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ާޑައިރެކްޓަ ާއެކްޓިވް ާގަތ ަމށ އިާރީއަށްއ އި ާހ ޑްވެރ ާާބޭނ ންވ  ާައދި ާއިދ ރ ގެ ާއެ ާސެންޓަރަށް ާޔޫޕީޑޭޓ  ާގަތ މަށްާބޭނ ންވ  އެސް

ާ ާމ ޢ މަލ ްތތައް ާހިންގ ފައިވ  ާަނންބަރ  ާޤ ނޫނ  ާއޮޑިޓެކެވެ.2007/4ާާބެލ މަށް ާޚ އްޞަ ާކ ރެވ ނ ، ާަދށ ްނ ާގެ ާޤ ނޫނ ( )އޮޑިޓް
ާ ާޤ ނޫނ އަސ ސީގެ ާޖ މްހޫރިއްޔ ގެ ާގޮތ 213ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާރިޕޯޓ ާވަނަ ާމި ގެމަތިން

ލ ީޙާޞްގައިާފ ހަގަކ ރެވ ނ ާކަންތައްތަކ ާގ ޅޭގޮތ ންާއިލީހަށްާހ ަށހެޅ މ އެކ ،ާމިާއޮޑިޓްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަށ އިާރައްޔިތ ންގެާމަޖި
އެޅ މަށްޓަކައިާމިާރިޕޯޓާ ފިޔަ ސައިންސްާއެންޑްާވަޅާ  ާށްާއޮފްާފިނޭންސަާސްޓްރީމިނިއ އިާާޓެކްނޯލޮޖީމިނިސްޓްރީާއޮފްާކޮމިއ ނިކޭޝަނާް،

ާހ ށަހެޅޭނެއެވެ.

އެާލިޔެކިއ ންތަކ އިާމަޢ ލޫމ ތ ތައްާފޯރ ކޮށްދިންާ، މ ާލިޔެކިއ ންތަކ އިާމަޢ ލޫމ ތ ތައްާފޯރ ކޮށްާދީފައިވ ތީންމިާއޮޑިޓަށްާބޭނ ންވިާމ ހި
މްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނ އަސ ސީއ އިާނަވަެމވެ.ާމިާރިޕޯޓ ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖާ ދަން ޝ ކ ރ ދައ ލަތ ގެާމ އައްސަސ ތަކަށްާމިާފ ރ ސަތ ގައިާ

ގައwww.audit.gov.mvާާިއޮޑިޓްާޤ ނޫނ ގެާަދށ ންާހ ށަހަަޅންޖެހޭާފަރ ތްތަަކށްާހ ށަހެޅ މ ގެާއިތ ރ ންާމިާއޮފީހ ެގާވެބްސައިްޓާ
ާޝ އިޢ ކ ރެވޭނެއެވެ.

ާތަޢ ރަފ ާގެާޓެކްނޯލޮޖީާޝަންާއިންފޮމޭާާސެންޓަރާފޮރނޭޝަނަލްާ.ާށ

ާ ާއިްނފޮމޭާސެންޓަރާފޮރނޭޝަނަލް ާާއަކީާ(ޓީެއންސީއައި)ާޓެކްނޯލޮޖީޝަން ާއިންފޮމޭދިވެހިރ އްޖޭގައި ާދ އިރ ޓެކްނޯލޮޖީޝަން ާގެ
ާ ާކ ރިއެރ ވ މަށް 25ާާތަރައްގީކޮށް 2005ާާމ ރޗް ާއ ފައްދ ފައިވ  ާސަރ ކ ރ ން ާާއެކެވެ.އިދ ރ ގައި ާމައިދ ރ މި ާލިއްޔަތްތަކ ގެާސްއޫގެ

ާކޮމްޕިއ ޓަރާވިއ ގަާާ،ތެރޭގައި ާހިންގައި،ާބަލަާސަރ ކ ރ ގެ ާތަރައްޤީކ އްހަޤ އިމްކޮށް ާރ ޓައި ާމަޢ ލޫމ ތ މ އި ާމަގާ ާޢ ންމ ކޮށް ދިނ މ ގެ
ާޙިދ މަތްތައް ާސަރ ކ ރ ގެ ާހަލ ވިކ ރ ާފ ޅ ކޮށް، ާގަވަރމަންޓްރޯއިލެކްޓް"ާ،މ އިދިނ ން ާޤ އިމްކ ރ މަށްޓަކައިާ-)އީާ"ނިކް ަގވަރމަންޓް(

ާ ާއިންފޮމޭސަރ ކ ރ ގެ ާޕްލޭން ާސިސްޓަމް ާހިންގ ޝަން ާވިލަރެސްކޮށް ާހިމެނެއެވެ.ތަރައްޤީކޮށް ާާން ާއައީ ާހިނގަމ ން ާއިދ ރ  18ާމި
ާ ާއަހަރ ގ2018ާެނޮވެންބަރ  ާދަށ ންާނިޔަލަށްާވަނަ ާޓްރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ވަނ2018ާާަާނަމަވެސްނެވެ.ާމިނިސްޓްރީ

މަހ ގެާތެރޭގައިާ އެާމިނިސްޓްރީގެާާއ ފެއްދ މ ންާޓެކްނޯލޮޖީސްޓްރީާއޮފްާކޮމިއ ނިކޭޝަން،ާސައިންސްާއެންޑްާމިނިއަހަރ ގެާނޮވެންބަރާ 
ާބަދަލ ކ ެރވިފައެވެ.މިާއިދ ރ ާދަށަށްާވަނީާ މިާއިދ ރ ާދަށަށްާވަނީާ

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

ާށެވެ.އަންަނނިވިާކަންކަމަާމިާއޮޑިޓްގައިާބަލ ފައިވ ނީ

ލައިސަާފްޓްމައިކްރޯސޮ .1 ދިނ މ ގ ޅޭާމަޝްރޫޢ ގެާާގއިމްޕްލިމެންޓްކޮށްާޓްރެއިިނންާތައްޕްރޮޑަކްޓްާއެންސްާސަޕްލައިކޮށްާސޮފްޓްވެއަާރ
 ގޮތް.ާށްފައިވ ރަދ ކޮޚަާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްގޮސްފައިވ ާމިންވަރ އިާއަދިާފައިސ ާއެާގޮތ އި،ާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްާހަވ ލ 

ދިނ މ ގ ޅޭާޕްލިމެންޓްކޮށްާޓްރެއިިނންލައިސަންސްާސަޕްލައިކޮށްާއެާޕްރޮޑަކްޓްތައްާއިމްާސޮފްޓްވެއަރާޓްފްކްރޯސޮމައި .2 ގެާޢ މަޝްރޫާގ
ާޑިާކޮމްޕޯނަންޓެއް ާއެކްޒަކަމ ގައިވ  ާއެްނޑް ާޑައިރެކްޓްރީ ާއެކްޓިވް ާއޮފް ާއިމްޕްލިމެންޓޭޝަްނ ާއެންޑް ާއިން ާސަރވ ގެާސްޗޭންޖް

ާ ާބޭނ ންވ  ާގެންދިއ މަށް ާކ ރިއަށް ާހަވ ލ ހ ޑްވެއަކޮމްޕޯނަންޓް ާމަސައްކަތް ާގަތ މ ގެ ާކޮށްފަރއެއް ާގޮތ އިވ  ާއި ފައިސާ އެކަމަށް
 ގޮތް.ާފައިވ ކޮށްރަދ ޚަ

ފައިވ ާކޮށްހަވ ލ ާގަތ މ ގެާމަސައްކަތްާ)ޔޫޕީއެސް(ާޑްާޕަވަރާސަޕްލައިާސިސްޓަމްށްާައންއިންޓަރަޕްޓެސެންޓަރަާޑޭޓާ ނޭޝަނަލްާ .3
 ގޮތް.ާފައިވ ކޮށްާރަދ ޚަފައިސ ާއެކަމަށްާގޮތ އިާ

ގޮތްާރ.ާއޮޑިޓްާކ ރ މ ގައިާގެންގ ޅެފައިވާ  ާހަމަތަކ އިާއޮޑިޓްާކ ރިޔަށްާގެންގޮސްފައިވާ 

ާއ  ާޢ އްމ  ާގެންގ ޅޭ ާއޮޑިޓްކ ރ މ ގައި ާގެންގޮސްފައިވަނީ ާކ ރިއަށް ާއޮޑިޓް ާކ ރ މަށްާއޮާޞަލ ތަކ އިާމިާއޮފީހ ންާޚ އްސޫމި ޑިޓްތައް
ނޑ ތަކ އި،ާހަމަތަކ އި،ާއ  މިންގަ ނޑައަޅ ފައިވާ  މިސޫކަ ގޮތ ގެާމަތިންނެވެާ. އެއްގޮތްވާ  ޓްާކ ރިޔަށްާގެންދިއ މ ގައިާގޮތ ންާމިާއޮޑިލ ތަކާ 

ކިޔ ންތައްާބަލައިާދިރ ސ ާލިެބންހ ރިާލިޔެިކޔ ންތަކ އިާސަރ ކ ރ ގެާބައެއްާއެހެނިހެންާއިދ ރ ތަކ ންާިލބެންާހ ރިާލިޔެާންއެންސީއައިޓީ
ާފ ހަގަކޮށް ާއޮޑިޓްގައި ާއިތ ރ ން ާމީގެ ާހިާކޮށްފައިވ ފައިވ ނެއެވެ. ާރިޕޯޓ ގައި ާމި ާއަދި ާކަންކަމ  ާޞައްޙަކަންާއަމަނ ފައިވ  ދަދ ތަކ ގެ

ާ ާރިޕޯޓް ާމި ާންއ ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި، ާކ ރިން ާއެންމ ކ ރ މ ގެ ާސައިންސް ާކޮމިއ ނިކޭޝަން، ާއޮފް ާމިިނސްޓްރީ ާއ ޓެކްނޯލޮޖީޑް
 އިާވ ނެއެވެ.ފަސްތައްާގެނެޙ ލ ޞްއެާފަރ ތ ންާހ ށަހަޅ ފައިވ ާކަންކަމ ާގ ޅިގެންާމިާރިޕޯޓަށްާގެންނަންެޖހޭާއިާކޮށްހިއްސ 
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ކަންތައްތަކ ގެާޚ ލ ޞ ާ  ބ.ާއޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކ ރެވ ނާ 
 

ާގެން .1 ާކ ރިއަށް ާއިމްޕްލިމެންާދިއަ،އެންސީއައިޓީން ާސަޕްލައިކޮށް ާލައިސަންސް ާސޮފްޓްވެއަރ ޓްކ ރ މ އިާމައިކްރޯސޮފްޓް
ރިންާމިާމަޝްރޫޢ ާރ މ ގެާކ ލ ންާކ ޢ ބީލަންާއިާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަށްާާދިނ މ ގެާމަޝްރޫޢ ގެާޓްރެއިނިންގ

ާތަކ ގައި ާބައްދަލ ވ ްނ ާބ އްވ ފައިވ  ާއެންސީއައިޓީން ާެއންސީއައިޓީާ،ގ ޅިގެން ާމަސައްކަތް ާމަޝްރޫޢ ގެ ާހަވ ލ ކ ރިާމި ން
ާހަ ާމަސައްކަތ  ާމިާމަޝްރޫޢ ގެ ާގޮތ ގައި ާޕ ޓްނަރެއްގެ ާލ ޖްާސޮލިއ ޝަން ާކ ންފ ންޏ ާކ ންފ ންޏ އި،ާމައިކްރޯސޮފްޓްގެ ވ ލ ވި

ާ ާކ ންފ ންޏަކ ން ާބޭރ ގެ ާރ އްޖޭން ާމަސައްކަތްކ ރި ާކ ރިއަާބައިވެރިވެގ ޅިގެން ާމަސައްކަތް ާމަޝްރޫޢ ގެ ާގޮތްާމި ާގެންދ ނެ ށް
ހޯދައިާމަރޭވ މަށްާއެާކ  ސ ފ ކޮްށާމަޝްަވރާ ޢ ންފ ނީެގާޚިޔ ލާ  ސްލަޙަތަށްާއިސްކަންާމައެާކ ންފ ނީެގާާ،ށްފައިވ މ ންކޮލޫމ ތާ 

ާތައްޔ ރ ކ  ާބީލަން ާއޮތ މ އިދެވިގެން ާފ ރ ޞަތ  ާމަގ ފަހިވ މ ގެ ާޝައ ާރ މަށް ާކޮށްދިނ މަށް ާމަސައްކަތް ާއެހެންާމި ޤ ވެރިވ 
ާ ާނ ިލބޭ ާކ ާފައިދ ތަެކއްކ ންފ ނިތަކަށް ާލިބިއެ ާގެއްލިގެންާންފ ންޏަށް ާސިފަތައް ާބީލަމެއްގެ ާސްފައިވ ކަންާާގޮވ ދަވެރި

 ފ ހަގަކ ރެވ ން.

