއެމްއޭ  .2.3

ރ ތްތަކުން މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަ ފަ 2.4ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ  2017އި ަވނަ އަހަރ  2016އެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް 
އެވެ. ްށވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައިން ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ރޭޓަ ޑޮލަރު ގަނެފައިަވނީ އެމްއެމްއޭ ،ގަނެފައިވ އިރު

ރޭގައި ހިމެނޭ ރޭންޖްގެ ތެފައިވ  ބޯޑުން ކަނޑައަޅ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އިން  އެމްޕީއެލް
ޅ ފައިވ  ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު ިއން ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމަށް ަކނޑައަ އެމްއެމްއޭ ށްވީ ނަމަވެސް އެ ރޭޓްތަކަކީވެސްރޭޓްތަކެއްގައި ކަމަ

  ރޭޓްތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 ރޭޓަށްވުރެ ން ކަނޑައަޅ ފައިވ އި ވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީވަނަ އަހަރު ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ މޯލްޑި 2016 އެ ގޮތުން
)ދެ ރުފިޔ   2.58ކޮށް ވަނަ އަހަރު ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ އެވްރެޖް 2017އަގު ބޮޑުކޮށްކަމ އި އަދި ރުފިޔ   1.34އެވްރެޖްކޮށް 

ގެ ރޭޓަށްވުރެ  ރުފިޔ  15.42ފައިވ  އިން ކަނޑައަޅ  ބޮޑުކޮށްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތަށް އެމްއެމްއޭފަންސ ސް އަށްލ ރި( 
ގަތުމަށް ހަރަދުކުރަން  ޑޮލަރު ،މިލިއަން ރުފިޔ  5.6އިން އިތުރަށް  ބޮޑުކޮށް ޑޮލަރު ގަނެފައިވުމުން މި ދެ އަހަރު އެމްޕީއެލް 

 ޖެހިފައިވެއެވެ. 

ވިއްކ  އަގު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ބޭރު ފައިސ  ގަންނަ އަގ އި  9މަނިޓަރީ ގަވ އިދުގެ 
ްނ ކަނޑައަޅ  އަގު ފިޔަވައި އެހެން އަގެއްގައި، އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ޑޮލަުރ ގަނެ ނުވަަތ ވިއްކުމަކީ އި މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ނެއް އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވ  ހ ލަތެއްގައި މެުނވީ ބޭރުފައިސ  ގަނެ ވިއްކ  އަގަށް އިތުރު ކަމިޝަ މަނ ކަމެއްކަމ އި،

ލައިގެން ބޭރު ފައިސ  ގަނެ ވިއްކުމަކީ މަނ ކަމެއްކަމަށެވެ. ބޭރުފައިސ  ގަނެ ވިއްކުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވ  ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު 
ފަށް މަނިޓަރީ ގަވ އިދ  ޚިލ އަގެއް ދީފައި ޑޮލަރު ގަތުމުން ކުންފުންޏަށް މ ލީ ގޮތުން ގެއްލުންވެ ބޭރުފައިސ  ގަތުމުގައި 

ޢަމަލުކޮށްފައިވ ކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ.ޢަމަލުކޮށްފައިވ ކަ
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 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ނުގަތުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ޫނނީ 9)ހ( ކުންުފންޏަށް ބޭުނންވ  ބޭރުަފއިސ  މަނިޓަރީ ގަވ އިދުގެ 

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަރ ތްތަކ ބޭރުފައިސ  ގަތުމުގައި ޒިންމ ވ   ވ އަށް ބޭނުން ޚިލ ފަށް އެމްޕީއެލް)ށ( މަނިޓަރީ ގަވ އިދ  
 ދަންނަވަމެވެ.

ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން ދިވެހި  17ޑޮލަރަކަށް ފައިސ  ދިންއިރު ފައިސ  ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް  ޑޮލަރުން  .2.4
 ން ރުފިޔ އިން ފައިސ  ދައްކ ފައިވު 

ބަސްވުމެއްގައި، މުދަލ އި ކ އެކު ހަދ ފައިވ  ހަތަރު އެއްއެމްޕީއެލްގެ ބޭނުމަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ހަތަރު ފަރ ތަ
ބައެއް ދިވެހި ރުފިޔ އިން  ޚިދުމަތުގެ އަގު ޑޮލަރުން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް އެ ފަރ ތްތަކަށް ދެއްކި ފައިސ އިން

 އެ ހަތަރު. އެ ގޮތުން ހަގަކުރެވެއެވެއިން ފައިސ  ދައްކ ފައިވ ކަން ފ  ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން އެމްޕީއެލް 17ދިންއިރު ޑޮލަރަކަށް 
ފިޔ  ދެއްކިއިރު މިލިއަން ރު 13.92 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި)އަށް ލައްކަ ނަވ ރަ ހ ސް(  819,000 ދައްކަންޖެހުނު ށްފަރ ތަ

 ރުފިޔ ގެ ރޭޓުންކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 17އެ ފައިސ  ދައްކ ފައިވަނީ ޑޮލަރަކަށް 

 އިވ  ފައިސ  ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން ދައްކ ފަ 17ޑޮލަރުން ފައިސ  ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް ޑޮލަރަކަށް : 7ތ ވަލު 

