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ހ. ތަޢާރަފު 

ގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށަކުން ގެދޮރު ހަލާކުވެ ޙާލުގައިޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން  ،މި ރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ
 މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކާ ން ކުރިޔަށް ގެންދިއަބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު

ރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މި މަޝްރޫޢާގުޅިގެން ހަދާފައިވާ  ބީލަންތައް ކުހަވާލު ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއަމަސައްކަތްތައް 
ކުރިއަށް )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްބަސްވުންތައް ތަންފީޒު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް

ޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކަންކަން އިއެކަންތައްތަކާ މެދު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި  ގެންދެވުނު ޚާއްޞަ އޮޑިޓްގައި
މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ހުށަހެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އެންޓި ނަށްޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަޚި
  .ނެއެވެހުށަހެޅޭ

މި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
ރިވެދެއްވި އެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މި އޮޑިޓްގައި އެހީތެ

 އޮފީސްތަކުގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާ ރައީމި ރިޕޯޓް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މޯލްޑިވްސް  އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާހެޅޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ރިޕޯޓް ހުށަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށާއި 
 ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvމި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

އުސިން . ށ ރޮޖެކްޓްގެ  ގގއ. ހަ ފުތަޢާރަ ޕް

ޓަކީ ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ކްގއ. ހައުސިންގ ޕްރޮޖެ
ލޯނުގެ  ވަނަ އަހަރު ނަގާފައިވާ 2010ވަނަ އަހަރާއި  2006އަޅައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސައުދީ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 

ނޑައެޅުނު   މަޖައްސައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއަ މިލިއަން ސަޢުދީ ރިޔާލުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ހަ 58ތެރެއިން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަ
އޮތީ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ފެށިއިރު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައި 

ސެންޓަރާ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ފަހުންވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް 
ގެ  84ގެ، މާމެންދޫގައި  77ލީގައި ނގެ، ވިލިގި 50ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގއ.އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި 

މި ރަށްތަކުގައި ގެތައް އަޅައި ނިންމުމަށް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް  އަޅާފައިވެއެވެ.( ގެ 298ގެ )ޖުމުލަ  87އަދި ދާންދޫގައި 
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ "ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" )ވިމްލާ  ގައި 2008 އޮކްޓޫބަރު 20

ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

އޮކްޓޫބަރ20ު

http://www.audit.gov.mv/


 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

2ގެ  33ސަފުހާ 

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތް 220.46އެވެ. އެ ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން( އާ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު މައްސަލަތަކާ  420އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ތް ނިންމިފައެއްނުވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ގުޅިގެން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަ
މިއްލަ ސަބަބުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ބައެއް އަ

ވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކާ ހަކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާ
ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ސިފައިންނާ ހަވާލުކޮށްގެންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި 

ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވާކަމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ  2015ޖަނަވަރީ  31ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅަމުން އައި ގެތަކުގެ މަސައްކަތްތައް 
މަސައްކަތް މި ތާރީޚަށް ބަލާއިރު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ  ފުރަތަމަ ނިންމުމަށްމަސައްކަތް ނިންމިފައިވަނީ   10އަހަރާ  4ދުވަސް ) 1790 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް 420ކަ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހޭދަވެގެންކަން ދުވަސް( 25މަސް އަދި 

ޑިޓްގެ ސްކޯޕް . ނ  އޮ

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލާ މި ފައިވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.އޮޑިޓް ގައި މައިގަ

 ާގި ލޯނުން ފަންޑުން ނެ ދީޢުގުޅިގެން އިމާރާތްކުރި ގެތަކަށް ސަގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށުގައި ސުނާމީ ކާރިޘާއ
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު. ގެ ބަޖެޓުންކޮށްފައިވާ ޚަރަދާއި ލޯނު ފައިސާގެ ބޭރުން ސަރުކާރު

ްސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މަ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މިންވަރާއި ގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށްމި ޕްރޮޖެކްޓ
މަތިން އެއްބަސްވުންތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް. ކިފަހަރުއެ

  ާކެއްޗަށް ހޭދަވެފައިވާ ތަމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ގެނެވުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވ
ދު.ފައިސާގެ އެސްޓިމޭޓާއި އިތުރުވި ތަކެތި ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަ

ާފައިވާ ލެޓަރ އޮފް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގެނައުމަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި އެމްޓީސީސީން ހުޅުވ
. ކްރެޑިޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އާއި އެމްޓީސީސީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު

ަޒިންމާއާއި ކުގެ ޓުންނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި އެ ފަރާތްތައައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކޮންސަލްޓަން ށްމި ޕްރޮޖެކްޓ
.މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައި ވާގޮތް

 ެވަރު.އެގްރީމަންޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ މިންމި ޕްރޮޖެކްޓްގ

ުރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ނު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެ ފަމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި އައްޔަންކުރެވ
މަސައްކަތްތައް އަދި މި މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުވި ފައިސާގެ އަދަދު.

ލިމިޓޭޝަން އޮފް ސްކޯޕް ރ. 

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލާ މި އޮޑިޓްގައި  ފައިވާނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުންމި އޮޑިޓްގައި މައިގަ
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް  މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގެދޮރު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި  ނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތަފުސީލު ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންކުރިޔަށް ގެންދިއަ
ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އްޞާޙިރިޕޯޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކަކީ އެކި ފަރާތްތަކުން މި އޮފީހާ 

ރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަކަށްވާތީ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތަކުގެ އިތުރުންވެސް މި ޕް
 ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
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ތްބ ންގޮސްފައިވާ ގޮ ރިޔަށް ގެ މަތަކާއި އޮޑިޓް ކު ރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަ ޑިޓް ކު . އޮ

ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ޞަޚާއްމި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި އޮފީހުން  ހަމަތަކާއި،  ،ނޑުތަކާއިއޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް ކަ
ފް ފިނޭންސް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮގޮތުން މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި  ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިސޫއު

ރީ އޮފް ހައުސިންގ ތުން މިނިސްޓް ކަންކަމާގުޅޭ ގޮއަމި އޮޑިޓްގައި ބަލަމުން ގެންދި ޓްރެޜަރީން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ން ލިބެންހުރި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކު އިދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުންނާ ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިއެންޑް އި

ވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ ލޫމާތު ސާފުކުރެޢުއެ ތަންތަނުގެ ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން މަ ،ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާސާކުރެވި
ޙަކަން އްޞަރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ މި ވުނު ކަންކަމާއި އަދި އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެމި އިތުރުން 

އި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މި ރިޕޯޓް އާއްމުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
 ކޮމްޕެނީ  އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޕަބްލިކްއާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތައް ލާޙުޞްހޭ އިރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެމި ކަންކަމާ ގުޅިގެން  ފާހަގަކުރިފަރާތްތަކުން  އެ ،ކުރެވިޞާއްޙި )އެމްޓީސީސީ( އާ
 ގެނެވިފައި ވާނެއެވެ.
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 ަ ގަކުރެވުނު ކަންތައްތ ކުގެ ޚުލާސާ ފާހަ

ތިރީގައި ގެނެސްދީފައި އެވަނީއެވެ. ޞާފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާމި ރިޕޯޓުގައި 

 ދިނުމަށްވަހިކަން ހޯދާ ލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާހާ  ރަށްތަކުން ގެދޮރު ގެއްލިއަތޮޅުގެ.ގއ ކާރިޘާގައި ސުނާމީ.1
ންޓް ނެޝަނަލް ޑިޒާރސްޓަރ މެނޭޖްމަ އެޅުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް 298ޖުމުލަ ގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި 

ރި މަޝްރޫޢަކީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުމިލިއަން ރުފިޔާއަށް 220.46ގައި  2008އޮކްޓޫބަރު  20 ސެންޓަރުން
ދަށުން  ނު އެހީގެލޯދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަޢުދީ ފަންޑުގެ 

ނޑައެޅި މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް  ގައި  2015ރީ ޖަނަވަ 31ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަ
ޖުމުލަ  ންޖެޓުބަ ދައުލަތުގެ ،ޚަރަދުކުރަންޖެހިމިލިއަން ރުފިޔާ  382.53ޖުމުލަ  ނިންމުމަށް މަޝްރޫޢުމުޅި ނިމުނުއިރު 

ށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.އިތުރަމިލިއަން ރުފިޔާ  144.60

ހަވާލުވި ސޫލުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އު  ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެންމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް .2
ކުރިއަށް  އިންސީ( )ޕީބީޑީ 'ސް އެންޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަންޕާފޯމަންސް ބިލްޑާ'ފިލިޕީންސްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ 

މަށް ންފުނީގެ ބޭނުގަށާއި އަދި އެ ކުގެންދިއަ މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި އެ ކުންފުނިން ސަޕްލައިކުރި މެޓީރިއަލްތަކުގެ އަ
މަވެސް އެ ސަޢުދީ ފަންޑުން ފައިސާ ލިބިފައި ވީނަ ގެ އަގަށް އެ ކުންފުންޏަށްދަލުއެމްޓީސީސީން ރާއްޖެ ގެނައި މު
އް ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ބައެއަނބުރާ އިދާރާތަކަށް ކުންފުނިން ސަރުކާރުގެ ބައެއް 

ންދިއަ މަސައްކަތް، ނުދައްކައި ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނިން ކުރަމު މިލިއަން ރުފިޔާ 43.10 ގެ ތެރެއިންދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
.އިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުންމަޝްރޫޢުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ފުރަ

 ދެވަނަ ފަހަރަށް ގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް )ޕީބީޑީސީން މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހުޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްތަކުމި މަޝްރޫޢުގެ .3
 ދެ ކުގެ ތެރެއިންވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މަސައްކަތާ ހަވާލުމަށްފަހު( ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި ބިލްތަ

ދޫކުރުމުން އެ  ބިލަކަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދީފައި ވަނިކޮށް އެ ދެ ބިލަށް ސަޢުދީ ފަންޑުންވެސް ފައިސާ
އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިނުވުން.  މިލިއަން ރުފިޔާ 8.15ކުންފުންޏަށް ޑަބަލްކޮށް ލިބިފައިވާ 

އަށް އެސްޓީއޯ ގެ އަގަށްކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތީ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ވިމްލާމީގެ އިތުރަށް  .4
.މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުން 29.75ދައްކަންޖެހޭ  ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން

 ންސް މިނިސްޓްރީންފިނޭ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް އެމްޓީސީސީން ގެނައި މުދަލުގެ އަގު ދެއްކުމަށް ޕީބީޑީސީގެ ބޭނުމަށް.5
 ކުރަންޖެހޭމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް މި ،މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 65.08އެމްޓީސީސީއަށް ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ކާ ނުނިމި ހުރި ރަކްޝަނުގެ އިތުރުން އެހެންކުންފުނިތަވިމްލާ ކޮންސްޓްނުނިމި ލަސްވެފައިވާތީ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް 
ޓޫބަރު މަހު ވަނަ އަހަރުގެ އޮކް 2014ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް 

ލުކުރި ވާއާ ހައެމްޓީސީސީސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމުން އެހާތަނަށް ނުނިމި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ފުންޏަށް ލިބިފައިވާދިންއިރު ޑަބަލްކޮށް އެ ކުން އަގު އެ ކުންފުންޏަށްތުގެ މަސައްކަހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ 

 ފާހަގަކުރެވުން.ދައްކާފައި ނުވާކަން ސަރުކާރަށްމިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ  68.81މިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ޖުމުލަ  3.73

ންޑުން އެޑްވާންސްކޮށް ށް އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް ޕީބީޑީސީން ގެނައި މުދަލުގެ އަގަށް ސަޢުދީ ފަމަސައްކަތަމި މަޝްރޫޢުގެ .6
ގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ގެއްލި 36.15މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން  92.32ޕީބީޑީސީއަށް ދިން 

ން.ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވު

 ހުށަހަޅަންވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ށުން ޕަމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަ މި.7
އެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ބޭންކް ގެރެންޓީ ދޫކުރާ ނުވަތަ ޖެހެނީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކަކުން

ފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ޚިލާ އުސޫލާ ވީނަމަވެސް މި ކަމަށް
ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ކަމަށް
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5ގެ  33ސަފުހާ 

ންސް ޕަރފޯމެ ދަށުން ގެއެއްބަސްވުމު އަދި މަޝްރޫޢުގެ ކަމާއިރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާޕަ
ނަމަވެސް އް ކަމަށް ވީގެއްގެ ސެކިއުރީޓީއެ އާ އެއްވަރު އަ 5ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %

ޅާފައިވަނީ ހަގައި ޕަރޕޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ އައު ކޮށް ހުށަހެޅިއިރު ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަ 2014މާރިޗު  10
ން.ސެކިއުރިޓީއެއްކަން ފާހަގަކުރެވުންސް ޕަރފޯމައާ އެއްވަރުގެ އަގުގެ  %2.7ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  ވުމާ ޚިލާފަށްއެއްބަސް

ގައި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުޮކށްފައިވަނީ މަސައްކަތް  2008އޮކްޓޫބަރު  20ގެ މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުމި .8
ނަމަވެސް މި މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވީ ށްކަމަށްމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  420ހަވާލުކުރާތާ 

ނުވުމުެގ ސަބަބުން ސުނާމީ ކާިރޘާގައި ގއ.އަތޮޅުން ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގަިއ ޖެހުނު ފަރާްތތަކަށް  މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
ވިމްލާ ސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެންޖެހުނުކަމާއި ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިިބ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ގިނަ ދުވަ

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެންމެފަހުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދިން ތާރީޚަށް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން 
 31 ށް ގެންގޮސްކުރިއަކުންފުިނތަާކ ހަވާލުކޮށްގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް  އެހެނިހެންއިތުރަށް 
އެންމެ ، ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަްއ ހަވާލުކުރިއިރުގެ ނިޔަލަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ ަފރާތްތަކާ  2015ޖަނަވަރީ 

ނޑައެޅި  މަސް  10އަހަރާ  4ދުވަސް ) 1790ދުވަހުގެ އިތުރަށް  420ފުރަތަމަ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަ
ވުން.ކަން ާފހަަގކުރެންމުމަށް ހޭދަވެފައިވާމަސައްކަތް ނިދުވަސް(  25އަދި 

އިސްމަޤާމެއްގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ގޮތުގައި  އްގެމެނޭޖަރެކުރީގެ ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް  މި މަޝްރޫޢުގެ.9
އްގައި ހުރި އް ގެންގުޅެފައިވުމުން އެ މުވައްޒަފަކީ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ މަޤާމެމަސައްކަތްކުރަމުން ގޮސްފައިވާ މުވައްޒަފެ
ންޓްގެ ފަރާތުްނ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮންސަލްޓަކޮންޓްރެކްޓަރު ކޮށްފައިުހރި މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވުމުގެ ސަބަބުން 
ންޓް ސެޓިފައިކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަލުން މާއި ކޮންސަލްޓަނުވާކަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަލައި ޗެކްކޮށްފައި

ކުރަންޖެހި އެކަމަށް އިތުރު ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެ ކުންފުންޏަކީ  ،ރިއިރުއައްޔަންކު ޕީބީޑީސީގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުމި .10
ކުންފުންޏެްއތޯ އާއި އަދި މިފަދަ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު އެކުންފުންަޏކީ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް މީގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ 

ނުކޮށް މަސައްކަތް ަވޒަންބަލައި ކުންފުންޏެއްތޯ ކަމާއި ފަންނީ ތަޖްރިބާ ލިިބފައިވާ ޤާިބލް  މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ މާލީ
 ހަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ މަޝްޫރޢުގެ މަސައްކަތް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން މަޑުޖެހި ސަރުކާރުްނ މަޝްރޫޢަށް އިތުރު

ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހުނުކަން ފާހަގަކުރެވުން. 