ތެރޭގައިާކޮންމެާއަހަރަކާ  .2 ޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެާފްޓްާމައިކްރޯސޮމިާމަޝްރޫޢ ގައިާހިމެނޭާމަސައްކަތްތަކ ގެާތެރެއިން،ާފަސްާއަހަރާ 
ާފޯރ ކޮށް ާލައިސަންސް ާމިންވަރ އިސޮފްޓްވެއަރ ޔ ންކޮށްފަިއާބަާކޮންމެާއަހަރަކ ާފައިސ ާދޫކ ރަންޖެހޭާމިންވަރ ާދޭންޖެހޭ

ތްކަމ އިާނަމަވެސްާފަސްާއަހަރ ާތެރޭގައިާއަހަރަކ ާޓްރެއިނިންގާޭދންެޖހެނީާކިތައްާމީހ ންނަށްަކންާއެނގެންާނެާ،ވީނަމަވެސް
ބަޔ ންކޮށްފަ ދޫކ ރަންޖެހޭާމިްނވަރާ  ފައިސާ  ޝްރޫޢ ގައިާހިމެނޭާމަ މިދިާއަާ،އިވ ކަމ އިޓްރެއިނިނގްާކޮމްޕޯނަންަޓށްާއެކިާއަހަރާ 

ާފަރ ތ ން ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާތެރޭގައި ާބ ވަެތއްގެމަސައްކަތްތަކ ގެ ާއަދިާސަރވަރާޑިޒައިާާހަ އަޕްގްރޭޑްާންކޮށްާސިސްޓަމް
ާޕްލޭން ާޕްލޭންތައްކ ރ ނެގޮތ ގެ ާއެ ާީވނަމަވެސް ާހަވ ލ ކޮށްފައި ާދަތ ތަކ އިާމ އްާިންނމަންޖެހޭާތައްޔ ރ ކޮށްާާިނންމ މަްށ

ާޝެޑިއ ލް ާޕޭމަންޓް ާމިންވަރެއް ާދޫކ ރަންޖެހޭ ާފައިސ  ާމަސައްކަތްތަކަށް ާއެ ާއަގ ން ާޖ މ ލަ ގައިާކޮންޓްރެކްޓްގެ
ހަވ ލ ވިާފަރ ތަށްާދީާާ،ބަޔ ންކޮށްފައިނ ވ ކަންާފ ހަގަކ ރެވޭތީ ަމސައްކަތާ  މޭއިރ ވެސްާކޮންޓްރެކްޓަރ ާނިާމ ޅިާކޮންޓްރެކްޓްގެާއަގާ 

 ސައްކަތްތައްާނ ނިމިހ ރ މ ގެާރިސްކްާއޮތްކަންާފ ހަގަކ ރެވ ން.ހަވ ލ ކ ރިާބައެއްާމަ

އިސަންސްާލ8,305ާަބ ވަތެއްގ15ާާެވަނަާއަހަރ ގެާނިޔަލަށ2018ާާްމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތްތަކ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާ .3
ާއޭގެާ ާޭބނ ންކޮށްފައިަވނީ ާއެހ ަތނަށް ާއެންސީއައިޓީން ާފޯރ ކޮށްދީފަިއވ އިރ  ާާއެންސީއައިޓީއަށް 4,157ާ ތެރެއިން

 .އެހ ތަނަްށާބޭނ ންކޮށްފައިާނ ވ ަކންާފ ހަގަކ ރެވ ންއިސަންސްާލަާ(%49)4,148ާލައިސަންސްކަމ އިާބ ކީާ

ާބޭނ ންވ ާމްކ ރ މަށްޤ އިާކޮށްޑިޒައިންާސަރވަރާޗޭންޖްސްއެކްާާއަދިާާޑައިރެކްޓަރީާއެކްޓިވްއެންސީއައިޓީންާކ ރިއަށްާގެންދިއަާ .4
ޝަނަލްާެޓންޑަރާބޯޑ ާނެާ،ކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މ ގެާމަސަްއކަތްާކ ރިއަށްާގެންގޮސްފައިވަނީާމަސައްކަތްާގަތ މ ގެާރހ ޑްވެއަ

ގ ޅިގެންާގައިާއ ްނމ ކ ރ2018ާިމ ރިޗ20ާާްމެދ ވެރިކޮށެވެ.ާމިާމަސައްކަތްާޮކށްދޭނެާފަރ ތެްއާހޯދ މަްށާއެާބޯޑ ންާ ާއިޢ ލ ނާ 
ހ ށަހަޅ ފައިވަނީާއެންމެާފަރ ތަކ ންާކަ ށްާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާމަށްާވީނަމަވެސްާއެާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މައަގާ 

ާ ާހޯދ މަށ10.31ާްޤަވ އިދ ގެ ާފަރ ތެއް ާކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަތް ާެއ ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާފަހަަރށްާވަނަ ާދެވަނަ
ާނ ކޮށް ާހ ށަެހޅިާ،އިޢ ލ ން ާއަގ  ާގ ޅިގެން ާކ ިރާއިޢ ލ ނ  ާފ ރަތަމަ ާރ ފިޔ އ4.4ާަާކ ންފ ންޏަށް ާމަސަމިލިއަން ާއެ ކަތްާއްށް

 ހަވ ލ ކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކ ރެވ ްނ.

ސަޕްލައިކޮށްދިނ މ ގެާާރހ ޑްެވއަާބޭނ ންވ ާޤ އިމްކ ރ މަށްާކޮށްޑިޒައިންާސަރވަރާޗޭންޖްސްއެކްާާއަދިާޑައިރެކްޓަރީާއެކްޓިވް .5
ހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏަކީާޕްރޮޖެކްޓްގެާކޮންސަލްޓެންޓެއްގެާގޮތ ގައިާހަރަކ ތްތެރިވިާއަދިާޕްރޮޖެކްޓްގެާތެރެއިންާގަތ މަްށާ މަސައްކަތާ 

ކ ރަންާރގެާސްޕެސިފިކޭޝަންތައްާތައްޔ ރ ކޮށްދިންާކ ންފ ނިކަމަށްވ މ ންާމިާޕްރޮޖެކްޓްގެާދަށ ންާސަޕްލައިާހ ޑްވެއަބޭނ ންވ ާ
ކަމެއްކަމަށްވ މ އިާއަދިާއެއީާރ ާބޭނ ންވ ާތަކެތިާސަޕްލައިކ ރ މ ގެާމަސައްކަތ ާއެާކ ންފ ނިންާހަވ ލ ވ މަކީާމަސްލަޙަތ ާފ ށ އަ

ވ ދަވެރިާބީލަމ ގެާއ ސޫލ ތަކ ާފ ށ އަރ ކަމެއްކަންާފ ހަގަކ ރެވ ން. ވ ދަވެރިާބީލަމ ގެާއ ސޫލ ތަކ ާފ ށ އަރ ކަމެއްކަންާފ ހަގަކ ރެވ ން.
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ލައިކޮށްދިނ މ ގެާސަޕްާރހ ޑްެވއަާބޭނ ންވ ާކ ރ މަށްޤ އިމްާކޮށްޑިޒައިންާސަރވަރާޗޭންޖްސްއެކްާާއަދިާޑައިރެކްޓަރީާއެކްޓިވް .6
ހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ާވީާސަޕްލައިކޮށްދީފައިާރޭގައިސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭާމ އްދަތ ގެާތެާާރހ ޑްވެއަާމަސައްކަތާ 

ާއިްނޓަ، ނަމަވެސް ާއީއެންސީއައިޓީގެ ާއެާތަކ ންމެއިލް-ރނަލް ާއިންސްމިނޭގގޮތ ގައި ާާތަކެތި ާޓޯްލކޮށް ާތަމްރީންާއެ އ ގ ޅޭ
ާ ާމ އްދަތ ގެ ާމަސައްކަތ ގެ ާދ ވ85ަ ދީފައިވަނީ ާމި ާފަހ ންކަމަށްވ ތީ ާމ އްދަތަްށާާލަސްވެފައިވ ކަމަށްާބެމަސައްކަތްސް ލެވޭ

ާ ާގޮތ ގައި ާމަސަާރ ފިޔ 658,101ާޖޫރިމަނ ގެ ާނަމަވެްސާމި ާއ ނިކ ރަންޖެހ ނ  ާއަގ ން ާޖ މ ލަ ާހަވ ލ ވިާކޮންޓްރެކްޓްގެ އްކަތ 
ާ.ފައިސ ާއ ނިނ ކޮށްާދީފައިވ ކަންާފ ހަގަކ ރެވ ން ކ ންފ ންޏަށްާފައިސ ާދިންއިރ ާއެ

7. ާ ާގެންދިއަ ާކ ރިއަށް ާޑޭއެންސީއައިޓީން ާސެންޓަރަށްާނޭޝަނަލް ާސިސްޓަމްާބޭނ ންވ ާޓ  ސައްކަތ ގައިާާހޯދ މ ގެާމަޔޫޕީއެސް
ންގޮސްފައިވަނީާހަމައެކަނިާގެާކޮށްާއެާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާޑިޕ ޓްމަންޓްގެާމ ވައްޒަފ ންާބައިވެރިނ  އެންސީއައިޓީގެާޕްރޮކިއ މަންޓް

 ން.އޭރ ާއެންސީއައިޓީާހިންގެވ މ ާހަވ ލ ވެާހ ންނެވިާސްޓޭޓްާމިނިްސޓަރ ާއަމިއްލަފ ޅަށްކަންާފ ހަގަކ ރެވ 

ާއެޑްވ  .8 ާކ ންފ ންޏަށް ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާންމި ާގޮތ ގައި ާފައިސ ގެ ާކަމަސް ާއަގ  ާޖ މ ލަ ާމަސައްކަތ ގެ މިލިއަނ3ާާްާށްވ މި
ޚިލ ފަށްާދީފައިވ މ އިާއަދ10.67ާިގެާޤަވ އިދ ގެާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ފައިސާ ާ%50ރ ފިޔ ގެާ ާބ ކީާހ ރިާހ ރިހާ ގެާ)ހ(ާއާ 

ާކ ރި ާކޮށްނިންމ މ ގެ ާމަސައްކަތެއް ާހ ރިހ  ާކ ރަންޖެހޭ ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާދަށ ން ާއެއްބަސްވ މ ގެ ާދީފައިވ ކަންާފައިސ އެއް ން
 ފ ހަގަކ ރެވ ން.

ާދެމެދ ާ .9 ާއެންސީއައިޓީއ  ާކ ންފ ންޏ އި ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  އެއްބަސްވ މ ގެާާގައިާސޮއިކޮށްފައިވ 2017ާނޮވެންބަރ 15ާާމި
ާެއއްބަސްވެފައިވަނީ ާނިންމަން ާމަސައްކަތް ާާ،ދަށ ން ާފެށިގެން ާތ ރީޚ ން ާސޮއިކ ރ  ާތެރޭގައިާހަފ 8ާއެއްބަސްވ މ ގައި ތ ގެ

އިކޮށްދީފައިވަނީވެސްާގެާދަށ ންާކޮންޓްރެކްޓަރާސަޕްަލއިކޮށްދޭންޖެހޭާސިސްޓަމްތައްާސަޕްލަމިާއެއްބަސްވ މ ކަމަށްވީނަމަވެސްާ
ފަހ ންކަމަށްވ ތ33ާާީ ޖ މ ާ%15ކޮންޓްރެކްޓްގެާއަގ ގެާސްގެާގޮތ ގައިާޑެމޭޖަާާޓެޑްލިކ އިޑޭހަފ ތާ  ފިޔާ ރ 451,127ާލަާއަށްވާ 

ާާނަގަންޖެހެއެވެ. ާފަރ ތަށް ާކ ރި ާަމސައްކަތް ާިމ ާަލސްވެފައިނަމަވެސް ާމަސައްކަތް ާދޫކޮށްފައިވަނީ ާދ ވަސްތަކަށްާފައިސ  ވ 
ާފ ހަގަކ ރެވ ން.ާސްގެާގޮތ ގައިާމަސައްކަތ ގެާޖ މ ލަާއަގ ންާއ ނިކ ރަންޖެހޭާފައިސ ާއ ނިނ ކޮށްަކންލިކ އިޑޭޓެޑްާޑެމޭޖަ
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ކަންތައްތައްާ  ޅ.ާއޮޑިޓްގައިާފ ހަގަކ ރެވ ނާ 