ރުފިޔ ގެ ރޭޓަށް ބަލ އިރު  15.42

 ފައިސ   އިތުރަށް ދައްކ ފައިވ  

 17)ދައްކ ފައިވ  ފައިސ  

 (ގެ ރޭޓުން ރުފިޔ  

ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވ  

 (ޑޮލަރުން )ފައިސ  
 # ތަފުސީލު 

 1 ސައިޑް ލޯަޑރ ގަތުން  360,000 6,120,000 568,800

 2 ލޭންޑިންގ ކްރ ފްޓް ގަތުން  214,500 3,646,500 338,910

 3 ގަތުން   ފޯކް ލިފްޓް 6ޓަނުގެ 4.5  205,500 3,493,500 324,690

 4  މަގު ެހދުމަށް ބޭނުންުކރ  ގައު ގަތުން  39,000 663,000 61,620

1,294,020 13,923,000 819,000  

 ރޭޓުން ފައިސ  ރުފިޔ ގެ 17އެމްޕީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމ ފައިވ  ބައެއް ނިންުމތަކުގައި ވަނީ ޑޮލަރަކަށް 
ލަރު ލިބެން ނެތުމުްނ ދައްކ ފައިވަނީ ފައިސ  ލިބެންވ  ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށް ބޭނުންވ  ވަރަށް އެމްޕީއެލްއަށް ޑޮ
 17އިގެން ޑޮލަރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސ  ލިބެންޖެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ލޯކަލް އެޖެންޓުންަނށް ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓެއް ހިަމނަ

 ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން ފައިސ  ދެއްކުމަށްވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމ ފައިވެއެވެ.

ށް ފައިސ  ދޫކޮށްފައިވަނީ ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން ފައިސ  ދިނުމުން އެ ފަރ ތަ 17މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  ހަތަރު ަފރ ތަށް ޑޮލަރަކަށް 
ސް ނަރަ ރުފިޔ  ސ ޅީ)ފަ 15.42އިން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅ ފައިވ  އެންމެ މަތީ ރޭޓް ކަމަށްވ   އެމްއެމްއޭ

ހޭ ފައިސ އަށްވުރެ އިތުރަށް ބޮޑުކޮށްކަމ އި އެ ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ފައިސ  ދިނުމުން އެ ފަރ ތްތަކަށް ލިބެންޖެ ދެ ލ ރި( އަށްވުރެ
 ވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.މިލިއަން ރުފިޔ  ދެވިފައި 1.29

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

)ހ( މުދަލ އި ޚިދުމަތްތަކުގެ ައގަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތަށް ފައިސ  ދޫކުރ އިރު 
ށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ގޮތަށް އަދި ފައިސ  މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތްތަކ އެކު ހަދ  އެއްބަސްވުންތަކުގައި ފައިސ  ދެއްކުމަ

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  އަދަދަށް ފައިސ  ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  އަދަދަށް ފައިސ  ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ކުރ އިރު ޑޮލަރުން ދޫ)ށ( މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގަްށ ޑޮލަރުން ފައިސ  ދެއްކުމަށް ހަދ ފައިވ  އެގްރިމަންޓްތަކުގެ ފަިއސ  
ކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ޑޮލަރު ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ން 9ދޫކުރ އިރު މަނިޓަރީ ގަވ އިދުގެ  ޔ ރުފިފައިސ  ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި 

މަށ އި ކުންފުންޏަްށ ށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮލަރު ނުގަތުނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅ  އަގަމޯލްޑިވްސް މަ  ގަނެ ވިއްކުމަށް
ވަރ ކޮށްގެން ކުރިއަށް އްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއ  މަޝްބޭނުންވ  ޑޮލަރު ލިބުމުން ދަތިވ  ނަމަ ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސަ

  ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ދިވެހި ރުފިޔ އިން ފައިސ  ދެއްކުމަށް އޮތް އެއްބަސްވުމެއްގެ ފައިސ  ޑޮލަރުން ދައްކ ފައިވުން  .2.5

 6.15ނަ އަހަރު ވަ 2015ގެ ބޭނުމަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުކުރުމުގެ އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޢ އްމު ދަތުރުފަތުރު 
ހި ދިވެ ވަނީ އްބަސްވުމުގައިއެ ހެދިވިއްކި ފަރ ތ  އެމްޕީއެލްއ  ދެމެދު ލޯންޗް  އިން ގަތް ހަތަރު ރުފިޔ އަށް އެމްޕީއެލްމިލިއަން 

އިސ  ދައްކ ފައިވަނީ ފަ ނަމަވެސް ލޯންޗްތައް ސަޕްލައިކޮށްދިން ފަރ ތަށް އެމްޕީއެލްއިން  އްކ  ގޮތަށެވެ.ރުފިޔ އިން ފައިސ  ދަ
ންޏަށް ދީފައިވަނީ މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކުންފު 6.15އެ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ  ނެވެ.ޑޮލަރުން

 ވެ. ޑޮލަރެ)ތިން ލައްކަ ނުވަިދހަ އަށް ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ ތިން(  398,703

