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 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:



ފިހުރިސްތު 

ސަފުހާ

1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ތަޢާރަފު  ހ.

1 ----------------------------------------------ށ. ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި ތިލަަފޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރަފް 

2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

3 ------------------------------------ސްފައި ވާގޮތްރ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮ

4 --------------------------------------------------------------- ބ. މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާ

7 --------------------------------------------------------------------------- ޅ. އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

7 ----------------------------------------------------------------------------------------------- އެއްވަނަބައި  (1)

7 ------------------------------------------------- ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްކުރުމާއި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރެވިފައި ވާގޮތް 

12 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ދެވަނަބައި  (2)

12 ----------------------------------------------------------------------- ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމުން 

17 -------------------------------------------------------------------------------------------- ތިންވަނަބައި  (3)

17 ------- ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް މަޝްރޫޢުގެ ބީލަމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތައި 

21 ------------------------------------------------------------------------------------------- ހަތަރުވަނަބައި  (4)

21 ------------------------------------------------------------------------------------ އެނަލިސިސް  ސްޓްރެޓެޖިކް 

23 -------------------------------------------------------------------------------- ލަފާދިން ގޮތްއިސްލާޙުކުރަން ކ. 
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ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ޞަ ޚާއް މްަޝޫރޢާގުޅޭ ިތލަަފޅު ިބްނިހްއުކުމގެ 

ފު ތަޢާރަ  ހ.

ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތިލަފަޅު ބިން  2010އިން  ސީއެލް(ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )ޓީމި ރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ 
)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓްކޮށް، ފާަހގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާިއ  4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު
ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި ޤާނޫނު ަނންބަުރ ޓީސީއެލްއެކަންކަން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތަކާ މެދު 

ޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވޭލުއޭޓްކުރުމުގެ )ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައި 3/2013
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތު 213ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް އިތުރަށް  ނަށްޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަމި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޚިހުށަހެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 .ނެއެވެމިޝަނަށް ުހށަހެޅޭކޮރަޕްޝަން ކޮ-ކުރުމަށްޓަކައި އެންޓިބަލައި ތަޙްޤީޤު 

އަދި . ވާނެއެވެ މަޝްވަާރކުރެވިފައިއްސާ ކުރެވި ހިގެ އިސްެވރިންނާ ޓީސީއެލްއް އްތަކަންތަގަކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަ މި
ޔަތްކޮށް ރިޕޯޓަްށ ޢާރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ލިބުނު ކޮމެްނޓްތަަކށް ރިމި 

ޓީސީއެލްގެ ގަމުން ދިޔައިރު ނމި އޮޑިޓް ހި ކުރަމެވެ.ގަބަދަލެއްާވނަމަ އެބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް 
ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  މިއެންމެހާ މުވައްޒަފުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އަށާއި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށާިއ ޓީސީއެލް ޜަރީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެ
 ހަށް ފޮނުވޭެނއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ށ. ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި ތިލަފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރަފް 

 95ގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންުފންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ) 10/96ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑް )ޓީސީއެލް( އަކީ
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2008 ބަރުޑިސެން 15ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށން 

ންފުންޏަށް ކުމި . ހިއްސާ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏެކެވެ 100%އިން އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރުގެ  14/2008ޤަރާރު ނަންބަރު 
މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި  100މިލިއަން ހިއްސާގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ ރައުސުލްމާލަކީ  150ރުފިޔާގެ  10ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ 

ނޑު މަޤްސަދަކީ . ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ "އަދި ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަ
 ތަރައްޤީއާއި އިުޖތިާމޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގުފަހިކޮށްޭދެނ ފަދަ އަކުން، މާލެ އަތޮުޅ ތިަލފުށި ތަރައްޤީކޮްށ ހިންގައި އިޤްތިޞާދީ
 ކަމަށް އެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ." ންބެލެހެއްޓު
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 )ހެވީލޯޑް( މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްލޯޑް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން )ޓީސީއެލް( އާއި ހެވީ ލަފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަކީތި
ނޑައެޅި މަޝްރޫޢެކެވެވަނަ އަހަރު  2010ދެމެދު  އާ މި . ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަ

 .ގައި ެގނެސްދެވިފައި ވާނެއެވެތިރީގައިވާ ތާވަލު މުހިންމު މަޢުލޫމާތުމަޝްރޫޢާގުޅޭ ބައެއް 

 ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މުހިންމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ބިން ޅުންތިލަފަ :1-ތާވަލު 

 ތާރީޚް/ޢަދަދުތައް  ތަފުސީލު 

 2010 ބަރުންސެޕްޓެ 30 އެްއބަްސވުުމަގއި ޮސއިކުެރވުނު ތާީރޚް:

 2010 އޮކްޓޫބަރު 20 ޖެހޭ ތާީރޚް:ޓަންށްމަަސއްކަތް ފަ

 2011ރީ ވަފެބުރު 12 މަަސއްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 (2011އެޕްރީލް   25ދުވަސް ) 72 މަަސއްކަތް ނިންަމންޖެހޭ ުމްއދަތު:

   މިލިއަން ޑޮލަރު 21 މަަސއްކަތުގެ އަގު:

 ހެކްޓަރު 156.6 ހިއްކަންެޖހޭ ބިުމގެ ޮބޑުމިން 

 ހެކްޓަރު 24.4 މަަސއްކަތް ހުއްޓާލިިއރު ހިއްކާަފއިވާ ޭއރިޔާ 

  2011 އޮކްޓޫބަރު 13 މަަސއްކަތް ހުއްޓާލި ތާީރޚް 

  މިލިއަން ޑޮލަރު 4,452,595 ލަ ައދަދު ށް ދީަފިއވާ ފައިާސގެ ުޖމުހެވީލޯޑަ

 

 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް  ނ.

 ސްކޯޕްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަެމވެ. ގެއޮޑިޓްމި 

އެއްގޮތަށް  ންސްގެ އުސޫލުތަކާކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަލްއިން ހަރުދަނާ ގެންދިއުމުގައި ޓީސީއެ ލަވާލާ ކުރިއަށްކުމަޝްރޫޢު އެ .1
 ބެލުމާިއ،  އަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ

ހިންގުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް  މި މަޝްރޫޢު .2
 ނަގައިފައިވޭތޯ ބެލުން.

 ފެންަނ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެުލން. ނީ ދެފުށްމަޝްރޫޢުގެ ބީލަމުގެ ކަންތައްތަްއ ގެންގޮސްފައިވަ .3

ހޮވުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާ  މަޝްރޫޢަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކު، ބީލަންތައް ވަޒަން ކުރެވުނު ގޮާތއި .4
 އެއްގޮތަށްތޯ ބެުލން.

ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައި މަޝްރޫޢު ހިންގާ މޮނިޓަރ ކުރަމުން ޓީސީއެލްއިން  .5
 ސަބަބުތައް.

 ގޮތް.ވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްަޓރަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައި .6

 .ތްވާގޮ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުންަތކެއްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ބަދަލުދީފައި .7
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 ގޮތް ވާ  . އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ރ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް އޮޑިޓްތައް ޚާއްސަ އޮފީހުން މި ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮޑިޓް މި ނޑުތަކާއި ކަ  ،ހަމަތަކާއި ،މިންގަ
ޓީސީއެލްއިން  ގުޅޭގޮތުން މަޝްރޫޢާ މި ،ގެންދިއުމުގައި ކުރިޔަށް އޮޑިޓް މި މިގޮތުން. މަިތންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުތަކާ

 ހުރި  ގުޅުން މަޝްރޫޢާ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ބޯޑުގެ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ވާއިދާއިގަ އަސާސީ ޓީސީއެލްގެ ،ލިޔެކިއުންތަކާއި ބުނުލި
 .ދިރާސާކުރެވިފައިވެއެވެ ބަލައި އެއްބަސްވުން މަޝްރޫއުގެ ޤަރާރުތަކާއި ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑުން ،ލިޔުންތަކާއި

މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިއުންތައް ދިރާސާ ދިން ކޮށް އެފަރާތްތަކުން ހުރި މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުއަދި މި މަސައްކަތާ ގުޅުން
ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްޙަކަން  މި ކަންކަމާއި އަދި ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު

އްސާކުރެވިފައި ހިހޯދުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަާނ ރިޕޯޓް ބަހެއް ޓީސީއެލްގެ ކުރިން ނިންމުމުގެ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މި ރިޕޯޓް 
 ވާނެއެވެ.
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 ގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާ މި އޮޑިޓް  ބ.

 .މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިންމުކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި ގެނެސްދީފައި އެވަނީއެވެ

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޢާއްމު އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ދިރާސާކޮްށ މި މަޝްރޫޢަށް ޕްރޮޕޯސަލް  .1
ވަޒަންކޮށްފައިނުވުމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ކުންފުިނތަކުގެ ތެރެިއން ޓީސީއެލްގެ މާލީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ 

ށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ކަމަ
 ތިލަފަޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަްޝރޫޢު ހެވީލޯޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުން.

މަޝްރޫޢަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސް ހެވީލޯޑާ މި  .2
އްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޓީސީއެލްއިން މަޝްރޫޢަށް ފައިނޭންސް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގެ މަސަ

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.ހިނގަމުން ދިޔައިރު ޓީސީއެލްއިން ހެވީލޯޑަށް ފައިސާ ދީ

ން ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތަކާ ގުޅުންހުރި ޓީސީއެލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ަދށުން ކުންފުނީގެ އާއްމު ވިޔަފާިރތައް ފިޔަވައި އެހެ .3
ގުޅުްނ  ކަންކަން ނިންަމންޖެހެނީ ުކންފުީނގެ ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ތިލަފަޅުން ބިން ހިއްުކމުގެ މަޝްރޫޢާ

ހުރި އެންމެހާ ކަންކަން ކުްނފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ސަބްކޮމިޓީއަކުން ކުރިއަްށ 
 ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުްނ.ގެން

ކުރުމަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަރައްޤީގެ  ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީ ޢީތިލަފަޅު ބިން ހިއްކުމާއި އެ ތަނުގައި ސިނާ .4
މަޝްރޫޢަކަށްވެފައި، މި މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅި 

ނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި )ކެބިނެޓް ލެެވލްގައި( ިމ ލާމެހިފަ އިވާ މަޝްރޫޢެއް ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް، ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ
 މެދު މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމުންތަކެއް ިނންމާފައި ނުވާަކން ފާހަގަކުރެވުން. މަޝްރޫޢާ

ންއިރު ދިހެވީލޯޑަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ  38.55 ވާޑޮަލރަށް މިލިއަން 3 ގޮތުގައި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގެމަޝްރޫޢުމި  .5
ާރތެއްގެ މެދުވެރިކޮށް ހެވީލޯޑުްނ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ޓީސީއެލްއިން ޤަބޫލުކުރާ ތިންވަނަ ފަ

ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް  ތިންވަނަމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް
މިލިއަން ޑޮލަރަްށ  1.84ނުވާކަމާއި އޭެގ ބަދަލުގައި ުހށަހަޅާފައިވަނީ  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާފައި

އަގުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ހެވީލޯޑުގެ ތިން އުޅަނދު ކަމާއި މިއީ އެއްބަސްވުމުގައި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ސެކިއުރިޓީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވުން.ހު  ށަހެޅުމަށް ކަ

 13ހެްކޓަރުގެ ިބން ހިއްކުމަށްފަުހ  24.4ހެކްޓަރު ބިމުެގ ތެރެއިން  156.6މަޝްރޫޢުގައި ހިއްކަން އެއްބަސްވި  މި .6
ނޑާލާފައިވަގުތީގޮތުން ގައި ބިން ހިްއކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް  2011 އޮކްޓޯބަރު ހެީވލޯޑުން އޭރު ކުރިއަށް  މެދު ކަ

 ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ިބން ހިއްކުމަށް ބޭުނންކުރި ޑްރެޖަރު  ފަޅުގައިގެންދިއަ އެހެން މަޝްރޫޢެއްގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ތިލަ 
ގެ 'އަންކޮންިޑޝަނަލް ޕާރފޯމަންސް މިލިއަން ރުފިޔާ(  16.19) އަށްވާ ފައިސާ 5މުޅި މަޝްރޫޢުގެ އަުގގެ % ދީފައިވަނީ

 އި ޓީސީއެލްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޮންޑެއް' )ފިޑިކް( އެގްރީމެންޓްަގއި އޮންނަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކުން ހޯދަ
ރާއްޖޭގެ އް ނުވަތަ ފައިނޭންަޝލް ގެރެންޓީއެއް ވަރުގެ ޕާރފޯމަންސް ބޮންޑެއެ ނަމަވެސްވީ ހެވީލޯޑުން އެއްބަސްވެގެން ކަމަށް
ހެވީލޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯސްޓް ޑޭޓެޑް ޗެކެއް  ނުާވކަމާއި އޭގެ ބަދަލުގައިބޭންކަކުން ހޯދައި ހުށަހަޅާފައި

 .ފާހަގަކުރެވުން ކަންވިބައުންސްކަމާއި އެ ޗަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ޓީސީއެލްއިން ބޭންކަށް ހުަށހެޅުމުން އެ ޗެކް 