ނޑައެޅި  މަޝްރޫޢަށްގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވުމާއި މި މަޝްރޫޢުމި .11 ކަ
ނޑު ސަބަބުތަ އްކަތަށް ތެރޭގައި، މި މަްޝރޫޢުގެ މަސަކުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު މައިގަ

އެކަށީގެންނުވާ ކޮްނޓްރެކްޓަރަކު އައްޔަންކުރުމާއި މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގައި ތަްނފީޒުކުރުމަށް އެކަމުގެ ތަޖްރިބާއާިއ 
ފަންނީ ޤާބިލްކަން ިލބިފައި ނެްތ މުއައްސަސާއަކާ މަޝްރޫޢު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ފުރަތަމަ ަހވާލުކޮށްފައިވުމާއި އަދި 

އެއްގޮތަށް ކޮންޓްެރކްޓަރ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައި ނުވިނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަޅަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމާ 
ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގޮސްފައިނުވުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވުން.

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  78.60މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި .12
ސާ ހިމަނައިގެން ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކީ އެ ކުންުފނިން ނުކުރާ މަސައްކަތަށާއި އަދި އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންނުޖެޭހ ފައި

ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްަތކެއްކަން ފާހަގަކުރެވުން.

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ްއ(1) ބައި ވަނައެ

ރަދުތަކާގުޅޭ ށްފައިވާ ޚަ އުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކޮ ތުރަށް ދަ ޖެޓަށްވުރެ އި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަ

ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކު ،މި ބައިގައި ބަލާފައިވާނީ
ނޑައެޅި މިންވަރާއި ނޑައެޅި ބަޖެޓާއި، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ސައުދީ ފަންޑުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ކަ އެ ލޯނުގެ ފައިސާއިން  ،ކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅި ބަޖެޓަށް ވުރެ ،ރަދުކުރެވުނު ފައިސާއާއިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޚަ  އިތުރަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަ
  ޚަރަދުގެ މައްޗަށެވެ. މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ ،މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށާއި

ވާލުކުރެވުނު .1.1 ރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަ އަނެއް ފަރާތަށްމަޝްރޫޢުގެ ޒިންމާތައް އެއް ފަރާތުން  ،ފަރާތްތަކާއިމަޝް

ހުނު އބަދަލުވެގެންދި ންމާތައް ބަދަލުކުރަން ޖެ ތާއި ޒި އިގަނޑު ސަބަބުތައްަ ގޮ  މަ

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ މިލުން ބީލަމުގެ އުސޫށްގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮމަޝްރޫޢުމި 
މްލާ ފައިވަނީ ވިހަވާލުކޮށްގައި  2008 އޮކްޓޫބަރު 20 ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މަސައްކަތް

ގެ މަސައްކަތް އެހެން ނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢުއެވެ. އާކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން( 
ންސްގެ ތަފާތު  ފިލިޕީމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްވަނީރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އަމިއްލައަށް ކު

ތައް ދެ ކުންފުންޏަކަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 
 ވެ.ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެ

ސް އެ ގައި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ޙަވާލުކުރި ނަމަވެ 2018އޮކްޓޫބަރު  20މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް .1
ން ފިލިޕީންސްގެ ގައި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ދަށު 2008ނޮވެންބަރު  12ކުންފުނިންވަނީ މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް، 

ޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުން ފޯމަންސް ބިލްޑާސް" )އޭއޭޕީބީ("އޭސްލީ އެލެކްސް ޕާކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ 

ސްވެގެން ދިޔުމުން އެ ލައޭއޭޕީބީއަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ނުގެންދެވި މަސައްކަތް .2
 15އެއްގެ ދަށުން  ންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ'ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް 'މެމޮރެ

ންޑް ޑިވެލޮޕާސް "ޕާފޯމަންސް ބިލްޑާސް އެގައި ވަނީ، ފިލިޕީންސްގެ އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ  2009އޮކްޓޫބަރު 
އާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. (ކޯޕަރޭޝަން" )ޕީބީޑީސީ

ޓީމަކާއެކުގެ ންޑުމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ، ސަޢުދީ ފަޕީބީޑީސީއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުންވެސް މަޝްރޫޢުގެ .3
ޕީބީޑިސީއާ  އިގަ 2010މާރިޗް  25އެއްގެ ދަށުން   މަޝްވަރާތަކަށްފަހު "ޑީޑް އޮފް އެސައިންގމަންޓް"ކުރިއަށްގެންދިއަ

އި މަސައްކަތްތައް ރަމުން އަހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ކު މުޅި މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް
މްލާ ވަނަ އަހަރު ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ވި 2012ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް 

ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. 2013ވަރީ ޖަނަ 15ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ 

 ކުންފުނިތަކަށް، މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު.4
ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން، ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ އަލުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ކުންފުންޏަށްވެސް 

ވަނީ ނިންމާފައި މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން، މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މުޅިން 
ވާ ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުންފުނިތަކާ އަދި ދިވެހި ސިފައިންނާ ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ހިއްސާ 2014

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މަޝްރޫޢަކީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް،  އެ ކުންފުންޏަށް މި 
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ރާއްޖެއިން ، މާތައް އަދާކުރެވެން ނެތުމުންވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސް

ކުންފުންޏަކަށް ބޭރުގެ ދެ 
، ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިތަކަކީ 
އަދި މާލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ 

ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން މިފަދަ 
މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ 
ޤާބިލްކަން ހުރި ކުންފުނިތަކެއްތޯ 
ވަޒަންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެ 
ކުންފުނިތަކުގެ ޤާބިލްކަން ވަޒަންކުރުމަކާ 

ޝްރޫއުގެ ހުރިހާ ނުލައި މަ
ސައްކަތްތަކަކާ ޒިންމާތަކެއް މަ
، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވާލުކުރުމުގެ ހަ

ގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކާރިޘާ ސުނާމީ
ގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރުތަކެއް ވެގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތު ގިނަކޮށް ނުދެވި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުދާއިމީ ލާތަކަށް ޢާއި

ނޑައަޅާފައިނުވާ ގިނަ ޚަރަދުތަކެއްކުރަންޖެހި، މާލީގޮތުންކުރުމަށް މަޝްރޫޢަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަން  ދައުލަތަށް  ކަ
  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސްވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި   .1.2 ންމުން ލަ ސައްކަތްތައް ނި ރިއަށް ނުގެންދެވުމާއި މަ ސައްކަތް ކު އްގޮތަށް މަ އްބަސްވުމާ އެ އެ

ރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅި ތުރަށް  ޕް ފިޔާމި 156.58ބަޖެޓަށްވުރެ އި ރަދުކުރަންޖެހުން ލިއަން ރު  ޚަ

ގައި ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ގެދޮރު ގެއްލި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޘާސުނާމީ ކާރި
ދީ ފަންޑުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް ޢުސަހިންގުނު މަޝްރޫޢަކީ 

ނޑައަޅާފައިވާ  ދައުލަތުގެ ލޯނު ފައިސާގެ އިތުރުން މަސައްކަތަށް  މަޝްރޫޢުގެމި  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަޝްރޫޢެއްކަ
 ފައިވެއެވެ. ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްބަޖެޓުންވެސް 

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވަނީ  މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް  225.95ކަ

ގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުނުއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓްވީނަމަވެސް، 
 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން 382.53ޖުމުލަ 

ދީ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން ސަޢު 
ޚަރަދުކުރުމަށް ފަންޑުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް 

ގެ ތެރޭގައި މިލިއަން ރުފިޔާ 225.95 ހަމަޖައްސާފައިވާ
މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި  މަޝްރޫޢުގެމި  ހިމެނެނީ،

 220.46ހިމަނައިގެން( ހަމަޖައްސާފައިވާ )މެޓީރިއަލްސް 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންސީ ފީގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، ސަރވޭ ކުރުމުގެ  ގެ އިތުރުންމިލިއަން ރުފިޔާ 5.20 ކަ

ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެން 0.29 ވާހަމަޖައްސާފައި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ނޑައެޅުނު ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ހިނގާފައިވާކަން  ސަބަބުން ކޮންސަލްޓަންސީ ފީއަށާއި މަސައްކަތު އަގަށް ފުރަތަމަ ކަ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

225.95

156.58

އަދި ކުރެވުނު ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓް
ޚަރަދު

ނު އަުުޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅު
ދުއިތުރަށް ކުރެވުނު ޚަރަ

225.95225.95225.95
382.53 

އިން  ތުގެ ޓައިމްލަ ކޮށްފައިވާ ގޮ ފުނިތަކާ ހަވާލު ން ކި ކު ކަތް އެ ސައް ރޫއުގެ މަ މަޝް  

ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ނޑައެޅުނު ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ސަބަބުން ކޮންސަލްޓަންސީ ފީއަށާއި މަސައްކަތު އަގަށް ފުރަތަމަ ކަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ނޑައެޅުނު ބަޖެޓާއި ކުރެވުނު ޚަރަދާއި އަދި އިތުރަށްތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓަ ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ  ށް ކަ
 ތަފްޞީލެވެ.

ޖުމުލަ ކުރެވުނު ޚަރަދު )މިލިއަން 1ލު ތާވަ ދި ޕްރޮޖެކްޓަށް    ރުފިޔާ(: ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް އަ

ށްވުރެ  ބަޖެޓަ
ށް ރަ ތު ރެވުނު  އި ކު

ރަދު  ޚަ

 ޖުމުލަ
ނު  ރެވު ރަދުކު  ޚަ

ކްޓަށް  ރޮޖެ ޕް
ނޑައެޅުނު  ކަ

 ބަޖެޓް
ފު  ނަންބަރު  ސީލުތަ

75.28  295.42  *  1.2.1 އިގެން(މަސައްކަތުގެ އަގު )މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިމަނަ 220.14

11.98 17.79 5.81 **  1.2.2 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚަރަދު 

 1.2.3 ޚަރަދު ކުރެވުނު ގެންދިއުމަށް މުދާތައް ރަށްތަކަށް - 20.88 20.88

 1.2.4 ދެއްކުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު އެލްސީތަކަށް ފައިސާ - 46.60 46.60

 1.2.5 ކުމަށްދެއް ފައިސާ ކޯޓް ހުކުމްތަކާ ގުޅިގެން އާއްމުފަރާތްތަކަށް - 1.84 1.84

156.58 382.53 225.95 މު ލަޖު

ގެތަްއ  ނޑައަޅާފައިވަނީކަދީ ފަންޑުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ސަޢުދަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ : *ނޯޓް 
ްނ  220.75 ލަމިލިއަން ރުފިޔާއެކު ޖުމު 0.29ފައިވާ މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ސަރވޭ ކުރުމަށް ހިމަނާ 220.46އިމާރާތް ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ  މިލިއަ

ެވ. 220.14އުސިންގ ޔުނިޓްތައް ޢިމާރާތް ކުރުމަށާއި ސަރވޭކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ ހަރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރެއިން   މިލިއަން ރުފިޔާއެ
  ން ރުފިޔާއެވެ.މިލިއަ 220.14 މުގައި މަޝްރޫޢުގެ އަގު ކަމަށް ބަލާފައިވާނީއިތުރަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ހިސާބުކުރުމަޝްރޫޢަށް  އެހެންކަމުން

** ނޑައަޅާފައިވަނީ  ޔުނިޓްތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހައުސިންގ :ނޯޓް   5.20ކަ
ނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަ މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ވީނަމަވެސް ކޮންސަލްޓެންސީއަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ގ ހައުސިން ،ކޮށްފައިވާތީށް އެކަމަށް ޚަރަދުކަ

ނޑައެޅި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީވެފައިވާ  މިލިއަން ރުފިޔާ ވާނީ  0.61 (220.14-220.75)ޔުނިޓްތައް ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ސަރވޭ ކުރުމަށް ކަ
ނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.   ކޮންސަލްޓެންސީއަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅި ފައިސާގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުދީ ފަންޑުގެ ލޯނުން ޚަރަދުޢުސަ މަޝްރޫޢަށްމި  ން ޚަރަދުކުރަންޖެހުނީ، ކުރުމަށް ކަ
ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން  ގެނައުމަށް އެ ފަރާތަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ،މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ މުދާ

ސްވުން ބާތިލްނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިޔައިރުވެސް މަސައްކަތުގެ އެއްބަ
ސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންތައް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ އަދި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް

އި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލޯނުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާ ގެފަންޑު ދީޢުސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ސަ
 ނަންބަރުތަކުގެ އިތުރު ދި މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާއަވާނެއެވެ.ގައި ހިމަނާފައ1ިއެނެކްސް ތަފުސީލު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 ތަފުސީލު ތިރީގައިވާ ނަންބަރުތަކުގައި ގެނެސްދެވިފައި ވާނެއެވެ.
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ސައްކަތު އަގުގެ ގޮތުގައި  .1.2.1 ޅުމުގެ މަ ނިޓްތައް އެ ރެއިން ހައުސިންގ ޔު ރަދުތަކުގެ ތެ ނގާފައިވާ ޚަ ތުރަށް ހި ރޫޢަށް އި މަޝް

ރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ރަދުކޮށްފައިވާ ޚަ ތުރަށް ޚަ ފިޔާ 75.28ވާ ފައިސާއަށްވުރެ އި ލިއަން ރު  މި

ގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢަށް އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުމި 
ނޑައެޅި  ޚަރަދުކުރުމަށް )މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިމަނައިގެން( މިލިއަން ރުފިޔާ  75.28އިތުރަށް  އަށްވުރެފައިސާކަ