ތުރަށް ފައިނޭންޝަލް ރޭޓްތަކުގެ އި ގަނެވިއްކައިއުޅޭއިން ޑޮލަރު ގަންނަމުން ގޮސްފައިވަނީ އ އްމުކޮށް ޑޮލަރު  އެމްޕީއެލް
ޑޮލަރުން ފައިސ   ތަކަށްކޮސްޓެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށްވ އިރު ދިވެހި ރުފިޔ އިން ފައިސ  ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  މުޢަމ ލ 

 ކަމެއްކަން ފ ަހގަކުރެވެއެވެ.ލުން ލިބިގެންދ ނެދެއްކުމަކީ ކުންފުންޏަށް މ ލީ ގެއް

 އިސްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިން ގޮތް 

 ތައް ލޯންޗްއެ ނަމަވެސް ވިއްކި ފަރ ތ އެކު އެއްބަސްވުން ހަދ ފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔ އިންކަމަށް ވީ  ތައްލޯންޗް އެމްޕީއެލްއަށް
ކޮރަޕްޝަން -މަށް އެންޓިމަށްވ ތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުކަޑޮލަރުން ފައިސ  ދެއްކިއިރު ފައިސ  ދީފައިވަނީ ވިއްކި ފަރ ތަށް 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ަދންނަަވމެވެ.

 އެމްޕީއެލްއަށް ޑޮލަރު ގަނެފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ބަލަހައްޓ ފައި ނުވުން  .2.6

ވަނަ އަހަރު  2017އަހަރ އި ވަނަ  2016ބޭންކްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރ ތްތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެމްޕީއެލް އިން 
މިލިއަން  31.02ލަ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ުޖމު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއިން 13ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ތެރެއިން  17ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  

ށްކަން އިވަނީ ކޮން ފަރ ތްތަކަ ރުފިޔ  ނަގުދު ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ނަގ ފައިވ އިރު، ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެ ފައިސ  ހަވ ލުކޮްށފަ
 ފުރިހަމަކޮށްފައި ކުރ  ބައިޗަރގެ ފައިސ  ލިބުނުކަމަށް ސޮއިއެނގެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވެެއވެ. އެ ގޮތުން ޕޭމަންޓް ވައު

 19ގެ ތެރެއިން ރަސީދު 23އިން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ   ނުވުމ އި ޑޮލަރު ލިބިފައިވ  ކަުމގެ ރެކޯޑެއްގެ ގޮތުން އެމްޕީއެލް
 ފައިވ  ފަރ ތް އެނގެން ނެތްކަން ފ ހަަގކުރެވެއެވެ.ރަސީދުގައި ޑޮލަރު ވިއްކ 

ވަނަ މ އްދ ގައި  6ދުގެ މަނީ ޗޭންޖަރ ކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބޭރުފައިސ  ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުން ކަންތައް ކުރަންވީ ގަވ އި 
 ނުވަތަ ގަތް މީހ ގެ ނަމ އި ތެރޭގައި ވިއްކިބޭރުފައިސ  ގަންނަ ފަރ ތްތަކ އި ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުން ބަަލހައްޓަންެޖހޭ މަޢުލޫމ ތުގެ 

 ވިއްކި ނުވަތަ ގަތް މީހ ގެ ސޮއި ހުންނަންޖެހެއެވެ.

ކުރ  ފަރ ތްތަކަކީ ޑޮލަުރ ން ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުޢ މަލ ތްއެމްޕީއެލްއަށް ޑޮލަރު ވިއްކ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު ބަލަހަްއޓ ފައި ުނވުމު
އްދަ ލިބިފައިވ  ފަރ ްތތަކެްއކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭކަމ އި އެފަދަ މަޢުލޫމ ތު ބަަލހައްޓ ފައި ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުޢ މަލ ތް ކުރުުމގެ ހު
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ނުވުމުން މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މުޢަމ ލ ތްތައް ިހންގ  ފަރ ްތތަކަށް މަނީ ޯލންޑަރ ކުރުމަށް ފުުރޞަތު ހުޅުވިގެންދ ނެަކން 
ބިގެން ބޭރު ފައިސ  ގަނެ ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންީވ ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މަނީ ޗޭންޖަރ ކަމުގެ ލައިސަންސް ލި

 ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަަނ  6ގަވ އިދުގެ  ޗޭންޖަރ ކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބޭުރ ފައިސ  ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުން ކަްނތައް ކުަރންވީމަނީ އެކްސް
ހުންނަންޖެހޭ ގޮަތށް  ގޮތަށް ބޭރު ފައިސ  ވިއްކި ނުވަތަ ގަތް މީހ ގެ ނަމ އި ވިއްކި ނުވަތަ ގަތް މީހ ގެ ސޮއިމ އްދ ގައިވ  

 ގަންނަ ފަރ ތްތަކ އި ވިއްކ  ފަރ ްތތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ބެލެހެްއޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވުން  އަށް ބޭނުންވ  ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ރޭވުންތެރިކަމ އި އެކު  އެމްޕީއެލް  .2.7