 އަޣުލަބިއްޔަުތން  ބޯޑުގެކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ  ޓީސީއެލްގެ .7
 ގެން ނބޯޑުން އެފަދަ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ށްކަމަ ހުއްދަލިބިގެން  ޤަރާރަކުން ފާސްކުރާ
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މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް  5 ޑަށްހެވީ ލޯތިލަފަޅު ޑްރެޖިންގ އެންޑް ލޭންޑް ރިކްލަމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި،  ނެތި
ެއދި އެފްއެސްއެމްއަށް ޓީސީއެލްެގ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ލިމިޓެއްގެ ތެރެއިން ތެލުގެ އެިކ ބާވަތްތަްއ ދޫކޮށް ިދނުމަށް 

 ޑައިރެކްޓަރ އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.
ޓީސީއެލްއިްނ މެދުވެރިކޮށް  އެސްއެމް އެފް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެއެހީތެރިހެވީލޯޑަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  ޢުމަޝްރޫމި  .8

ތެޔޮ  %85ގާތްަގނޑަކަށް  ލުގެތެދޫކުރި ތެރެއިން  ޓްގެލިމި  ކްރެޑިޓް ފިޔާގެމިލިއަން ރު 5 ހެވީލޯޑަށް ހަމަޖައްސައި ދީފައިވާ
 ބޭނުންޮކށްފައިާވކަން ފާހަގަކުރެވުން.ހެވީލޯޑުން އެދުވަސްވަރު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރަމުންދިޔަ އެހެން މަޝްރޫޢަކަށް 

ނޑުމަށްފަހު ދޭންޖެހޭ އަގަކީ މުގެހެކްޓަރުގެ ބި 24.4ހިއްކާފައިވާ  ންހެވީލޯޑު .9 ރު ޑޮލަމިލިއަން  3.06 'ޑިފެކްޓްސް' ކެ
މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ދިވެިހ ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަްށ  4.45އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެކު ޖުމުލަ  ކަމަށްވީ ނަމަވެސް

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލިއިރު ހެވީލޯޑުން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޓީސީއެލްއިން ދީފައިވުމުން 
 ހެވީލޯޑަށް ޓީސީއެލްއިން  ޔާޑޮލަރާ އެއްވަރުގެ ދިވެހި ރުފިމިލިއަން  1.38 އިތުރަށް ޖެހޭ ފައިސާ އަށްވުރެ ދޭން އަގަށް

  ން.ކަން ފާހަގަކުރެވުފައިވާދީ

ނޑާލާފައިވަނީ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މި  .10 ކަމަށް ވީހިނދު އަލުްނ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ އެދުމުގެ މަތިންވަގުތީގޮތުން މެދު ކަ
ައލުން މަސައްކަތް ނުފަށައިފި ާހަލތެއްގައި އެ ކުންފުނިްނ  މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހެވީލޯޑަށް އެނގުމަށްފަހު އެ ކުންުފނިން

މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބަލައި އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް ބަދަލު ދިނުމަކާ ނުލައި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ 
ނޑާލި ޓީސީއެލްއަށް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް  ފުރުޞަތު  ފަހުން އެތައް އަހަރެއް ފާއިތުވިފަހުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މެދުކަ

އެްނމެ ޒިންމާދާރުކޮށް އަިދ  ޑަށް ބަދަލު ދިނުަމށް ނިންމުމަކީގައި އެއްބަސްވުން އުވާލައި ހެވީލޯ 2014 ޑިސެންބަރު 30
  އެންމެ މަންފާހުރި ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ިނންމުމެއްކަމުގައި ނުބެލެވުން.ޓީސީއެލްއަށް 

ނޑާލުމަށްފަުހ އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެންގުން ލަސްވުމުގެ  ވަގުތީ ގޮތުން މެދު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްމި  .11 ކަ
 117ހަތަރު އިންވޮއިސްގައިވާ ޖުމުލަ ހުށަހެޅި  ންހެވީލޯޑުކަމަށް ބުނެ  މުގެ ބަަދލު ހޯދުމަށްސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލު

 ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި ޑްރެޖަރ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށްއިން ޢުމަޝްރޫ ބިންހިއްކުމުގެ، ގެ ތެރެއިންމިލިއަން ރުފިޔާ
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުްނ އަދި  ،އެނގެން ނެތުމާއިގެ ތަފްސީލް މިލިއަން ރުފިޔާ 86.27 ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ
ނޑާލުމަށް  ޓީސީއެލްގެ މުގައި ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވު ގައި ޓީސީއެލްއާއި ހެވީލޯޑާ 2011 އޮކްޓޫބަރު  13މެދުކަ

ވޭނެ ކަމަށް މައްޗަށް މާލީ ގޮތުންވިޔަސް އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ވިޔަސް ެއއްވެސް ބަދަލެއް ހޯދުމަށް ދަުއވާ ނުކުރެ
ހެީވލޯޑާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ހަނިކަމަށް ޓީސީއެލްއިން ހޯދާފައިވާ އަދި  ވާތީއާއި ޔާންކޮށްފައިބަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  38.55ވުމާއި އަދި ހެވީލޯޑުން ޓީސީއެލްއަށް ދޭންޖެހޭ އި ބަޔާންކޮށްފައިކުންފުނީގެ ލޯޔަރުގެ ރަޢުޔުގަ އެ 
 .ހެވީލޯޑަށް ބަދަުލ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއިްނ އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވުން ހުރި ނަމަވެސް

ބިމެއްގެ  3 ނަގާފައިވާ ކުއްޔަށް ހެވީލޯޑުންތިލަފުށިން ، އެކުދިނުމާ މިލިއަން ރުފިޔާ  35 ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ށްހެވީލޯޑަ .12
 ގެހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު މިލިއަން ރުފިޔާ މަޢާފުކުރާ ގޮތަށް އެއްބަސްވެ ބިން 4.1ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ  އިކުއްޔާ

ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގަިއ  2014ނޮވެންބަރު  24މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮނޮ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް
 ން.ޓީސީއެލްއާއި ހެވީލޯޑުން އެއްބަސްވު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމަށް ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް މި  .13
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްެވފައިނުވާ އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިނުވާ ބަދަުލތަކެްއ 

ދެމެދު  ވީލޯޑާ ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ހެމިނިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެދުވެރިވެގެން ހެވީލޯޑަށް ދީފައިވާކަމާއި އެ ގޮތުން 
މިލިައން ރުިފޔާއަށް އަގުކުރެވިފައިވާ  62 ބަސްވުމެއްގެ ދަުށން ހެވީލޯޑަށްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއް 2014ޑިސެންބަރު  18
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ދެ ރަށްކަމަށް ބުނެ ލ.އަތޮޅު ބޮޑުހުރާ އާއި އެ ރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަ ދެރަށް ކަމުގައިވާ ފަރެސް އާއި ކުޑަފަރެސް 
 .ވާކަން ފާހަގަކުރެވުންއަހަރަށް ކުއްޔަށްދީފައި 50ށް ހެވީލޯޑަ

( ހެވީލޯޑާ އެކު އަށްމިލިއަން ރުފިޔާ  323.82މިލިއަން ޑޮަލރަށް ) 21ހެކްޓަރުގެ ިބން ހިއްކުމަށް  156.6 ޅުންތިލަފަ .14
 24.4ގައި ނިމުމަކަށް ގެނައިރު ހިއްކިފައިވަނީ  2014 ޑިސެންބަރު 30ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުން  2010

ނޑައެޅި  ހެކްޓަރުގެ ބިންކަމަށާިއ، މިއީ ިމ މަޝްރޫޢުގެ  މަށްވާއިރު ބިންކަ 13.42% ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގެދަށުން ހިއްކަްނ ކަ
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހެވީލޯަޑށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތަށާއި 

 162.05ޖުމުލަ ހު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ަމންފާތައް ހިމެނޭގޮުތން އަދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަ 
ނޑައެޅި ފައިސާގެ  އާ އެއްވަރުގެ ަބދަލުމިލިއަން ރުފިޔާ ހެވީލޯަޑްށ މި މަޝްރޫާޢ ގުޅިގެން ( %50)މަޝްރޫޢަްށ ކަ

 ކުރެވުން.ފައިވާކަން ފާހަގަލިބި
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 ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި ޅ. 

 ވަނަބައި އެްއ (1)
 ވާގޮތް  ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްކުރުމާއި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރެވިފައި 

ލޯޑް )ޓީސީއެލް( އާއި ހެވީ ލިިމޓެޑް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންހިއްުކމަށް  ތިލަފަޅުން ިބންމާެލ އަތޮޅު  ބަލާލާފައިާވނީ ބައިގައި މި
 ޓީސީއެލްއިން ތިލަފުށި  ދަށުންގެ ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުވަނަ އަހަރު  2010 )ހެވީލޯޑް( އާ ދެމެދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މި  ގޮތުން މި. މައްޗަށެވެ ގޮތުގެ ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންއެ  މައްޗަށާއި ގޮތުގެ އަދާކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ
 އަޅާފައިވާ ކުންފުނިން  ކުޑަކުރުމަށް ގެއްލުްނތައް ލިބިާދނެ ަސބަބުން  އޭގެ ފާހަގަކޮށް ރިސްކްތައް ޓީސީއެލްއަށް ހުރި  މަޝްރޫޢުގައި
 ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގެމި  އަދި. ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ މިބައިގައި މައްޗަށް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 ގޮތުގެ  ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދެއްކުމުގެ ފައިސާ ށް ދައްަކންެޖހޭޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯއާއި
 .ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ މިބައިގައި މައްޗަށްވެސް

 

  ހޯދާފައިނުވުން އްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އެ  1.1

 3ގެ ގޮތުގައި ޓީސީއެލް އިން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ހެވީލޯޑަށްވުމަށްޓަކަިއ  ރޫޢު ފެށުމުގެ ގޮތުން ާވންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްޝްމަމި 
ފަންސާސް ހާސް( ސަތޭކަ  )ތިރީސް އަށް މިލިއަން ަފސް 38,550,000ރުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ޖެހޭ މިލިއަން ޑޮލަރަށް އޭ

)އަށާވީސް  28,912,500ވާ ައށް 75ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ ދީފައިވަނީ ެދބަޔަކަށް ބަާހލައިެގންނެވެ. މި އަދަދުެގ %
އަށްވާ  25ގައެވެ. ބަކީ % 2010 ބަރުއޮކްޓޫ 10ފައިވަނީ ދައްކާފުރަތަމަ ބާރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  ވަސަތޭކަމިލިއަން ނު

 ގައެވެ. 2010 ބަރުއޮކްޓޫ 12ވަނީ ފައިސް ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދައްކާތިރީސް ހަތް ހާ ަހސަތޭކަމިލިއަން  ވަ)ނު 9,637,500

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް އެމްޕްލޯޔަރ  ،ގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ ބީ ގައި ބުނެފައިވާ 11.2ގެ އެގްރީމެންޓް
ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިންވަނަ ޓީސީއެލްއަށް ކޮންޓަރެކްަޓރ ހޯދައި ރާތަކުން )ޓީސީއެލް( ޤަބޫލުކުރާ ތިްނވަަނ ފަ

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ހެވީލޯޑުން. އޭގެ ބަދަލުގައި ނުވެއެވެ ހުށަހަޅާފައިހެވީލޯޑުން ހޯދައި ސެކިއުރިޓީއެއް  ގެއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްފަރާތަކުން 
 ގެ ތިން އުޅަނދެވެ. ެހވީލޯޑު ކަމަށް ބުނާއަގުކޮށްފައިވާ ށްސް ހާސް( ޑޮލަރަސާޅީ ސަތޭކަ )އެއް މިލިއަން އަށް 1,840,000

ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި މިފަދަ ތަކެތި ހުށަހަޅައި  ެއޑްވާންސް ޕޭމަންޓްނެތްކަމާއި، އަދި  މި އުޅަނދުތަކުގެ އައު ބައު މިނެއް އެނގެން
ގެރެންޓީއެއް  ެއޑްވާންސް ޕޭމަންޓްކަމުގެ ސަބަބުން މުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިޚިާލފު ކަމެއް ކަގަބޫލުކުރުމަކީ އެގްރީމެންޓާ 

ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުނުވެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބުނު 
މުެގ އެ ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޓީސީއެލްއަށް ުނލިބު، ހަމަ ނުކޮށް ހުޓާަލއިފިނަމަވެސްނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ފުރި

 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގައި ެދކެމެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ކަްނކަން މި ދެންނެިވ ގޮތަްށ ހިނގާަފއިވާއިރު ފުރުޞަތު ނުަހނު ބޮޑުކަމު
 ކަމެއް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.ގެރެންޓީން ޓީސީއެލްއަށް ލިިބދިްނ އެއްވެސް ރައްކާތެރި
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މާއި ކަށް ޑްރެޖަރ ގެންދިއު ޢަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެހެން މަޝްރޫ  ހެވީލޯޑުން ތުން މެދުކަނޑާލައި ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ވަގުތީގޮ  1.2

 ބައުންސްވުން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޗެކް  16.19ހެވީލޯޑުން ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި 