 މި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ގެނެސްދީފައި އެ ވަނީއެވެ.ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑައެޅި ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ  :2ތާވަލު  ސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ  ލު ސީ  ތަފުމަ

ދަދު )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( ލު ސީތަފު #  ޢަ
 8.15 ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ޑަބަލް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ )ހ(
 2.95 ވަނަ ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ 24 )ށ(
6.16ކޮށްފައިވާދެއްކުމަށް ޚަރަދުފައިސާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ން ގެނައި މުދަލަށް ޕީބީޑީސީ(ނ)
 58.02 މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ (ރ)

މުލަ   75.28 ޖު

 އެ ވަނީއެވެ. ލު ތިރީގައި ގެނެސްދީފައިސީތަފުމަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

ލް  ބަ ންސްޓަރަކްޝަނަށް ޑަ ތުރަށް )ހ( ވިމްލާ ކޮ ންޓްގޮތުގައި އި ލިއަން  8.15ޕޭމަ އިވުން.މި ފަ ފިޔާ ދީ   ރު

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިނުވު މި މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ބުންމުގެ ސަބަޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަ
 ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ އި ވިމްލާސް ފަރާތްތަކާދީ ފަންޑުގެ އިޢުސަސަރުކާރާއި މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު 

ބަސްވުމުގެ ދަށުން މި އެއް. ށްފައިވެއެވެގައި ސޮއިކޮއްބަސްވުމެއްގައި އެ 2013ބަރު ންޑިސެ 25 ރުމަށްފަހުމަޝްވަރާކު ދެމެދު
އް )ބިލް ނަންބަރު ބިލެ 3ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް 

22H/2014 23H/2014  ި24އަދH/2014 ްފަހު ( ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން އެ ބިލްތައް އެޕްރޫވް ކުރުމަށ
 ހިމަނާފައިވާ ޖުމުލަ މެދުވެރިކޮށް ސައުދީ ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެ ބިލްތަކުގައި ސްޓްރީފިނޭންސް މިނި

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 11.10ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 

ސިންގ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަޢުދީ ފަންޑަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ހައު
 ،ދައްކާގޮތަށް އަނބުރާ ލިބުމުން ސާފައި ފަންޑުން ސައުދީ ބިލްތަކަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅިމިނިސްޓްރީން ވަނީ 

އެވެ. މި ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަމިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދީ އެމިލިއަން ރުފިޔާ  11.10
ނަމަވެސް ވިމްލާ ދީފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިލިއަން ރުފިޔާ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް 8.15ފަންޑުން ދީ ޢުދެ ބިލަށް ސަ

ފައިސާ އަނބުރާ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި ބިލްތަކަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  ކޮންސްޓަރަކްޝަނުން އެ
ސަޢުދީ ފަންޑުން އެ ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ލިބުމުން ފައިސާ ދީފައިވަނީ  ރަކްޝަނަށްވިމްލާ ކޮންސްޓް

އަނބުރާ އެ ފައިސާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް މި ބިލްތަކަށް ސަޢުދީ ފަންޑުން ވިމްލާ 
ޓްރީއާ އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވުމުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މިނިސް

ޑަބަލް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަށް 22H/2014 އަދި  23H/2014ކޮންސްޓަރަކްޝަނުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި ބިލް ނަންބަރު 
ހައުސިންގ މި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް  ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މިލިއަން ރުފިޔާ  8.15ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް 

 2017ޖޫން  30، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މި އޮޑިޓަށް ލިބިފައި ނުވާއިރުމިނިސްޓްރީން 
 ރަމެވެ.ފާހަގަކު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފައިސާ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މިގެ ނިޔަލަށްވެސް 

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ގެ ނިޔަލަށްވެސް 
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ނިސްޓްރީން  24)ށ(  ކުމަށް ހައުސިންގ މި އް ންޓް ދެ ގްރެސް ޕޭމަ ރޮ ނަ ޕް ކާފައި  2.95ވަ އް ފިޔާ ދަ އަން ރު ލި ް މި  ވުނ

ނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ފައިސާ، މި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްތަކުގެ  މި މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ސަޢުދީ ފަންޑުން ކަ
ޓް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ބިލުގެ ފައިސާ ދައްކައި ނިމުމުން ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ވަނަ ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަން 23ތެރެއިން 

ވަނަ ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ސަޢުދީ ފަންޑަށް ބިލް  24މަޝްރޫޢުގެ 
ނުވެއެވެ. ސަޢުދީ ފަންޑުން ފައިސާ ލިބުމުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެ ބިލަށް ސަޢުދީ ފަންޑުން ފައިސާ ދީފައި

މި ތިން ބިލަށް ވިމްލާ ( 24H/2014އަދި  : 23H/2014, 22H/2014)ބިލް ނަންބަރުހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން 
 24ޓްރީންނެވެ. ވަނަ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ހައުސިންގ މިނިސް 24ކޮންސްޓަރަކްޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުމާއެކު 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 2.95ވަނަ ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 

ބިލަށް ޑަބަލްކޮށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލަ   23H/2014, 22H/2014ހުށަހެޅި ނަންބަރުނޯޓް: ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން 
 ގެ )ހ( ގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. 1.2.1

ލަށް)ނ(  ނައި މުދަ ބީޑީސީން ގެ އުސި ޕީ ނިސްޓްރީން ން ހަ ކާފައިވުން  6.16 ގ މި އް ފިޔާ ދަ ލިއަން ރު  މި

އޯޑަރުކޮށްގެން  ންޕީބީޑީސީސަބްކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ހަވާލުވެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ  މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތާ
 ން ބޭރުން ގެނައި މުދަލަށް ރާއްޖެއި މެދުވެރިކޮށްވީރާ ސްޓީލް ކޯޕަރޭޝަންޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް އިންޑިއާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ 

ދައްކާފައިވެއެވެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް 6.16ގ މިނިސްޓްރީން ނުދެއްކުމާ ގުޅިގެން ހައުސިންބީޑީސީން ފައިސާ ޕީ
ދެއްކުމުން ފައިސާ ނުރާ ސްޓީލް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކާފައިވަނީ ޕީބީޑީސީން އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ވީމިނިސްޓްރީން މި ފައިސާ 

 . ވެހޯދުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެންނެ

 އެ ކުންފުންޏަށް ން ރާއްޖެ ގެނައި މުދަލަށްވީރާ ސްޓީލް ކޯޕަރޭޝަނުން އޯޑަރުކޮށްގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ޕީބީޑީސީ
ދަލެއްގެ އަގަށް ބީޑީސީން ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވިނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ހުރިހާ މުޕީ

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ން ސަޢުދީ ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދާފައިޕީބީޑީސީ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ
ކަމާއި ހައުސިންގ ރާ ސްޓީލް ކޯޕަރޭޝަނުން ރާއްޖެ ގެނައި މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޕީބީޑީސީވީއެހެންކަމުން 
 ވެއެވެ.ރާއްޖެ ގެނައި މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެން ވީރާ ސްޓީލް ކޯޕަރޭޝަނުމިނިސްޓްރީން 

ޓުން ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި މި ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެ ،ވުމާއެކުގާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްމި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިން
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ، ދަ

ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މާރަމުންދިޔަ އޭރު ޢަމަލު ކުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  20ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި  17( އާއި 1)
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއްކަންވެސް ގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް 4.06 ގަވާއިދުގެ ނަންބަރު

ންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮ ރ) ން ކު ހެ ނަދުވަސްތަކެއް ވުމާގުޅިގެން އެ ނިމި ގި އްކަތްތައް ނު ސަ ރޮޖެކްޓުގެ މަ ށްގެން މަސައްކަތްތައް ( ޕް
ރުކާރުން  ންމުމަށްޓަކައި ސަ ރަދުކުރަންޖެހުން  58.02ނި ފިޔާ ޚަ އަން ރު ލި  މި

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ  ށްވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ގެ ޕްރޮޖެކްޓްމި 
ނުނިމި ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން  އަޅައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައްނަމަވެސް ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2014ޖުލައި  31

ވާ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާމިއްލަ ކުންފުނިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ބައެއް އަ
 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާ އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ސަ 10ސުނާމީ ކާރިޘާއަށް އެ ގޮތުން 
އް ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ބައެ ،ހަރުވަނަ އަ 2014ގުޅިގެން ނުނިމި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 

ތަކުގެ މަސައްކަތައް ނުނިމި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްސިފައިންނާ ހަވާލުކޮށްގެން ދިވެހި އަދި  ކާއިއަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަ
މި ދުކޮށްފައިވެއެވެ. ރަމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަ 58.02ސަރުކާރުން  މި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ނިންމާފައެވެ.ވަނީ 

ރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވެސް މި ޕްންޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުމި ފަރާތްތަކާއި 
ކުރިއަށް  ސައްކަތްމަނިންމުމުގެ  މަސައްކަތްނުނިމި ހުރި ހަމަޖެހިފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގެތަކުގެ  އިމާރާތްކުރަން

އިން އެގްރީމަންޓް ކުރެވިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓައި ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ގޮސްފައިވެއެވެ.ގެން
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލުކުރެވުނު ކާ އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާ އެގްރީމަންޓް ކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނިތަ : ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކާ 3ތާވަލު 
ސައްކަތްތަކުގެ ތަފު  ލު ސީ މަ

ކުގެ ުގެތަ އަދަދ ސައްކަތް މަ ސައްކަތާ ފަރާތްމަ ހަވާލުވި #
 1 އެމްޓީސީސީ ންކުރު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ގައި އަޅާ ގެތަކުގެދާންދޫ ގއ. 87

25 
އް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަ  ގައި އަޅާ ގެތަކުގެގއ.ވިލިނގިލީ

 ންކުރު
 2 އާރްޑީސީއެމް

3 
އް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަ  ގައި އަޅާ ގެތަކުގެމާމެންދޫ ގއ.
 ންކުރު

 3 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސޭންޑީ

10 
 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައްގައި އަޅާ ގެތަކުގެ ގއ.މާމެންދޫ

 ންކުރު
 ޕްރައިވެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަމީން

 ލިމިޓެޑް
4 

10 
އް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަ  ގައި އަޅާ ގެތަކުގެމާމެންދޫ ގއ.
 ންކުރު

 5 ޕވޓކޮންސްޓްރަކްޝަން  ފްސާސްކަ

ތަ އެގްރީމަންޓް ކުރެވިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 135  ކުގެ އަދަދު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގެ

: ެނިތ މި ތާވަލުގައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އެއްބަސްވުންތައް ހަދައިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި ފަރާތްތަކެވެ. މީ ނޯޓް ގެ އިތުރުންވެސް އެއްބަސްވުމެއް
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސިފައިންވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

 ،ސައްކަތްތައް އަގު ކުރެވިނުނިމިހުރި މަތަކެތި ދިނުމުން  ވާ ތާވަލުގައިވާ ކުންފުނިތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީމަތީގައި
ނޑައަޅާ ކޮންމެ ގެ އަކަށް ޖުމުލަ ތެއްކޮންމެ މަސައްކަ ރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ރުފިޔާއަށް ވު ދެ ލައްކަ ކުރުމަށް ވަކި ރޭޓެއް ކަ
ބަރު ން ޑިސ26ެއިވަނީށްފަހަވާލުކޮމި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އެ ކުންފުނިތަކާއިސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ. ނުނިމި ހުރި މަ

ނޑު މަސައްކަތްތައް . މާ ގޮތަށެވެގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްތައް ނިން 2014 އްދަތުގެ ތެރޭގައި މުމި ނުނިމި ހުރި ގެތަކުގެ މައިގަ
 އެވެ.ރެވެއެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަގު  ގެމަސައްކަތުކަމާއި މި ނިންމާފައިވާ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  58.02 ޚަރަދުކޮށްފައިވާހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 
އި ދަތުރު ޚަރަދާއި ބިލްތަކަށް ރަދާއި މުދާ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސައްކަތު އަގު އަދާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަ

ޚަރަދެވެ. މި ޚަރަދުތައް  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ އިތުރުން ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ކޮށްފައިވާ
  އާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 
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ންސަލްޓަންޓުންނަށް  .1.2.2 ބަބުން ކޮ އުމުގެ ސަ ސްވެގެން ދި ނިމި ލަ ސައްކަތްތައް ނު ރޮޖެކްޓުގެ މަ ލިއަން ރުފިޔާ  12.59ޕް މި

ރަދު ކުރަންޖެހުން. ތުރަށް ޚަ  އި

ދިނުމަށް ފުރަތަމަ  ލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކޮންސަލްޓަންސީ ފީގެ ގޮތުގައިގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުމި ޕްރޮޖެކްޓް
ޓަށް ފުރަތަމަ ރޮޖެކްމިޕްމި ގޮތުން މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.  12.59އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް 

ންސަލްޓިން މައިދު ކޮޙުރާޝިދު އަލްއްއަޙްމަދު އަ" ން ފާރމެއް ކަމަށްވާކޮންސަލްޓިރަބިއްޔާގެ ޢަދީ ޢުސަ އައްޔަންކުރި
ހުގެ ދުވަ 420 އިވަނީފަޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެ އާއެކު )އޭއާރްއެޗް( ޖިނިއަރސް"އިން

ތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ތަފާސް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެ 5.20އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.
ނޑައެޅި ތާރީޚްތަކަށް ދެމިގެން ދިއުމުގެ ދިގުނުނިމި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް  ހެދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަ

 ގޮތުގައި ސަލްޓަންސީ ފީގެކުރި މުއްދަތަށް ކޮންއިތުރު  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އެ ކުންފުންޏާއެކުސަބަބުން 
 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ. 8.16ޖުމުލަ 

ން އިތުރުކުރި މުއްދަތު މީގެ އިތުރުން އޭއާރްއެޗް އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ދަށު
ސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތުގެ ކުންފުނީގެ ކޮންހަމަވިއިރުވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތީ އާއި އެ

ކޮށް އެ ކުންފުންޏަށް ފެންވަރު ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު
އްކަތް ނުނިމި ދިގު ސަދީފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަމިލިއަން ރުފިޔާ  4.43ވެސް ކޮންސަލްޓެންސީ ފީގެ ގޮތުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެ މިލިއަން  12.59ޓަށްވުރެ ދެމިގެންގޮސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންސަލްޓެންސީ ފީގެ ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަ
 އެވެ.ފާހަގަކުރެވެ ކޮށްފައިވާކަންރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދު

އްޖެއަށް އެތެރެ .1.2.3 ވަނަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން  2010ގަވާއިދަށް  އަކުރާ މުދާ ބޭލުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންދިރާ

ރަންޖެހުން.މި 20.88 ރަދު ކު ތުރަށް ޚަ ފިޔާ އި  ލިއަން ރު

ޅިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގުގެނައި ބަދަލާ ވަނަ އަހަރު  2010ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ބޭލުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގަވާއިދަށް 
ވެއެވެ. ކޮށްފައިރަދުޚަމިލިއަން ރުފިޔާ  20.88 މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން ދިޔަ ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުމަށް ގެނައި މުދާ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ  ،ނީވަބަދަލުގައި ގެނައި  ނަ އަހަރުވަ 2010ގަވާއިދަށް  އަޢަމަލުކުރަމުންދިކުރާ މުދާ ބޭލުމަށް  ރާއްޖެ އެތެރެ
ކަށް ކަމަށެވެ. މި ރައެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ބަނދަނުންވާ ތަނަކާ އް ގެންދަން ބޭމުދާ ބޭލޭނީ އެ މުދަލެ

 ނދަރަށެވެ.ބަ ގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދީހިތަދޫމުދާ ބާލާފައިވަނީ ސ.ބަދަލާ ގުޅިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ގެނައި 

ވުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބޭލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތަން ބަދަލުމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި މުދާ ކުރިން 
ރުފިޔާ  މިލިއަން 10.14ކުރަން ޖެހުނު ޚަރަދުތަކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ އާއި ފްރައިޓް ޗާރޖަސްގެ ގޮތުގައި 

 ލުމަށް ހިނގި ޚަރަދު ރުވާ ބޭމުދާ އަ ،މުދާ ބޭނުންވާ ރަށްތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބަނދަރުންހިތަދޫ ސ. ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި
އެމްޓީސީސީއަށް ލުވި އެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާ ހަވާމިލިއަން ރުފިޔާ  10.21 ގެ ގޮތުގައި"ލޯޑިންގ އަންލޯޑިންގ" ގެ ޚަރަދު

ސީސީ ތުގައި އެމްޓީމަރޭޖް ޗާރޖްގެ ގޮސްޓްވެޑޯރިންގ ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި އާއި ޑެ އެވެ. މީގެ އިތުރުންދައްކާފައިވެސަރުކާރުން 
 ގެ ނޭންސް މިނިސްޓްރީފިމިލިއަން ރުފިޔާ  20.88 އާ އެކު ޖުމުލަރުފިޔާމިލިއަން  0.53އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ އަށާއި 

  ވެއެވެ.ކަން ފާހަގަކުރެޚާއްސަ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ
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ބީޑީީސ .1.2.4 ންނަން ބޭނުންވި ންޕީ ގަތުމަށް ގަ ރުކާރުން  އެމްޓީސީސީން މުދާ ޅުވާފައިވާ އެލްސީތަކަށް ސަ މިލިއަން  46.60ހު

ރަދުކުރަންޖެހުން. ފިޔާ ޚަ  ރު

ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތު ން ކުރަމުންދިއައިރުމި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޕީބީޑީސީ
 ،ޑުގައި އެދުމުންނައުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަޢުދީ ފަންހުރިހާ މެޓީރިއަލްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެއްފަހަރާ ގެ
 ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވެފައެއް ނު ފައިސާ ދިނުމަށް އެ ފަންޑުން މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް

ސަޢުދީ ފަންޑުން  ން ފައިސާ ދޭގޮތަށްމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ރާއްޖެ ގެނެސް މަސައްކަތު ސައިޓަށް ޖަމާކުރުމު
އާ އެމްޓީސީސީތައް އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

ން ބޭންކަށް ޓްރީމިނިސް ފިނޭންސްހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުމަށް 
ކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީން ހުޅުވި އެލްސީތަކުގެ އަގަށް އެމްޓީސީސީން ބޭންކަށް ދައް

 ބާކީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެލްސީތަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ  46.60ތެރެއިން 
 ނުވަތަ އެލްސީތަކުގެ އެމްޓީސީސީން ގެނައި މުދަލުގެ އަގަށްދައްކާފައެވެ. ބޭންކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ  46.60 ންދެއްކުމުގެ ގޮތު

ޓީސީސީއަށް ދިނުމަށްފަހު އަގަށް ސަޢުދީ ފަންޑުން ޕީބީޑީސީއަށް ފައިސާ ދީފައިވީ ނަމަވެސް ޕީބީޑީސީން އެފައިސާ އިން ބައެއް އެމް
 ޕީބީޑީސީން އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބޭންކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވަނީ އެ ކުންފުންޏަށްބާކީ ހުރި ފައިސާ ދީފައެއް ނުވެ

ވަނަ ބައިގައި  02ޕޯޓުގެ ލު މި ރިމުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީމި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ބްކޮންޓްރޕީބީޑީސީ .1.2.5 ސައްކަތް ސަ ރެއިން ން މަ އްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެ ރާތްތަކަށް ދަ މިލިއަން ރުފިޔާ  1.84ެކްޓްކުރި ފަ

އްކާފައިވުން  ރުކާރުން ދަ  ސަ

 ނުދެއްކުމާ ގުޅިގެން ޕީބީޑީސީގެ ބޭނުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކުރި ބައެއް އާންމު ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ފައިސާ
 ރުފިޔާ އެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މިލިއަން 1.84ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

ސައްކަތްތަކާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައެންޑް ޓްރެޜަރީން، ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ އޮފްމި ފައިސާ 
ތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅިގެން އެ ފަރާހަވާލުވި އާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ޕީބީޑީސީން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމާ 

މުން އެ މައްސަލަތަށް  ރަށްތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ޖިބެއްލެވުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މެ
 ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ
އް އެއް މަސައްކަތްތަ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބަ
އިނުވި ނަމަވެސް، މި ޕީބީޑީސީއަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދިން އާންމު ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކާފަ

 މަސައްކަތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ސައުދީފަންޑުން ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އި (2)  ދެވަނަ ބަ

ި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައް  ންޓްރެކްޓަރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއ ކަތްކުރި ކޮ  

އިސާއާގުޅޭ  އްކަންޖެހޭ ފަ ންފުނިތަކަށް އަނބުރާ ދަ ކު

ސަރުކާރުގެ ދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި އަފައިވާނީ މިބައިގައި ބަލާ
ތުރަށް ސަރުކާރު އި ކުންފުނިތަކަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މައްޗަށެވެ. މީގެވާ ޞާއްޙިސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށާއި 

  ހުރި ފައިސާގެ ވާ ކުންފުނިތަކުން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހިފައިޞާއްޙި
 ފައިވާނެއެވެ. މައްޗަށްވެސް މިބައިގައި ބަލާ

ބީޑީސީން   .2.1 އްކަންޖެހޭ ޕީ ރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދަ އްކާފައިނުވްުނ 43.15ސަރުކާރަށާއި ސަ ފިޔާ ދަ ލިއަން ރު  މި

ތުގެ އަގަށާއި އެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ޕީބީޑީސީން ކުރިއަށް ގެންދިއަ މަސައްކަ
ގެނައި މުދަލަށް ސަޢުދީ  މަށް އެމްޓީސީސީން ރާއްޖެދި އެ ކުންފުނީގެ ބޭނުގަށާއި އަކުންފުނިން ސަޕްލައިކުރި މެޓީރިއަލްތަކުގެ އަ

ކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ފަންޑުން ޕީބީޑީސީއަށް ފައިސާ ލިބިފައި ވީނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ދައް
 ގޮތުން ޕީބީޑީސީން ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ އަދި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައި

މިލިއަން ރުފިޔާ  43.15ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 
ރުކާރުގެ ބައެއް ކަށާއި ސަމި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ޕީބީޑީސީން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ ދައްކާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު 

ބީޑީސީން  :5ލު ތާވަ ދައް ޕީ ދާރާތަކަށާއި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނު  ކާހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ސަރުކާރުގެ އި

ދަދު   )މިލިއަން އަ
ޔާ(  ރުފި

ފު  # ލު ސީތަ

34.05 
 އްކަންެޖހޭ އަށް ދަ އެމްޓީސީސީޕީބީޑީސީން  ކެތީގެ އަގަށްން ގެނައި ތަޕީބީޑީސީގެ ބޭނުމަށް އެމްޓީސީސީ

 އެމްޓީސީސީއަށް ލިބެންޖެހޭ ކީބާ ގެ ތެރެއިންމިލިއަން ރުފިޔާ 92.32
 )ހ(

1.10 
ްށ ގެ ޙިދުމަތުކަރަންޓުހޯދި  ރަށްތަކުގައި އަކުރިއަށްގެންދި މަސައްކަތްތައް ޕީބީޑީސީން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގެ އަގަ

 )ށ( ފައިސާ  ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

1.84 
ާސ ޕީބީޑީސީގެ ބޭނުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކުރި ބައެއް އާންމު ފަރާތްތަކަށް އެ ކުން ފުނިން ފައި

 ގައި( 1.2.5)ތަފުސީލު   އެފަރާތްތަކަށް ދިން ފައިސާ މިނިސްޓްރީންނުދެއްކުމާގުޅިގެން ފިނޭންސް 
 )ނ(

6.16 
ަލްށ ގެކޮށް ޕީބީޑީސީގެ ބޭނުމަށް އެ ކުންފުނިން އޯޑަރުކޮށްގެން ވީރާ ސްޓީލް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރި ނައި މުދަ

)ތަފުސީުލ ސާވީރާ ސްޓީލަށް ދައްކާފައިވާ ފައި ން ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީންޕީބީޑީސީ
 ގެ )ނ( ގައި( 1.2.1

 )ރ(

މުލަ  43.15   ޖު

( އަދި )ރ( ގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލު ފިޔަވައި މި ތާވަލުގެ އެހެން އަކުރުތަކުގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ނމަތީގައިވާ ތާވަލުގެ )
 1.2.5( ގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލު މި ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު ނތާވަލުގެ )ތަފުސީލު ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. މި 

( ނގެ ) 1.2.1ގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ތާވަލުގެ )ރ( ގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލު މި ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު 
 ގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ނަ)ހ(  ނުމަށް އެމްޓީސީސީން ގެ ރޫޢުގެ ބޭ ކަންޖެހޭ މި މަޝް އް ބީޑީސީން އެމްޓީސީސީއަށް ދަ ލަށް ޕީ މިލިއަން  3292.އި މުދަ
ރެއިން  ފިޔާގެ ތެ ވުން. 34.05ރު ކާފައި ނު އް ފިޔާ ދަ އަން ރު ލި  މި

އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޕީބީޑީސީން ކުރަމުންދިއައިރު 
 ގެދީ ފަންޑުން ޢުއާއި ސަހައުސިންގ މިނިސްޓްރ މަޑުޖެހި ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުމުން 

ގެ ތެރެއިން ރެސް ޕޭމަންޓްތަކުޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގަތުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ޕްރޮގް ،މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ
ދީ ފަންޑުން ޕީބީޑީސީއަށް ޢުސައިޓަށް ޖަމާކުރުމުން މުދާ ގަތުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސަމަސައްކަތު މުދާ ގެނެސް  ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި

އަށް ހަމަޖެއްސެން އެއްފަހަރާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޕީބީޑީސީ މެޓީރިއަލްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަމަވެސް މިދޫކުރާގޮތަށެވެ. 
މެޓީރިއަލްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުމުގެ  ނެތުމުން

 ޕީބީޑީސީ އާއި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ
ގައި  2010ސެޕްޓެންބަރު  16ދެމެދު  އެމްޓީސީސީއާ

 ހެދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީއާއެވެ.

 މުދާ ޕީބީޑީސީން ބޭނުންވާދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެމި 
ސްޓޭޓް ބޭންކް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީން 
 81.10އެ ކުންފުނިން ހުޅުވި  ގައިއޮފް އިންޑިއާ

 )ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް( މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެލްސީތައް
 ގެނައިއެލްސީތައް މެދުވެރިކޮށް  މެދުވެރިކޮށެވެ. މި

ރުކޮށްދީފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން ގެނައި މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީން ފޯގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަށް  މުދާ
އެ  އެމްޓީސީސީއަށް ލިބިފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޕީބީޑީސީއަށް އެމްޓީސީސީން ބިލް 92.32

ލިބިފައި ނުވާކަން  މިލިއަން ރުފިޔ34.05ާ ޖެހޭއެ ކުންފުންޏަށް ލިބެން ބާކީ މިލިއަން ރުފިޔާކަމާއި 58.27ފައިސާގެ ތެރެއިން 
އުދީ ފަންޑަށް ބިލް ސަ ވަނީ ންޕީބީޑީސީ ވާ ފައިސާމުދަލަށްހުރިހާ އެމްޓީސީސީން ގެނައި ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަށް  ޕީބީޑީސީއެ ކުންފުނިން ތަކުރާރުކޮށް ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބެން ން އެމްޓީސީސީއަށްޕީބީޑީސީހޯދާފައެވެ.  ހުށަހަޅައިގެން

ތައް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ޖަވާބެއް މަސައްކަތް އަސީން ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޕީބީޑީ ވީނަމަވެސް ސިޓީ ފޮނުވާފައި
 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއެމްޓީސީސީން ލިބިފައި ނުވާކަމަށް 

ބީޑީ ( ށ) ރޮޖެކްޓުގެޕީ ރިއަށްގެންދި ސީން މި ޕް އްކަތްތައް ކު ސަ ށްތަކު އަ  މަ ރަންޓުގެ  ރަ ށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ގައި ހޯދި ކަ ގަ އަ
އްކަންޖެހޭ ދަ ވުނ1.10ްލިމިޓެޑަށް ނު ކާފައި އް ދަ ފިޔާ ރު އަން ލި މި

ޙިދުމަތް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރަށްތަކުގައި  ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓުގެ އަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެޕީބީޑީސީ
ޑީސީން މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގައި ފެނަކަ ބީޕީޖީނުގެ ތަކުންނެވެ. އެ ގޮތުން ހިންގަމުންދިޔަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިން

. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 1.10ކޯޕަރޭޝަނުން ހޯދާފައިވާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް 
ލޫމާތު ޢުމި އޮފީހަށް މަ މަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންލިބިފައިނުވާކަކުންފުންޏަށް  މަސައްކަތް ނިމުނުއިރުވެސް މި ފައިސާ އެ

 ދީފައިވެއެވެ.

 

 

 

34.05

58.27

ޅިުެން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުދާ ުެނައުމާ ުު
އެމްޓީސީސީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ށް ބާކީ  ޕީބީޑީސީން އެމްޓީސީސީއަ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ށް ލިބުނު ޕީބީޑީސީން އެމްޓީސީސީއަ
ފައިސާ

92.32 
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ް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން   .2.2 ސްޓީއޯއަށ ނިސްޓްރީއާއި އެ އްކަންޖެހިފައިވުން  37.90 ހައުސިންގ މި ފިޔާ ދަ އަން ރު ލި  މި

( އިން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސްޓީއޯ
. އަދި ޕްރޮގްރެސް ކުރެވެއެވެހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އަގަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ

ޏަށް ޑަބަލްކޮށް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ދެ ބިލަކަށް އެ ކުންފުން
ވާކަންވެސް ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައި ނު

ޓީއޯއަށާއި ހައުސިންގ ގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެސްފާހަ
 މިނިސްޓްރީއަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބެވެ.

މްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެސްޓީއޯއަށާއި 6ތާވަލު  ަދ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް : ވި   ހިސާބު އްކަންޖެހޭ ފައިސާގެއަނބުރާ 

ފުސީލު  # ދު ތަ ދަ ފިޔާއިން( ޢަ  )މިލިއަން ރު
 29.75 އެސްޓީއޯއިން ހޯދާފައިވާ މުދަލުގެ އަގަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ހ(
 8.15 ( ގައި(ގެ )ހ 1.2.1ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ )ތަފުސީލު  )ށ(

ލަ މު  37.90 ޖު

ލުގެ )ށ( ގައިވާ މަތީގައިވާ ތާވަލުގެ )ހ( ގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލު ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ތާވަ
 ގެ )ހ( ގައި ގެނެސްދެވިފައެވެ. 1.2.1ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލުވާނީ މި ރިޕޯޓްގެ އޮބްޒަވޭޝަން ނަންބަރު 

ކެތީގެ އަ)ހ( ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން  އި ތަ ލާ ސްޓީއޯއިން ހޯދާފައިވާ މުދަ ންފުންޏަށް ދަގައެ  29.75އްކަންޖެހޭ ށް އެ ކު
އްކާފައިނުވުން  ފިޔާ ދަ އަން ރު ލި  މި

އެ ކުންފުނިން . އެސްޓީއޯއިން މުދާ ހޯދާފައިވެއެވެވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން  ގުޅިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ
ފައިސާ  ޔަލަށްގެ ނި 2018އޮކްޓޫބަރު  22 ށްމިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލަ 29.75ދަލުގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯއިން ހޯދާފައިވާ މު

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.މި އޮފީހަށް  ދައްކާފައިނުވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން

ވާލުކުރަންޖެހޭ   .2.3 ރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ އަނބުރާ ހަ ވާލުކޮށްފަިއ 68.81އެމްޓީސީސީން ސަ ފިޔާ ހަ ލިއަން ރު  ނުވްުނ މި

ން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް އެމްޓީސީސީން ގެނައި މުދަލުގެ އަގު ދެއްކުމަށް 

ފައިސާއާއި އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރި ބައެއް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުން އެ ކުންފުނިން 

ކަތުގެ އަގު ދިންއިރު ޑަބަލްކޮށް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިނުވާކަން ކުރި މަސައް

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ އަނބުރާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
 ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބެވެ.

ދާރާތަކާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބު )މިލިއަން ރުފިޔާއި 7ތާވަލު   ން(: އެމްޓީސީސީން ސަރުކާރުގެ އި

ފުސީލު  # ދު ތަ ދަ  ޢަ
 65.08 އެމްޓީސީސީއަށް ދިން ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންމުދަލުގެ އަގު ދެއްކުމަށް  )ހ(
 3.73 ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގަށް ޑަބަލްކޮށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމަށް އެމްޓީސީސީން  )ށ(
ލަ މު  68.81 ޖު

 މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލު ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ފައިސާއާގުޅޭ ތަފުސީލު ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.
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ރެއިން ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެ  މިލިއަން  65.08ހޭ )ހ( މުދާ ގެނައުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފައިސާގެ ތެ
ވުން  ބިފައި ނު ފިޔާ ލި  ރު

ށުން އެމްޓީސީސީން ގެ ދަމުމި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގެނައުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ޕީބީޑީސީއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވު
ދެއްކިއްޖެ ސާ ނުއެލްސީތަކަށް އެ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައި ގައި ހުޅުވި)އެސްބީއައި( ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ 

ފިނޭންސް  ށްއެސްބީއައިއަގައި  2010ސެޕްޓެންބަރު  22ބޭންކަށް ދައްކާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ހާލަތެއްގައި އެ ފައިސާ 
 77.30ކައުންޓަށް އެމްޓީސީސީގެ އެއެލްސީތަކުގެ މާޖިންގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ން ދީފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ

މިލިއަން  63އިން ފައިސާގެ ތެރެއިވެއެވެ. މި ޖަމާކޮށްފަ ވަނީ ގައި 2010ރު ސެޕްޓެންބ29ަމިނިސްޓްރީން  އެ ޔާމިލިއަން ރުފި
މި ގޮތަށް  ސާފައެވެ.އަކީ އެމްޓީސީސީއަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭ ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައި ފަހުން ވަނީ ހަމަޖައް ރުފިޔާ

އެކައުންޓަށް  ލްސީތަކުގެ މާޖިންގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެމްޓީސީސީގެން އެފިނޭންސް މިނިސްޓްރީހަމަޖައްސާފައިވަނީ 
ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް  ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސަބްސިޑީ ،ލަތު ދަށްވުމާ ގުޅިގެންޙާގެ މާލީ އެމްޓީސީސީ ،ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ

މި  ތިންނެވެ.ކުންފުނިން އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މައެ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވުމުން  2012 ބަރުންސެޕްޓެ 3
ތަކަށް ފައިސާ އެލްސީ އެމްޓީސީސީއަށް ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުގެ މާޖިންގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުންއެލްސީތަ

  އެވެ.މިލިއަން ރުފިޔާ 8.50 ދެއްކުމަށް އެމްޓީސީސީން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި

ސީސީން އެސްބީއައިގައި  މުދަލަށް ޕީބީޑީސީން އެމްޓީސީސީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޔަށް ނުލިބުމުން އެމްޓީ އެމްޓީސީސީން ގެނައި
މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  34.50ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްޓީސީސީން އެސްބީއައި އަށް ދައްކާފައިވަނީ ހުޅުވި އެލްސީ

މްޓީސީސީ އަށް ފައިސާ ބާކީ ހުރި އެލްސީތަކަށް އެލިބިފައި ނުވުމާއެކު ހަމަޔަށް ހޭ ފައިސާ ން އެމްޓީސީސީއަށް ލިބެންޖެޕީބީޑީސީ
ފައިވާ ގެރެންޓީގެ ދީސަރުކާރުން އެސްބީއައި އަށް މާ ގުޅިގެން ސިޓީ ފޮނުވު އަށްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ބުނެ 

މިލިއަން  46.60 ންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީކީ ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދަށުން އެލްސީތަކަށް
 .ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ

ރުކާރުން އެމްޓީސީސީއަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުދާ ގެނައުމަށް އެމްޓީސީސީން އެސްބީއައިގައި ހުޅުވި އެލްސީތަކާ ގުޅިގެން ސަ
ގެ ގޮތުގައި ފަހުން ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ފައިސާ އެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު 123.9ޖުމުލަ 

ކަމަށްބެލެވެއެވެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ ފިޔަވައި ބާކީ ފައިސާ އެމްޓީސީސީން އަނބުރާ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭނެ 63ހަމަޖެއްސި 
ތީ ސަރުކާރަށް ޓުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުން ކަމަށްވާރޭ 4.5މީގެ އިތުރަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ %

  ހުށަހެޅިއިރު ހިމަނާފައިވާޑީސީ އަށް ބިލުޕީބީ ން ގެނައި މުދަލުގެ އަގު ހޯދުމަށްއެމްޓީސީސީއިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
ށް ބޭނުންވާ މުދާ މި ޕްރޮޖެކްޓަ އެހެންކަމުންލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވެސް ސަރުކާރަށް މިލިއަން ރުފިޔާ  4.18

ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް  ން ގެނައި މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއަށް ދިން ފައިސާއާސީގެނައުމަށް އެމްޓީސީ
 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޓީސީސީން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 65.08އަނބުރާ ޖުމުލަ 

 އެމްޓީސީސީއަށް ދިން ން ގެނައި މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުންސީ މުދާ ގެނައުމަށް އެމްޓީސީމި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ
 ވަނީއެވެ.އެއަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ތިރީގައި ފައިސާއާއި އެމްޓީސީސީން ސަރުކާރަށް 
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8ްތާވަލު   ގެ ހިސާބު ޖެހޭ ފައިސާ އެމްޓީސީސީއަށް ދީފައިވާ ފައިސާ އާއި އެމްޓީސީސީން ސަރުކާރަށް ދައްކަން : މުދާ ގެނައުމަށް ސަރުކާރުނ

ދަދު  ފު (އިން މިލިއަން ރުފިޔާ ) އަ  # ލު ސީތަ
(1) ދޫކުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީންގޮތުގައި ފިނޭންސް  މާޖިންގގެއެލްސީ  77.30  
(2) ހަމަޖެއްސި ފައިސާއެމްޓީސީސީއަށް ދިނުމަށް  ސަރުކާރުން ގޮތުގައި ސަބްސިޑީގެ (63.00)  
(3) ކުރި ޚަރަދު އިތުރަށްފައިސާ ދެއްކުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  އެލްސީތަކަށްއެމްޓީސީސީގެ  46.60  
(4) ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އިންޓްރެސްޓްގެ 4.18  
މްޓީސީސީން  65.08 ޖުމުލަ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުކާރަށް އެ  ފައިސާގެ 

ތުރަށް  ށްވުރެ އި ރަ ންޖެހޭ ވަ ންފުންޏަށް ދޭ އްކަތްތަކަށް އެ ކު ސަ ފައިވާ މަ ށް ލިއަން ރުފިޔާ މި 3.73)ށ( އެމްޓީސީސީން ކޮ
ފައިވުން  ރުކާރުން ދީ  ސަ

ންމުމުގެ ގޮތުން ގެ ނިޔަލަށް ނި 2014ޑިސެންބަރު  26ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ރަމުންދިއަ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކު
ށްގެން ކުރިއަށް ކާ ހަވާލުކޮނުނިމިހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަ

  އެވެ.މްޓީސީސީއާއެނީ  ހަވާލުކޮށްފައިވަހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 87އ.ދާންދޫގައި އަޅަމުންދިޔަ ގެންދިއައިރު ގ

 ސިންގ މިނިސްޓްރީއަށްހައުމިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް  16.38ކުރި މަސައްކަތްތަކަށާއި މުދަލުގެ އަގަށް  އެމްޓީސީސީންއެ ގޮތުން 
ހައުސިންގ  ފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންމިލިއަން ރުފިޔާ ދީ 11.04ބިލް ހުށަހެޅުމުން އެ މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއަށް 

ޒާމް ހަމަޖައްސައި އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތި އަށްމިނިސްޓްރީ
  ބިލްތަކަށް ފައިސާ ގައި އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރީންވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބައެއްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ، މިނިސްޓްރީން އެދިނުމަށް 

 20.11ގެން ޖުމުލަ ގުޅި ނުމާމިލިއަން ރުފިޔާ ދި 9.07ން އެމްޓީސީސީ އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއެ ގޮތުން ދައްކާފައިވެއެވެ. 
ން އެ ކުންފުންޏަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި ބިލްތަކާގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމު

. ވެއެވެފާހަގަކުރެ ލިބިފައިވާކަން މިލިއަން ރުފިޔާ 3.73އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  ލިބެންޖެހޭ
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ިއ (3)  ތިންވަނަ ބަ

ރޮޖެކްޓް  ި  ޕް ް  މެނޭޖްކުރުމާއ އްބަސްވުނ ާ  އެ ންފީޒުކުރެވިފައިވ ްތ ތަ  ގޮ

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ދާރާތަކުސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި މި ބައިގައި ބަލާފައިވާނީ ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްކުރުމުގައި 
އްޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަމި މަޝްރޫޢުގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށާއި 

ފައިވާ ގެއްލުމުގެ ވާ ކުންފުނިތަކަށް ލިބި ސަބަބުން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާޕްރޮޖެކްޓަށް ޕީބީޑީސީ އައްޔަން ކުރުމުގެ
ނޑު ވާނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުނިމި ލަސްވުމައްޗަށް ބަލާފައި މަށް ދިމާވި މައިގަ

 ސަބަބުތައް މި ބައިގައި ބަލާފައިވާނެއެވެ.

ޅިގެން   .3.1 އްޓާލުމާ ގު ސައްކަތް ހު ބީޑީސީން ކުރަމުން އައި މަ ފައިވުން  36.15ޕީ އްލުން ވެ ފިޔާގެ ގެ ލިއަން ރު  މި

މްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް އެމި މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް 
މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލުގ92.32ެން ގެނައި ޕީބީޑީސީ

އަގަށްވާ ފައިސާ ސަޢުދީ ފަންޑުން އެއްފަހަރާ ޕީބީޑީސީއަށް 
ސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރާ މަ ،ދީފައިވަނީ

ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނިން 
އެޑްވާންސްކޮށް ގެނައި މުދަލުގެ އަގު ދެއްކުމަށް ދިން ފައިސާ 
އުނިކުރަމުން ގޮސް ރިކަވަރކުރާ ގޮތަށެވެ. ޕީބީޑީސީން 
ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގެ ވަކި ހިސާބަކުން 

ރިކަވަރ ކުރެވިފައިވަނީ  ތެރެއިން  އެ ފައިސާގެހުއްޓާލިއިރު
މިލިއަން  57.32ބާކީ  އެވެ.މިލިއަން ރުފިޔާ 35 ހަމައެކަނި

ރުފިޔާ އެ ކުންފުނިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް 
ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފައެއް ނުވާރިކަވަރ ކުރެވި

މި އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ  އުސިންގ މިނިސްޓްރީންހަ
ޕީބީޑީސީން މަސައްކަތް ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ ގޮތުން 

ހުއްޓާލިއިރު އެ ކުންފުނިން ގެނައި މުދަލުގެ ތެރެއިން 
މުދަލުގެ  ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ބާކީ ސައިޓްތަކުގައި

މުން ޔާއެވެ. އެހެންކަ މިލިއަން ރުފި 21.17ލަފާކުރެވޭ އަގަކީ 
 ގެނައި މުދަލުގެ އަގަށް އެޑްވާންސްކޮށް އެ ޕީބީޑީސީން

ކުންފުންޏަށް ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން ރިކަވަރ 
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  57.32ކުރެވިފައިނުވާ 

ސައިޓްތަކުގައި ބާކީ ހުރި މުދަލުގެ އަގު އުނިކުރުމުން 
މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ސަރުކާރަށް  36.15

  ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ޕީބީޑީސީން އެމްޓީސީސީ 
ރަށްތަކަށް  ވީނަމަވެސް ގެންގޮސްފައިގައި ހުރި ސައިޓްތަކަށް ރަށްތަކުމެދުވެރިކޮށް ގެނައި މުދާތައް މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ 

ގެ ތެރެއިން ނިޔަލަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ގެނެސްފައިވާ ހިލައި ވަނަ އަހަރުގެ 2014
 ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ހިލަ

ވަނަ  2014ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ގެނެސްފައިވާ އެލުމިނިއަމް ފަތިތަކުގެ ތެރެއިން 
 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި އެލުމިނިއަމް ފަތި

 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި –ބޭނުމަށް ގެނެސްފައިވާ ސިމެންތި ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

މެދުވެރިކޮށް ގެނައި މުދާތައް މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ 
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ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ  ކަމާއިނުވާ ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހަށްޓާފައިގެންގޮސްފައިވާ މުދާ އެކަށީގެންވާ 
އަދި ޕީބީޑީސީން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ދިއައިރު މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ  ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހަލާކުވެފައިވާ

އަގުކޮށް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސައިޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި މުދާ 
އަދި ޕީބީޑީސީން މަސައްކަތް ހުއްޓާލިކަން އެންގުމެއްނެތި ރާއްޖެއިން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު ސައިޓްތަކުގައިވާ ތަކެތީގެ 

 ތެރެއިން ބައެއްތަކެތި ގެއްލިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރޮޖެކްޓްެގ .3.2 ކީވި  ޕް ސައްކަތްތައް ނިމި ބާ  ނީލަން ކިޔުން މުދާތައްމަ

ނެވެ. އެ ގޮތުން ގިނައަދަދަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ގެނައި މުދަލުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ބާކީވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވު
ރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ ލުވުމުގެ ސަބަބުން ޕްމުދާ ބާކީ ވެފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް އެކިފަހަރުމަތިން ބަދަ

އި ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ ނާއި ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފުސީލުވުމުގެ ސަބަބުންއިއިތުރަށް ތަކެތި ގެނެސްފަ
ގެތެރެއިން ބައެއް އޭއި ން ނިންމަރުރުކާނީލަން ކިޔުމަށް ސަ މުދާތައްބާކީވި  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ސަބަބުންނެވެ. 