ާބައިާާއެއްވަަނާ(1) 
ޓްރެއިނިންގާާއިމްޕްލިމެންޓްކ ރ މ އިާާންސްާސަޕްލައިކޮށްާސޮފްޓްވެއަރާލައިސަާޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެާފްޓްާމައިކްރޯސޮާ

 މަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތްާާށްާހިންގ ާދިނ މަާ

ާ

ާކްރޯސޮފްޓްާސޮލިއ ޝަނެއްސަރ ކ ރ ގެާއިންފޮމޭޝަންާސިސްޓަމްާައޕްޑޭޓްކޮށްާތަރައްޤީކ ރ މ ގެާގޮތ ންާމައިާ،މިބައިގައިާބަލ ލ ފައިވ ނީ
ާ،ޔަާރިއަށްާގެންދިކ އިންާ(ާއެންީސއައިޓީ)ާޓެކްނޯލޮޖީނޭޝަނަލްާސެންޓަރާފޮރާއިންފޮމޭޝަންާލޮޕްކ ރ މަށްާޕްލިމެންޓްކޮށްާޑިވެމްއި

ާމަޝްރޫ ާިދނ މ ގެ ާޓްރެއިނިންގ ާއިމްޕްލިމެންޓްކ ރ މ އި ާސަޕްލައިކޮށް ާލައިސަންސް ާސޮފްޓްވެއަރ ާމަސައްކަތްާމައިކްރޯސޮފްޓް ޢ ގެ
ނޑައެޅ މ ގައިާ ގޮތ ގެޢަހަވ ލ ކ ރ ނެާފަރ ތްާކަ ހެދިާއެއްބަސްވ ންާކ ންފ ާރިާމައްޗަށ އިާއެާމަސައްކަތްާހަވ ލ ކ ާމަލ ކޮށްފައިވާ  ންޏ އެކާ 

ާ.ގޮތ ގެާމައްޗަށެވެާކޮށްފައިވ ތަންފީޒ ާ

ޓެންޑަރާބޯޑަށްާފޮނ ވ މ ގެާމިާމަޝްރޫޢ ގެާބިޑްާޑޮކިއ މެންޓްތައްާތައްޔ ރ ކޮށްާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަށްާނެޝަނަލްާ 1.1
ާާކ ންފ ނިާބައިވެރިކޮށްފައިވ ންާާރިާމިާމަސައްކަތްާހަވ ލ ކ ާާހަމައެކަނިާާތަކ ގައިާމީޓިންގބައެއްާބ އްވ ފައިވާ ސީއައިޓީންާކ ރިންާއެންާ

ރ ތެއްާހޯދ މަށްާނެޝަނަްލާމިާމަޝްރޫޢ ގެާބިޑްާޑޮކިއ މަންޓްާތައްޔ ރ ކ ރ މ ގެާކ ރިންނ އިާއަދިާމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަ
ާ ާމަސައްކަތް ާމަޝްރޫޢ ގެ ާމި ާކ ރިން ާހ ށަހެޅ މ ެގ ާބޯޑަށް ާއެންސީާކޮށްފައިވ ހަވ ލ ޓެންޑަރ ޓީންާއައިކ ންފ ންޏ އެކ 

ާޓެންޑަރާބޯޑ ާެމދ ވެރިކޮށްާމިާމަޝްރޫާވެއެވެ.މަޝްވަރ ކޮށްފައި ހޯދ މަށްާާއްާފަރ ތެޢ ގެާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެއެާގޮތ ންާނެޝަނަލް
ގައ2016ާާިރީާފެބްރ ވ23ާައަދ22ާާިާސީއައިޓީންގ ޅިގެންާއެންާމިާމަޝްރޫޢ ކ ރިންާާރ މ ގެއ ލ ންާކ ޢިާމިާމަޝްރޫޢ ގެާބީލަން

ާ ާތަކ ަގއި ާބައްދަލ ވ ން ާބ އްވ ފައިވ  ާމަސައްކަތް ާމަޝްރޫޢ ގެ ާއެންސީއައިޓީމި ާލ ޖްާމަާ،ކ ްނފ ންޏ އިާރިހަވ ލ ކ ން އިކްރޯސޮފްޓްގެ
ާމަސައްކަތްކ ރި ާގ ޅިގެން ާކ ންފ ންޏ  ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާމަޝްރޫޢ ގެ ާމި ާގޮތ ގައި ާޕ ޓްނަރެއްގެ ާބޭރ ގެާާސޮލިއ ޝަން ރ އްޖޭން

ާ ާކ ންފ ންޏަކ ން ާކ ންފ ާމިގޮތ ންާ.ފ ހަގަކ ރެވިފައިވެއެވެބައިވެރިވެފައިވ ަކން ާއެ ާބައްދަލ ވ ްނތަކ ގައި ާމިާއެ ާބައިވެރިކޮށްފައިަވނީ ނި
ާމަ ާހޯދައި ާޚިޔ ލ  ާކ ންފ ނީގެ ާއެ ާރޭވ މަށް ާގޮތް ާގެންދ ނެ ާކ ރިއަށް ާމަސައްކަތް ާސ ފ ކޮށްޢ މަޝްރޫޢ ގެ ކ ރ މ ގެާާމަޝްވަރ ާާލޫމ ތ 

ާގޮތ ންކަންާބައްދަލ ވ ންތަކ ގެާޔައ މިއްޔ އިންާއެނގެއެވެ.ާ

ނޑ ާާހިންގ މ ގައިާނިޒ މެއްާާދައ ލަތ ގެާޕްރޮކިއ މަންޓް 10.01ާއްޔަތ ގެާޤަވ އިދ ގެާދައ ލަތ ގެާމ ލިބަލަންވ ނެާކަމަށްާާގޮތެއްގައިާމައިގަ
ާ ،ތެރޭގައިާކަންކަމ ގެާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައި ާހަބީލަމ ގައި ާމެދ ގައި ާފަރ ތްތަކ ގެ ާ)ބީލަންވެރި( ާއިތ ބ ރ އެކާ ބައިވެރިވ  މަހަމަކަމ އި

ާލިބޭނެ ާޔަގީންކަން ާގެންދެވޭކަމ ގެ ާކަންތައްތައް ާޕްރޮކިއ މަންޓ ގެ ާމަސަާތަފ ތ ކ ރ މެއްނެތި ާބީލަމ ގެ ާހިންގ ގޮތަށް ާރ ވ  ންާއްކަތް
ާާހިމެނެއެވެ. ާއެހެންކަމ ން ާކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަތް ާަމޝްރޫޢ ގެ ާމި ާހޯދ މަށް ާހ ށަހެޅ ޢ ންފަރ ތެއް ާީބލަމަށް ާވަކިާމ  ާކ ރިން މ ގެ

ގ ޅޭާގޮތ ންާމަޝް ކ ރ މާ  ހޯދ މަށްާބައްދަލ ވ ންތައްާބ އްވައިާބީަލންތައްޔ ރާ  މަޢ ލޫމ ތާ  ވަރ ކ ރ މަކީާވ ދަވެރިާބީލަމ ގެާކ ންފ ންޏަކ އެކާ 
ާ.ކެވެއ ސޫލ ތަކ ާޚިލ ފ ާކަމެ

ާކ ރ މ  ާއިޢ ލ ން ާބީލަން ާކ ރިްނ ާކ ރ މ ގެ ާއެާބީލަންތައްޔ ރ  ާބަދަލ ކ ރ މ ން ާޚިޔ ލ  ާމަޝްވަރ ކޮށް ާކ ންފ ންޏަކ  ާވަކި ާގޮތ ން ގ ޅޭ
ަފހިވ މ އިާމިާމަސަްއކަތްާކޮށްދިނ މަށްާޝައ ޤ ވެރިވ  ާކ ންފ ނީގެާމަސްލަޙަތަށްާއިސްކަންާދެވިގެންާބީލަންާތައްޔ ރ ކ ރ މ ގެާފ ރ ޞަތާ 

ާާވ ނެއެވެ.ާއެާކ ންފ ންޏަށްާލިބ މަްށާމަގ ފަހިާފަިއދ ތަކެއްއެހެންާކ ންފ ނިތަަކށްާނ ލިބޭާ

ާ

އެހެންާކ ންފ ނިތަަކށްާނ ލިބޭާ
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 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާމ )ހ(ާ ާދައ ލަތ ގެ ާޤަވ އިދ ގެ 10.01ާާލިއްޔަތ ގެ ާފަދައިން ާބަޔ ންކ ރ  ާ)ބީލަ)ށ(ާގައި ާބައިވެރިވ  ންވެރި(ާފަރ ތްތަކ ގެާބީލަމ ގައި
ތަފ ތ ކ ރ މެއްނެތިާ ބީލަމ ެގާގޮަތށްާާގީންކަންާލިބޭނެޔަޕްރޮކިއ މަންޓ ގެާކަންތައްތައްާގެންދެވޭކަމ ގެާމެދ ގައިާހަމަހަމަކަމ އިާއިތ ބ ރ އެކާ 

ާމަސައްކަތްާރ ވ ާހިންގ މަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާވަކި ާމަޝްވަރ ތަކ ގައި ާމަސައްކަތ ގ ޅޭ ާކ ރިން ާއިޢ ލ ންކ ރ މ ެގ ާހޯދ މަށް ާަފރ ތެއް ާކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަތް ާކ ންފ ންޏެއްާ)ށ(
ާ ާބައިވެރިކ ރ މ ން ާމި ާނ ލިބޭ ާކ ންފ ނިތަކަށް ާއެހެން ާޝައ ޤ ވެރިވ  ާކޮށްދިނ މަށް ާާފައިދ ތަކެއްމަސައްކަތް ާލިބ މަށްާކ އެ ންފ ންޏަށް

ށްފައިވޭތޯާބެލ ަމށްާމިާމައްސަަލާވ ނެކަމަށްާބެލެވޭތީާމިާަމސައްކަތްާހަވ ލ ކ ރ މ ގައިާވަކިާކ ންފ ންޏަކަށްާފައިދ ވ ގޮަތށްާޢަމަލ ކޮމަގ ފަހި
 ާރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާދަންނަވަމެވެ.ކޮ-ންޓިތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްާއެ

ދައްކ ނެާޝެޑިއ ލްއެއްާކަތ ާސައްާމަާ 1.2 މިާމަޝްރޫޢ ގައިާހިމެނޭާބައެއްާވީނަމަވެސް،ާާތައްޔ ރ ކޮށްފައިާާާހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏަށްާފައިސާ 
 ކަނޑައަޅ ފައިާނ ވ ން.އެނގޭާގޮތަށްާމަސައްކަތްާނިންމ މަށްާޝެޑިއ ލްއެއްާންޖެހޭާމިންވަރ އިާތ ރީޚްތައްާނިންމަާާތައްާމަސައްކަތްާ

ާ ާމަޝްރޫޢ ގެ ާާމަސައްކަތްމި ނޑ  ާމައިގަ ާެބހިފައިވަނީ ާކަަބޔަތިން ާމައިކްރޯސޮފްޓް ާއެއީ ާޕްރޮޑަކްޓްތަކ ށެވެ. ސޮފްޓްވެއަރާގެ
ާފޯރ ކޮށްދިނ މ އި ާއަޕްގްރޭޑްާލައިސަންސް ާޑިޒައިންކޮށް ާސަރވަރ ާއަދި ާތައްާސިސްޓަމް ާޕްލޭނެއް ާމ އިާކ ރ ރ ޔ ކ ރ ނެގޮތ ގެ

ާދިނ މެވެ. ާހަދ ފައިވ ާމިާޓްރެއިނިންގ ާއެކ  ާއެންސީއައިޓީއ  ާކ ންފ ންޏ އި ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  އެއްބަސްވ މ ގައިާާަމޝްރޫޢ ގެ
ާ ާހަމަޖައްސ ފައިވަނީ ާދިނ މަށް ާފައިސ  ާފަރ ތަށް ާކ ރ  ާށްާދ ވަހަށްާބަހ ލަިއގެންާކަމައަހަރ ާފަސްމަސައްކަތް ާނަމަވެސް މިާވީ

ާހޯދ ރޫޢ ގެމަޝް ާާާތެރެއިން ާމައިކްރޯސޮފްޓް ާމަޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެ ާދިނ މ ގެ ާފޯރ ކޮށް ާފިޔަވައިާސޮފްޓްވެއަރާލައިސަންސް ސައްކަތް
ާހަދ ފައެއްާނ ވެއެވެ.ާޝެޑިއ ލްތަކެއްާގޮތ ގެާއެހެނިހެންާމަސައްކަތްތައްާނިންަމންޖެހޭ