 ބަރު ކްޓޫއޮ 13ހެކްޓަރގެ ބިްނ ހިއްކުމަށްފަހު  24.4ހެކްޓަރ ބިމުގެ ތެރެއިން  156.6ރޫޢުގައި ހިއްކަން އެއްަބސްވި ޝްމި މަ
ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ރޫޢާޝްމަފައެވެ. މި ލާގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާރޫޢުޝްހިއްކުމުގެ މަ ގައި ވަނީ ބިން 2011
ނޑާލަން ނިންމާފައިވަނީޝްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މި މަބައްދަލު  މި މަޝްރޫޢުގެ، ރޫޢުގެ މަސައްކަތް މެދުކަ

ސިޓީއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ  ވާއި ފަފޮނުވާހެވީލޯޑުން ގައި  2011 ބަރުއޮކްޓޫ 9އަށް ހަވާލާދީ ވަނަ މާއްދާ 10.3 އެގްރިމެންޓްގެ
އެ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ނުހަދާ މަސައްކަތް  ،ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ގިރަމުންދާތީ

މުގެ މަސައްކަތަށް ހިއްކުބިން ސީދާ  ،ގައި ވަނީ 10.3ނުފެންނަކަަމށެވެ. އެގްރީމެންޓްގެ  އެ ކުންުފންޏަށްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ކަމެއް ދެފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކަށް ދިމާވެއްޖެަނމަ އަނެއްފަރާތަށް އަންގަންާވނެ ކަމަށެވެ ފަދަހުރަސްއެޅޭ 

ހޭ ކަމެްއ ހުއްޓާލަންޖެއެއްކޮށް ރޫުޢ ޝްހިއްކުމުގެ މަތޮށިުނލުމަކީ ބިންފައިވާ ތަނެއް ގިރަމުންދާީތ އެކަން ހިމާޔަތް ކުރަން ހިއްކާ
މަސައްކަތް  ،ސިޓީގައި ހެވީލޯޑުްނ ފޮނުވިމީގެ އިތުރުން  ރާކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ.ނުކު ރޫޢުގެ އިންޖިޭނރު ޤަބޫލުޝްކަމަކަށް އެ މަ

ކަން ރެޖަރ ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާކަށް ޑްރޫޢަޝްކުރިޔަށް ގެންދާ އެހެން މަ އެ ކުންފުނިންހުއްޓާލާފައި އޮންނަ ދުވަސްވަރު 
  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަޝްރޫޢަށް ޚަަރދުކުރާނެ ފައިސާ ކުންފުނީގައި ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ،  ޓީސީއެލްގެމިކަމާ ގުޅިގެން 
ނޑާލުމަށެވެ. ބޯޑުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި މަ މިނެތުމާއެކު،  ރޫޢުގެ އިންޖިނޭރު ޝްވަގުތަށް މަޝްޫރޢުގެ މަސައްކަތް މެދުކަ

އަންގާފައިވަނީ، މި މަޝްރޫޢުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑްރެޖަރ ގެންދަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 
 ފަހުގައި ކަމުގައެވެ. 

ގްރީމެންޓްގައި އޮންނަ އެ (ފިޑިކް) 'އަންކޮންޑިޝަނަލް ޕާރފޯމަންސް ބޮންޑެއް'އަށްވާ ފައިސާގެ  5ރޫޢުގެ އަގުގެ %ޝްމުޅި މަ )ހ(
 އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޭްނކަކުން ހޯދުން. އުޞޫލާ

ނުކުރާނެ ކަމުގެ ރަސްމީ  'ލެއިމެއްކް'ޓީސީއެލްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ އަދި މާލީ އެއްވެސް  ހެވީލޯޑުންގުޅިގެން  މާޑްރެޖަރ ގެންދިއު)ށ( 
 ދިނުން.ލިޔުމެއް 

ރޫޢުގެ އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެ ޝް އިން މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން އެދުމުން، މަޑްރެޖަރ ގެންދާތާ ތިންމަސް ފަހުން ޓީސީއެލް)ނ( 
ނޑާލާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް  މަތިން މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށްކޮށް ނިންމާނެ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް މެދުކަ

 ހުށަހެޅުން.
ށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ނިންމާނެކަމަށާއި ޓީސީއެލްއިން އިތުރު އޮތްަބއި އެގްރީމެންޓްގައިވާ އަގަ މަސައްކަތުގެ ނުނިމި)ރ( 

 އަގެއް ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތަށް ަމސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދިނުން.
ްކޓްސްތައް މިހާރު ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ޑިފެކްޓްސް ތަކާއި ޑްރެޖަރ ގެންދާފަހުން އެސަރަހައްދަށް އަންނަ ޑިފެ)ބ( 

 ގަޅު ކޮށްދޭނެކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދިނުން.ނއެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތަށް އިތުރު އަގެއް ނުނަގާ ރަ
ރޫޢު ޝްމަ ،ތައްންޓްއަރެންސް ކޮށްފައިާވ އިކްއިޕްމަޝުއިންށް މިލިއަން ޑޮަލރަ 1.674ބިްނހިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން )ޅ( 

 .ގެންދިއުންނުހިންގާ ސަރަޙައްދުން 
ނޑާލުމަްށފަހު އަލުން އަނބުރާ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޓީސީއެލްއިން އެދުުމން ޝްޕާރފޯމަންސް ބޮންޑް ހޯދުަމށްފަހު މަ)ކ(  ރޫޢު މެދުކަ

ޙައްޤު  ހިފެހެއްޓުމުގެއްޤާއި، ޕާރފޯމަންސް ބޮންޑް ޙަކޮންޓްރެކްޓް ާބތިލް ކުރުުމގެ  ،ޓީސީއެލްއަށް މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަ
 އޮތުން.
ހިއްކަން  ސާރވޭޔަރއެއް ހޯދައި މިހާރު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދު ސާރވޭކޮށް އެގްރީމެންޓްގައި ބިން )އ( މިނިވަން

ދެނެގަތުާމއި ވޯކް އިން ޕްރޮގްރެސް އެއްބަސްވެފައިވާ މިންތައް ހާޞިލްވެފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އަދި މިންތަކަށް ނުފެޭތބައި 
 .ކުރާވަރު ދެނެގަތުން ގައިވާ ބައިން ރިޓެންޝަން ފަިއސާ ކަވަރު
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 ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ 
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 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ހެވީލޯޑުންފިޔަވައި އެހެންކަންކަން ގައިވާ ކަންކަން  )އ(އަދި  )ހ(ކުގެ ތެރެއިން މަތީގައިވާ ހުށަހެޅުންތަ

އަށްވާ ފައިސާގެ އަންކޮންޑިޝަނަްލ ޕާރފޯމަންސް ބޮންޑެއް ފިޑިކް  5ރޫޢުގެ އަގުގެ %ޝްުމޅި މަ ގޮތަށް ގައިވާ )ހ(ނަމަވެސް 
 އެގްރީމެންޓްގައި އޮންނަ ފިޑިކް ،އެގްރީމެންޓްގައި އޮންނަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކުން ޯހދައި ހުށަހަޅަން އޮތް ނަމަވެސް

ފިޑިކް އެގްރީމެންޓްގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަން ނުވެއެވެ.  ހަޅާފައިހުށަޕަރފޯމަންސް ބޮންޑެއް އެއްގޮތަށް  އުޞޫލާ
  އޮންނަ އުޞޫލަކީ އެމްޕްލޯޔަރ ޤަބޫލުކުރާ ތިންވަނަ ފަރާތަުކން ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުމެވެ.

ގެންދިއުމަށް އެދިފައިވާ އެދުމާ ގުޅޭގޮތުން ރެޖަރ ޑް ގެ ބަދަލުގައި ހެވީލޯޑުން ހުށަަހޅާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޑޭޓެޑް ޗެކެކެވެ.މީ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް  30ދޭތާ  މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ޯނޓިސް ،ޓީސީއެލްގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ

ރުފިޔާ އާއި އެއްވަރުގެ  16,191,000ވާ އަށް 5އެކަމުގެ ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ % ،އަލުން ފެށުމަށާއި
ޕާރފޯމަންސް ބޮންޑެއް ނުވަތަ ަފއިނޭންޝަލް ގެރެްނޓީއެއް ނުވަަތ އެއާ އެއްވަރުގެ ނަޤުދު ފައިސާ ނުވަތަ ޗެކެއް ހޯދުމަށެވެ. މީެގ 

މި އަދި . ނޫނެވެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ޚިޔާރުކުރީ ޗެކެއްދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ދީފައިވާ ޗެކަކީ ބޭންކް ގެރެންޓީ އޮތް ޗެކެއް 
. ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެކަށް ފައިސާ ލިބިފައިއެ ޗެ ށް ބޭންކަށް ފޮނުވުމުންއެލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަޓީސީ ގައިވާ ފައިސާޗެކް

 

 ހިއްކާފައިވާ ބިމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވުން  ،ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލިއިރު ބިން  1.3

 156.6ހިއްކަންޖެހޭ ، ެގންދިޔައިރު ރުރެޖަހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ަވގުތީގޮތުން ހުްއޓާލައި ޑް ަވނަ ދުަވހު ބިން 2011 ބަރުއޮކްޓޫ 13
ގެ ބިމެވެ. ތިރީގައިވާ ެދ ހެކްޓަރު 24.4ރޫޢުގެ އިންިޖނޭރު އަންގަވައިފައިވަނި ޝްބިމުގެ ތެރެއިްނ ހިއްކިަފއިވާކަމަށް މި މަ ހެކްޓަރު

 ދައްކައިދެނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ހިއްކަންޖެހޭ ސަރަޙައްދާ އަދި މަސައްކަތް ހުއްޓާލިއިރު ހިއްކިފައިވާ ތަސްވީރުން
 ސަރަޙައްދެވެ.

 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު  156.6މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  :1ތަސްވީރު 

 
ނޑައަޅާފައިވާ  :2ތަސްވީރު  ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިމެނޭ  24.4ހެކްޓަރުގެ ތެރެއިން ހިއްކާފައިވާ  156.6އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިއްކަން ކަ
ސަރަޙައްދު 
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 ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ 
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 އެ ކުންފުނިންދެ އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާފަިއވެއެވެ. މިގޮތުން  އެ ކުންުފނިން ހޯދުމަށްޓަކައި އަގުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ހެވީލޯޑުން 

ނޑުމަށްފަހު ދޭންޖެހޭ އަގަކީ  24.4ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަމަށްވާ  )ތިން މިލިއަން  3,066,751ހެކްޓަރުގެ ބިމަށް 'ޑިފެކްޓްސް' ކެ
މާފައިވާ މަސައްކަތަށް ންނި އެ ކުންފުނިންސަތޭކަ ފަންސާސް އެކެއް( ޑޮލަރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  ހާސް ހަތް ފަސްދޮޅޮސް ހަ

 4,452,595ލަ މުދީފައިވާ އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓާ އެކު ޖު އެ ކުންފުންޏަށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމާއެކު 
 ލައްަކ ފަންސާސް ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް( ޑޮލަަރށް ޖެހޭ އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއިން )ހަތަރު މިލިއަން ަހތަރު

  ދީފައިވެއެވެ.

ޖެހޭ ފައިސާ ށްފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަ ހެވީލޯޑުންޓާލިއިރު އްއެހެންކަމުން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހު
 އެ ކުންފުންޏަށް  ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރެއް( ޑޮލަރު ހާސް އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް މިލިއަން ތިން )އެއް  1,385,844އަށްވުރެ

ފައިސާ ދީފައިވާ ގޮތުެގ ށް ހިއްކުމުގެ ަމޝްރޫއަށް ެހވީލޯޑަ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބިންފައިވާކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށް ދީއިތު
 ތަފްޞީލެވެ.

 ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހެވީލޯޑަށް ފައިސާ ދީފައިވާގޮތް  ޅުންތިލަފަ :2ތާވަލު 

 ތަފުސީލު  ޢަދަދު )ޑޮލަރުން(

 ދޫކުރި ފައިސާ  ހެވީލޯޑަށް 
 ދިން ފައިސާ  ހެވީލޯޑަށްއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަށް  3,000,000

 ހެކްޓަރުގެ ބިމަށް ދޫކުރި ފައިސާ  16.4 1,258,042

 ހެކްޓަރުގެ ބިމަށް ދޫކުރި ފައިސާ  8 194,553

  ލަ ހުރި ފައިސާގެ ޖުމު ފައި ދީ  ހެވީލޯޑަށް  4,452,595
 ފައިސާގެ ޖުމުލަ  ހެވީލޯޑަށް ދޭންޖެހޭ 

 ދަދު ޢަޓަރ ހުށަހެޅި ބިލަށް ދޭންޖެހޭ ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކް  16.4 2,199,234

867,517 
ދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ހެވީލޯޑަށްހެކްޓަރުގެ ބިމަށް ހުށަހެޅި ބިލުން މަސައްކަތުގެ ޑެފިޝެންސީ އަށް ކެނޑުމަށްފަހު  8

 ދަދު ޢަ ނިއަރ އެޕްރޫވްކުރި އިންޖި
 ލަ ކުރި މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ޖުމު  ހެވީލޯޑުން  3,066,751
 ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ  ހެވީލޯޑުން އަނބުރާ  1,385,844

 

ހޯދަންެޖހޭ ފައިސާއެއް  ޓީސީއެލްއަށް އަނބުރާއިސާ އަކީ ފަމަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުެގ ަމތިން ހެވީލޯޑަށް ިއތުރަށް ދީފަިއވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކް ބައުންސް ވެފައިވުމާއި އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީވެސް އެއްބަސްވުމާ  ހެވީލޯޑުންނަމަވެސް، ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

 ަހމައަށްވެސް މި ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއްބަސްވުން އުވާލުމާއެއްގޮތަށް ހޯދާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ، 

އެއްވެސް އިންޓަރެސްޓަކާ ނުލާ  އެ ކުންފުންޏަށްވުމަކީ، ތަކެއް ގިނަ ދުަވސް އަތުން ނުލިބި ހެވީލޯޑުމިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ 
 އެހެން ކަންކަމުގައި މި ފައިސާ  ޓީސީއެލްގެލޯނެއް ލިބުންފަދަކަމަކަށް ވެގެްނ ދާއިރު، މި ފައިސާ ނުލިބި ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

 ރަމެވެ.ކުފާހަގަ ގޮސްފައިވާކަމުގައި ޞަތު ގެއްލިގެންރުގެ ފުއިންވެސްޓް ކުރުމު

  

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފިއުލް ގެރެންޓީއެއް ދީފައިވުން  5ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  ނެތި ޓީސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ  1.4

ހެކްޓަރގެ ބިން ހިއްކުމުގެ  156.6ތިލަފަޅު ޑްރެޖިންގ އެންޑް ލޭންޑް ރިކްލަމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި، ކ.ތިލަފުށި ފަޅުން 
ވި ސިޓީން ގައި ފޮނު 2010މެއި  24އަށް އެފްއެސްއެމްމަށް އެދި ޓީސީއެލް އިން ދިނުށް ދޫކޮށް ލޯޑަނުންވާ ތެޔޮ ހެވީށް ބޭރޫޢަޝްމަ
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 ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ 
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 މިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. ތެލުގެ އެކި ބާވަްތތައް ޫދކޮށް ދި ޑަށްމިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއްގެ ތެރެއިން ހެވީ ލޯ 1.5ވަނީ 

  ފައިވެއެވެ.ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށް ދީމިލިޔަން  5ގައި  2011އޯގަސްޓް  28ވަނީ  ކްރެޑިޓް ލިމިޓް

ޑިރެކްޓަރެވެ. މި ގެރެންޓީގެ ދަށުން ދޫކުރާ  ގޖިންނޭމެއޭރުގެ ފައިވަނީ ޓީސީއެލްގެ ށްގެރެންޓީގައި ސޮއި ކޮކްރެޑިޓް ލިމިޓްގެ މި 
އަށް ދެއްކުމުގެ އެންމެހާ ޒިންމާ ޓީސީއެލްއިން އެފްއެސްއެމްއެ ފައިސާ  ،ކައިފިނަމަސާ ނުދައްަފއި ލޯޑުންތެލުގެ ބާވަތްތަަކށް ހެވީ

ވަނަ މައްދާގެ )ޅ( ގައި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  31ގޮތަށް އެއްބަސް ވެފައިވެެއވެ. ޓީސީއެލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުެގ  ނަގާ
ބޯޑުން އެފަދަ  ،ނަމަވެސް ހުއްދަލިބިގެންކަމުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވީ ރާރަކުން ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ ބޯޑުގެ އަުޣލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ޤަ

 ފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކޮށްޤަރާރެއް ފާސް

ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ޓީސީއެލްގެއަށް ގެރެންޓީ ދިނުމަކީ އެފްއެސްއެމްޓީސީއެލްއިން  ދޫކޮށްދިނުމަށްތެޔޮ ހެވީލޯޑަށް އެހެންކަމުން، 
 މަޝްރޫޢުގެ ީބލަމުގެ މި އިނާޔަތްތަކަކީ  އަދި މިމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކުރެއްވި ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޓީސީއެލްގެ އޭރުގެ

 ކުރެވެއެވެ.އް ނޫންކަން ފާހަގަނާޔަތެޢިޔާންުކރެވިފައިވާ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތަށް ލިބިދެޭވނެކަމަށް ބަ

 

 ގެރެންޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ތެޔޮ ހޯދާފައިވުން  ޓީސީއެލްއިން ދީފައިވާ ތެލުގެ  1.5

 ލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އުން ފިއި ތެޔޮ ދޫކުރުމަށް އެދި ޓީސީއެލް އިން ފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއްގެ ތެރެމިލިއަން ރު 5ށް ޑަލޯހެވީ
 ވެއެހީތެރި ހެވީލޯޑަށްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  އުފަޅުން ބިން ިހއްކުމުގެ މަޝްރޫގައި އެދިފައިވަނީ ތިލަ )އެފްއެސްއެމް( ލިމިޓެޑް

 2011 ބަރުއޮކްޓޫ 13ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވެެއވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތިލަފަޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ަމސައްކަތް 
ނޑާލުމަށްފަހު ބިންހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަ   އެ ކުންފުނިން ޝަަނލް އެއަރޕޯޓުގައި ނޭރންޓް ވަނީ މާލޭ އިންޓަގައި މެދު ކަ

ން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ އިޓީސީއެލްމި މުއްދަތުގައި އްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ޢެގެންދިޔަ މަޝްރޫ ކުރިޔަށް އޭރު 
 ތެޔޮ ހޯދާފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހެވީލޯޑުން ކޮށްގެން ބޭނުން  ފެސިލިޓީތެލުގެ ކްރެޑިޓް 

ނޑަ ގައި 2011 ބަރުއޮކްޓޫ 13ޢު ތިލަފަޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫ އަޅާ ގެރެންޓީ ހުއްޓާލާފައި ވުމާއެކު، ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކަ
ދީފައިވާ ސިޓީ އަނބުރާ ގެނައުަމށް ބިންހިއްކުމުގެ ަމޝްރޫޢުގެ ިއންޖީނިއަރު ލަފާދީފައިވެއެވެ. އެެހން ނަމަވެސް  ޓީސީއެލްއިން 

ނޑާލާފައިވާމެދު ޢުމަޝްރޫޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ ތިލަފައަދި ފައި ނުވެއެވެ. އަށް އެކަން އަންގާއެފްއެސްއެމް ން އިޓީސީއެލް ވެސްކަން ކަ
 2012ޖެނުއަރީ  8ހެވީލޯޑަށް ތެޔޮ ދޫކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި  އެފްއެސްއެމްއިން  ،އަށް އަންގާފައި ނުވުމާއެކުއެފްއެސްއެމް

ސް ން ފައަމިލި )ހަ  6,501,082ލަޖުމުޖޫރިމަނާއާއެކު ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން  ދޫކޮށްފަިއވާ ތެލަށް ލޯޑަށްއާ ހަމައަށް ހެވީ
 ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކައެވެ. އެއް ހާސް އަށްޑިހަ ދޭއް( ރުފިޔާ އަރާކަމަށް އެފްއެސްއެމްގެ  ލައްކަ

 އިން ވިހި ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް( އަކީ ޓީސީއެލް ފަސް ލައްކަ)ހަތަރު މިލިއަން  520,9504,ދަދުގެ ތެރެއިން ޢަމި 
ނާއާއެކު ރިމަގެރެންޓީ ދީފައިވާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ބޭނުންކޮށްެގން އެއަރޕޯޓުގައި ހެވީލޯޑުން ހިންގި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންކުރި ތެލަށް ޖޫ

ތެޔޮ  85ޓުގެ ތެރެއިން %ކްރެޑިޓް ލިމިމިލިޔަން ރުފިޔާގެ  5ންޓީ ދީފައިވާ ރެޖެހޭ އަދަދެވެ. އެހެންކަމުން ޓީސީއެލްއިން ގެ
 ށް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޢަމުގެ މަޝްރޫްއކުހި ވަނީ ތިލަުފށީ ބިންދޫކޮށްފައި
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 ދެވަނަބައި  (2)
 ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމުން 

ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ހެވީލޯޑް( އާއި ތިަލފުިށ  ިބން ހިއްކުމަށް ައތޮޅު ތިލަފަޅުން މާލެ މިބައިގައި ބަލާލާފައިާވނީ
 ނިންމައި ސެޓްލްމަންްޓ އުވާލުމަށް ދެފަރާތުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންލިމިޓެޑް )ޓީސީއެލް( އާ ދެމެދު  ންކޯޕަރޭޝަ

ޓީސީއެލްއަށާއި ދައުލަތަށް މާލީ ޮގތުންނާިއ  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މި، ިއެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ދަށުން ހެީވލޯޑަށް ބަދަލުީދފައިވާ ގޮތާއ
 އެނޫން ގޮތްގޮތުން ިލބިފައިވާ ގެްއލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

 

ގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޓީސީއެލްއިން ޢު މަޝްރޫ ބިން ހިއްކުމުގެ  2.1
  އަންގާފައި ނުވުން  ހެވީލޯޑަށް 

 ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެންށް ވީ ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަންޖެހޭކަމަ 2011ޖުލައި  11ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު  ތިލަފަޅު ބިން
ނޑާލާފައިވަނީ  ހެވީލޯޑުގެ ގައި  2011 އޮކްޓޫބަރު 13ކޮށް، ގޮސްފައިވަނި އެދުމުގެ މަތިން ވަގުތީގޮތުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މެދުކަ

ހަމައަށްކޮށް ރޫޢުގެ އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ފުރިޝްމަ ޓީސީއެލްއިން އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެންގުމުން
ނޑާލި ފަހުން އެތަމަށް އެއްބަސްވެނިންމު  30އަހަރެއް ފާއިތުވެ  އްގެްނނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޝްރޫޢުގެ ަމސައްކަތް މެދުކަ

ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް  ރުވެސް އަުލން ބިން އި ބަދަލު ިދނުމަށް އެއްބަސްވި ހެވީލޯޑަށް ގައި އެއްބަްސވުން އުވާލައި  2014 ޑިސެންބަރު
 ގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ.އަން ހެވީލޯޑަށް ފެށުމަށް ޓީސީއެލްއިން 

 މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމި ސަަބބުތައް ބަޔާންކޮށް ޓީސީއެލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި،
ނޑު އެއް  ހެވީލޯޑަށްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަލުން ޢުކުންފުނީގެ ލޯޔަރުގެ ލަފާއިން އެނގޭގޮތުގައި، މަޝްރޫ އަންގާފައިނުވާ މައިގަ

ސަބަބަކީ، އެ ކުންފުންޏަކީ މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަްށ ނުބެލެވޭތީއާއި އަދި އަލުން 
ެގ ހެވީލޯޑު ގެ ޤާބިލުކަން މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެންގި ނަަމވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމު

ވާލުކުރުމަްށ ހަގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޢުކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ުނބެލެވޭތީަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެްނނަމަެވސް މި މަޝްރޫ
ލުކަްނހުރި ންޓުތައް ަބލައި އެ ކުންފުންޏަކީ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިޓީސީއެލްއިން ނިންމީ އެ ުކންުފނީގެ އިކުއިޕްމަ

 އެްއބަސްވުމުގައިވާ ހެވީލޯޑުންމީގެ ިއތުރުން އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުަމށްަފހު  ަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކުންފުންޏެއްކަމަށް ނިންމައިެގން
ބެއް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ނުެގންދިއުމަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަުށން ޓީސީއެލްއިން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކުރުމަށް އޮތް ސަބަ

 .      ވެއެވެނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެ

ެނތްކަމަށް ބުނެ، މަސައްކަތް އަުލްނ ހެވީލޯޑުގައި ވުމާއެކު، މަޝްރޫޢުގެ ނުނިމި ުހރި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން 
މެެވ. ސަބަބަކީ، އަލުން މަސައްކަތް ނޭންގުމަކީ ީޓސީއެލްގެ މަސްލަޙަތަށް އެންމެ މަންފާހުރިގޮތް ނޫންކަމުގައި ދެކެ ހެވީލޯޑަށްފެށުމަށް 

އިޖާބަ ނުދިނުމަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ބަލައި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ފުރުސަތު  ހެވީލޯޑުން އެކަމަށްފެށުމަށް އެންގުމުން 
ދީ ލަސްކުރުމުކީ އެންމެ ނޯޓިސް ނު ހެވީލޯޑަށްޓީސީއެލްއަށް ލިބިގެންދާެނތީއެވެ. އެހެންކަމުން އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް 

 ބެލެވެެއވެ.އެންމެ މަންފާހުރި ގޮތަށް ނިްނމި ނިންމުމެއްކަމުގައި ނު ޓީސީއެލްއަށްޒިންމާދާރުކޮށް އަދި 

 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް  ،ޓީސީއެލްއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަވެސް އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް  2.2
 ބަލަދު ދިނުމަށް ނިންމުން.   ގުޅިގެން އާ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވޮއިސް  117 ހުށަހެޅި  ހެވީލޯޑުން  ކަމަށް ބުނެ 