 17ތުމަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަ 2.4ގައި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 2017އަދި ވަނަ އަހަރ އި  2016ގެ ބޭނުމަށް އެމްޕީއެލް
ލަރު ބޭނުންވ  އަދަުދ ކުންފުންޏަށް ޑޮ ރުތަކ އެކުހުރިހ  ޕޭމަންޓް ވައުޗަ އެޕޭމަންޓް ވައުޗަރއަކުން ފައިސ  ނަގ ފައިވ އިރު 

ރު ތެރޭގައި މި ލިޔުން ވެ. މި ގޮތުން މި ދެ އަހަކެއެއް ލިޔުމެލަރ ރިކުއަރމަންޓް( ދައްކައި ދިނުމަށް ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ )ޑޮ
 އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި  ން ޑޮލަރު ގަނެވިއްކ  އިން ޑޮލަރު ގަންނަމުން ގޮސްފައިވަނީ އ އްމު ގޮތެއްގައި ބޭންކްތަކު އެމްޕީއެލް
ލަރު ގަތުމުގެ ކަންކަން ގެ އަދަދު މިހ ރަށްވުރެ ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި ނުބަލައި ޑޮން ކުންފުންޏަށް ޭބނުްނވ  ޑޮލަރުކަމަށްވުމު

 ކުރެވެއެވެ.ހަގަކުރިއަށް ގެންދ ނަމަ ކުންފުންޏަްށ މ ލީ ގެއްލުންތަކ  ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވ  ކަމެއްކަން ފ 

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ދަދު ބެލުމަށް ޑޮަލރުންއަނެ ކަމަްށ ލަފ ކުރެޭވ ޑޮލަރުގެ ައށް ބޭުނންވ  އަހަރުން އަހަރަށް އެމްޕީއެލް
ނުންވ  ޑޮލަރު ހޯދ އިުރ ށ އި ކުންުފންޏަށް ބޭފ ކުރެވޭ ޑޮލަރުގެ އަދަދު ބެލުމަކަންކަމ އި އެކަންކަމަށް ބޭނުންވ ނެ ކަމަށް ލަ

 ވަމެވެ. ރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ނޫނީ ޑޮލަރު ނުގަތުމަށް ދަްނނަބޭނުންވ  ވަރު ބެލުމަށް ަހދ  އެސެސްމެންޓަށް ޑޮލަރު 

 އްކުން އަގަށް ފައިސ  ދެ  ގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތު   ބައެއް ލިޔެކިއުންތައް ނެތި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމ ގުޅޭ  .2.8

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހޯދ ފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް  2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015އިން  އެމްޕީއެލް
ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ގޮތް އޮޑިޓް ސ މްޕްލިންގގެ އުޞޫލުން ބެިލއިރު ބައެއް ފަހަރު މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމ  ގުޅުންހުރި 

ލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން މުދަލ އި މުހިއްމު ލިޔެކިއުންތައް ނެތި މުދަ
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމ އި، ޕަރޗޭސް އޯޑަރ އަދި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުން ނެތި މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް 

ވަނީ މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ގޮތް އޮޑިޓް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައި އެ
ސ މްޕްލިންގގެ އުޞޫލުން ބެލިއިރު މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމ  ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ލިޔެކިއުންތައް ނެތި މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ 

 ހިމެނޭ ފައިސ  އަދަދެވެ.އަގަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  މުޢ މަލ ތްތަކުގެ ޢަދަދ އި އެ މުޢ މަލ ްތތަކުގައި 
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 ދަދު އަ އި ފައިސ  ދ ދަ އަލ ތްތަކުގެ މުހިއްމު ލިޔެކިއުން ނެތި ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  މުޢ މަ: 8ތ ވަލު 

 ޕީވީގެ އަދަދު  ތަފްޞީލް  #
ފައިސ ގެ އަދަދު 

 (މިލިއަން ރުފިޔ އިން )

 0.66 3 ރިކުއިޝަން ނެތި ފައިސ  ދައްކ ފައި  (ހ)

 0.065 1 އޯޑަރ ނެތި ފައިސ  ދައްކ ފައި ސަރވިސް /ޕަރޗޭސް އޯޑަރ )ށ(

 1.59 4 ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ނެތި ފައިސ  ދައްކ ފައި /މުދ  )ނ(

 2.315 ޖުމުލަ 

ލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި "ސަރުކ ރުގެ ކުންފުނިތަކުން މުދައިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި  އެމްޕީއެލް
ުނންވ  ގަތުމަށް ބޭ ސްޓޮކްގައި ނެތް އެްއޗެއް،ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  2.4 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީއ އި ޤަވ އިދު" ގެ

އަދި މި  .އެވެޖެހެން ތައްޔ ރު ކުރަންހ ލަތްތަކުގައި ޕ ރޗޭސް ރިކްއިސިޝަނެއް، މުދ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންވ  ފަރ ތު
ޑަރ މުދަލ އި ށުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދަްނޖެހެނީ ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ނުވަތަ ސ ވިސް އޯވަނަ މ އްދ ގެ ދަ 2.5ގަވ އިދުގެ 