564,185ކިއައިގެން މި ތަކެތި ނީލަން.އެވެހުއްދައާއެކު ނީލަންކިޔާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެގެފިނޭންސް މިނިސްޓްރީތަކެތި 
ސަރުކާރުގެ ބައެއް  ށްމީގެ އިތުރަ ފަސް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.(

 ން ބައެއްތަކެތިބާކީ ހުރި ތަކެތިގެ ތެރެއި  ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކަށްއަކުރިޔަށް ގެންދި ތައްއޮފީސްތަކަށާއި މަސައްކަތް
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ސީލު ނީލަންކިޔައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތަފު ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔަލަށް ކައުންސިލްތަ  2016ނީލަން ކިޔައިގެން ޖޫން ނައި ބައެއް މުދާ މި މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް ގެ: 9 ލުތާވަ  ކަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ގެ ނި

ސިލްގެ ން ން ކައު ލު ނަ ސީ ފު ފިޔާ( ދަދުޢަ ތަ  )މިލިއަން ރު

 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
ންކިއުން ނޯޓް ނީލަންކިއުމުގެ މަރުހަލާގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނީލަ

 ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދީފައިވޭ ގޮތުންވަގުތީ
69,488 

 41,376 ނީލަން ކިއުން ނިމިފައި ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް

 188,966 ނީލަން ކިއުން ނިމިފައި ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލް
 264,355 ނީލަން ކިއުން ނިމިފައި ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް

ލަ  564,185 ޖުމު

ރޮޖެކްޓްގެ  .3.3 ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއި ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ އައުކުރިއިރު މާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުޕް

އްބަސްވުމ ށަހެޅުންއެ ކިއުރިޓީއެއް ހު ގެއްގެ ޕަރފޯމަންސް ސެ  ުގައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަ

 30.2އްބަސްވުމުގެ ގައި ވެފައިވާ އެ 2008ބަރު އޮކްޓޫ 20ޝަނާއެކު ޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްރޮމި ޕް
ރާއްޖޭގައި  އަކީރެންޓީ ރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބޭންކް ގެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޕަ މާއްދާގައިވަނަ 

މި  . ނަމަވެސްންޖެހެއެވެބޭންކް ގެރެންޓީއަކަށް ވާ ހުށަހަޅާ ބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް ޤާއިމްވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ
އި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގަން ޕަވިމްލާ ކޮންޓްރަކްޝަނު ،މަޝްރޫޢުގެ މެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ

  އްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލިޔުމެ ވާންސް ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައިރެޝޫއިން ގެފިލިޕީންސް

ލުތަކާ ޚިލާފަށް ބޭރު ގައުމެއްގެ ންޓީއަކީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އުސޫރފޯމަންސް ގެރެސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕަވިމްލާ ކޮން
ސަމާލުކަމަށް  ގެފިނޭންސް މިނިސްޓްރީހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެކަން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށް ވާތީ 

ސެކިއުރިޓީ  ރފޯރމަންސް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި ޕަވިމްލާ އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީމަވެސް ނަސްފައިވެއެވެ. ގެނެ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މި އޮޑިޓަށް ލިބިފައި  ނގޭފަދައެ ކުރި ސަބަބުގަބޫލުމިނިސްޓްރީން  އެމި ސެކިއުރިޓީ ފައެވެ. ނެބަލައިގަ

  ވެއެވެ.ނު

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ބަލައިގަ
ވެއެވެ.ނު



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

21ގެ  33ސަފުހާ 

ށަހަޅަންޖެހެނީ ހުޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  ގެ މަތިންގޮތުގައި ވާ 4 ސެކްޝަންމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގެ 
ންސް ސެކިއުރިޓީ ގައި ޕަރޕޯމަ 2014 ޗުމާރި 10ނަމަވެސް އާ އެއްވަރު އަގެއްގެ ސެކިއުރީޓީއެކެވެ.  5ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %

 ގެ އާ އެއްވަރު %2.7 ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ގެ އަގަކީސެކިއުރިޓީޅިއިރު ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި އައު ކޮށް ހުށަހެ
  ސެކިއުރިޓީގެ އަގަކީ ރފޯމަންސްސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕަ. އެ ގޮތުން ވިމްލާ ކޮންއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެސެކިއުރިޓީއެ

ވަރުގެ ގެ އަގާ އެއްޑޮލަރުހާސް  463ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން   ކަމަށްވީ ނަމަވެސްހާސް ޔޫއެސް ޑޮލަރު 858
 ވުނެވެ.ކަން ފާހަގަކުރެރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީއެއްޕަ

ގޮތަށް ފިޔަވުަޅ.3.4 އް އްބަސްވުމާއި އެ އިރު އެ ނގަމުން ދިޔަ ވަސްތައް ހި ނަ ދު ތުރަށް ގި ނިމި އި ސައްކަތް ނު ރޮޖެކްޓްގެ މަ ޕް

ޅ ރޮ ާފައިނުވުމާއިއަ އްބަސްވި ޕް ރަތަމަ އެ ންމުމަށް ފު ސައްކަތް ނި ތުރަށްޖެކްޓްގެ މަ އްދަތުގެ އި ހަރު  4މު ނގާފައިވުންއަ ހި

ނޑައަޅާފައިވަނިންމުމަށް ފުރަތަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް  އެ  ނިންމާގޮތަށެވެ. ގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްދުވަހު 420 ނީކަ
މަސައްކަތް  އިދުވަހުގެ ތެރޭގަ 420  ހަވާލުކޮށްފައިވަނީވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 

 ގެ ސަބަބުންނާއިމިފައިނުވުމުޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސް މި ށެވެ. ޖެހޭ ގޮތަނިންމަން
ތް ނިންމަންޖެހޭ ފަހަރެއްގެ މަތިން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަ 4އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖުމުލަ 

ތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ދީފައިވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ މުއްދަ ލު ގެނެސްބަދަ ތަކަށްތާރީޚު
 އެވަނީއެވެ.ވާ ތާވަލުގައި އެ ބަދަލުތައް ގެނެވުނު ސަބަބުތައް ތިރީގައި

ދަލުތަކާއި މ10ު ތާވަލު މުއްދަތުއްދަތު އިތުރުކުރެވުނު : ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ގެނެވުނު ބަ

ޚް ޚް މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވުނު ސަބަބު  މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީ

2010ޑިސެންބަރު  24 2010ފެބުރުވަރީ  18
 309ރުން )ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޕީބީޑީސީއާ ހަވާލުކޮށް މުއްދަތު އިތުރުކު

 ދުވަސް(

2013މެއި  31 2013ޖަނަވަރީ  15
ރުން. ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް އަލުން ހަވާލުކު

 ދުވަސް( 136)

2013ޑިސެންބަރު  31 2013އޮގަސްޓް  26
 ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުދާ ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޝެޑިއުލްއާ

 127ރުން. )އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން މުއްދަތު އިތުރުކު
 ދުވަސް(

2014ޖުލައި  31 2013ޑިސެންބަރު  25
ހު މުއްދަތު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ގެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކުމި ޕްރޮޖެކްޓު

 ދުވަސް( 218އިތުރުކުރުން. )

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ ބަދަލުތައް ގެނެސް ތާވަލުގައިވާ މަތީގައިވާ 
އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން މި  10ސުނާމީ ކާރިޘާ އަށް ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ނިންމިފައި ނުވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް  ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދިނުމަށް ކަ
ބައެއް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާ އަމިއްލަ  ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުގެ އިތުރަށް ،ހަވާލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން

ވަރީ ޖަނަ 31ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން 
މުމަށްފަހު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ނިން 2015

 ފުރަތަމަ  ނިންމުމަށްމަސައްކަތް މަސައްކަތް ނިންމިފައިވަނީ މި ތާރީޚަށް ބަލާއިރު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
ނޑައަޅާފައިވާ  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  ދުވަސް( 25މަސް އަދި  10އަހަރާ  4ދުވަސް ) 1790 ވުރެ އިތުރަށްދުވަހަށް 420ކަ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހޭދަވެގެންކަން

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ޓް   ކަތް ލަސްވި ދުވަހުގެ ޖުމުލަ : ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ދުވަސްތައް އަދި މަސައް 1ޗާ

 

ވްުނ .3.5 ގާފައި ނު ންޝޫރަންސް ޕޮލިސީތައް ނަ ގަންޖެހޭ އި އްގޮތަށް ނަ އްބަސްވުމާ އެ  އެ

ލިސީތައް ނަގާފައި ޕޮޓްރެކްޓަރ ނަގަންޖެހޭ އިންޝޫރަންސް ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކޮން 16ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގެ މި 
ތައް ޕްރޮޖެކްޓް އަގުގެ ކުރާ ތަކެއްޗާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން މި މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުން

ރ ނަގާފައިވާކަން އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެ ގޮތަށް އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ޕޮލިސީއެއް ކޮންޓްރެކްޓަ %115
 80ގޮތުގައި  ޝޫރަންސްޑް ޕާޓީ އިން އިތުރުން ތާރއެނގެންނެތްކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ

ވެ. ވިމްލާ ހާސް ޑޮލަރަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން އިންޝުއަރ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ
 ޓަށްކޮންސަލްޓަން  އެއް ޕްރޮޖެކްޓްގެންސް ޕޮލިސީތާރޑް ޕާޓީ އިންޝޫރަގައި  2014މާރިޗު  10ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން 

ނޑައަޅާފައިވާށްދީފޯރުކޮ ސް ޑޮލަރަށްވުރެ ކުޑަ ހާ 80 ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕޮލިސީއަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަ
 ކޮންސަލްޓަންޓް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގެއްގެ ޕޮލިސީއެއްކަން 

 

 

 

 

އްދަތުއެއްބަސްވުމުގެ މު

12.01.2009-

08.03.2010

2010ޑިސެންބަރު 24

ންއިތުރުކުރުނިޔަލަށް މުއްދަތު

ށް  ނިޔަލ2013ަމެއި 31

ުރުންމުއްދަތު އިތުރުކ

ށް ނިޔަލ2014ަޖުލައި 31

ރުންމުއްދަތު އިތުރުކު

ނިޔަލަށް  ނިޔަލަށް  ނިޔަލަމެއި 

2013ޑިސެންބަރު 31

ންއިތުރުކުރުނިޔަލަށް މުއްދަތު

ުނިތަކާ  ސަރުކާރު ކުންފ

31ުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލ

ްޓް  ޕްރޮޖެކ2015ޖެނުއަރީ 

މުންމަސައްކަތް ނިން

Oct-08Dec-09Feb-11Apr-12May-13Jul-14Sep-15

ހަރާއި 04 އިތުރަށް 25މަހާއި 10އަ ް ދުވަސް  ހޭދަވުނ

ޔެކިއުންތަކުން  އިތުރުކުރިކަން ލިމުއްދަތު

ސާބަކުން  ފެންނަން ނެތް އަދި ވަކި ހި

މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ންމާތައް  .3.6 ރާތުގެ ޒި ރީގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އެ ފަ ރޮޖެކްޓްގެ ކު ރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައި ނުވުމާއި ކޮންސަލްޓިންޕް ފާރމްގެ  ގފު

ސައްކަތްކުރުން ރާތެއް މަ ގާމެއްގައި ހުރި ފަ ށުއަރާ މަ ސްލަޙަތު ފު ތުގައި މަ ނޭޖަރގެ ގޮ ރޮޖެކްޓް މެ  ޕް

ނީ ކޮށްފައިވަ ބަޔާން މާއްދާގައިވަނަ  11އަދި  10ވަނަ ބާބުގެ  4ކޮންސަލްޓެންޓާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
ނަމަވެސް ވެ. އް ކަމަށެމާއެންންޓުގެ ޒިކޮންސަލްޓަ ލައި ކަށަވަރު ކުރުމަކީކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަ

ނުވާކަން  ށްފައިޗެކްކޮލައި ބަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރާތުންގެ ންޓްބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮންސަލްޓަހުރި އިކޮންޓްރެކްޓަރު ކޮށްފަ
 ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި ފާހަގަކުރެވުނު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން .އެވެކުރެވެފާހަގަ

 އެވަނީއެވެ.