ާ ާގޮތ ން ާއެ ާތެރޭގައި ާއަހަރ  ާފަސް ާތެރެއިން، ާމަސައްކަތްތަކ ގެ ާހިމެނޭ ާމަޝްރޫޢ ގައި ާއަހަމި މައިކްރޯސޮފްޓްާާރަކ ކޮންމެ
ބަޔ ންކޮށްފައިާވީނަމަވެސްާސޮފްޓްވެއަރާލައިސަންސްާފޯރ ކޮށްޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެާ ދޫކ ރަންޖެހޭާމިންވަރާ  ދޭންޖެހޭާމިންވަރ އިާފައިސާ 

ތެރޭގައިާ ޓްާފަސްާއަހަރާ  ދޭންޖެހެނީާކިތައްާމީހ ންނަށްކަންާއެނގެންާނެތްއަހަރަކާ  ންޓަށްާނަކޮމްޕޯާނަމަެވސްާޓްރެއިނިންގާރެއިނިންާގ
ާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ާމިންވަރ  ާދޫކ ރަންޖެހޭ ާފައިސ  ާއަހަރ  ާތެރޭގައިާމަޝްރޫޢ ާމިާއަދިއެކި ާމަސައްކަތްތަކ ގެ ާހިމެނޭ ާގައި

ހަވ ލ ވިާފަރ ތ ން ާސިސްޓަމްާއަދިާސަރވަރާޑިޒައިންކޮށްާއަޕްގްރޭޑްާކ ރ ނެގޮތ ގެާޕްލޭނެއްާތައްޔ ރ ކޮށްާބ ވަތެއްގެާހަާމަސައްކަތާ 
ާމ އްަދތ ތަކ އި ާާނިންމަންޖެހޭ ާމަސައްކަތްތަކަށް ާެއ ާއަގ ން ާޖ މ ލަ ާޕޭމަންޓްާޮކންޓްރެކްޓްގެ ާމިންވަރެއް ާދޫކ ރަންޖެހޭ ފައިސ 
ާބަޔ ންކޮށްފަ ާނ ވެއެވެ.ޝެޑިއ ލްގައި ާއިތ ރ ންާއެއް ާތައްޔ ރ ކޮށްފައިވަނީާމީގެ ާޝެޑިއ ލް ާސަރވަރާާޕޭމަންޓް ާއަދި ސިސްޓަމް

ާތައްޔ ރ ކ  ާޕްލޭނެއް ާކ ރ ނެގޮތ ގެ ާއަޕްގްރޭޑް ާހަމައެކަނިާރ މަށްޑިޒައިންކޮށް ނޑަނ ޅައި ާކަ ާއަގ ތަކެއް މައިކްރޯސޮފްޓްާާވަކި
ާ ާޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެ ާފޯރ ކޮށްދިނ މ އި ާއަސޮފްޓްވެއަރާލައިސަންސް ާޖ މ ލަާޓްރެއިނިންގާދިނ މ ގެ ާކޮންޓްރެކްޓްގެ ާދިނ މ ްނާމ ޅި ގ 

2018ާމިލިއަންާރ ފިޔ ާކަމަށްވ އިރ 83.99ާާމިާމަޝްރޫޢ ެގާޖ މ ލަާއަގަކީާާ.އަގ ާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވ ާފަރ ތަށްާލިބޭާގޮަތށެވެ
(ާރ ފިޔ ާމިާއެކ ވިސްާހ ސްާހަތަރ ާސަތޭކަދެފަސްދޮޅަސްާާން)ފަންސ ސްާމިލިޔ50,062,421ާާަޖ މ ލަާވަނަާއަހަރ ގެާނިޔަލަށްާ

ާދައްކ ފައި ާފަރ ތަށް ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާާވެއެވެ.މަޝްރޫޢ ގެ ާމަޝްރޫޢ ގެ ާމި ާއެވަނީ ާތ ވަލ ގައި ާއަގާ ތިރީގައިވ  މަސައްކަތ ގެ
ާާާވެ.ސީލެދިނ މަށްާދެާފަރ ތ ންާއެއްބަސްެވފައިވ ާގޮތ ގެާތަފ 
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ދިނ މަށްާދެާފަރ ތ ންާާ:1ާތ ވަލ ާ ގޮތ ގެާތަފ މަސައްކަތ ގެާއަގާ  ާސީލ ާއެއްބަސްވެފައިވާ 

)ރ ފިޔ (ާސީލްާތަފ ާާއަހަރ ާާ# ާފައިސ ގެާއަދަދާ 

1ާ2016ާ
 2,519,920.52ާ)އެގްރިމެންޓްގައިާސޮއިާކ ރ މ ން(ާ%15އެޑްވ ންސްާ

14,111,554.94ާާފޯރ ކޮށްާދިނ މ ންާ%20ލައިސެންސްގެާ
167,994.70ާާވަނަާއަހަރ ގެާޓްރެއިނިންގާފ ރިހަމަާކ ރ މ ނ2016ާާް

2ާ2017ާ
 16,631,475.46ާފޯރ ކޮށްާދިނ މ ންާ%20ލައިސެންސްގެާ

167,994.70ާާވަނަާއަހަރ ގެާޓްރެއިނިންގާފ ރިހަމަާކ ރ މ ނ2017ާާް

3ާ2018ާ
 16,631,475.46ާފޯރ ކޮށްާދިނ މ ންާ%20ލައިސެންސްގެާ

167,994.70ާާވަނަާއަހަރ ގެާޓްރެއިނިންގާފ ރިހަމަާކ ރ މ ނ2018ާާް

4ާ2019ާ
16,631,475.46ާާފޯރ ކޮށްާދިނ މ ންާ%20ލައިސެންސްގެާ

167,994.70ާާވަނަާއަހަރ ގެާޓްރެއިނިންގާފ ރިހަމަާކ ރ މ ނ2019ާާް

5ާ2020ާ
16,631,475.46ާާފޯރ ކޮށްާދިނ މ ންާ%20ލައިސެންސްގެާ

167,994.70ާާވަނަާއަހަރ ގެާޓްރެއިނިންގާފ ރިހަމަާކ ރ މ ނ2020ާާް
 83,997,350.83ާޖ މ ލަާއަގ ާ

ާ ާހަވ ލ ކ ރ އިރ  ާފަރ ތްތަކ  ާއެކި ާމަސައްކަތް ާހޯދ މ ގެ ާޚިދ މަތް ާނ ވަމ ދަލ އި ާތަެކތި، ާބޭނ ންވ  ާޭބނ ންވ ާގަންނަން ާކ ރަން ތަ
ޚިދ މަތ ގެާފ ރިހަމަާ ހިމެނޭގޮތަށްާލިޔ މެއްާތައްޔ ރ ކ މަސައްކަތްާނ ވަތަާހޯދަންާބޭނ ްނވާ  ލިޔ މ ގައިާާއެާނެާކަމަށ އިރަންވ ތަފ ސީލާ 

ވެސްާމަޢ ލޫމ ތެއްާޓ ރމްސްާއޮފްާރިފަރެންސްާނ ވަތަާބޭނ ންެވދ ނެާއެހެން، ލްޑެލިވަރީާނ ވަތަާމަސައްކަތްާނިްނމަންޖެހޭާޝެޑިއ 
ާންކޮށްފައިވެއެވެ.ާބަޔ  ގައިގެާ)ހ(10.36ާާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ެގާޤަވ އިދ ގެާކަމަށްާާއެާމަޢ ލޫމ ތެއްާހިމަނަންވ ނެާވ ނަމަ

މެނޭާމަސައްކަތ ގެާހިރޫޢ ގެާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވ ާފަރ ތަށްާފައިސ ާދިނ މަށްާހަމަޖައްސ ފައިވ ާގޮތ ންާމިާމަޝްރޫޢ ގައިާމިާމަޝް
ާ ާސަރވަރތެރެއިން ާއަދި ާއަޕްގްރޭާާސިސްޓަމް ާމަސައްކަތަށްޑިޒައިންކޮށް ާތައްޔ ރ ކ ރ މ ގެ ާޕްލޭން ާއަާޑިންގ ާތަކެއްާވަކި ގ 

ދޭންޖެހޭާވަކިާ ޓްރެއިނިންާގ ނޑައަޅ ފައިާނ ވ ކަމ އިާއަދިާއަހަރަކާ  ނޑަނ ޅައިާހަމައެކަނިއަކަ ާވަކިާވަރަކަށްާލައިސަންސްާދަދ ތަކެއްާކަ
ނެންަޓށްާއިނިންގާކޮމްޕޯނެތިާޓްރެާއްކ ރިންާަކނޑައަޅ ފައިވ ާވަކިާއަދަދެާދިނ މަށްާާޓްރެއިނިންގާކޮންމެާއަހަރަކ ފޯރ ކޮށްދިނ މ އިާ

ާބައެއްާމަސައްކަތްާއެާފަރ ތ ާހަވ ލ ކ ރިާސ ާދީާނިމޭއިރ ާފައިސ ާދޫކ ރ މ ންާމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވ ާފަރ ތަށްާފައި
ޝްރޫޢ ގައިާހިމެނޭާމަމިާާމީގެާިއތ ރަށްާއެވެ.ންނ ނެނ ނިމިާމ ޅިާކޮންޓްރެކްޓްގެާޖ މ ލަާއަގ ާއެާފަރ ތަށްާިލބ މ ގެާފ ރ ޞަތ ާއޮ

ާކަނ ާޝެޑިއ ލްއެއް ާމަސައްކަތ  ާގޮތަށް ާއެނގޭ ާތ ރީޚްތައް ާހަވ ލ ކ ރަންޖެހޭ ާނިންމ  ާމަސައްކަތްތައް ާނ ވ މ ންާވަކިވަކި ޑައަޅ ފައި
ހަވ ލ ވިާފަރ ތ ންާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާނ ގެންދިޔަާނަމަވެސް އަވަސްާމިނެއްގައިާމަސައްކަތާ  ބ ދ ރީކޮށްާއެާފަރ ތްާޖަވ ާއެކަށީގެންވާ 

ާންނ ނެއެވެ.ާތެއްާނޯފިޔަވަޅ ާއެޅޭނެާގޮ

 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ގައިާގެާ)ހ(10.36ާާދ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާޤަވ އިާމ ދަލ އިާޚިދ މަތްާހޯދ މ ގެާމަސައްކަތްާއެކިާފަރ ތްތަކ ާހަވ ލ ކ ރ އިރ ާދައ ލަތ ގެ
ާގޮތަށް ާނ ވަތަާ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާތަކެިތ، ާބޭނ ންވ  ާޚިދ މަތ ެގާބޭާކ ރަންާބޭނ ންވ ާމަސައްކަތްާނ ވަަތާހޯދަންާގަންަނން ނ ންވ 

ާނިން ާމަސައްކަތް ާނ ވަތަ ާޑެލިވަރީ ާލިޔ މ ގައި ާމި ާތައްޔ ރ ކޮށް، ާލިޔ މެއް ާހިމެނޭގޮތަށް ާތަފ ސީލ  ާޝެޑިއ ލެއްާފ ރިހަމަ މަންޖެހޭ
ާދަންނަވަމެވެ.ާހިމަނައިގެންާމ ދަލ އިާޚިދ މަތްާޯހދ މ ގެާކަންތައްތައްާކ ރިޔަށްާގެންދިއ މަށް

ާ
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ސްރީލަންކ ގެާކ ންފ ންޏަށްާމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތާ ސޮލިއ ޝަންާޕ ޓްނަރާލ ޖްާާމައިކްރޯސޮފްޓްގެާ 1.3 ގެާގޮތ ގައިާމަސައްކަތްކ ރާ 
ާދިނ ންާލަސްކ ރ ންާާފައިސ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާ

ހަވ ލ ވިާ ނ މ ގެާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާފޯރ ކޮށްދިާއެންސީއައިޓީއަށްންާމައިކްރޯސޮފްޓްާޕްރޮޑަކްޓްތައްާރ ތ ފަމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތާ 
ާ ާސަރަޙައްދ ގައި ާމި ާލ ޖްގެންގޮސްފައިވަނީ ާާމައިކްރޯސޮފްޓްގެ ާގޮތ ގައި ާޕ ޓްނަރގެ ާސްރީލަންކ ގެާތްކ ރ މަސައްކަސޮލިއ ޝަން

ާކ ންފ ނިންކ ންފ ން ާއެ ާގ ޅިގެންނެވެ. ާާޏ  12ާާއެންސީއައިޓީއަށް ާއީމެއިފޮނ ވ ފަާގައ2018ާިނޮވެންބަރ  ާއެާއެއްލްއިވ  ގައި
ނ ލިބިާންޏަށްކ ންފ  އަދިާލިބެންޖެހޭާފައިސާ  ސީއައިޓީއަށްާކޮޕީކޮށްާގައިާއެނ2018ާްޑިސެންބަރާ 12ާާހ ރިކަމަށްާއަންގ ފައިވެއެވެާ.