މުދަލ އި ޚިދުމަތް ގައި ވަނަ މ އްދ  2.11ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތްތަކަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް މި ގަވ އިދުގެ 
 ަފއިވެއެވެ.މަށްވެސް ބަޔ ންކޮށްރު ކުރަންވ ނެ ކަޓް ތައްޔ ބަލައިގަތުމަށްަފހު މުދަލ އި ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމުގެ ނޯ 

ޯހދުމުން ކުންފުންޏަށް ހޯދ   ފުރިަހމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުިރހަމަ ނުކޮށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ށްހޯދުމަ މުދަލ އި ޚިދުމަތް
އަދި ކުންފުންޏަށް  މ އި ދަތިވ ެނކަދަނެ ގަތުމަށް ޚިދުމަތެއްކަން މުދަލ އި ޚިދުމަތަކީ ކޮން ބޭނުެމއްގައި ހޯދ ފައިވ  މުދަލ އި

ޚިދުމަތްކަން ކަށަވަރު  ލިބުނު މުދަލ އި ޚިދުމަތަކީ ކުންފުނިން ބޭުނންވެގެން ހޯދަން އުުޅނު މިންވަރ އި ފެންވަރުގެ މުދަލ އި
 ނުވ ނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން އި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގަވ އިދުތަކުގެ ދަށުން މުދަލ އިއިން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގަ )ހ( އެމްޕީއެލް
ރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  އ އި ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ނުވަތަ ސ ވިސް އޯޑަރ ތައްޔ  ޕ ރޗޭސް ރިކްއިސިޝަން ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ތައްޔ ރުކޮށް  ޓްބުނުކަމުގެ ނޯމުދަލ އި ޚިދުމަތް ލިރުކުރަންޖެހޭ ތައްޔ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އަދި 
 ބެލެހެއްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެ.

މަޖައްސައި މަދުވ  ފައިސ އ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮްތަތއް ހަ)ށ( 
 ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކުރުމަށް ދަްނނަވަމެވެ. 

 ނަގުދު ފައިސ  ނަގައިގެން ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދުކުރުން  ން އެކައުންޓު  .2.9

ން ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ބައެއް ކޮންސްޓްރަކްޝަ 2017ވަނަ އަހަރ އި  2016އިން  އެމްޕީއެލް
ގައި ސް މަރ މ ތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށ އި އަދި ހުޅުމ ލޭގަމުގައި ހުރި ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސ.

ވަށ ފ ރު ރޭނުމ އި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ އި އެމްޕީއެލްގެ  އެ ބިމުގެއިމ ރ ތެއް އެޅުމަށ އި  ބިމުގައިއެމްޕީއެލްގެ އޮތް 
މައި އޮފީސް ހިންގ  އިމ ރ ތުގައި ހުރި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އޮފީސް މަރ މ ތުކޮށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކ  ގުޅުންހުރި ބައެއް 

ފައިސ   މުވައްޒަފުންނ  ނަގުދުއެއް ކުރުމ  ހަވ ލުވެ އުޅުނު ބަނީ އެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގަމުގައި ހުރި ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް މަރ މ ތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދުވަހު ވ ލުކޮށްގެންނެވެ. އެ ގޮުތން ސ.ހަ
ވ ލުވި މުސ ރައަށް ހޯދި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައަށ އި އެ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވ  ތަކެިތ ގަތުމަްށ އެ މަސައްކަތް ހިންގުމ  ހަ

އިމ ރ ތެއް  ބިމުގައިއެމްޕީއެލްގެ އޮތް ގައި ހުޅުމ ލޭމުވައްޒަފުންގެ އަތަށް ނަުގދު ަފއިސ  ދީގެން ޚަރަދު ކުރުވ ފައިވ އިރު 
ށް ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވ  ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އ ްނމު އުސޫލުން އެމްޕީއެލްގެ ވަށ ފ ރު ރޭނުމަ އެ ބިމުގެއެޅުމަށ އި 
ދުވަހު މުސ ރައަށް ހޯދި މަސައްކަތު މީހުންނަށް އުޖޫރަ ންޓްގެ ތެރެއިންއިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ޕްރޮކިއުމެ

ދީފައިވަނީ ނަގުދު ފައިސ އިންެނވެ. މި ފައިސ  މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒްކުރުމ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތަށް ދޫކުރަނީ، މަސައްކަތްތައް 
އަންދ ޒ ކުރެވޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރ  ޔުނިޓުން އެދުމުން އެ ފަރ ތ  އެޑްވ ންސްކޮށް  ކުރުމަށް ހިނގ ނެ ޚަރަދު ކަމަށް

 ފައިސ  ހަވ ލުކުރ  އުސޫލުންނެވެ.