 ަށް ފައިސާ ދީފައިވުންނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް ކޮންސަލްޓަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުން އެ މަސައްކަތްތަކ 

 ިވާ ކަމަށް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ނުނިމި ހުރުންނިމިފައ 

 ައްލުކުރުމަށް ދެވަނަ ކޮންސަލްޓަންޓް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި މައްސަލަތައް ހުރުމާއި އެ މައްސަލަތައް ހ
ފަހަރަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހުން

ރާ މަޤާމެއްގައި ހުރި މަސްލަހަތު ފުށުއަ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި ގެ ކޮންސަލްޓަންޓްގެޕްރޮޖެކްޓްގެ ކުރީމީގެ އިތުރަށް 
ޓް މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި އެ ގޮތުން ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ޕްރޮޖެކް ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކޮށްފައި

މާ ހަވާލުވެ ލަހައްޓު ބެފަރާތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކޮށް ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ  ގެންދިއަމަސައްކަތް ކުރަމުން
އެވެ. މި ކުރެވެއްކަން ފާހަގައިސްމަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގޮސްފައިވާ މުވައްޒަފެ ހުރި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ

ކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ންޓްގެ ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރކޮށް ބެލުމަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަ
އެ ހޭ ޒިންމާތަކާއި ކޮންސަލްޓަންޓް އަދާކުރަންޖެޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކަށް ވާނަމަ 

ކެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއެރުންތައަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި  އިދާރާއަކުން
ންސަލްޓަންޓްގެ ޒިންމާ ކޮ. އަދި ކޮންސަލްޓަންޓުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައި ނުވުމާއި ރެވެއެވެކަމެއްކަން ފާހަގަކު

 ންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ނުވާކަފުރިހަމައަށް އަދާކުރޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ މަސަ

ބީޑީސީ ހަމަޖެއްސ  .3.7 ތުގައި ޕީ ލައި ވަޒަންކޮށްފައިނުވުންނީގެ މާލީ ޙންފުިއިރު އެ ކުސަބްކޮންޓްރެކްޓަރގެ ގޮ   ާލަތު ބަ

އަދި އޭގެ ފަހުން  ންކޮށްޕީބީޑީސީ އައްޔައިވާ ފިލިޕިންސްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގަމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރގެ ގޮތުގައި 
އެ ކުންފުންޏަކީ މި ،އިރު"ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓް"ގެ ދަށުން މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ންކޮށްފައިނުވާކަން ރިބާ ވަޒަލަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުތޯ ބެލުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާމަސައްކަތަށް ޤާބިލް ކުންފުންޏެއް
ކަން ނެތްކަން ސަރުކާރަށް . މީގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގައި މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްރެވެއެވެފާހަގަކު

މަށް  ގެންދިއުއެނގުނު ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް
 ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެމެވެ.މަސައްކަތްކޮށް 
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ރޮޖެ .3.8 ސައްކަތްތައް ލަސމި ޕް ބަބުތައްކްޓްގެ މަ އިގަނޑު ސަ ހުނު މަ ރަދުކުރަން ޖެ ތުރަށް ޚަ ރުކާރުން އި ްވުމާއި އަދި ސަ

ނޑައެޅި ރޮޖެކްޓަށް މި ޕް ހޭދަވުމާއިމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  ކަ
ނޑު ސަބަބުތަ ސަރުކާރުންބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް  ތިރީގައި  ންތައްތައްކަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު މައިގަ

 އެވަނީއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަންކުރުން.  މި)ހ( 

މާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފަހުގައިވެސް، އެއްބަސްވުށް ޙަވާލުވުމަ)ށ( މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން 
  ،ހަގަކުރެވުންވާކަން ފާގައި ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައި ނުނިންމުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މީހުނާއި ވަސީލަތްތައް މަސައްކަތު

މުގެ ށް ގެންދިޔުކުންފުންޏަކީ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަ ގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނުސަބްކޮންޓްރެކްޓް )ނ(
 ކުންފުންޏެއްތޯ ބަލާފައި ނުވުން.ތަޖްރިބާއާއި މާލީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ 

 މެންޓް ސެންޓަރާޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްނެޝަނަލް  ނީވާލުކޮށްފައިވަހަފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޢުމި މަޝްރޫ)ރ( 
އެ  އާ ފަންނީ ޤާބިލުކަންއް މެނޭޖްކޮށް މޮނިޓަރކޮށް، އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާޢެމިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫ ކަމަށްވާއިރު
 ނުބެލެވުން.ލިބިފައިވާކަމަށް  ސެންޓަރަށް

މާލީ  ދިއުމުގެއަކީ މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެން ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ)ބ( މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު 
ން ބާތިލް ކޮށްފައި އެއްބަސްވުމަޝްރޫޢުގެ  ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސްކަން ކުންފުންޏެއް ނެތް ޤާބިލްކަން ލިބިފައި
ވާންސްކޮށް ހާ މުދަލެއް އެޑްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސް ބެލުމެއްނެތި މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހުރިނުވުމާއި މަސައް

 ށް ދޫކޮށްފައިވުން.އައި، އެއްވެސް ގެރެންޓީއެއް ނުހޯދާ އެއަށްވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ އެއްފަހަރާ ގެނައުމާ

ހަމައަށް އަދާކޮށްފައި ށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަންކުރެވުނު ކޮންސަލްޓަންޓުގެ ޒިންމާތައް ފުރިމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތަ)ކ( 
ގެން ވާ ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ނުވުމާއި ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް އެކަށީ

 ނުވުން.
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ިއ (4) ތަރުވަނަ ބަ  ހަ

ގަ ް ފާހަ ންތައްތައ  ކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަ

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ނިމުމުން މި ބައިގައި ބަލާފައިވާނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް
 ބިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ސައްކަތްތަކަށްފުަހ  .4.1 ރޮޖެކްޓްގެ މަ ށަހަޅާފައިވާ ޕް ލާއިން ހު ފިޔާގެ ބިލްތަކުގ 78.61ވިމް އަން ރު ލި ައި އެ ކުންފުންޏަށް މި

އިސާ ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބެލެވުން ންނުޖެހޭ ފަ  ދޭ

ނުނިމި އް ނިންމުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަ
ތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުއުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުރި ހަ

ޖަނަވަރީ  31 ފެށިގެން އިން 2014ނޮވެންބަރު  20ބައެއް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން 
ށްގެން ކުރިއަށް ތައް ހަވާލުކޮމަސައްކަތްވި ކުންފުނިތަކާ ނުނިމިހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މި ދެންނެގެ ނިޔަލަށް  2015

ދުމަށްކަމަށް ބުނެ މި މަސައްކަތްތައް ނިމުނު ފަހުން ވިމްލާ ކޮންސްޓަރަކްޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯ. ގެންގޮސްފައިވެއެވެ
 . ހަތަރު ބިލެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއެވެ

އަދި މި ފައިވުމާއި ހުށަހަޅާއެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ނަމަވެސް އެ ބިލްތަކުގައި 
ކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކްލެއިމް ނުކުރެވޭނެ ބައެއް ކަންފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް  ގެޕްރޮޖެކްޓް

ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެ  މިނިސްޓްރީން އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދީފައިނުވެއެވެ. މި ބިލްތަކަށް ހައުސިންގތީ ހުށަހަޅާފައިވާބިލު 
 ކޯޓަށް މައްސަލަ މިނިސްޓްރީން އިޢުތިރާޒްކުރުމުން އެ ބިލުތަކުގައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ސިވިލް

އިސާ )މިނިސްޓްރީއަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަސް ބިލެއްގައި ހިމެނޭ ފަހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުންވަނީ 
ތުގެ މައްޗަށް ދައުލަ 2016ފެބްރުއަރީ  29ހުށަހަޅާފައިނުވާ އިތުރު ބިލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް( އެ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށް 

 ލުތަކެވެ.ޞީކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި ބިލުތަކުގެ ތަފް ވިމްލާޙުކުމްކޮށްފައެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 

 ލުސީ ތަފު  ގެ: ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކު 11ތާވަލު 

ދަދު  ބަރު  )ރުފިޔާއިން( ޢަ ން  # ސީލު ތަފު ބިލް ނަ
9,321,477.98 25H/2014  ާހ( ފައިސާފްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވ( 

44,615,283.00 26H/2015 ާށ( ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސ( 
3,812,722.74 27H/2015  ިނ(  ފައިސާހުށަހަޅާފައިވާ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައ( 

19,240,858.88 28H/2015  ާސާގުޅިގެން ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިޑޮލަރުގެ އަގަށް އައި ބަދަލ  )ރ( 
1,617,096.67 29H/2015 ައި ނުވޭ(ޖީއެސްޓީ )މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފ  )ބ( 

މުލަ  78,607,439.27  ޖު

 ޓް މެދުވެރިކޮށް ކޯސިވިލް ށާއި މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަ
  ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ބިލްތަކާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

26ގެ  33ސަފުހާ 

ންބަރު  ށަހެޅި ނަ އިސާ ހޯދުމަށް ހު ގައި ފަ ތު ގްރެސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮ ރޮ ންޓްގެ ބިލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަ 25H/2014)ހ( ޕް
ސް އްދައާއެކު އި ވުން ހު ށަހަޅާފައި ނު ނިސްޓްރީއަށް ހު ސްލާޙުކޮށް މި ންގުމުން ބިލް އި ށަހެޅުމަށް އެ  ލާޙުކޮށްފައި ހު

 25H/2014ހުށަހެޅި ނަންބަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ގައި  2014ޑިސެންބަރު 13ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން 
ކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދާ އެއްވަރަށް މަސައްބިލްގައި 

 ޓިފައިކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ންޓް ސަ ކޮންސަލްޓަކޮންސަލްޓެންޓަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ބިލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ންޓާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި ލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ކޮންސަލްޓަމި ބިލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވިމް
އަދި ވިމްލާ  ކޮންސަލްޓަންޓްހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުން އެކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

 އެ ޓިފައިކުރުމަށްފަހު އަލުން ންސަލްޓަންޓްގެ ފަރާތުން ބިލް ސަކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ ކޮ
އެއްގޮތަށް ބިލް އިސްލާޙުކޮށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިމްލާ  މިނިސްޓްރީއަށް ބިލް ހުށަހަޅާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މި ނިންމުމާ
 ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މިނިސްޓްރީއަށް ބިލް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. 

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަން ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލްތައް 

 ހޯދުމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 9.32 ކޮންސަލްޓަންޓް ސަޓިފައިކުރުމުންނެވެ. ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި ބިލުގައި
ހޭކަމަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެ ކްލެއިމްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެ ބިލުގައިވާ

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.  7.7ޓިފައިކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ސަ

ރި އެހެން ކުންފުނިތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމަނައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލް ހުށަހެޅުން )ށ( ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކު 

 26H/2015 ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރުހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ގައި  2015ފެބުރުވަރީ 18ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން 
 މުޅި މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި އަދަދަކީ 44.62ގޮތުގައި  ޕޭމަންޓްގެފައިނަލް ޕްރޮގްރެސް  ބިލްގައި

މި ބިލުގައިވާ މަވެސް ގެ ޕްރޮގްރެސްއާ އެއްވަރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަ %20.24ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
ގެ  4.11%ޕްރޮޖެކްޓްގެ މިންވަރަކީ އެވްރެޖް  ގެކަތުމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައް

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އެހެނިހެން  މަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.ޕްރޮގްރެސްއާ އެއްވަރުގެ މަސައްކަތްކަ
ންޓްގެ ރިޕޯޓްގައި އެޕްރޫވްކޮށް ކޮންސަލްޓަންޓް ރެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަކުންފުނިތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގް

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮގްރެސް ހިމަނާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

މްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް އާއި އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 12ތާވަލް  : ވި
 ް  ޕްރޮގްރެސ

ވްރެޖް  އެ ދޫ ން ދާ ންދޫ  މެ މާ  ި ލިނގިލ ވި ންދޫ  ލަ ނި  ު ފުސީލ ތަ

%74.99 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސްގެ ނިޔަލަށް ކުރި 2014އޮކްޓޫބަރު  31 76.90% 75.61% 70.65% 76.80% 

%79.10  78.08% 71.78% 77.21% 89.32% 
މަސައްކަތުގެ  ކުރި ވިމްލާއިން ގެ ނިޔަލަށް 2015ޖަނަވަރީ   31

ޕްރޮގްރެސް

%4.11  1.28% 1.13% 1.60% 12.42% 
ން  2014ނޮވެންބަރު   1 ނުއަރީ  31އި ނިޔަލަށް ވިމްލާއިން  2015 ޖެ ގެ 

ރި ސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސް  ކު މަ

-
މަޢުލޫމާތު
ނުލިބޭ

18.28% 10.37% 10.02% 
ގެ ނިޔަލަށް އެހެނިހެން  2015އިން ޖަނަވަރީ  2014ނޮވެންބަރު  20

 މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސްކޮންޓްރެކްޓަރުން ކޮށްފައިވާ 

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

27ގެ  33ސަފުހާ 

ގެ ކުރިން  2014ޑިސެންބަރު  26މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  ،ބާކީ ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީމި ބިލުގައި ކްލެއިމްކޮށްފައިވާ 
ކުންފުނިތަކާ ތައް ވިމްލާ ކޮންސްޓަރަކްޝަނުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ނިންމުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް

  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަވާލުކުރުމުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން

ތުގައި  ސައްކަތުގެ ގޮ ތުރު މަ ރުމަށްފަހު  0.9)ނ( އި ސައްކަތް ކު ފިޔާގެ މަ ލިއަން ރު ފިޔާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން 3.8މި އަން ރު ލި މި

( ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވަނީ ގެއިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ )ވޭރިއޭޝަން އޯޑަރ ޓްގެމި ޕްރޮޖެކް
މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތެވެ. ވޭރިއޭޝަން އޯޑަރގެ ގޮތުގައި ކޮންސަލްޓަންޓް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  2.2ޖުމުލަ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކޮންސަލްޓަޓްރަކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަތެރެއިން ވިމްލާ ކޮންސް  0.9ންޓް ކަ
 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތެވެ. 

އެ  ބިލްގައި 27H/2015ނަންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ނަމަވެސް 
މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން  3.8ތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އި

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހޯދުމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ  2.9ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ބިލުގައި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  ފައިވާކަން ހުށަހަޅާމިނިސްޓްރީއަށް ބިލް އެ

 ނުވެއެވެ. އިއެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފަ އެ މިނިސްޓްރީންއިތުރަށް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާތީ 

ްށ ގަ ކުމުގެ އަ އް ނެ ވި ލަރު ގަ ް  2011)ރ( ޑޮ ރުކާރުނ ހަރު ސަ ނަ އަ އި ބަވަ ނަ ޅިގެން އެކްސް  ގެ ންޖް ވޭރިއޭޝަންގެ ޗޭ ދަލާ ގު
ގައި  ތު ށަހެޅުން  19.24ގޮ ފިޔާ ހޯދުމަށް ހު ލިއަން ރު  މި

ގައި، ޑޮލަރު ގަނެ ބިލު 28H/2015ނަންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން 
 19.24ންޖް ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބަދަލާގުޅިގެން އެކްސްޗޭން ގެނައި ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު 2011ވިއްކުމުގެ އަގަށް 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  މި މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ދައްކަންޖެހެނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިސާ

ވޭއިރު ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ ރުފިޔާއަށްވާ ހަމައަގު ޑޮލަރުން ސަޢުދީ ފާހަގަކުރެ ވެސްރުފިޔާއިންކަން
 ފަންޑުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބަރު ޓޫވަނަ އަހަރުގެ އޮކް 2008ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް  420ތް ހަވާލުކުރެވޭތާ މީގެ އިތުރަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މަސައްކަ
ވަނަ އަހަރު  2011ވާއިރު ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ އަގަށް ތެއްކަމަށް ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަ މަހު

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އެ ގޮސްފައިވަނީ  ނިމި ދިގު ދެމިގެންބަދަލު ގެނައި ތާރީޚާ ހަމައަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނު
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުން  ކުންފުނިން
ގެއްލުމެއް ލިބުނުކަމުގައި  ކުންފުންޏަށް އެވަނަ އަހަރު ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމަށް ގެނައި ބަދަލާގުޅިގެން  2011ކަމަށްވާތީ 

 ވީނަމަވެސް އެ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. 