އީމެއިލްގައިާމައިކްރޯސޮ ހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏަށްާމައިކްރޯސޮފްޓ ންާފޮނ ވ ފައިވާ  ޖްާސޮލިއ ޝަންާފްޓްގެާލ މިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތާ 
ާއެާފައިސ ާނ ލިބޭާާއިޕ ޓްނަރއަށްާމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާަދއްކަންޖެހޭާފައިސ ާދައްކަމ ންާނ ގެންދ ކަމ 

ާ ާހަމަޖައްސ ފައިނަމަ ާގޮތ ގައި ާރީސެލަރގެ ާމައިކްރޯސޮފްޓް ާކ ންފ ންޏަކީ ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާމަޝްރޫޢ ގެ ާހަމަޖެއްސ ންާމި ވ 
ޖްާސޮލިއ ޝަންާޕ ޓްނަރަށްާލ ނަމަވެސްާމައިކްރޯސޮފްޓްާާާއަންގ ފަިއވެއެވެ.ކްލިސްޓްާކ ރަންޖެހިދ ނެކަމަށްބްލެނެާކަމަށ އިާއަދިާއ ވ ލ 

ާވ މަށްފަ ާދ ވަސްތަެކއް ާގިނަ ާނ ދައްކ  ާަފއިސ  ާކ ންފ ނިްނާދައްކަންޖެހޭ ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާމަޝްރޫޢ ގެ ާއެާމި ާފައިސ  ާއެ ހ 
ާއިވެއެވެ.ގައިާމަޢ ލޫމ ތ ާދީފ2019ާަފެބްރ އަރ4ާާީއިވ ާކަމަށްާެއާކ ންފ ނިންާއެންސީއައިޓީއަށްާކ ންފ ންޏަށްާލިބިފަ

ހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިން އްކަންޖެހޭާފައިސ ާދަކ ންފ ންޏަށްާ މައިކްރޯސޮފްޓްގެާލ ޖްާސޮލިއ ޝަންާޕ ޓްނަރާމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތާ 
ދެއްކ ންާލަސްކ ރަމ ންާދ ނަމަާ ނަމަާނ ވަތަާފައިސާ  މަކަށްާސައްކަތްާހ އްޓ މަދ ާމަޝްޫރޢ ގެާއެންީސއައިޓީންާކ ރިއަށްާގެންނ ދައްކާ 

ާާމަކީާއެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ.ާއައ 

 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

އްކަންޖެހޭާފައިސ ާކ ްނފ ންޏަށްާދަާންާމައިކްރޯސޮފްޓްގެާލ ޖްާސޮލިއ ޝަންާޕ ޓްނަރގެާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާފަރ ތ މިާމަޝްރޫޢ 
ާ ާދ ނަމަ ާލަސްކ ރަމ ން ާެދއްކ ން ާފައިސ  ާނ ަވތަ ާނަމަ ާެއންސީއަނ ދައްކ  ާގެންދ  ާކ ރިއަށް ާއައިސްާހ އްާމަޝްރޫޢ އިޓީން ޓ މަކަށް

ާގެންދިއ މަށްާ ާކ ރިއަށް ާާމަޝްރޫޢ  ާއޮތ މ ން ާބިރ  ާކަމ ގެ ާހަވ ލ ވިހ ރަސްއެޅިދ ނެ ާމަސައްކަތ  ާމަޝްރޫޢ ގެ ާކ ންފ ންޏ އިާމި
ާ ާނަމަވެސް ާގެނެސްގެން ާބަދަލެއް ާއެއްބަސްވ މަށް ާހަދ ފައިވ  ާދެމެދ  ާމެދ ވެއެންސީއައިޓީއ  ާހ ލަތެއް ާމަޝްރޫޢ ާއެފަދަ ރިނ ވެ

ާދަންނަވަމެވެ.ާހޯދ މަށްކ ރިއަށްދ ނެާކަމ ގެާޔަގީންކަންާ

ގިނަާމިާ 1.4 ާންސްތަކެއްާބޭނ ންނ ކޮށްާހ ރ ންާއަދަދެއްގެާލައިސަާާމަޝްރޫޢ ގެާދަށ ންާހޯދ ފައިވާ 

ަހވ ލ ވިާކ ންފ ިނންާ މައިކ2018ާްމިާމަޝްރޫޢ ގެާމަސައްކަތްތަކާ  ރޯސޮފްޓްާޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެާވަނަާައހަރ ގެާނިޔަލަށްާފޯރ ކޮށްީދފައިވާ 
ާލައިސަ ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާތެރެއިން ާފ ހަގަކ ލައިސަންސްތަކ ގެ ާހ ރިކަން ާނ ކޮށް ާބޭނ ން ާގޮ.ާަރމެވެންސްތައް ާއެ ވަނ2018ާާަތ ން

ާ ާނިޔަލަށް ާހަވ ލ ވ8,305ާިާގެބ ވަތެއ15ާާްއަހަރ ގެ ާމަސައްކަތ  ާމަޝްރޫޢ ގެ ާމި ާއެންސީއައިޓީއަށް ކ ންފ ިންނާާލައިސަންސް
އެންސީއައިޓީންާއެހ ތަނަށްާބޭނ ންޮކށްފައިވަނީާއޭގެާތެރެއި ާ(%49)4,148ާބ ކީާާ.އެވެލައިސަންސ4,157ް ންާފޯރ ކޮށްދީފައިވ އިރާ 

 ާއިސަންސްާއެހ ތަނަށްާބޭނ ންކޮށްފައިާނ ވެއެވެ.ލަ

ާލައިސަ ާބޭނ ންމިގޮތަށް ާހޯދައި ާލައިސަންސް ާއެ ާދ ވަސްވ ނަމަ، ާގިނަ ާސޮފްޓްވެއަރންސްނ ޮކށް ާާތަކ ގ ޅޭ އެާއައ ޓްޑޭޓްވެ،
ާ ާދަތިތަކ  ާކ ރ މ ަގއި ާބޭނ ން ާލައިސަާކ ރިމަތިވެލައިސަންސްތައް ާގަތ މަށް ާއިސްރ ފ ވ މ ްނސް ާފައިސ  ާކ ރި ާފ ރ ޞަތާ ޚަރަދ  ގެ

ާއޮންނ ނެ ާއެވެ. ާހ ރި ާސަބަބ ލައިސަބ ކީ ާހ ރި ާބޭނ ންނ ކޮށް ާގ ޅޭގޮތ ންންސްތައް ާާތަކ  ާމަޢ ލޫމ ތ ގެާއެންސީއައިޓީން ދީފައިވ 
ާ.ާޚ ލ ސ އެއްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ

ާ
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ާނ ކޮށްާހ ރިާސަބަބ ތައްާާކީާހ ރިާލައިސަންސްތައްާބޭނ ންބ ާާ:2ާތ ވަލ ާ

ާބ ކީާއަދަދ ާާބޭނ ންާނ ކޮށްާހ ރިާސަބަބ ާާތަފ ސީލ ާާ#

މައިކްރޯސޮފްޓްާާއްގެރެވައްތަާއަށްާ)ހ(
ާޕްރޮޑަކްޓްތައްާ

ތީވެާގެާސެންޓްރަލައިޒޭޝަންާކޮމްޕޯނަންޓްއަށްާބޭނ ންވ ާމަޝްރޫޢ ާމިާ
ާވަނީއެވެ.ާދޫނ ކޮށްާބެހެއްޓިފައި

87ާ

މައިކްރޯސްފްޓްާާވައްތަރެއްގެާތިންާ)ށ(
ާޕްރޮޑަކްތައްާ

ންާއެާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިއ ކޭޝަންއަށްާމ ޅިާސްޓޮކްާހަވ ލ ކޮށްގެ
ާމަޝްވަރ ާ ާދޫކ ރ ގޮތަށް ާއިދ ރ ތަކަށް ާބޭނ ންވ  ާމިނިސްޓްރީއިން
ާވިދ ޅ ވެފައި ާލެވެލްއިން ާޕޮލިސީ ާކ ރީގެ ާކަމަށް ވީާކ ރެވިފައިވ 

ރާފޯންާ"ގޫގ ލްާނަމަވެސްާއޭގެާފަހ ންާއެޑިއ ކޭޝަންާމިނިސްޓްރީއި
ާނިން ާދިޔ މަށް ާޕްލެޓްފޯމަށް ާގ ޅިގެންާއެޑިއ ކޭޝަން" މ މ އި

ގޮތެއްާނ ނިންމިާލައިސަންސްތަކ  ާވަނީއެވެ.ާމެދާ 

3,000ާ

ާވައްތަރެއްގެާހަތަރ ާ)ބ(
ާާމައިކްރޯސޮފްޓްާޕްރޮޑަކްޓްތައް

ާދ ތީއެވެ.އިދ ރ ތަކ ންާއެދޭވަރަކ ންާދޫކ ރަމ ންާ

ާ
1,061ާ

 4,148ާޖ މ ލަާ

 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާލައިސަންސްތަ ާހ ރި ާޭބނ ންނ ޮކށް ާމިހ ތަނަށް ާތެރެއިން ާލައިސަންސްތަކ ގެ ާހޯދ ފައިވ  ާދަށ ން ާހިފޭެނާމިާމަޝްރޫޢ ގެ ާބޭނ ން ކ ގެ
ާމެވެ.ށްާދަންނަވައެާލައިސަންސްތައްާބޭނ ންވ ާދައ ލަތ ގެާއޮފީސްތަކ އިާއިދ ރ ތަކަށްާދޫކ ރ މަލަސްނ ޮކށްާތަށްާބަލައިާތްގޮ

1.5 ާ ާލަސްވ މ ން ާމަސައްކަތް ާއެއްބަސްވ މ ގައި ާމަޝްރޫޢ ގެ ާޑެމޭޖަާލިކ އިޑޭާމި ާއަދިާޓެޑް ާގޮތ އި ާކަނޑ ނެ ާފައިސ  ާގޮތ ގައި ސްގެ
ބަޔ ންކޮށްފައިާނ ވ ންާ އަވަސްމިނެއްގައިާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާނ ދ ނަމަާއަޅ ނެާފިޔަވަޅާ  ާއެކަށީގެންވާ 

ާއެއްބަސްވ މ ގައި ާމަޝްރޫޢ ގެ ާާ،މި ާލަސްވަމ ންދ ނަމަ ާމަސައްކަތް ާއިހ މ ލ ން ާފަރ ތ ގެ ާހަވ ލ ވ  ާޑެމޭޖަކ އިޑޭލިމަސައްކަތ  ސްާޓެޑް
ާއެކަށީގެންވ  ާއަދި ާގޮތ އި ނޑ ނެ ާކަ ާފައިސ  ާޮގތ ގަިއ ާގެ ާބަދަލ ( ާގެއްލ މ ގެ ާލިޭބ ާވެރިފަރ ތަށް ާއަވަސްމިނެއްގައިާ)މަސައްކަތ ގެ

ާނ ވެއެވެ.ާޅެއްާބަޔ ންކޮށްފައިާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާނ ގެންދ ނަމަާއަޅ ނެާފިޔަވަ

ާޢަމަލ ކ ރަމ ން ާސޮއިކ ރިއިރ  ާއެއްބަސްވ މ ގައި ާމަޝްރޫޢ ގެ ާާދިއަމި ާދައ ލަތ ގެ ާޤަވ އިދ ގެ ާމ އްދ ގައ8.22ާިމ ލިއްޔަތ ގެ ާ،ވަނަ
ާއ25,000ާާެ ާނަމަ ާއެއްބަސްވ މެއް ާކ ރ މަށްވެވޭ ާމަސައްކަތެއް ާމަތީގެ ާފެށިގެން ާހ ސް(ާރ ފިޔ އިން އްބަސްވ މ ގައިާއެ)ފަންސަވީސް

ާތެރޭގައި، ާކަންކަމ ގެ ާބަޔ ންކޮްށފައިވ  ާކަަމށް ާނ ާހިމަނަންޖެހޭނެ ާމަސައްކަތް ާމ އްދަތަށް ާޖޫރިމަނ ެގާއެްއބަސްވެފައިވ  ނިމިއްޖެނަމަ
ނ ާވަޅ ތައްާހިމެނެއެވެ.ޑ ނެާގޮތ އިާއެކަށީގެންވ ާއަވަސްާމިނެއްގައިާމަސައްކަތްާކ ރިޔަށްާނ ދ ނަމަާއަޅ ނެާފިޔަގޮތ ގައިާފައިސ ާކަ