އެ ގޮތުްނ، މަތިންނެވެ.  އެދުމުގެ ހެވީލޯޑުގެވަނީ  ޑާލާފައިނގައި މެދުކަ 2011ޓޫބަރު ކްއޮ 13ހިއްކުމުގެ މަޝްޫރޢު  ތިލަފުށި ިބން
ނޑާލި ނަމަވެސް،  ދުވަހުެގ  30އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންާގތާ  ޓީސީއެލްއިންވަގުތީ ގޮތުން މަޝްރޫޢުެގ މަސައްކަތް މެދުކަ
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ެދ ފަރާތުްނ ހިއްކުމުގެ ަމސައްކަތް އަލުން ފަށައި އެްއބަސްވުމުގައިވާ އަގަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި ބިން
ނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ޓީސީއެލްގެ މައްޗަށް މާލީ ގޮތުން ވިޔަސް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. މީގެ  އިތުރުން މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެުދކަ

 އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. ވެސްއަދި އެނޫން ގޮތަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ހޯދުމަށް ހުށަޭނޅުމަށް

ނޑާލީ، ޓީސީއެލްއިން މި  އެންގުމުން އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެއްބަސްވެގެން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ
ބަދަލުދިނުމަށްަފހު މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާ ހަމައަށްވެސް މަޝްރޫޢުގެ  ހެވީލޯޑަށްގައި  2014 ޑިސެންބަރު 30ނަމަވެސް، 

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުަމށް  ހެވީލޯޑަށްވެ. ޓީސީއެލްއިން އަންގާފައިނުާވކަން ފާހަގަކުރަމެ ހެވީޯލޑަށްމަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް 
މިލިއަން ރުފިާޔ ހިމެނޭ ހަތަރު ިއންވޮއިސްއެއް ޓީސީއެލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  117ގެ ތާރީޚުގައި ޖުމުލަ  2014އެޕްރީލް  11

 ހުށަހަޅާަފއިވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ތަފްސީލެވެ. ހެވީލޯޑުންތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބަަދލު ހޯދުމަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ތަފްސީލު  ހެވީލޯޑުންބަދަލު ހޯދުމަށް  :3ތާވަލު 

 ތާރީޚް 
އިންވޮއިސް 
 ނަންބަރ

 އަދަދު  ތަފްސީލު 

16-04-2016 14-15/P03 
 31ަސބަުބން ފުރަތަމަ ހުށަެހޅި ދެ އިންޮވިއސްގެ ފަިއސާ ލިބުން ލަސްުވމުގެ 

 ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާ ައށްވާ  2014ޖުލައި 
14,839,983.00 

16-04-2016 14-15/P04 ް40,016,485.79 ހިއްުކމުގެ މަޝްޫރއިން ލިުބނު ެގއްލުން  ބިނ 

16-04-2016 14-15/P05 ް46,260,000.00 ހިއްުކމަށް ބޭުނންކުރި ޑްެރޖަުރގެ ކުލި ބިނ 

16-04-2016 14-15/P06 % ެ15,900,000.00 އަށްވާ  65ހިނަގމުންދާ މަަސއްކަތުގ 

 117,016,468.79 ޖުމުލަ 

ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއިން ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި' 'ޑްރެޖަރ  ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން 'ބިން ހެވީލޯޑުންފައިސާ ހޯދުމަށް 
)އަށްޑިހަ ހަ މިލިއަން ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ  86,276,485.79ކުލީގެ ގޮތުގައި' ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ 

ވެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިނު ހެވީލޯޑުން ރުފިޔާ އައިސްފައިވާގޮތުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަށްޑިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި( 
ގުޅޭ އިތުރު ޢަދަދުތަކާ ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މި އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ޓީސީއެލްއިން ހޯާދފައިމި ޢަދަދުތައް 

ހު އަލުން މަސައްކަތް ދަދުތަކަކީ ވަގުތީގޮތުން މަްޝރޫއުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަޢަތަފްސީލެއް ނެތްނަމަވެސް، މި 
އެންގުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުްނ ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަަދލު ހޯދުަމށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތަކެއް  ހެވީލޯޑަށް ފެށުމަށް ޓީސީއެލްއިން 
 ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. 

ނޑާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 2011 އޮކްޓޫބަރު 13އެހެންނަމަވެސް  ދެ ކުންފުނި ދެމެދު އެއްބަސްވެ  ގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް މެދުކަ
ސޮއިކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޓީސީއެލްގެ މައްޗަށް މާލީ ޮގތުްނވިޔަސް އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ވިޔަސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ހޯދުމަްށ 

ގުތީ ގޮތުްނ ެގ މަސައްކަތް ވަޢުވުމާއެކު، މަޝްރޫ ވާކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ.އެއްބަސްވެފައި ހެވީލޯޑުންދައުވާ ނުކުރަން 
ނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ަމސައްކަތް ފެށުމަށް އެންގުން ަލސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެްއލުން ކަމަށް ބުނެ ުހށަހަޅާފައިވާ  މެދުކަ

 ބެލެވެއެވެ.ކަމަކަށް ނުނެޖެހިދާ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން

 65ބުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާއާއި ިހނގަމުންދާ މަސައްކަތުގެ %މީގެ އިތުރުން އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަ
އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ދެކަމަކީ ދެފަރާތަށް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަންކަްނ ކަމަށް ކަމަށްހޯދުމަށް އަށްވާ ފައިސާ

ގަިއ ލަފާއެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ަހނިކަަމށް ޓީސީއެލްއިން ހޯދާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ލޯޔަރުގެ  ހެވީލޯޑާ
 ހެވީލޯޑުން ޓީސީއެލްއަށްއެއްކޮޅަށް ނިމުނުނަމަވެސް،  ހެވީލޯޑާމީގެ އިތުރުން އެ ދެ ކަންތައް ރެވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު

ނޑުމުންވެސް  އެ ޢަދަދާރުފިޔާ ހުރުމާއެކު،  )ތިީރސް އަށް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ަފންސާސް ހާސް( 38,550,000ލިބެންޖެހޭ  އަޅާކެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވުމާއެކު މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް  ރިކަންހުފިޔާ މިލިއަން ރު 7.8ޓީސީއެލްއަށް ދައްކަންޖެހޭ  ހެވީލޯޑުން
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 ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ 

 14ގެ  23ސަފުޙާ        info@audit.gov.mv | www.audit.gov.mvއީމެއިލް:  3323939ފޯން:  

  

 

މުމަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރުކޮށް އަދި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާހުރި ގޮތަށް ނިންމި ނިން ހެވީލޯޑަށް ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމި 
 ވެ.ވެއެނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލެވެން ެންތކަން ފާހަގަކުރެ

 

ތިލަފުށިން ހެވީލޯޑުން މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމާއި  35 ހެވީލޯޑަށް ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓެއް ހަދައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި   2.3
 މިލިއަން ރުފިޔާ މާފުކޮށްދިނުން  4.1ބިމެއްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ  3ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ 

ގެ އެއްބަސްވުމަށް ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް ގެނެސް ބަދަލުދޭން ނިންމާ ސަަބބުތައް ބަޔާންކޮށް ޓީސީއެލްއިން ޢުމި މަޝްރޫ
އިހުމާލުން ނުނިިމ ދިގުލަިއގެން ގޮސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  ހެވީޯލޑުގެމަސައްކަތް ގެ ޢުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި، މަޝްރޫ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް  38ލިބެންޖެހޭ  ޓީސީއެލްއަށް ހެވީލޯޑުންބުނު ގެއްލުމާއި އަދި ވުމުގެ ސަބަބުން ޓީސީއެލްއަށް މާލީ ގޮތުން ލި
 . އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަފއިވާކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ

ގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ  2011 އޮކްޓޫބަރު 13ޑާލުމަށް ނގެ މަސައްކަތް މެދުކަޢުމަޝްރޫމި މީގެ އިތުރުން 
ވީނަމަވެސް  އެއްބަސްވެފައި ހެވީލޯޑުންގެ މައްޗަށް ފައިނޭންޝަލް އަދި ލީގަލް އެއްވެސް ކްލެއިމެއް ނުކުރުމަށް ޓީސީއެލްލިއުމުގައި، 
މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން  117ލިބުނު ގެއްލުންކަމަށް ބަޔާންޮކށް  ހެވީލޯޑަށްނުވާކަމާއި،  އްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިއެކަމަށް އެ

ގޮތަކުންވެސް  ގެ ތަފްސީލުތައް ހޯދައި ެއއީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންވިޔަސް އަދި އެނޫންޓީސީއެލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭ
 ވާކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެކުރެވިދާނެ ފައިސާތޯ އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްގައި ވަޒަންކޮށްފައިނުއެކުންފުންޏަށް ކްލެއިމް 

ރީގައި ގެނެސް ދީފައި ތި ގޮތުގައި ޓީސީއެލްއިން ބަލާފައިވާ ކަންކަން އެއްބަސްވުން އުވާލާ ބަދަލުދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބުތަކުގެ
 އެވަނީއެވެ. 

ނޑަކަށް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިއްކާ • މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް  23ފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދީގެން އަހަރަކު ގާތްގަ
ހިއްކައިގެން ލިބެންއޮތް  ނެރެވިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުމާއި ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް އެއްބަސްވުމަށް ނުގެނެވިއްޖެނަމަ އިތުރު ބިން

 އާމްދަނީ ނުލިބިދިއުމާއި،

 އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ ދިގުދެމިގެްނގޮސް އަހަރުތަކަކަށް މަރުަޙލާގައި ކޯޓު މައްސަލަ އުާވލައިފިނަމަ އެއްބަސްވުން ޓީސީއެލްއިން •
 ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ިދނުމަށް ބަަދލު ނިމިއްޖެނަމަ ދެކޮޅަށް ޓީސީއެލްއާ މައްސަލަ އަދި އިތުުރވެ ޚަރަދު ހޯދުމަށްކުރަންޖެހޭ

 .ބެލެުވން ދާނެކަމަށް ބޮޑުވެގެން

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  2014އޮގަސްޓް  26ގުޅޭ ގޮތުން ހިއްކުމުގެ ަމޝްރޫޢާ ބިން ންލަފުށިތި
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގަިއ، މަްޝރޫއުގެ ދަށުން ހިއްކި ސަރަޙައްދާމެދު އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުުވން ޙައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން 

ށަހަޅަންޖެޭހ ފަރާތުން ހު ެހވީލޯޑުގެ މަވެސް ޖޮއިންޓް ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ޖޮއިންޓް ސަރވޭއެއްކުރުމަށް ިނންމާފައިވެއެވެ. އެހެންނަ
 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ފާހަަގކުރަމެވެ.

ގައި ޓީސީއެލްގެ  2014ނޮވެްމބަރ  24މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި 
 ހެވީލޯޑުންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ބޭއްވި މަޝްަވރާ ބައްދަލުވުމުގައި،  ޑުންވީލޯބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ހެ

ބިމެއްގެ ކުއްޔަށް  3އެ ކުންފުނިން ތިލަފުިށން ކުއްޔަށް ަނގާފައިވާ ، އާއިމިލިއަން ރުފިޔާ 35ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބަަދލުގެ ގޮތުގަިއ 
މިލިއަން ރުފިޔާ މަޢާފުކުރާ ގޮތަށް އެއްބަސްވެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް  4.1ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންޖެހޭ 

މާލީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އެއްފަހަރާ ފައިސާ  ޓީސީއެލްގެއެކުންފުނިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށެވެ. މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން 
ންޓަށް ަބހާލައިގެން ފައިސާ ެދއްކުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަްނ  އިންސްޓޯލްމަ ހެވީލޯޑަށް ވަނީނުދެއްކިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރުމުްނ 

ން ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަުމން އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވަނީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަންނަނިވި އުސޫލު
 ދެއްކުމަށެވެ.
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 ން ރުފިޔާ ދެއްކުންމިލިއަ 20އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު  •

 ދެއްކުން ރުފިޔާ މިލިއަން 7.5 ދުވަސްތެރޭ މަސް 12 ފެށިގެން ތާރީޚުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި •

 ދެއްކުން ރުފިޔާ މިލިއަން 7.5 ދުވަސްތެރޭ މަސް 18 ފެށިގެން ތާރީޚުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި •

ވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވންތަކުން އެއްބަސްވެވުނު ކަންކަން ޓީސީއެލްއިން 
ފާސްކޮށްފައިކަން ގައި  2014 ޑިސެންބަރު 29ޔޫތް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ފާސްވުމުން އެކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި  އެންޑް

  ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

 

މިލިއަން  62ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުންނާއި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ކަންކަމުގެ އިތުރަށް   2.4
 ރުފިޔާ އަށް އަގުކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެއް ހެވީލޯޑަށް ދީފައިވުން 

ކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމަށް 
ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްވެފައިވަނީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޓީސީއެލްއިން ހެވީލޯޑަށް  2014 ބަރުނޮވެން 24
ބިމެއްގެ ކުްއޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަންޖެޭހ  3އްޔަށް ނަގާފައިވާ މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމާއެކު އެ ކުންފުނިން ތިލަފުިށން ކު 35
މިލިއަން ރުފިޔާ މަޢާފުކުުރމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޓީސީއެލްގެ ބޯޑުންނާއި އިކޮނޮމިކް ކައުްނސިލުންވެސް ބަދަލުގެ ގޮތުގަިއ  4.1