އްކަންޖެހޭ  ސްޓީއަށް ދަ އެ ލުގެ ޖީ ގާފައިވާ މުދަ ތުން ނަ ވާކުރުން  1.62)ބ( ސަޕްލަޔަރުންގެ އަ ޢު ފިޔާ ހޯދުމަށް ދަ އަން ރު ލި މި

އެ ކުންފުނިން ސަޕްލަޔަރުންގެ ގައި ދަޢުވާއެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި  ގެ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށްކޮންސްޓްރަކްޝަނު ވިމްލާ
ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ޖީއެސްޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަތުން ނެގި މުދަލުގެ 
 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް  1.62ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި  ގައިބިލް  29H/2015ނަންބަރު ވާގައި ހިމެނޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢު

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢު
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28ގެ  33ސަފުހާ 

މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެގެ ފަރާތުން މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނީ 1.62

ގޮތް  ދޭފާއިސްލާހުކުރަން ލަކ. 

މެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ސަރުކާރުގެ .1
މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ ހުރުމުން އެ  37.90ންޖެހޭ އިދާރާތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް އަނބުރާ ދައްކަ

ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަމެވެ. 

އި ދައުލަތުގެ ބައެއް މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުވި ޕީބީޑީސީން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާ.2
އަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ ހުރުމުން އެ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ހޯދުމުގެ މިލި 43.15ކުންފުނިތަކަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަމެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާ  78.60މަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުށަހެޅި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފައިސާ ހޯދު.3
އެ ކުންފުންޏަށް ދޭންނުޖެހޭ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ހިމެނޭ ހަތަރު ބިލުގައި 

އިތުރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް  މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް
ދޭނަމަ މި ރިޕޯޓުގެ ހަތަރުވަނަ ބައިގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ދަންނަވަމެވެ. 

މަށް އިސާ ދެއްކުމި މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް ޕީބީޑީސީން އޯޑަރު ދިނުމުން އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނައި މުދަލަށް ފަ.4
އެމްޓީސީސީއަށް ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނިން އަނބުރާ އެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން

މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުގެ  68.81މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 
ށް ދަންނަވަމެވެ.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަ

އެޑްވާންސްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދީގެން ގެންނަ މުދަލުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް .5
ނޑުމަށްފަހުވެސް މުދާ ގަތުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ދިން ފައިސާގެ ބާކީ ޕްރޮގްރެސް  ޕްރޮގްރެސް ޕޭމަންޓްގެ ތެރެއިން ކެ

އަނބުރާ ނުލިބި ހުންނަނަމަ ބާކީ ހުރި ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ އަގުގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ޕޭމަންޓްގެ ތެރެއިން 
އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ރާރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕަ މަޝްމި.6
މި އުސޫލާ ވީނަމަވެސް  ކަމަށްއެއް  ހުށަހަޅާ ބޭންކް ގެރެންޓީބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ން ދޫކުރާބޭންކަކު

 ގޮތުގައިރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގެރެންޓީއެއް ޕަ ރެންސް ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައިވާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންޝޫޚިލާ
ވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ބަލައިގެންފައިވާތީ މިކަމުގައި ޒިންމާ

ނާއި އަދި މާލީގޮތުންމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ .7
ރުނުކޮށް މުޅި މަޝްރޫޢުގެ ކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއްތޯ ކަށަވަހިންގޭނެފަދަ ގާބިލް ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއްއެ ފަންނީގޮތުންވެސް

މަސައްކަތް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޕީބީޑީސީއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާތީ 
 މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިހުމާލުން ނުނިމި ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސައްކަތް  ޖެހުނު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެން ހަމަމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރަމި .8
އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ ދުވަސްތައް ބަލައި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

އަތުން ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓަރ

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

ކޮންޓްރެކްޓަރ
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30ގެ  33ސަފުހާ 

ނެކްސް   1އެ

ޔަލަށް ަސ 2015ޖޫން  30: ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން 10 ތާވަލު ންޑު ޢުގެ ނި ނުން ކޮށްފައިވާ  ގެދީ ފަ ލޯ
ދާރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު   ޚަރަދާއި ދައުލަތުގެ އި

ދަދު  މިލިއަން ) އަ
ޔާ ފި (އިން ރު

ފު ލު ސީ ތަ އިސާ  ފަރާތް  ފަ ދިން  ދު ފަރާތް  ޚަރަ ކުރި 

0.29 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ސަރވޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެންޑް ޓްރޭޑް  ކޮންސްޓަރަކްޝަން ވިމްލާ ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް
22.05 ފައިސާ އެޑްވާންސް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ވިމްލާ ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް

53.51
ޕޭމަންޓްސް އަދި މެޓީރިއަލްސްގެ  ޕްރޮގްރެސް

 އަގު
އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ވިމްލާ  ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް

92.41 އަގު މެޓީރިއަލްސްގެ ކޯޕަރޭޝަން ރސްޑިވެލޮޕަ އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕަރފޯމަންސް ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް
51.88 ޕޭމަންޓްސް ޕްރޮގްރެސް ކޯޕަރޭޝަން ރސްޑިވެލޮޕަ އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕަރފޯމަންސް ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް
4.43 ދެއްކުމަށްފައިސާ  ކޮންސަލްޓަންޓަށް ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ރަޔާން ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް

13.36  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަށް
ރަޝީދު އަލް ހުމައިދު ކޮންސަލްޓިންގ  އަލް އަޙްމަދު

އިންޖީނިއަރސް
ލޯނު ސައުދީ ފަންޑް

23 7.93 ދު ންޑުން ކުރެވުނު ޚަރަ ފަ އުދީ  ސަ
46.6 ދެއްކުމަށްފައިސާ  އެލްސީ ތަކަށް އެމްޓީސީސީ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
8.52 އެންޑް އަންލޯޑިންގ ލޯޑިންގ އެމްޓީސީސީ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.71 ހިފުމަށް ބާޖް ކުއްޔަށް އެމްޓީސީސީ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
1.35 އެންޑް އަންލޯޑިންގ ލޯޑިންގ ލިމިޓެޑް ޕޯޓްސް ހިތަދޫ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.16 އެންޑް އަންލޯޑިންގ ލޯޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޝިޕިންގ ގޭޓްވޭ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
7.13 ޝިޕިންގެ ޚަރަދު އެޑިޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ސްޓީލް ވީރާ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.11 ޝިޕިންގެ ޚަރަދު އެޑިޝަނަލް ކަލަރ ގްލޯބަލް މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
2.9  މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް އެކްސްޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމުއްތާ މޯހަން ޝިޕިންގެ ޚަރަދު އެޑިޝަނަލް
1.84 އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޓު ހުކުމާ އާންމު ފަރާތްތައް ކުރި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
1.51 އަގު މަސައްކަތުގެ ވިއުބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
1.18 އަގު މަސައްކަތުގެ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.57 އަގު މަސައްކަތުގެ ސޭންޑީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް

1.91 އަގު މަސައްކަތުގެ
ސާސްކެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓެރެވެލް އެންޑް ޕްރައިވެޓް

 ލިމިޓެޑް
މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް

1.94 އަގު މަސައްކަތުގެ ސިފްކޯ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
9.07 އަގު މަސައްކަތުގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
13.77 އަގުމެޓީރިއަލްސްގެ އެސް.ޓީ.އޯ މިނިސްޓްރީފިނޭންސް
0.83 ޚަރަދު ދަތުރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަތުރު ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.35 ޚަރަދު ދަތުރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަތުރު ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.13 ޚަރަދު ޓިކެޓް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
0.07  މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް ދެއްކުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން އެހެނިހެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބިލްތަކަށް
8.43  މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު އެކި އެކި ޚަރަދުތައް ތް ނިންމުމަށްޓަކާ ކުރެވުނު ޚަރަދުމަސައްކަ

109.08 ނިސްޓްރީ  ނޭންސް މި މުލަ ން ކުރިފި ޚަރަދު   ޖު
6.16 އަގު މެޓީރިއަލްސްގެ ކޯޕަރޭޝަންވީރާ ސްޓީލް މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގ
11.04 އަދި މެޓީރިއަލްސްގެ އަގު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގ
11.1 ޕޭމަންޓްސް ޕްރޮގްރެސް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިމްލާ މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގ
0.04 ތް ނިންމުމަށްޓަކާ ކުރެވުނު ޚަރަދުމަސައްކަ ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގއ. މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގ
7.18  މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް ތް ނިންމުމަށްޓަކާ ކުރެވުނު ޚަރަދުމަސައްކަ
3 5.52 މުލަ  ޖު އުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރި  ޚަރަދު ހަ

ދު 382.53 ވުނު ޚަރަ މުލަ ކުރެ ޖު

ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ޓު  : ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ 2ޗާ
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ޑް ޓްރޭޑް ޕްރަ ޑްވިމްލާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެން މިޓެ އިވެޓް ލި

ލްޑަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭ ޝަން ޕަރފޯމަންސް ބި

ރަޔާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލް ލް ހުމައިދު ކޮންސަ ޓިންު އިންޖީނިއަރސްއަޙްމަދު އަލް ރަޝީދު އަ

އެމްޓީސީސީ

ޑް ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެ

ުޭޓްވޭ ޝިޕިންު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލް ކޯޕަރޭޝަން ވީރާ ސްޓީ

ލާ ލް ކަ ލޯބަ ްު

ޑްމޯހަން މުއްތާ އެކްސްޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

މަސައްކަތް ކުރި އާންމު ފަރާތްތައް

ލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިއުބި

ޑްއަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސޭންޑީ މޯ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްސާސްކެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓެރެވެލް އެންޑް

ސިފްކޯ

ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެ ޑްމޯ ލިމިޓެ

އޯ.ޓީ.އެސް

ދު ހައުސިންު މިނިސްޓްރީުެ ދަތުރު ޚަރަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީުެ ދަތުރު ޚަރަދު

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

ލްތަކަ ށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްމި ޕްރޮޖެކްޓާއި ުުޅިުެން އެހެނިހެން ބި

ޚަރަދުތައްމި ޕްރޮޖެކްޓާއި ުުޅިުެން ކުރެވުނު އެކި އެކި
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އޮކްޓޫބަރު  20
2008

.ހަވާލުކުރުންލިމިޓެޑާޕްރައިވެޓްކޮންސްޓްރަކްޝަންވިމްލާމަސައްކަތްޕްރޮޖެކްޓްުެ•އޮކްޓޫބަރު  އޮކްޓޫބަރު  

އޮކްޓޫބަރު  15
2009

.ހަވާލުކުރުންއާބިލްޑަރސްޕަރފޯމަންސްއެލެކްސްއޭސްލީމަސައްކަތްޕްރޮޖެކްޓްުެމިކޮންސްޓްރަކްޝަންއިންވިމްލާ•

ޖަނަވަރީ 26
2009

.އައްޔަންކުރުންކޮންސަލްޓަންޓެއްޕްރޮޖެކްޓަށް•ޖަނަވަރީ 

ނޮވެންބަރު  12
2008

އޮކްޓޫބަރު  އޮކްޓޫބަރު  
އްވުމުުެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީުެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއޭސްލީ އެލެކްސް ޕަރފޯމަންސް ބިލްޑަރސްއަށް އެކަށީުެންވާ ުޮތެއްުައި މަސައްކަތް ނުކުރެ•
.ލޮޕަރސް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުންއެއްުެ ދަށުން ޕަރފޯމަންސް ބިލްޑަރސް އެންޑް ޑިވެ' މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންު'

މާރިޗު 25
2010

އެއްުެ ދަށުން ޕީބީޑީސީ އާ މުޅި' ފް އެސައިންުމަންޓްޑީޑް އޮ'ޕީބީޑީސީއަށް އެކަށީުެންވާ ުޮތެއްުައި މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި ލަސްވަމުންދާތީ، •
.މަޝްރޫޢުުެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރުން

ސެޕްޓެންބަރު  16
2010

.މެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުންޕްރޮޖެކްޓްުެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ ުެނައުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ޕީބީޑީސީއާ ދެ•ސެޕްޓެންބަރު  ސެޕްޓެންބަރު  

ޖަނަވަރީ 15
2013

ޖަނަވަރީ 
އަލުން ވިމްލާ  ވަނަ އަހަރު ހުއްޓާލުމާ ުުޅިުެން ޕްރޮޖެކްޓްުެ މަސައްކަތްތައ2012ްޕީބީޑީސީން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް •

.ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ހަވާލުކުރުން

ޑިސެންބަރު  25
2013

.ޕްރޮޖެކްޓްުެ ކުރީުެ ކޮންސަލްޓަންޓް ވަކިކޮށް އައު ކޮންސަލްޓަންޓެއް އައްޔަންކުރުން•ޑިސެންބަރު  ޑިސެންބަރު  

2014މެއި 19

ުެ ކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދެއްޕީބީޑީސީުެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތްކުރި އާންމު ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ފައިސާ ނުދެއްކުމާ ުުޅިުެ•
.ން ކޯޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުންމަސައްކަތްތައް ހިނުަމުންދިޔަ ރަށްތަކުުެ ކޯޓުތަކުން ހުކުމްކުރުމާ ުުޅިުެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ނޮވެންބަރު  20
2014

ނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމުން• .ޕްރޮޖެކްޓްުެ މައިުަ ޑިސެންބަރު  26
2014

ރުންއެންޑީއެފް އާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުޕްރޮޖެކްޓްުެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ލަސްވުމުުެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި، އެމް•ނޮވެންބަރު  ނޮވެންބަރު  

ޖަނަވަރީ 31
2015

.ޕްރޮޖެކްޓްުެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުން•ޖަނަވަރީ ޖަނަވަރީ 

                                            