ާމިނެއްގައިާ ާއަވަސް ާއެކަށީގެންވ  ާގޮތ އި ާކ ރ ނެ ާޖޫރިމަނ  ާނ ނިންމަިއފިނަމަ ާމަސައްކަތް ާމ އްދަތަށް ާފަރ ތ ން ާހަވ ލ ވ  މަސައްކަތ 
ާ ާނ ދ ނަމަ ާކ ރިޔަށް ާނ ވ މ ންމަސައްކަތް ާބަޔ ންކޮށްފައި ާއެއްބަސްވ މ ގައި ާމަޝްރޫޢ ގެ ާމި ާފިޔަވަޅ  ާމަސައްކަތްާާ،އަޅ ނެ މ އްދަތަށް

މަސައްކަތ ގެާވެރިފަރ ތަށްާލިބޭާގެއްލ ންާކ ޑަާކ ރ މަށްާމަސައްކަތްާކ ރ މ ާހަވ ލ ވިާފަރ ތްާޒިންމ ކޮށްާާ،ނަމަވެސްާނ ނިމިާލަސްވި
 އެވެ.ޖަވ ބ ދ ރީާކ ރ މަށްާފިޔަވަޅ ާއެޅ މަށްާދަތިތަކެއްާދިމ ވ ނެ

ާ

ޖަވ ބ ދ ރީާކ ރ މަށްާފިޔަވަޅ ާއެޅ މަށްާދަތިތަކެއްާދިމ ވ ނެ
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 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ފެބްރ އަރ20ާާީާ،ގައިތެއްާހަވ ލ ކ ރ މަށްާހަދ ާއެއްބަސްވ މ ހ ސްާރ ފިޔ އަށްާވ ރެާބޮޑ ާވ ނަމަާއެާމަސައްކ35ާަމަސައްކަތ ގެާއަގ ާ
ތިންާއެްއބަސްވ މ ގެާގެާ)އ(ާގަިއާބަޔ ންކ ރ ާގޮތ ގެާމ10.52ާަދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ެގާާ،ގައިާޝ އިޢ ކޮށްފައިވ 2017ާ

ޚިލ ފ ވެއްޖެނަމަާ ހަލ ވިާމިނެޢަމ އްދ އަކާ  އަޅ ނެާފިޔަވަޅާ ާ،ށްާނ ދ ނަމައްގައިާމަސައްކަތްާކ ރިޔަމަލ ކ ރ ނެާގޮތ އިާއަދިާއެކަށީގެންވާ 
ާހިމެނ މަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާ  
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ާބައިާާވަނަާދެާ(2)
ާޤ އިމްކ ރ މަށްާާރއެކްސްޗޭންޖްާސަރވަާާޑިޒައިންކ ރ މ އިާއެކްޓިވްާޑައިރެކްޓްރީާ

 ރާގަތ މ ގެާމަސައްކަތްާހ ޑްވެއަާބޭނ ންވާ 

ާ

ާބަލ ލ ފައިވ ނީ ާމައިާ،މިބައިގައި ާކްރޯސޮފްޓް ާލައިސަޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެ ާސަޕްލައިކޮސޮފްޓްވެއަރ ާދިނ މ އިންސް ާއަދިާާށް ސިސްޓަމް
ާންާހިންގ ާމަޝްރޫޢ ގެމ އިާޓްރެއިނިންގާދިނ ަމށްާއެްނސީއައިޓީސަރވަރާޑިޒައިންކޮށްާއަޕްގްރޭޑްާކ ރ ނެގޮތ ގެާޕްލޭނެއްާތައްޔ ރ ކާ 

ާއެކްާާ،ކޮމްޕޯނަންޓެއްކަމ ގައިވ  ާއަދި ާޑައިރެކްޓަރީ ާސްއެކްޓިވް ާޤ އިމްކ ރ މަށް ާޑިޒައިންކޮށް ާސަރވަރ ާއިތ ރ ާބޭޗޭންޖް ނ ންވ 
ނޑައެޅ މ ގައިހ ޑްވެއަ ާކަ ާފަރ ތެއް ާހަވ ލ ކ ރ ނެ ާމަސައްކަތް ާގަތ މ ގެ ާމައްޗަޢަމަލ ާރއެއް ާގޮތ ގެ ާކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތްާށ އި އެ

 މައްޗަށެވެ.ގޮތ ގެާާކޮށްަފއިވ ހަވ ލ ކ ރެވ ނ ާކ ންފ ންޏ އެކ ާެހދިާއެއްބަސްވ ންާތަންފީޒ ާ

ާދެވަނަާ 2.1 ާނަމަވެސް ާހ ށަހެޅި ާއަގ  ާފަރ ތަކ ން ާއެންމެ ާގ ޅިގެން ާއިޢ ލ ނ  ާކ ރި ާފ ރަތަމަ ާހޯދ މަށް ާފަރ ތެއް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ
މަސައްކަތްާހަވ ލ ކ ރ ންާކ ރިާނ ކޮށްާފ ރަތަމަާާންާފަހަރަށްާއިޢ ލ ާ ހ ށަހެޅިާފަރ ތާ  ގ ޅިގެންާއަގާ   އިޢ ލ ނާ 

ާ ާގަތ މ ގެާރޑްވެއަހ ާބޭނ ންވާ ާޤ އިމްކ ރ މަށްާާކޮށްޑިޒައިންާސަރވަރާޗޭންޖްސްއެކްާއަދިާޑައިެރކްޓަރީާއެކްޓިވްއެންސީއައިޓީން،
ާގެންގޮސްފައިވަނީާމަސައްކަތް ާކ ރިއަށް ާމަސައްކަތް ާހޯދ މ ގެ ާފަރ ތެއް ާމެދ ާ،ކޮށްދޭނެ ާބޯޑ  ާޓެންޑަރ މިާާވެރިކޮށެވެ.ނެޝަނަލް

ާބޯޑ  ާއެ ާޯހދ މަށް ާފަރ ތެއް ާކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަތް 20ާާން ާއަގ ންއ ާގައ2018ާިމ ރިޗް ާގ ޅިގެން ާއިޢ ލ ނ  ހ ށަހަޅ ފައިވަީނާާމ ކ ރި
ާެޓންޑަރާނެަޝނަލްނ ކޮށްާާއެންމެާފަރ ތަކ ންާކަމަށްާވީނަމަެވސްާއެާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަށްާދެވަނަާފަހަަރށްާއިޢ ލ ން

ާފ ރަާބޯޑ ން ާހޯދ މަށް ާފަރ ތެއް ާކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަތް ާއެ ހ ށަހެޅިާކ ވަނީ ާމަސައްކަތްާތަމަާކ ރިާއިޢ ލ ނ ާގ ޅިގެންާއަގާ  ންފ ންޏަށް
ާ ާނިންމ ފައެވެ. ާމަސައްކަތްހަވ ލ ކ ރ މަށް ާާމި ާލައިސަންހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީވެސް، ާސޮފްޓްވެއަރ ާސަޕްލައިކޮށްާމައިކްރޯސޮފްޓް ސް

ާޓްރެއިނިންާ ާމަސައްކަތ އިމްޕްލިމެންޓްކ ރ މ އި ާމަޝްރޫޢ ެގ ާކ ންފ ންޏ އެވެ.ާހަވ ލ ގާދިނ މ ގެ ާކ ންފ ންާވި ާެއ ާމަސައްކަތްާާޏ  މި
4.4ާާދަށ ންާމެއްގެގައިާއެާކ ންފ ންޏ އިާއެންސީއައިޓީއ ާދެމެދ ާސޮއިކޮށްފައިވ ާއެއްބަސްވ 2018ާޖ ލައ10ާާިހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީާ

ާ.މިލިއަންާރ ފިޔ އަށެވެ

ދަލ ކޮށްާބީަލންާހ ށަހެޅ މ ެގާާބީލަންާހ ޅ ވ މަށްާދީފައިވ ާތ ީރޚްާބަމިާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަށްާފ ރަތަމަާކ ރިާއިޢ ލ ނ ގެާ
.ާއެާގޮތ ންާމިާމަސައްކަތްާމ އްދަތ ާއަވަސްކ ރ މ ގެާގޮތ ންާފ ރަތަމަާއިޢ ލ ންާބ ތިލްާކ ރ މަްށފަހ ާދެވަނަާއިޢ ލ ނެއްާކޮށްފައިެވއެވެ

ނޑައަގައިާކޮށްފައިވ 2018ާމ ރިޗާ 20ާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަްށޓަކައިާ ތ ރީޚްާއިޢ ލ ނ ގައިާބީލަންާހ ޅ ވ މަްށާކަ ކަމަށްވާ ާޅ ފައިވާ 
2018ާރިޗ ާމ 27ާގައިާބީލަށްާހ ޅ ވ ާގޮތަށްާހަމަޖައްސައިާއަލ ންވަނ2018ާާީާއޭޕްރީލ05ާްާގެާބަދަލ ގައ2018ާިއޭޕްރީލ19ާާް

ނަމަވެސްާމިާއިޢ ލ ނަކީާމިާމަަސއްކަތްާ ގ ޅިގެްނާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަށްާފ ރަގައިާއިޢ ލ ނެއްާއ އްމ ކޮށްފައެވެާ. ތަމަާކ ރިާއިޢ ލ ނާ 
ާކޮށްފައިވ  ާހޯދ މަްށ ާފަރ ތެއް ާމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ާއެ ާއަލ ން ާހ ށަހެޅ މ ން ާީބލަްނ ާމަދ ން ާފަރ ތަށްވ ރެ ާނޫންކަްނާތިން ާއިޢ ލ ނެއް

ާގ  ާޢިއ ލ ނ  ާކ ރެވ ނ  ާއަވަސްކ ރ މަށް ާދ ވަސް ާހ ޅ ވ  ާބީލަން ާހ ށަހަޅ ފައިވަނީޅިފ ހަގަކ ރެވެއެވެ. ާއަގ  ާފަރ ތަކ ްނާގެން ާއެންމެ
ލައިގަނެާ"ެލޓަރާބަގައިާއެާފަރ ތ ންާހ ަށހަޅ ފައިވ ާއަގ 2018ާާއޭޕްރީލ12ާާްކަމ ގައިވީނަމަވެސްާނޭޝަނަލްާެޓންޑަރާބޯޑ ންވަނީާ

ާއޮފްާއެކްސެޕްޓެންސް"ާއެާފަރ ތަށްާފޮނ ވ ފައެވެ.

ާ ާޤަވ އިދ ގެ ާމ ލިއްޔަތ ގެ ާވ10.31ާަދައ ލަތ ގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ، ާމ އްދ ގައި ާކ ގެާޕްރޮޖެކްޓްތަާ،ހ ޅ ވ ލެވޭާބީލަަމށްާއ ންމ ކޮށްނަ
ާތިނެއް)3ާާމަދ ވެގެންާޝ އިޢ ކ ރ މ ން،ާއިޢ ލ ން ާއަންދ ސީހިސ ބާ ާހ ށަހަޅ ފައިވ ާހ ށަނ ޅ ނަމަ،ާއަންދ ސީހިސ ބ ާފަރ ތަކ ންާ(
ާދެވަނަާާ،މީގެާއިތ ރ ންާމިާމ އްދ ގައިާ.ކަމަށެވެާކ ރަންވ ނެާއިޢ ލ ންށްާއެާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަާއަލ ންާބ ޠިލ ކޮށް ބ ޠިލ ކޮށް
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ާފ ރިހަމަވ ،ާޝަރ ޠ ތައްާބީލަމ ގެާއެފަރ ތަކީާކަމ ގައިވީނަމަވެސް،ާއެއްފަރ ތަކ ންާހ ށަހަޅ ފައިވަނީާބީަލންާާއިޢ ލ ންކ ރ މ ންާާފަހަރަށް
ާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ާާހަވ ލ ކ ރެވިދ ނެާމަސައްކަތްާނަމަ،ާއެފަރ ތަށްވ ާއަގެއްކަމ ގައިާއެކަށީގެންވ ާއަގަކީާހ ށަހަޅ ފައިވ ާއަދި

ނޑައަޅ ފައިވާ ާކ ރ މަށްާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެޢަމަލ ހޯދ މ ގައިާދައ ލަތ ގެާއިދ ރ ތަކ ންާާތެއްމަސައްކަތްކޮށްދޭނެާފަރ  ގަވ އިދ ގައިާކަ
ާ ާނ ކޮށް ާފ ރިހަމަ ާއިޖްރ ތ ތައް ާޚިލ ފަށް ާހަވ ލ ކ ރ މ ންއްކަމަސަަގވ އިދ  ާފަރ ތަކ  ާވަކި ާއެންާތް ާޮގތަށްާދައ ަލތަށް ާހ ރި ާމަންފ  މެ