ވި ފަރ ތްތަކަށް ނަގުުދ މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނަގުދު ފައިސ  ނަގައިގެން ޚަރަދުކޮށްފައިވ އިރު، މި މަސައްކަތް ކުރުވުމ އި ހަވ ލު
ކަތްކުރި ފަރ ތްތަކަށް މިލިއަން ރުފިޔ  ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދުވަހު އުޖޫރައަށް މަސައް 3.22އި ފައިސ ގެ ގޮތުގަ

ށްފައިވަނީ މަސައްކަތަްށ މިލިައން ރުފިޔ  ދޫކޮށްފައިވ އިރު ބ ކީ ފައިސ  ދޫކޮ  2.77ފައިސ  ދިނުމަށް ނަގުދު ފައިސ ގެ ގޮތުގައި 
 . ބޭނުންވ  މުދަލ އި ތަެކތި ގަތުމަެށވެ

 މަސައްކަތް ކުރުވުމުން ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން ނަގުދު ފައިސ  ނަގައިގެން މުވައްޒަފުންނ  ހަވ ލުކޮށްގެން ޚަރަދުކުރ  ގޮތަށް 
އިމްކޮށްފައި އޮންނަ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީަގއި ޤ 

މަށް ކުރުޚަރަދުއި ނަގަސް ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން ކެނޑި ނުހޯދ  މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ ނަމުގައި ފައިސ  އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް
 އެވެ.މަގުފަހިވ ނެ

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ކި އެކުންފުނިން ިހންގ  ޕްރޮޖެކްޓްތަަކށް ބޭުނންވ  މުދަލ އި ތަެކތި ގަުތމަށ އި މަސައްކަތް ކުރ  ފަރ ތްަތކަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް 
ފަރ ތްތަކަށް ދަންަކންޖެހޭ ފައިސ  ބޭންކް އެކައުންްޓތައް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ަނގުދު ފައިސ  ނަގައިގެން 
ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ހ ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނީގެ ޕެޓީ ކޭޝް ޕޮލިސީ ގައި ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނަގުދު ފައިސ  

ދުވަހު އުޖޫރަ ދިނުމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ލިޔެކިއުންތަކުގައި ތަފ ތު ނަންނަމުގައި އެއް ފަރ ތްތަކެއްގެ އިނގިލީގެ   .2.10
 ނިޝ ން އޮޅުވ ލުމުގެ ގޮތުން ޖަހ ފައިވ ކަމަށް ބެލެވުން 

ވި މަސައްކަތް ކުރު ތަށް ގޮޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ދުވަހު މުސ ރަ ދޭ މ ލެ އ އި ހުޅުމ ލޭގައި އެމްޕީއެލްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ތިން 
އް ފަރ ތްތަކެއްގެ އެތަކުގައި އެކި ނަންނަމުގައި ޝީޓްފައިސ  ދޫކުރުމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ   ބިދޭސީ ލޭބަރުންގެ ނަމުގައި

ޝީޓްތަކުގައި އެ  އެހެން މުސ ރައިނގިލީގެ ނިޝ ން ޖަހ ފައިވުމ އި މުސ ރަ ޝީޓްގައި އެކަކުގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވ  ސޮއި 
 ދުވަހު މުސ ރައިގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވ  ސޮޔ އި ދިމ  ނުވ ގޮތަށް ހުރިކަން ފ ހަގަކުެރވެއެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

 މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ  1.13ގޮތުގައި އެމްޕީއެލްއިން 

އްކަތް ކުރި ފަރ ތްަތކަށް މުސ ރަ ދިނުމުގެ ނަމުގައި ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ޕޭމަންޓް މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ދުވަހު އުޫޖރައަށް މަސަ
ކުގެ ތެރެއިން ދެ ވައުޗަރތަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ އ  ހަވ ލުވެފައިވަނީ ކޮން ފަރ ތްތަކެއްތޯ ބެލުަމށް އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަ

ތަކުގެ ން ޝ ޓްގައި ޖަހ ފައިވ  އިނގިލީގެ ނި މީހުންގެ ލިސްއ  އެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވ  ފައިސ އ  ހަވ ލުވިރޕޭމަންޓް ވައުޗަ

http://www.audit.gov.mv/
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ނީ ފައިސ އ  ހަވ ލުވި ފަރ ތްތަކުގެ ނަމ  ވިފައިވަދުވެރިކޮށް ހެދުމުން ފ ހަގަކުރެލިސް ސަރވިސް މެއެނަލިސިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮ
  ކަމަށެެވ. ދިމ ލުގައި ޖަހ ފައިވ  އިނގިލީގެ ނިޝ ންތައް ނިސްަބތްވަނީ ގ ތްަގނޑަކަށް ތިން މީހުންަނށް

 20 އެވްރެޖްކޮށް މީގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ޕޭމަންްޓ ވައުޗަރއ އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވ  ފައިސ  ދޫކުރިކަމުގައި ލިސްޓްތަކަކީ
ށްފައިވ  ފައިސ ގެ މި ލިސްޓްތަކުން ދޫކޮ. ދުވަހަށްވ  އުޫޖރަ ދިނުމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ލިސްޓްތަކެކެވެ 12މީހުންނަށް 
އިތަކަކީ ތަފ ތު ސޮމި ލިސްޓްތަކުގައިވ  ނަންތަކ އި . ރުފިޔ އެވެސް ހަތަރު ހ ސް( )އެއް ލައްކަ ސ ޅީ  144,000ޖުމުލައަކީ 

ރ ޕްރިންޓްތަކަކީ ނަންތަކ އި ސޮއިތަކެއް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ލިސްޓެއްގައި ސ ފުކޮށް އެނގެން ހުރި ފިންގަ
އެ .  އެނގެއެވެނިޝ ްނތަކެއްކަން ފިންގަރ ޕްރިންޓް އެނަލިސިސްއިން މެ މީހަކަށް ނިސްބަތްވ  އިނގިލީގެންމުޅިންވެސް އެ