 މެވެ. ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފަިއވަނީ މިކަންކަން އެކަނި ކަމުގައި ފާހަގަކުރަ ހެވީލޯޑަށް

ގައި  2014ޑިސެންބަރު  18ދެމެދު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ހެވީލޯޑާ ސެޓްލްމެންޓް އެގްިރމެންޓުގެ ނަމުގައިނަމަވެސް، 
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަގުކުރެވިފައިވާ ދެ ރަށްކަމަށް ބުނެ ލ.އަތޮޅު ބޮޑުހުރާ  62 ށްސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހެވީލޯޑަ

ދީފައެވެ. އަހަރަށް ަވނީ  50ހެވީލޯޑަށް  ރަށް ކައިރީގައި އޮންަނ ކުޑަ ދެރަށް ކަމުގައިވާ ފަެރސް އާއި ކުޑަފަރެސް އާއި އެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ހެވީލޯޑާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހެވީލޯޑުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމާއި  62މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އަަގކީ  97 ހޯދަން އެދިފައިވަނީ ޖުމުލަ
ނޑައަޅާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.  35އަދި ބާކީ އޮތް  ިމލިއަން ރުިފޔާ ހަމަޖައްސަން ވީގޮތް ފަހުގެ ާތރީޚެއްގައި ދެފަރާތުން ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާކަމާއި، ބަދަލު ހޯދުމަށް  117މުގައި ހެވީލޯޑުން ޓީސީއެލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެހެންނަމަވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަުލކަ
މިލިއަން  97އެކުންފުނިން ުހށަހެޅި އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައިވެސް އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އެއްވެސް ބައްަދލުވުމެއްގައިވެސް 

ހަގަކުރަމެވެ. އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމަށް ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް ރުފިޔާގެ ވާހަކައެއް ބަޔާކޮށްފައިނުވާކަން ފާ
ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއެކު އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަން އެއްވެސް ލިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަންވެްސ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

އްކުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ސުލްޙަވެރި ނިމުމެއް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް މީގެއިތުރުންވެސް، ތިލަފުށި ިބންހި
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ބޭއްވުނު އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ހެވީލޯޑުންވެސް އަދި ޓީސީއެލްއިންވެސް

ރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާކަްނ ފަޅުރަށްތަކެއް ދިނުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއެކު މަޝްވަރާކު
ގެ އެއްވެސް ބައިެވރިވުމެއް އޮތް މިނިސްޓްރީއަކަްށ ޢުބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ. މީގެ އިުތރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަކީ މި މަޝްރޫ

ބޯޑަށް ނޭނގި އަދި ސަރުކާރުން އެފަދަ  ނުވާއިރު ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާއިރު އެފަދަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމިާދނެކަމަަކށް ނުދެކެމެވެ.

އި ދިނުމަްށ ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުމުަގއި ބަދަލުގެ ގޮތުގަ 2014ނޮވެންބަރު  24މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުގައި 
ށް އެއްބަސްވި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ހެވީލޯޑަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވޭތޯ ޔަޤީން ކުރުމަ

 ބިން  މި އޮޑިޓްގައި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންވެސް އަދި ޓީސީއެލްއިންވެސް ޖަވާބުދީފައިވަނީ،
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ރުހިއްކަން ޖެހޭ މިންވަ ހިއްކުނު މިންވަރު

މިލިއަން  4.1ބިމެއްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ  3މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި  35ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ހެވީލޯޑަށް 
 ރުފިޔާ މަޢާފުކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ބަދަލެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ 

ހިއްކުމުގެ  ބިންތިލަފަޅުން މުގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ސޮއި ކުރައްވައި ހެވީލޯޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ނަ
އެންޑް ޔޫތް ކަމުގައިވާ ޓީސީއެލްއަށް އެނގިގެން އެ ުކންފުނީގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު ާފސްކޮށް އިކޮނޮމިކް  މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް

 ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން ބަދަލު ދިނުމަށް ަހދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަން ފާހަގަުކރަމެވެ.ކައުންސިލަށް 

 

ހުއްޓާލިއިރު ހިއްކިފައިވަނީ ހިއްކަން ކަނޑައެޅި މިންވަރުގެ  ޢު މަޝްރޫ  ށް ފެށި ބިންހިއްކުމަ ހެކްޓަރުގެ  156.6 ޅުން ތިލަފަ   2.5
 ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން  50މަޝްރޫޢުގެ އަގުގެ % ކަމާއި އެހާތަނަށް މުޅި  13.42%

( ހެވީލޯޑާ އެކު 15.42 @މިލިއަން ރުފިޔާ  323.82މިލިއަން ޑޮލަރަށް ) 21ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް  156.6ތިލަފުށިން 
ހެކްޓަރުގެ  24.4އިރު ހިއްކިފައިވަނީ އިގައި ނިމުމަކަށް ގެނަ 2014 ޑިސެންބަރު 30 އަހަރު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުން ވަނަ 2010

ނޑައެޅި އަދަދު ވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިންކަން ފާހަގަކުރެވެއެ 13.42ގެ %ބިންކަމަށާއި، މިއީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިއްކަން ކަ
އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތަށާއި އަދި އެއްބަސްވުން  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހެވީލޯޑަށް

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގު މި  162.05އުވާލުމަށްފަހު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާއާއި އެހެނިހެން މަންފާތައް ހިމެނޭގޮތުން ޖުމުލަ 
 ލޯޑަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ެހވީ

އާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ޗާޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ  %50މަޝްރޫޢުގެ މުޅި އަގުގެ މި މިއީ 
ްނޏަށް ޓީސީއެލްއާއި ސަރުކާރުން ޗާޓުން ދައްކައިދެނީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ހެވީލޯޑާ ހަވާލުކުރި ެއއްބަސްވުމުގެ އަގާއި އެ ކުންފު

ދީފައިވާ ފައިސާއާއި މަލީ މަންފާތަކުގެ އަގެވެ. އަދި ދެވަނަ ޗާޓުން ދައްކައިދެނީ ޓީސީއެލްއާއި ހެވީލޯޑާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ 
ކުންުފނިން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ބޮުޑ ހިްއކުމަށް ހެވީލޯޑާ ހަވާލުކޮްށފައިވާ އޭރިއާގެ ބޮޑު މިނާއި އެ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބިން

 މިނެވެ.

ނޑައެޅި ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑު މިނާއި  :1ޗާޓް  އެއްބަސްވުމުގެ އަގާއި ހެވީލޯޑަށް ދިން ފައިސާއާއި މާލީ މަންފާތަކުގެ އަގާއި ހިއްކުމަށް ކަ
 އެއްބަސްވުން އުވާލިއިރު ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒް
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އަގުކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އިވާ ފައިސާކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދީފަ

ބިން ހިއްކަންޖެހޭ މިންވަރާއި ހިއްކުނު މިންވަރު 
 )ހެކްޓަރުން(

 ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގާއި ދީފައިވާ ފައިސާ
 ރުފިޔާ  ރހެކްޓަ )ފައިސާގެ އަދަދު މިލިއަނުން(
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 ތިންވަނަބައި  (3)

ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޮވުމުގައި އި ން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާ މަޝްރޫޢުގެ ބީލަމުގެ ކަންކަ 
 ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް 

 މަސައްކަތްކުރުަމށް  އެ ގޮތާއި ގެންގޮސްފައިވާ ކުރިއަށް ަމސައްކަތް ބީލަމުގެ ބިންިހއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބަލާާލފައިވާނީ، މިބައިގައި
ިމ . މައްޗަށެވެ ގޮތުގެ ގެންގޮސްފައިވާ ށްކުރިއަ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުަށހެޅުނު ފާޅުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މި އަދި ގެންގޮސް  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުން މި
ޮގތެއްގަިއ  ހާމަކަންބޮޑު ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުަށހެޅުނު ފާޅުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން
ގެ ތެރެއިން ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ދެވިގެން ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުންފުންޏަށް އެންެމ މުވާދަވެރި ބީލަ

 .ގައި ބަލާލާފައިވާނެއެވެއިމަންފާހުރިގޮތުގައިތޯ މި ބަ

 

ޕަސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އާއްމު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މި މަޝްރޫޢަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޕްރޮޕޯ  3.1
 ދިރާސާކޮށް ވަޒަންކޮށްފައި ނުވުން.

 5އެޕްރީލް  2010ފަރާތުން އެކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ކ.ތިލަފުށީ ފަޅު ހިއްކުމަށް  )ޓީސީއެލް( ގެ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ކޮންޓްރެކްޓަރ  ،ރޫޢުޝް މަޒެޓް ގައި އިޢުލާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. މި އިޢުލާނުގައި ވަނީ މި ގެ ސަރުކާރުގެ ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި

އްގެ ޕްރޮފައިލާއެުކ ެއ ކުންފުންޏެ ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،ފައިނޭންސް އުޞޫލުްނ ކޮށްދޭެނ ފަރާތެއް ހޯދުމަށާއި
ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ޓީސީއެލްއަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން  2010އެޕްރީލް  19ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް 

އުޤުވެރިކަން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަްށ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަ
 ރި ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ފާޅުކު

 ތިލަފަޅުން ބިން ހިއްކައި ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތައް  :4ތާވަލު 

 (ދިވެހިާރއްޖެ)ހެވީލޯޑް މޯލްިޑވްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑ  (6 ސްެރއި އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރ ފަިއނޭްނސް ލިމިޓެޑް )އިންިޑއާ( (1

 ކޯޕަޭރޝަން  ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ ޝްރިސްޓީ (2

 (އިންޑިއާ) ލިމިޓެޑް

 ކޭ.ޑަބުލިއު ޖާޔާ ިރސޯަސސް ެއސްީޑއެްނ ބީއެޗްޑީ )ސިްނގަޯޕރ( (7

ލެމްނާ އިންޓަރޭނޝަނަލް އިންކޯަޕރޭޓެޑް )ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްްސ  (8 އެންޓަޕްަރއިޒް ެއންޑް ސްޓޭންާޑރޑް ިޑވެލޮޕާރސް )ސްރީލަންކާ( (3
 އޮފް އެެމރިކާ(

 ސެކުައރ ބޭގް މޯލްޑިްވސް ޕްަރއިވެޓް ިލމިޓެޑް )ދިވެިހރާްއޖެ( (9 )ެނދަލޭންޑްސް(ބޮސްކާލިސް އިންޓަނޭަޝނަލް ބީވީ  (4

ންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ީޕ މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޯޕރޓް އެންޑް ކޮ  (5
 ސީ )ިދވެހިާރއްޖެ(އެލް

 

ކައި އައްޔަްނ ކުރުމަށްޓަ ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ،ގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން ހިންގޭ މަސައްކަތްތަކަށްޓީސީއެލް
ން ޝައުގުވެރިކަ ،ގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބުނެފައިވަނީ 2010ޖުލައި  20ރިިވއު ކޮމިޓީގެ  ބަރުންގެންމެ 3ކޮށްފައިވާ 

ގައި  2010ޖޫން  24 ންޖެހޭ ގޮަތށްހުށަހަޅަކުރިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ގެ  2010ޖުލައި  15 ންފައުޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު
ނަމަވެސް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި އެއްވެސް  ވާނެކަަމށެވެ. ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައި

ހަކަދެކެވި ކޮމިޓީެގ ފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމާމެދު ކޮމިޓީގައި ވާޅާޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަ ފަރާތަކުން އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް
ވުރެވެސް  އަށް( އަހަރަކަށް 2010ޖުލައި  20އިރު )ރޫޢުގެ ބިޑިން ޕްރޮސެސް ގައި އެޝްމި މަ، ބަރުން އިއްތިފާޤު ވެފައިވަނީންމެ
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ކޮްށ ތަކާއެކު މަޝްވަރާގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ ދެން މިކަމުގައި އިތުރު ވަގުތު ހޭދަނުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން ފައުޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތް
ެއ ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެ ގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނަްށ އެންމެ ފައިދާބޮޑު ުހށަހެޅުމަކާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ. ޓީސީއެލް

މަސް ދުވަސް ކަމުގައި  4ނަމަވެްސ މި މަޝްރޫޢުގެ ބިޑިންގ ޕްޮރސެސްގައި ހޭދަވެފައިވަނީ ގިނަެވގެން ގޮތަށް ބަޔާންކޮްށފައި ވީ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ަދންނަވާފައިވާ ނުކުާތތައް ަވނީ  މީގެ އިތުރުން ޓީސީއެލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓައިމްލައިން ޝީޓުްނ ތިރީގައި
 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ޑޮކިޔުމަންޓުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ފަންީނ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  9ގައި ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި  2010ޖުލައި  20 )ހ(
 ފަރާތްތަކާ ކުންފުންޏެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އެ 6މިންވަރު ބަލައި އޭގެތެރެއިން  އަދި މާލީ ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރިާބ ހުރި

 މަޝްވަރާ ކުރިކަން.