ާނެއެވެ.ާއެކަށީގެންވ ާއަގެއްގައިާމަސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެއްާހޯދ މަށްާހ ރަސްާއެޅިގެންދ 

 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާ ާ،މަިތންާޮގތ ގެާތްވ އެއްގޮާއ ސޫލ ތަކ ާޕްރޮކިއ މަންޓްގެާ،ބަޔ ންޮކށްފައިވ ާގައ10.02ާިާަގވ އިދ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާދައ ަލތ ގެ)ހ(
ާޚިދ މަތްާމ ދަލ އިާަތށްގޮާލިބޭނެާފ ރ ސަތ ތަކެއްާާހަމަހަމަާފަރ ތްތަކަށްާބިލ ޤ ާ،ގޮތެއްގައިާބޮޑ ާހ މަަކންާއެނގޭނެގޮަތށްާއ ންމ ކޮށް

ާ.ދަންނަވަމެވެާގެންދިއ މަށްާކ ރިޔަށްާކަންތައްތައްާގެހޯދ މ 

ާ ާައންދ ސީާތަކ ންފަރ ާތިންާމަދ ެވގެންާ،ގޮތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައިާ(ާށ)ާގ10.31ާެާގަވ އިދ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާދައ ލަތ ގެ)ށ(
ާދެވަނަާއަދިާ،ދ މަށ އިހޯާހިސ ބ ާއަންދ ސީާާކޮށްގެންާއިޢ ލ ންާައލ ންާބ ތިލްކޮށްާހިސ ބ ތައްާައންދ ސީާ،ނ ވ ނަމަާހ ށަހަޅ ފައިާހިސ ބ 
ާވަނ2ާާަާއަދ1ާިާމ އްދ ގެާދެންނެވ ނ ާއިސްވެާނ ވ ނަމަާހ ށަހަޅ ފައިާއަގ ާފަރ ތަކ ންާތިންާގ ޅިގެންާއިޢ ލ ނ ާކ ރެވޭާފަހަރ 

ނޑައެޅ މަށްާދަންނަވަމެވެ.ާމަސައްކަތްާއ ސޫލ ންާާބަޔ ންކ ރ ާނަންބަރ ގައި ާހަވ ލ ކ ރ ނެާފަރ ތްާކަ

 ޕްރޮޖެކްޓްާއެވޯޑްކޮށްފައިވ ންާޕްރޮޖެކްޓްގެާކޮންސަލްޓެންޓ ގެާގޮތ ގައިާމަސައްކަތްކ ރިާފަރ ތަށްާ 2.2

ޕްރޮޖެކްޓަކީާާގަތ މ ގެާރހ ޑްވެއަާޭބނ ންވ ާޤ އިމްކ ރ މަށްާކޮށްޑިޒައިންާާސަރވަރާޗޭންޖްސްއެކްާއަދިާޑައިރެކްޓަރީާއެކްޓިވް
ާގެންދ  ާކ ރިއަށް ާާ،އެންސީއައިޓީން ާޕްރޮޑަކްޓްތަކ ގެ ާމައިކްރޯސޮފްޓް ާހޯދ މ އި ާސަރލައިސަންސް ާއަދި ންކޮށްާވަރާޑިޒައިސިސްޓަމް
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.ާޕްރޮޖެކްޓްގެާކޮމްޕޯނެންޓެއްގެާގޮާ،މ އިާޓްރެއިނިންގާދިނ މ ގެކ ރ ަތއްޔ ރ ާއަޕްގްރޭޑްާކ ރ ނެގޮތ ގެާޕްލޭން ތ ގައިާހިންގާ 

ާޑިޒައިންކޮ ާސަރވަރ ާއެކްސްޗޭންޖް ާއަދި ާޑައިރެކްޓަރީ ާޕްރޮޖެކްޓަށްާށްއެކްޓިވް ރގެާއަހ ޑްވެާބޭނ ންވ ާޤ އިމްކ ރ މ ގެ
ާކ ންފ ނިންާ ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާޕްރޮޖެކްޓްގެ ާމި ާތައްޔ ރ ކޮށްފައިވަނީ ާމިާނެވެ.ސްޕެސިފިކޭޝަންތައްވެސް ިމާާާކ ންފ ންޏަކީއަދި

ނޑައަޅ ފައިވ އެންސީއައިޓީންާާގައިމ ޕްރޮޖްޓްގެާކޮންސަލްޓަންޓްގެާގޮތ ގައިާޓެންޑަރާރިކ އެސްޓްާފޯ ާވެ.ާތެފަރ ާކަ

އަދިާޕްރޮޖެކްޓްގެާމަށްފަހ ާޓެއްގެާގޮތ ގައިާހަރަކ ތްތެރިވ ންޓެވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާޕްރޮޖެކްޓްގެާކޮންސަލްމަސައްކަތ ާހަޕްރޮޖެކްޓްގެާމިާ
ާ ާބޭނ ންވ  ާގަތ މަށް ާހ ްޑވެއަތެރެއިން ާތައްޔ ރ ކޮށްދިނ މަށްފަހ  ާސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ާދަރގެ ާޕްރޮޖެކްޓްގެ ާކ ރަްނާމި ާސަޕްލައި ށ ން

ާމަ ާސަޕްލައިކ ރ މ ގެ ާތަކެތި ާއ ސޫލ ތަކ ާސައްކަތ ާހަވ ލ ވ މަކީާމަސްލަޙަތ ާފ ށ އަރ ާކަމެއްކަމ އިާވ ދަވެރިާބީބޭނ ންވ  ލަމ ގެ
ކ ރ މ ާ.ވ ކަމެއްކަންާފ ހަގަކ ރެވެއެވެާޚިލ ފ  ގ ޅޭާގޮތ ންާވަކިާކ ންފ ންޏަކާ ސަބަބަކީ،ާބީލަންާއިޢ ލ ންާކ ރ މ ގެާކ ރިންާބީލަންާތައްޔ ރާ 

ާކ ންފ ނީގެ ާެއ ާހޯދ މ ން ާލަފ  ާފ ރ ޞަާމަޝްވަރ ކޮށް ާތައްޔ ރ ކ ރ މ ގެ ާީބލަން ާދެވިގެން ާއިްސކަން ާމިާމަސްލަޙަތަށް ާފަހިވ މ އި ތ 
ާއެވެ.ބ މަށްާމަގ ފަހިވ ނެލިކ ންފ ންޏަށްާާއެޑްވ ންޓޭޖްތަކެއްާއެާމަސައްކަތްާކޮށްދިނ މަށްާޝައ ޤ ވެރިވ ާއެހެންާކ ންފ ނިތަކަށްާނ ލިބޭ

ާ ާދައ ލަތ ގެ ާޤަވ އިދ ގެ ާގ10.02ާަމ އްލިއްޔަތ ގެ ާ)ނ( ާއި ާގޮތެއްގައިާާވ ދަވެރިާކަންތައްތައްާީބލަމ ގެަބޔ ންކޮށްފައިވަނީ،
މިާޕްރޮޖެކްޓްގެާދަށ ންާއެންސީއައިޓީއަށްާހޯދާ .ާވެދޭންވ ނެކަމަށެާފ ރ ޞަތ ާހަމަހަމަާފަރ ތްތަކަށްާޤ ބިލ ާއެކަމަށްާ،ގެންދިޔ މަށްޓަކައި

ާޕްރޮޖެކްހ ޑްވެއަ ާމަސައްކަތަށް،ާމި ާކ ރ މ ގެ ާޓްރާސަޕްލައި ާގޮތ ގައިގެ ާތައްޔ ރ ކ ރ މ ގެާކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ާސްޕެސިފިކޭޝަންތައް
ާފަރ ތަށް ާކޮށްފައިވ  ާކޮށްދިނ މަށްާ، މަސައްކަތް ާމަސައްކަތް ާމި ާގެންދިއ މ ން، ާކ ރިއަށް ާމަސައްކަތް ާބީލަމ ގެ ާގޮތަށް ކ ރިމަތިލެވޭ

ާފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.ާނ ިލބޭނެކަންފަރ ތްތަކަށްާހަމަހަމަާފ ރ ޞަތ ާއެހެންާޝައ ޤ ވެރިވ ާޤ ބިލްާ

 

ޝައ ޤ ވެރިވ ާޤ ބިލްާ
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 އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާބީލަމ  ާފަރ ތ ން ާހަމަޖައްސ ފައިވ  ާގޮތ ގައި ާކޮންސަލްޓެންޓ ގެ ާޕްރޮޖެކްޓ ގެ ާބީލަމ ގެ ާބައިވެރިވ މަކީ، ާހަމަހަަމާއިބަގައި ވެރިންަނށް
ގެއްލިާމަސްލަ ފ ށާ ޙަފ ރ ސަތާ  ކަމަކަށްވ މ ންތާ  މ އްލިއްޔަތ ގެާދައ ލަތ ގެާ ކޮށްކޮންސަލްޓެްނޓްާބައިެވރިނ މަސައްކަތ ގެާބީލަމ ގައިާ، އަރާ 

ގޮތަށް،10.02ާާޤަވ އިދ ގެާ ާޤ ބިލ ާއެކަމަށްާ،ށްޓަކައިގެންދިޔ މަާގޮތެއްގައިާވ ދަވެރިާަކންތައްތައްާބީލަމ ގެ)ނ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 
ނޑައެޅ މ ގެާމަސައްކަތްާމ ގެާމަސައްކަތްކޮށްދޭނެާަފރ ތެމ ދަލ އިާޚިދ މަތްާހޯދ ާދ ނެޮގތަށްިލބިގެންާފ ރ ޞަތ ާހަަމހަމަާފަރ ތްތަކަށް ާއްާކަ

 ކ ރިއަށްާގެންދިއ މަށްާދަންނަވަެމވެ.

ާނ ާ 2.3 ާނިންމ ފައި ާމަސައްކަތް ާމ އްދަތަށް ާފައިސާ ވ ާއެއްބަސްވެފައިވ  ާޖޫރިމަނ  ާގޮތ ގައި ާއަގ ގެ ާލަސްވ މ ގެ ާމަސައްކަތް މ އި
ހަވ ލ ވިާފަރ ތ ންާހޯދ ފައިާނ ވ ންާ ާާމަސައްކަތާ 

ހަވ ލ ވިާފަރ ތ އިާާމި ެއއްބަސްވ މ ގައިާމަސައްކަތ ގެާމ އްދަތ ދެމެދާ ާއ އިޓީއެންސީއަމަސައްކަތާ  ގެާގޮތ ގައިާބަޔ ންޮކށްފައިވަނީާވެފައިވާ 
45ާާ ާއެއްބަސްވެފައިވ ދ ވަހެވެ. ާކ ރ މަށް ާމ އްދަތ ގައި ާާމި ާތެރޭގައި ާމަސައްކަތ ގެ ާސްޕެހިމެނެނީ، ާއ އިާެޓކްނިކަލް ސިފިކޭޝަން

ާ ާހ ޑްވެއައެއްގޮތަށް ާރާއަދި ާކ ރ މ އި ާާތަކެތިާއެސޮފްޓްވެއަރާސަޕްލައި ާއިތ ރ ން ާކ ރ މ ގެ ާތަމްރީނ ާތަކެާއެއިންސްޓޯލް ާއްޗ ގ ޅޭ
ާޕްރޮގްރ މެއް ާާވެ.މެހިންގ ާދިނ މ ގެ ާތ ރީޚަކީ ާނިންމަންޖެހޭ ާމަސައްކަތްތައް 01ާާމި ާާއެވެ.2018ާޖޫން ާމަސައްކަތ ާާމިނަމަވެސް

ކ ރ މަށްާއެދ މ ންާއެންސީއައިޓީންާހަވ ލ ވި އިތ ރާ  މިކޮށްދީދ ވަސްާއިތ ރ 13ާވަނީާާފަރ ތ ންާމަސައްކަތ ގެާމ އްދަތާ  ާމ އްދަތ ާފައެވެާ.
ާއެވެ.2018ާާޖޫނ13ާާްާހަމަވ ާތ ރީޚަކީ

ހަވ ލ ވިާފަރ ތ ންވެްސާމ އިާއަދިާމަސައްކަތައްޔ ރ ކޮށްފައިނ ވ ކައެންސީއައިޓީންާނިންމިކަމ ގެާރަސްމީާލިޔ މެއްާާތައްމަސައްކަތްމިާ ތާ 
ތ ރީޚެއްާމިފަދަާލިޔ މެއްާނެތ މ ންާމިާމަާއެއްާނ ވެއެވެ.އެފަދަާލިޔ މެއްާތައްޔ ރ ކޮށްާއެންސީއައިޓީއަށްާހ ށަހަޅ ފަ ސައްކަތްާނިމިފައިވާ 