މައެކަނި އެވްރެޖްކޮށް ލިސްޓްތަކުގައި ޖަހ ފައިވ  އިނގިީލގެ ނިޝ ންތަކުގެ ތެރެއިން އިނިގލީގެ ނިޝ ން ސ ފުވެފައި ނުވަނީ ހަ
 .ކޮންމެ ޝީޓަކުންވެސް ދެ އިނގިލީގެ ނިޝ ނެވެ

ދުވަހަށްވ   58މީހުންނަށް  14ލިސްޓްތަކަކީ އެވްރެޖްކޮށް  ކޮށްފައިވ  ފައިސ  ދޫކުރިކަމުގެ ޓޭޗްދެވަނަ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއ އެކު އެ 
)ދެ ލައްކަ  235,700އަކީ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ލިސްޓްތަކެކެވެ. މި ލިސްޓްތަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ފައިސ ގެ ޖުމުލަ

 ތަފ ތު ނަންތަކ ިއ ކޮންމެ ލިސްޓެއްގައިވ  ނަންތަކ އި ސޮއިތަކަކީވެސް ރުފިޔ އެވެ. މިއިންތިރީސް ފަސް ހ ސް ހަތް ސަތޭކަ( 
ކަކީ އެވްރެޖްކޮށް  ިނޝ ންތަސޮއިތަކެއް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ލިސްޓެއްގައި ސ ފުކޮށް އެނގެން ހުރި އިނގިލީގެ

. އެ ލިސްޓްތަކުގައި ލިސިސްއިން އެނގެއެވެމެ މީހަކަށް ނިސްބަތްވ  އިނގިލީގެ ނިޝ ންތަކެއްކަން ފިންގަރ ޕްރިންޓް އެނަންއެ
މެ ޝީޓަކުންވެސް ޖަހ ފައިވ  އިނގިލީގެ ނިޝ ންތަުކގެ ތެރެއިން އިނގިލީގެ ނިޝ ން ސ ފުވެފައި ނުވަނީ އެވްރެޖްކޮށް ކޮން

 އިނގިލީގެ ނިޝ ނެވެ. 6

ނުމަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ހު އުޖޫރަ ދި މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ނަގުދު ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސ އިން ދުވަ
ކަކީ މުޅިންވެސް ލިސްޓްތަކުގައި ފައިސ އ  ހަވ ުލވި ފަރ ތުގެ ނަމ އި ސޮޔ އި ިދމ ލުގައި ޖަހ ފައިވ  އިނގިލީެގ ނިޝ ންތަ

 ން އެނގެން އެކަކު ނުވަތަ ދެ މީހަކަށް ިނސްބަތްވ  އިނގިލީގެ ނިޝ ްނަތކެއް ކަމަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް އެނަލިސިސްއި
ފައިވ  ލިސްޓްގައިވ  އަދަދަށް އޮތުމުން، މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ަމސައްކަތް ކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ދިނުމަށް ތައްޔ ރުކޮށް

ރެވެއެވެ. އަދި ފައިސ  އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްތަކުގައި މީހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ ކަން ޔަގީން ނުކު
ންތަކަކީ އޮޅުވ ލުމުގެ ންކޮށްފައިވ  ިލސްޓްތަކުގައި އެކި މީހުންގެ ނަްނނަމުގައި ޖަހ ފައިވ  އިނގިލީގެ ިނޝ ދޫކުރުމަށް ބޭނު

ކޮށްފައިވ  ފައިސ  ދޫގޮތުން ޖަހ ފައިވ  ޞައްޙަ ނޫްނ އިނގިލީގެ ނިޝ ންތަކެއްކަމަްށ ބެލެވޭތީ ދުވަހު އުޖޫރައިގެ ގޮުތގައި 
މުގައިކަންވެސް ކަށަވަރު ނަ ކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ދޫކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި މި ަމސައްކަތް

 ނުކުރެވެއެވެ.

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ތަށް މަސައްކަތް ކުރި ގޮމ ލެ އ އި ހުޅުމ ލޭގައި އެމްޕީއެލްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ދުވަހު އުޖޫރަ ދޭ 
ގެ އިނގިލީގެ ނިޝ ންތަކެްއ އެއްފަރ ތްތަކެއް ޖަހ ފައިވަނީފައިސ އ  ހަވ ލުވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި  ދޫކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް
 .ނަށް ހުށަހެޅުމަށް ަދންނަވަމެވެ މިޝަރަޕްޝަން ކޮކޮ-މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އެންޓި ކަމަށްވ ތީ މި

 ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވަމުން ދިއުން ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީން ކުންފުންޏަށް މުދަލ އި   .2.11

މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހިންަގންެޖހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުގައި އެމްޕީއެލްގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީން 
ށް ގެންދ  ބީލަްނތަކ އި އިޢުލ ން ނުކޮްށ ބައިވެރިވަމުން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެމްީޕއެލްއިން ކުރިޔަ
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އިމަރޖެންސީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން ވަކި ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކޮްށގެން ކުރުވ  މަސައްކަތްތައް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޑިްޓ 
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިވެލުއޭަޝންތަކުގައި ސޮއިކުރަމުން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނ  ކުރުމ އި މިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ ގަވަރނަންސްއ އި ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ހަރުދައޮޑިޓް ކޮ
ޙަތުތައް ކުންފުނީގެ މަސްލަ ގެންގޮސްނަލް އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ރޯލްސް ަވރުގަދަ ކުރުމ އި އިންޓ އިންޓަރނަލް ކޮންޓް

ުތން ކުންފުންޏަށް މުދަލ ިއ  ކަމަށްވ އިރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޢަމަލީ ގޮރައްކ ތެރިކުރުމަށް މިނިވަންކަމ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން
ރިޔަށް ނުގެންދެވުމ އި ކުނަްލ އޮޑިޓް އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ބައިވެރިވ ނަމަ އިންޓ ތަކެތި ހޯދުމ  ގުޅުންހުރި ކަން

ފަރ ތަކަށް ނުޖެހި ޙުކުރުމަށް އެ ކޮމީޓީއަށް ވަކިއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތަކުަގއި ހުރި ބަލިކަށި ކަންތައްތަްއ އިސްލ 
 ވެ.އެފުރުޞަތު ހަނިވ ނެމަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތް 

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ޓ ނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ބައިވެރިވުމަކީ އިން އޮޑިޓް ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކ އި މެނޭޖްމަންޓްގެ ނިންމުްނތަކުގައި 
އި މެނޭޖްމަންޓްެގ ކަމަކަށްވ ތީ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭަޝންތަކ  ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދ ނެމިނިވަންކަމ އެކު 
 ްނ ބައިވެރިނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ނިންމުންތަކުގައި

 މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވުން  11.99ސޮސައިޓީގެ ޚަރަދުތަކަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަޖެޓުން އެމްޕީއެލްގެ ކޯޕަރޭޓިވް   .2.12

ދުމަށް ތަފ ތު ވިޔަފ ރިތަށްކޮށް އަކީ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ އަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވ  ފައިސ  ހޯ އެމްޕީއެލް ކޯ
 އަންނަ ތަނެކެވެ. ގައި އުފައްދައި ހިންގަމުން 2016ޖުލައި  12ޤްޞަދުގައި އޭގެ ނަފ  މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަ

 މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ ދަށުން ކެފޭއަކ އި ފިހ ރައަކ އި ޖޫގޯ ޕޮއިންޓެއް ހިންގަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. 

 އަހަރު ފަހުން ފަސް މި ވިޔަފ ރިތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެމްޕީއެލްއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ލޯނެއް އިންޓަރެސްޓ  ނުލ 
ވިޔަފ ރިތަކުގެ  ދިއަްނގަމުންހިމްޕީއެލް ކޯއިން އަނބުރ  ދައްކ  ގޮަތށް އެމްޕީއެލް ކޯއަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޯލނުގެ އިތުރަށް އެ

މިލިއަން  11.99ލަ ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމު 2017ވަނަ އަހަރ އި  2016ޚަރަދު ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން 
ޕީއެލް ކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ރުފިޔ  އެމްޕީއެލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމް

ންޑިޗަރގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުފިޔ އ އި ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެ 5.6ރަ ދިނުމަށް އެމްޕީއެލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވ  މުސ 
 ރ ތްތަކ އި ތަކެތި އެމްޕީއެލްދޫކޮށްފައިވ  އިމ އަށް އެމްޕީއެލް ކޯމިލިއަން ރުފިޔ އެވެ. ވިޔަފ ރިކުރުމަށް  6.39ޚަރަދުކޮށްފައިވ  

ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިްނ ރުފިޔ  ލިބޭނެ)ފަސް ލައްކަ ސ ޅިސް ހ ސް(  540,000 މަހަކު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެންޓް ރޭޓްގައި އިން މ ކެ
 އަންދ ޒ  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަރއަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެމްޕީއެލް ކޯ އަކީ ވިޔަފ ރީގެ އުސޫލުން ހިންގައި ފައިދ  ހޯދައި އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެ 
 ސ  ޚަރަދުކުރުމަކީ ތަނަކަށްވ އިރު ެއ ތަން ހިންގުަމށް އެމްޕީއެލްގެ ބަޖެޓުން ވަކި ިމންވަރެއް ނެިތ ފައިއުފައްދ ފައިވ  

 ަކން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އަށް އަސަރުކޮށް ކުންފުންޏަށް މ ލީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންދ ނެކަމެއްއެމްޕީއެލްއަށް ލިބޭ އ މްދަނީ

 އިސްލ ހުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަލ  އެއްގޮތަށް އަނބުރ   އަނބުރ  ދައްކ  ގޮަތށް އެމްޕީއެލް ކޯއަށް ދައްކ ފައިވ  ލޯނުގެ ފައިސ  ކަނޑައެޅިފައިވ  ތ )ހ( ފަހުން
  ދަންނަވަމެވެ.ހޯދުމަށް

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