ކު އޭގެ ކުރިން ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏަށް އީ މެއިލް ފޮނުވި ކަމަށާއި އެކަމަ 6ގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު  2010އޯގަސްޓް  8 )ށ(
 އާއި ހެވީލޯޑުން އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކަން.

އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅަފައިވާ ޕޭމަންޓް ޕްލޭނާމެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައިާވ  ،ގައި ބޮސްކާލިސް އާއެކު 2010ޖޫން  11 )ނ(
 ކަން.

ދު އެ ކުންފުންޏާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ގައި ހެވީލޯޑުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބި ޕޭމަންޓް ޕްލޭނާ މެ 2010އޯގަސްޓް  8 )ރ(
 ވާކަން.

އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިާވ  ،މީގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީ އަކީވެސް މި މަޝްރޫއަށް އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް
ހުެރކަން ލިޔުންތަކުން އެނގެްނ  ނިންމީ ޮކން ސަބަބަކާ  ދު މަޝްވަރާކޮްށފައިވާކަން ނުވަތަ މަޝްވަރާ ނުުކރަންޕޭމަންޓް ޕްލޭނާމެ

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަާރަތކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަިއވުމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ފަންީނ އަދި މާލީ ޤާބިލުކަަމށް ބަލަިއ  9ލަ މި މަޝްރޫޢަށް ޖުމު
 ރިޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކު އޮތްނަމަވެސް، މި މަޝްރޫަޢށް ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށް  6އެއިގެ ތެރެއިން 

ލް ކުންފުނިތަކުން ުހށަހެޅި ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިފަދަ ިއވެލުއޭޝަނެއް ހެދޭނެކަމަކަށް ުނެބލެވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓީސީއެ
މާތުަތއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަަމށް އިން ކުރި އިޢުލާނުގައި ަމޝްރޫޢަށް ޝައުޤުވެރިކަން ާފޅުކުރާއިރު މިފަދަ މަޢުލޫ

ކުންުފނި ޝޯޓްލިސްޓް ުކރުމަށްޓަކައި އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވާޮގތް އެއްވެސް ލިޔެކިއުމަކުން  6ހިމަނާފައިނުވާތީއެވެ. އަދި މި ދެްނނެވި 
 އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ.

 

 ން ވާލުކުރުހަ  މަސައްކަތް ހެވީލޯޑާ ހިއްކުމުގެ  ބިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޤާބިލްކަން ވަޒަންނުކޮށް   3.2

، ން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން އާއި ހެވީލޯޑާ އަދި އެމްޓީސީސީގެ ރިވިއުކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ ބޮސްކާލިސް ޓީސީއެލް
އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހެވީޯލޑުން ކަމުގައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ރިވިއުކޮމިޓީން ހެވީލޯޑުގެ ޓީސީއެލް އަށް 

ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރަން އެންމެ ޤާބިުލ  ،ތައް ބަލައިންޓްއިކްވިޕްމަ ކޮށް އެ ކުންފުނީގެށް ޒިޔާރަތްސައިޓަ
ގެ ޔައުމިއްޔާގައި  2010 ަބރު ންސެޕްޓެ 5ރިިވއު ކޮމެޓީގެ  ކަމަށްލޯޑްއު ކޮިމޓީއަްށ ފެންނަީނ ހެވީކުންފުނިކަމަށް ރިވި
 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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އަނެއް ެދ ކުންފުނީގެ ހުަށހެޅުމަށްވުރެ  ،ގެ ހުށަހެޅުންވީނަމަވެސް، މާލީގޮުތން ެހވީލޯޑް ރިވިއު ކޮމިޓީން މިގޮތަްށ ނިންާމފައި
ރަނގަޅުވަނީ ކޮންގޮތަކުން ކަން ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަން ބޭނުްނވާނެ އިވެލުއޭޝަނެއް ނުވަަތ 

ގެ ސައިޓަށް އު ކޮމިޓީން ހެވީލޯޑްފައިނޭންޝަލް އެނަލިސިސް އެއް ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، ރިވި
ތައް ބެލިއިރު، އަނެއް ދެ ކުންފުނީގެ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ބެުލމަށްޓަކައި އެ ކުންފުިނތަކުގެ ންފުނީގެ އިކުިއޕްމެންޓްށް އެ ކުޒިޔާރަތްކޮ

 ށްފައިވާކަން ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ސައިޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮ

 

 އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ އެމްޓީސީސީގެ ހުށަހެޅުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް ޓީސީއެލްގެ މާލީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ ކުންފުންޏަށް   3.3
  ގެ މަޝްރޫޢު ހެވީލޯޑާ ހަވާލުކުރުން ހިއްކުމު  ބިން އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް 

 އަގު  ކުންފުިނތަކަށް އެ ޓީސީއެްލއިން ،އަގުތަކަށާއި ހުަށހަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން  ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކުމުގެ ބިން  ފަޅުން  ތިލަފުށީ
  ބޮޑު  ފައިދާ އެންމެ ކުންުފންޏަށް އެ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޙާަލތަށް މާލީ ޓީސީއެލްގެ ،ބަލައި ގޮތަށް  ހުށަޅާފައިވާ އަދާކުރުމަށް
 އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް ކަމުގައިވާ ކުންފުނި ހިއްސާވާ ސަރުކާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ހުށަހެޅުމަކީ

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެަވީނ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައި ހުަށހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ން)އެމްީޓސީސީ( އި ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ
 ޓީސީއެލްއަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވި ކުންފުނިތަކުން ުހށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުންތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 ފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފްޞީލު ޓީސީއެލްއަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވި ކުން  :5ތާވަލު 

 އެމްޓީސީސީ  ހެވީލޯޑް  ބޮސްކާލިސް  ތަފުސީލު 
 167,409,011 270,119,850 392,500,000 )ރުފިޔާއިން( ބިން ހިންކައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި އަގު 

 130 130 100 ހިއްކައިދިނުމަށް ހުށަހެޅި ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރއިން(
    )ރުފިޔާއިން( ހެކްޓަރއެއް ހިއްކުމަށްޖެހޭ އަގު

 38 - 3 މުއްދަތު )މަސްދުވަހުން(
 16,740,901 25,700,000 - އެޑްވާންސް ފައިސާ )ރުފިޔާއިން(

 4 2 - ބާކީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދިން މުއްދަތު )އަހަރުން(
 3,750,000 10,000,000 - )ރުފިޔާއިން(އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅި ޢަދަދު 

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ގެ ރޭޓުންރުފިޔާ 15.70ޔޫރޯައކަށް  ،ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީއިންނެވެ. އެ އަގު ޔޫރޯބޮސްކާލިސްއިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ * 

 އަދި  އެމްޓީސީސީން ކަމާއި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަގެއް ކުޑަ އެންމެ ށްމަޝްރޫޢަ މި ،މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ހުށަހެޅުްނތަކަށް ބަލާއިރު
 ،ލިބޭތީ މުއްދަތެއް ދިގު އަަހރުގެ ހަތަރު އަށް ޓީސީއެލް އަދާކުރުމަށް އަގު މަޝްރޫޢުގެ ވާގޮތުން ހުށަހެޅުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެކުޑަވާނެކަން  ވަރަްށބޮޑުތަން  ހުށަޅުންތަކަށްވުރެ ކުންފުިނތަކުގެ  އެެހން ބުރަ އުފުަލންޖެހޭ އިން  ޓީސީއެލް މާލީގޮތުން
 ިލބެންޖެހޭ  އެފަރާތަށްމީގެ އިތުރަށް ޓީސީއެލްއަށް އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުިނތަކުގެ ތެރެއިން ބޮސްކާލިސްއިން ކޯޓޭޝަން ފޮނުާވފައިވަނީ 

 ބޭުނންކުރާ ހިއްަކން ބިން އެ ކުންުފނިން ޅިއިރުހެހުށަ އަގު ކުންފުނިންއެ  ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި އަދިބިކަން ުނލި މަޢުލޫމާތު މިންވަރަށް
 ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރާއްޖޭގައި އޮތީ ބޯޓު

ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކުްނނާއި  ،މި މަޝްރޫޢުގެ ބީލަމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާއްމުގޮތެއްގައި އަދި ޓީސީއެލްއިން
މަޝްރޫޢަށް ބީލަން މި ގޮތުން އެ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް އާއްމު މިބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާ

ނޑައަޅައި   އެއާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ާޤބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކްރައިޓީރިއާތަކާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލުތައް ކަ
ލިޔެކިއުންތަކުގައި ިމ  ޓީސީއެލްގެއަދި  .ާވކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެއްގޮތަށް ހާމަކަްނ ބޮޑުގޮތެއްގަިއ މިކަންކަން ވަޒަންކޮްށފައި ނު

 ބިން ފަޅުން  ވީަނމަވެސް، ތިލަފުށި ޔާން ކޮށްފައިޕްރޮސެސްގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ބަ ގމަޝްރޫޢުގެ ބިޑިން
 ސްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ދުވަ 15މަހާ  3ދުވަހުން ފެށިގެން ބީލަމުގެ މަރުޙަލާގައި ހޭދަވެފައިވަނީ  ލާން ކުރިޢުހިއްކުމަށް އި
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އެހެންކަމުން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުަމށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން 
 ބީލަމުގެ ކަންކަން ުކރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތަށް ބަަލއިލުމުން ދޭހަވެއެވެ. މަޝްރޫޢުގެ 

 

ވާލުކުރުމަށްފަހު ޓީސީއެލްއިން ހަ މަސައްކަތް  ،ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއްކަމަށް އިޢުލާނުކްޮށ  3.4
 ފައިނޭންސް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން 

 2010 ބަރުންސެޕްޓެ 5ލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ިއން އިވެ ކުރިޔަށް ގެްނދިއުމަށްރޫޢު ޝްލުން މި މަސޫ ފައިނޭންސް އުކޮންޓްރެކްޓަރ 
ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ގެ އެއްބަސްވުން ހެދިއިރު ރޫޢުޝްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް މަ 

 156.6މިލިއަން ޑޮލަރަށް  21 މިގޮތުން ރޫޢަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.ޝްޓީސީއެލްއިން ފައިނޭންސްކުރާ މަރޫޢެއްގެ ބަދަލުގައި ޝްމަ
 ާއއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުގެމަތީން ހެވީލޯޑާ ،ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާގޮތަށް އެްއބަސްވެ

ގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މަޝްރޫން ހިންގާ ަމޝްރޫޢުތަކަކީ، ޮކންްޓރެކްޓަރުކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ޮކށްގެ 
 އަނބުރާ ކޮންޓްރެކްޓަަރށް  ން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެ ފައިސާިއންސްޓޯލްމެންަޓށް ބަހާލައިގެ، ނިންމުމަށްފަހު

. އެހެންކަމުން ިމފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުށަހެޅޭ އަުގތަކަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ރޭވިފައި ހުންނަ މަޝްރޫޢުތަކެވެ
ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުށަހެޭޅ އަގުތަކަށްވުރެ ނިސްބަތުން ޮބޑު އަގުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން 

ރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެއްކަމުގައި އިޢުލާންކޮށް ހިއްުކމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ކޮންޓްރެކްޓަ ހިންގި ބިން ޓީސީއެލްއިން
، އިރުޙަވާލުކުރި ޢުގެ މަސައްކަތް ހެވީލޯޑާރޫމަޝް ،ކުންފުނިތަކުން އެ ވިސްނުމުގައި މަޝްރޫޢަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ށަހެޅި އެހެން ކުންފުނިތަަކށް ކުރެވުުނ ފައިނޭންސް ކުރާ މަޝްރޫޢަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މި މަޝްރޫޢަށް އަގު ހު ޓީސީއެލްއިން
ކުޑައަގަކަށް ކުރެވެން އޮތްކަމަކަށް ބޮޑުއަގެއް ޭހދަކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށްފައިާވ  ޓީސީއެލްއަށްމާއި ސާފެއްކަވަރަށްބޮޑު ބޭއިން

 ދެކެމެވެ. ފުރުސަތެއް ކަމުގައިވެސް 

ކީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް މަޝްރޫއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަމި މީގެ އިތުރުންވެސް ހެވީލޯޑުން 
މި މަޝްރޫޢަށް ބަދަުލ  ގެންދިއުމަށް ހުޅުވާލުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގެއްކަމަށާއި ޓީސީއެލްއިން ފައިނޭންސް ކޮށްގެން ހިންގާ ގޮތަށް

ވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާަކްނ ގެނައި ނަމަވެސް ހެވީލޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާމެދު މަޝްަވރާކޮށް އެ އަގަށް އެއް
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ހަތަރުވަނަބައި (4)
އެނަލިސިސް  ސްޓްރެޓެޖިކް

ނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ  މިބައިގައި ބަލާލާފައިާވނީ، މި ަމޝްރޫޢު ވިލަރެސްކުރުމުގައި ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި އަދި މި މަޝްރޫޢަކީ ދައުލަތުގެ މުހިންމު  މަޝްރޫޢާ މަޖިލީހުގައި މި

ވާއިރު، މި މަޝްރޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު އެ  ކަށްތަކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މަޝްރޫޢަޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެންދާ އިދާރާތަކެއްގެ މަސައްކަތް
މި މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް   ލިމިޓެޑް )ޓީސީއެލް( އިންގެ އިތުރުން ތިލަފުށި ކޯަޕރޭޝަންއިދާރާތަކާ ޙިއްސާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

 .ގެންދިއުމަށް ނިންމުމުގައި އަމަުލކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަށްޗަށެވެ

ތިލަފުށި ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ މަޝްރޫޢަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި  4.1
 މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ފާސްކޮށްފައިނުވުން 

ޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ތިލަުފިށ ޕްލޭްނގެ ރި ށި ޒޯނިންގހަވާލުކޮށްެގން އެކުލަާވލާފައިވާ ތިލަފު  އިން ލޭންޑް ސަރވޭ ކުންފުންޏަކާޓީސީއެލް
ސަރަހައްދަކީ ތިލަފުށި ފަޅު ހިއްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައި  ސިނާޢީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގައި މި ަމޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވަނީ ތިން ފިޔަވައްސަކަްށ  ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓުގައިދޭހަވެއެވެ. މި 
ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ލައިގެންނެވެބަހާ . އެ ފިޔަވަހިތަާކއި އެ ފިޔަވަހިތަކުގައި ކުރުމަށް ކަ

ތިލަފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ފިޔަވަހިތަކާއި މަސައްކަތްތައް  :6ތާވަލު 

 ތިލަފަޅު ހިއްކުމާއި، ހިއްކި ބިން ހިމާޔަތްކުރުން 1ފިޔަވަހި 
އަލަށް ހިއްކާ ބިމުގައި ތަރައްޤީެގ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން 2ފިޔަވަހި 

 3 ފިޔަވަހި
އަދި އުފެއްދުންތެރި  ނަލްއަޤްވާމީ ަބނދަރަކާއި، ސިނާޢިކޮންޓެއިނަރ ޓަރމިނަލެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބައި

ސަރަހައްދުތަކާއި، ގުދަންކުރާ ސަރަހައްދުތަކާއި، ޓީސީއެލް މައި އޮފީހުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސާއި ފުލުހުންނާިއ 
 ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން.  ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ސިނާޢީޕޯޓް ހެލްތާއި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ފަދަ

ސަރަހައްދަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢަކަށްވެފައި، މި މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކާއި  ތިލަފަޅު ސިނާޢީ
ނޑައެޅުމުގެ  ގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ވިޔަފާރިއާކުންފުނިތަކު ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ

ލްގަިއ( މި މަޝްރޫޢާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ފެންވަރުގައި )ކެބިނެޓް ލެވެ
ނޑުގެ ބަނދަރެއް ތިލަފުށީގައި ާޤއިމްކުރުން ކަމުގައިވާތީ، މިކަމުެގ  ނޑު އެއް މަޤްސަދަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކަ މި މަޝްރޫޢުގެ މައިގަ

ނޑުގެ ބަނދަރާއި ގުޅިފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންާނނެ  ސަބަބުން މާލޭގަިއ ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކަ
ނޑު ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި  ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި މަޝްޫރޢުގެ ސަބަބުްނ އަސަރު ފޯރާނެ މައިގަ

 މި މަޝްރޫޢު ހިއްސާކުރިކަން އެނގިފައި ނުވެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ފަދަ ތަންތަނާއެކު

ނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި  މިފަދަ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ހިމެނިގެން ޤައުީމ ސިޔާސަތު ކަ
ގެ ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކުން ނިންމިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މި ނޫންގޮތަކަށް ސަރުކާރު

އަމިއްލައަށް މި ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން އެކަށީގެންވާ 
ގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލު ނުވުމުގެ އިތުރުން، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީ

 ހިންގުމާ ގުޅުވާލަން ދަތިވުމާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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


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

22ގެ  23ސަފުޙާ        info@audit.gov.mv | www.audit.gov.mvއީމެއިލް:  3323939ފޯން:  

ހިއްކުމުގެ  ޓީސީއެލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑުން ފާސްނުކޮށް ބޯޑުގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ބިން  4.2
 މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވުން 

ބޯޑުގެ ޤަރާރުތައް ފާސްކުރެވޭނީ އެ ކުންުފނީގެ  ގޮތުން، ބ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ ) 31ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  ޓީސީއެލްގެ
އަދި މިނޫނަސް ކުންފުނީގެ ނުމާއި ޕްރީޕޭމަންޓާއި ކްރެޑިޓް ދޫކުރުމާއި ފައިސާ ހޯދައިދި، އްޔަތުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސްއަޢުލަބި

ކުރެވޭނީ ބޯޑުގެ އިއްތިފާޤުން  ަތއްމަލާތްޢާޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު މުމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަޤުބޫލު އަދި އާއްމުކޮށް ގެންގުޅޭ ވި
 ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އާއްމު ވިޔަފާރީގެ  ންފުނީގެކުޢަކީ މަޝްރޫބިންހިއްކުމުެގ  ތިލަފުށިނަމަވެސް  އެކަމެއް ފާސްވެގެން ކަމުގައެވެ.

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަްށ، ޓީސީއެލްގެ ހިންގާ ގަވާއި އެ ަމޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވީނަމަވެސް،މުއާމަލާތަކަށް 
ޢުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް މި މަޝްރޫ އަދި. ފާހަގަކުރެވުނެވެފާސްކޮށްގެން ނޫންކަމުގަިއ ބޯޑުން ރުންގެ ގެ ޑިރެކްޓަޓީސީއެލް

ކަމަކީ  ގެންގޮސްފައިވަނީ، އެހެން މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް ބޯޑުން އެކުލަވާާލފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި
 ނޫންކަން ފާހަގަކުަރމެވެ. އެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެއް

ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެްނ   ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށް ބިންހިއްކުމުގެ މަސަްއކަތްހަށް ފާހަގަކުރެވުުނ ގޮތުަގއި ތިލަފުށި މި އޮފީ
ނޑައަޅާފައިވަނީ ލިބުނު ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކޮްށ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަ ބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މެން 3ރާތެއް ކަ

ޓޭޝަްނތައް ގައި ކުރި އިޢުލާާނ ގުޅިގެން ލިބުނު ކޯ  2010އެޕްރީލް  5 ކޮިމޓީއަކުންނެވެ. މިގޮުތން-ބޯޑުގެ ސަބް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ސީވީ އާއި  ،ފައިަވނީނެ ފަރާތެއް ނިންމާއަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ކޮށްއިވެލުއޭޓު

 2010ޖޫން  15ހިންޭގ މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި  އަދި ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެން
 2010 ބަރުންސެޕްޓެ 5ރުންގެ ކޮިމޓީ އަކުން މެމްބަ 3ފައިވާ ލާބޯޑުގެ ބައްދަލުވުުމން އެކުލަވާ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްުވނު ޑިރެކްޓަރުްނގެ 

ފާސްކޮށްގެން ތިލަފުށި ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު ނަމަވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  ގައެވެ.
ހިއްކުމުގެ ކަންތަްއަތއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މިފަދަ ނިންމުންތަކެއް ިނންމުމުގެ ބާރު  ސަބް ކޮމިޓީއަށް ދީފައިނުވާތީ، ިތލަފުށި ބިން

 އެވެ. އެ ކޮމިޓީ އަށް ލިބިފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރެވެ
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: ޕްރޮޖެކްޓް ޓައިމްލައިން 1އެނެކްސް 

ންޑް  ގެ ޒޯނިންގް ޕްލޭން ލެސާ ލޭންޑް އ1ެފޭސް –ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން •
.ތައްޔާރު ކުރުންއެންވައަރަމަންޓް ސަރވޭ އެސޯޝިއޭޓްސް އާ ހަވާލުކޮށްގެން ތާރީޙް އެނގެން ނެތް

މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިލިޓީ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް• ތާރީޙް އެނގެން ނެތް

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް"ޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ތިލަފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރަން ޝައު•
.  ގައި ޝާއިއުކުރުންއިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް.އެލް.ސީ.ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ޓ2010ީއޭޕްރީލް 19" އިންޓްރަސްޓް

ޅުމުގެ ދައުވަތު އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށަހެ

2010އޭޕްރީލް 5

، (އިންޑިއާ)ރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޝްރިސްޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ، (އިންޑިއާ)ސްރެއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް •

ރޑް ޑިވެލޮޕާރސް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް  ، (ނެދަލޭންޑްސް)ވީ ބޮސްކާލިސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބީ، (ސްރީލަންކާ)އެންޓަޕްރައިޒް އެންޑް ސްޓޭންޑާ
ޑަބުލިއު ޖާޔާ ރިސޯސަސް  .ކޭ، (ދިވެހިރާއްޖެ)މިޓެޑް ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލި، (ދިވެހިރާއްޖެ)އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕީ އެލް ސީ 

ސެކުއަރ ބޭގް މޯލްޑިވްސް  ، (ސް އޮފް އެމެރިކާޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް)ލެމްނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންކޯޕަރޭޓެޑް ، (ސިންގަޕޯރ)އެސްޑީއެން ބީއެޗްޑީ 
(  ދިވެހިރާއްޖެ)ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ސްޓް ހުށަހެޅުން ކުންފުނިން އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެ 9

2010އޭޕްރީލް 16-19

ގެ ކުރިން ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް  2010ޖުލައި 15ކުންފުންޏަށް 9ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި 130ތިލަފަޅުން •
.  ޕީ ފޮނުވުން.އެފް.އިން އާރް.އެލް.ސީ.ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޓީ

ކުންފުންޏަށް ފޮނުވުން 9( ޕީ .އެފް .އާރް )ރިކްއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް 

2010ޖޫން 24

ނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ޕް.އެފް .އާރް• ރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިނުވޭ ޕީ ގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަ 2010ޖުލައި 15

ހޯދުމަށް• ފަރާތެއް ހަވާލުކުރާނެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ"މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމުން"ރިވިއު އިން 2010ޖުލައި 20

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  . އެލް .ސީ . ހުޅުވާލުމަށް ޓީމަޝްރޫޢަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މަޝްރޫޢޫ އަލުން ޓެންޑަރަށް •
މަޝްވަރާކުރުން  2010ޖުލައި 22

ގެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއީ އަންދާޒީ އަ. މިލިއަން ޔޫރ25ޯމަސްތެރޭގައި ހިއްކުމަށް 3ހެކްޓަރު 100•
ގެ ޓަކައި ބޭނުންވާނެ ވެލިނެގޭނެ ތަންތަނުރަގަޅު އަގެއް ދެވޭނީ ހިއްކަންޖެހޭ އޭރިއާގެ ވޮލިއުމާއި، ހިއްކުމަށް

. ސަރވޭއެއް ހަދައިގެން ކަމަށް

ބޮސްކާލިސް  

2010ޖޫން 11

2,000,000ރުފިޔާ، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް 270,119,850ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައ130ި•
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 24ބާކީ ފައިސާ ، (ރުފިޔާގެ ޑޮލަރު ރޭޓުނ12.85ް)އެސް ޑޮލަރު  .ޔޫ

މިލިއަން ރުފިޔ10.18ާދެއްކުމަށް، އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު 

ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް

2010އޯގަސްޓް 8

ރުފިޔާ، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް 167,409,011ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި 130•
3.1ވްރެޖްކޮށް އަހަރުން އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް، މަހަކު އ3ެބާކީ ފައިސާ ، (ރުފިޔ16,740,901ާ)%10

.  މިލިއަން ރުފިޔާ

ސީ  .ސީ .ޓީ.އެމް

2010ސެޕްޓެމްބަރު 1

މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލެވުނު ގޮތް 

މަޝްރޫޢު ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުން 

ތިލަފަޅު ހިއްކުމަށް ކޯޓޭޝަން 
ފަރާތުގެ އަގުތަކާއި  3ހުށަހެޅި 

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅި ތާރީޙްތައް 



ޓުން އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިޔުމަނ9ްޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި •
ބާ ހުރިމިންވަރު ބަލައި  ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ އަދި މާލީ ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރި

.ޝްވަރާ ކުރިކަންކުންފުންޏެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އެމީހުނާ މ6ައޭގެތެރެއިން 
2010ޖުލައި 20

އި އެކަމަކު އޭގެ  ކުންފުންޏަށް އީ މެއިލް ފޮނުވި ކަމަށ6ާމަޝްވަރާކުރެވުނު •
.އިވާ ކަންކުރިން ބޮސްކާލިސް އާއި ހެވީލޯޑުން އަގުހުށަހަޅާފަ 2010އޯގަސްޓް 8

ށް ޓީ ސީ އެލް ގެ ރިވިއު  ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް އަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަ•
.ކޮމިޓީން ނިންމުން 2010ސެޕްޓެމްބަރު 5

ޓަރ ގައި ސޮއިކުރުންއެލް އާއި ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސްއިން އޮފަރ ލެ.ސީ.ޓީ• 2010އޮކްޓޯބަރު 10

ތިލަފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ 
ކޯޓޭޝަންތައް މަޝްރޫޢުގެ 

އިވެލުއޭޓް ކުރިގޮތާއި 
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިގޮތް 
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