ާ ާފ ަހގަކ ރެވ ނީ ާމަސައްކަތ ން ާކ ރި ާބެލ މަށް ާދަާމި ާސަޕްލައެއްބަސްވ މ ގެ ާޖ10ާޫރާހ ޑްެވއަާއިކޮށްދޭންޖެހޭށ ން ގައ2018ާާިން
ެއާމިާތަކެތިާއިންސްޓޯލްކޮށްާާނގޭގޮތ ަގއިއެާކ ންާތަމެއިލް-ރނަލްާއީއެންސީއައިޓީގެާއިންޓަ، ނަމަވެސްާވ ާކަމަށ އިސަޕްލައިކޮށްދީފައި

 ާންކަމަށެވެފަހ ސްާދ ވ85ަ ާމ އްދަތ ގެާގެއ ގ ޅޭާތަމްރީންާދީފައިވަނީާމަސައްކަތ 

ންާހަވ ލ ކ ރ ާމަސައްކަތްާށްފައިވަނީާއެގްރިމަްނޓްކޮށްގެބަޔ ންކޮ)ހ(ާަގއިާާވަނަާމ އްދ ގ10.71ާެވ އިދ ެގާގަގެާމ ލިއްޔަތ ދައ ލަތ ގެާ
)ލިކ  ލަސްވ މ ން،ާއެާކަމެއްާހަވ ލ ކ ރިާފަރ ތަށް،ާލިބޭާގެއްލ މ ގެާއަގާ  ނަމަާއެާލަސްވާ  ސް(ާއެާކަމެއްާޑްާޑެމޭޖައިޑޭޓެލަސްވަމ ންދާ 

ާދޭންޖެހޭާވަރ ާާގެާއަގަށްލަސްވ މ މަސައްކަތްާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީާމިާއަދިާާލ ވިާފަރ ތ ންާދޭންޖެހޭނެާކަމަށެވެ.ހަވ 
ލެވޭާމ އްދަަތށްާބަލ އިރ ާބެާލަސްވެފައިވ ކަމަށްާމަސައްކަތްމިާާއަށްވ ރެާބޮޑ ވެގެންާނ ވ ނެާކަަމށެވެ.ާ%15މ ޅިާކޮންޓްރެކްޓްގެާއަގ ގެާ

ވ ރެާބޮޑ ވ ތީާމިާއަށްާ%15ނަަގންޖެހޭާފައިސ ގެާއަދަދ ާާމ ޅިާކޮންޓްރެކްޓްެގާއަގ ގެާވ ާމަސައްކަތަށްާޖޫރިމަނ ެގާގޮތ ގައިާލަސް
ލަްއކަާާ)ހ658,101ާައަށްވ ާާ%15ދަދަކީާމަސައްކަތ ގެާޖ މ ލަާއަގ ގެާއަމަސައްކަތްާލަސްވ މ ންާޖޫރިމަނ ގެާގޮތ ގައިާނަގަންޖެހޭާ

ާއެވެ.ާާރ ފިޔ ާސަތޭކަާއެކެއް(އެއްާފަންސ ސްާއަށްާހ ސްާ

އ ނިާނ ކޮށްކަންާފ  ދީފައިވަނީާމަސައްކަތްާލަސްވ މ ގެާއަގާ  ހަވ ލ ވިާފަރ ތަށްާފައިސާ  އްކަތްާމަސަާހަގަކ ރެވެއެވެ.ނަމަވެސްާމަސައްކަތާ 
ހަާާލަސްވ މ ގެާއަގ ގެާގޮތ ގައިާ އ ނިނ ކޮށްާމަސައްކަތާ  ދިނ މ ންާފަވ ލ ވާ އެއްބަސްވ މ ގެާއަގ ންާއ ނިކ ރަންޖެހޭާފައިސާ  ރ ތަށްާފައިސާ 

ނ ލިބ މ އިާމަސައްކަތ  ފަރ ތްާޖަވ ބ ދ ރީާާމަސައްކަތްާލަސްވ މ ގެާސަބަބ ންާމަސައްކަތ ގެާވެރިފަރ ތަށްާލިބޭާގެއްލ މ ގެާބަދަލާ  ހަވ ލ ވާ 
ާއެވެ.ާކ ރ ވ މަށްާއޮންނަާފ ރ ޞަތ ާގެްއލިގެންދ ނެ
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ާ ާސަރވަާއެކްޓިވް ާއެކްސްޗޭންޖް ާއަދި ާޑިޒައިންކޮށްޑައިރެކްޓަރީ ާރ ާބޭނ ންވ  މަސައްކަތްާާގަތ މ ގެާރހ ޑްވެއަާޤ އިމްކ ރ މަށް
ގޮތ ގެާމަިތންާާއެއްގޮތްވ ާއ 10.71ާދައ ަލތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ގެާއެއްބަސްވ މ ގައިވ ާމ އްދަތ ގެާެތރޭގައިާނިންމ ފައިާނ ވ ީތ،ާ

ާހޯދ މަށްާދަންނަވަމެވެ.ގ ާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާފަރ ތ ންާމަސައްކަތްާލަސްވ މ ގެާއަ

ދައްކ ފައިވ ނ70ާާްކޮންސަލްޓަންޓްާރިޕޯޓެއްާތައްޔ ރ ނ ކޮށްާމަސައްކަތ ގެާއަގ ގެާ% 2.4 ާފައިސާ 

ސޮއިކޮށްފައިވ  ދެމެދާ  ހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏ އިާއެންސީއައިޓީއާ  ާކޮށްދޭންޖޭެހފ ނިންާސަޕްލައިާާދަށ ންާއެާކ ންާއެއްބަސްވ މ ގެާމިާމަސައްކަތާ 
ސަޕްލައިާކ ރ މ ންާޕޭމަންޓްާޝެޑިއ ލްގައިވ ގޮތަށްާމަސައްކަތ ގެާއަގ ގެާ%ހ ޑްވެއަ ޓީންާއެންސީއައިާރ ފިޔ ާމިލިއަނ2.9ާްއަށްވާ 70ާާރ
ާދައްއިވެދައްކ ފަ ާފައިސ  ާމި ާނަމަވެސް ާމައެވެ. ާމިންވަރ ބެކ ފައިވަނީ ާނިމިފަވ  ކޮންސަލްޓަންޓްާާޖެހޭރަންަތއްޔ ރ ކ ާލ ަމށްސައްކަތް

ާޓ ާތައްޔ ރ ާނ ކޮށެވެ.ާރިޕޯ

ާާދައ ލަތ ގެ ާޤަވ އިދ ގެ ާގ10.69ާެމ ލިއްޔަތ ގެ ާޖ މ ާާދަށ ން)ށ( ާޚިދ މަތ ގެ ާނ ވަތަ ާއަގ  ާއަގ ަމސައްކަތ ގެ މިލިއަނ2.5ާާްާލަ
ހޯދ ަމށްާ، އަށްވ ރެާބޮޑ ވ ނަމަފިޔ ރ  ބައެއްގެާއަގާ  ހ ށަހެޅ މ ންާައގ ާވަކިއެާމަސައްކަތަކ ންާނ ވަތަާއެާޚިދ މަަތކ ންާނިމ ނާ  ވަކިާބިލާ 

ާރިޕޯޓެއް ާކޮންސަލްޓަންްޓ ާހ ށަހެޅ މ ންނެވެ. ދެވޭނީ ާރިޕޯޓ  ާއެ ާތަްއޔ ރ ކޮށް ާސެޓްފިކެޓް( ާމިނަމަވެާ)އިންޓަރިމް ާގަވ އިދ ގައިާސް
ާކ ންފ ންޏަށްާފައިސާ އެާެއފަދަާރިޕޯޓެއްާނެތިާަވނީާމަސަްއކަތްާކ ރިާކ ންފ ިނންާިބލްާހ ަށެހޅ މ ންާތ ާޚިލ ަފށް،ގޮބަޔ ންކޮށްފައިވ 
ާދޫކޮށްފައެވެ.ާ

ނޑައަޅ ާފަރ ތެއްގެާލިޔ  މެއްާނެތިާމަސައްކަތ ާމަސައްކަތްާކ ރަމ ންދ ާގޮތްާބަލައިާމޮނިޓަރާކ ރ މަށްާމަސައްކަތ ގެާވެރިފަރ ތ ންާކަ
ާދޫކ ރ މ ން ާފައިސ  ާމަސައްކަތްތަކަށް ާކ ރ  ާފަރ ތ ން ާސަޕްލައިާ،ހަވ ލ ވ  ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކ ރި ާފަރ ތ ން ާތަކެއްޗަކީާއެ ކޮށްދިން

ާމަސައްކަތެއް ާފެންވަރ ގެ ާފެާވަތަނ ާކަންއެއްބަސްވ މ ގައިވ  ާނ ކ ރެވ މ އި ާޔަގީން ާތަކެތިކަން ާފެންަވރ ގެ ާމަސައްކަތ ިއާއެ ންވަރ ދަށް
 ާއެވެ.ާތަކެތިާބަލައިާގަތ މަށްާމަގ ަފހިވ ނެ

 ތްާއިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮ

ާިބލާ ާވަކިވަކިާހޯދ މަށްާއަގ ާބަެއއްގެާނިމ ނ ާއަންާރ ފިޔ އަށްވ ރެާބޮޑ ވ ނަމަ،ާއެާމަސައްކަތެއްގެމިލ2.5ާިލަާއަގާ ޖ މ މަސައްކަތ ގެާ
ާދައ ލަތ ެގާާހ ށަހެޅ މ ން ާޤަވ އިދ ގެ 10.69ާާމ ލިއްޔަތ ގެ ާގޮަތށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާއިްނޓަރިމް)ާރިޕޯޓެއްާކޮްނސަލްޓަންޓް)ށ(ާަގއި
 ންނަވަމެވެ.ދިނ މަށްާދަނ އަގ ާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވ ާފަރ ތަށްާމަސައްކަތ ގެާާހ ށަހެޅ މ ންާނޫނީާތައްޔ ރ ކޮށް(ާސެޓްފިކެޓް
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ާބައިާާވަނަތިންާ(3)
ސެންޓަރަާނޭޝަނަލްާޑޭާ )ޔޫޕީއެސް(ާ ންއިންޓަރަޕްޓެޑްާޕަވަރާސަޕްލައިާއަާށްާޓާ 

ާހޯދ މ ގެާމަސައްކަތްާާސިސްޓަމްާ

ާ

ާމިބައިގަ ާޤ އިމް ާބަލ ލ ފައިވ ނީ،ާެއްނސީއައިޓީގައި ާކޮށްއި ާނޭޝަނަލް ާާޑޭޓ ފައިވ  ާޔޫޕީއެސް ާއައ  ާގަތ މ ގެާސިާސެްނޓަރަށް ސްޓަމެއް
ާ ނޑައެޅ މ ގައި ާކަ ާފަރ ެތއް ާހަވ ލ ކ ރ ނެ ާމައްޗަށެޢަމަސައްކަތް ާގޮތ ގެ ާއިތ ރ ންމަލ ކޮށްފައިވ  ާމީގެ ާާވެ. ާހަވ ލ ވިާމަމި ސައްކަތ 

ފައިވާ ކޮށްސްވ ންާތަންފީޒ އެާއެއްބައެއްބަސްވ ންާއެކ ލަވ ލ ފައިވ ާގޮތ ގެާމައްޗަށ އިާާއެންސީއައިޓީއ ާދެމެދ ާހަދ ފައިވ ކ ންފ ންޏ އިާ
 ފައިވ ނެއެވެ.ލ ލައިމައްޗައްވެސްާމިބައިގައިާބަގޮތ ގެާ

ާބީލަމ ގެާއ ސޫލ ންާކ ރިއަށްާމ ާންާގެާމަސައްކަތްާއ ާޓ ާސެންޓަރަށްާއަންއިންޓަރަޕްޓެޑްާޕަވަރާސަޕްލައިާސިސްޓަމެއްާހޯދ މ ާޑޭާާ 3.1
މަސައްކަތްާހަވ ލ ކ ރ ންާ ހޯދައިގެންާއޭގެާތެރެއިންާކ ންފ ންޏަކާ  ާނ ގެންގޮސްާދެާކ ންފ ންޏަކ ންާއަގާ 

ނޭޝަނަލްާޑޭށްފައިއެންސީއައިޓީގައިާޤ އިމްކޮ ސެންޓަރަވާ  އްާހޯދ މ ގެާސިސްޓަމެާ()ޔޫޕީއެސްާސަޕްލައިާާޕަވަރާއަންއިންޓަރަޕްޓެޑްާށްޓާ 
ާއ  ާގެންގޮސްފައިވަނީ ާކ ރިއަށް ާހޯދައިގެންންމަސައްކަތް ާއަގ  ާފަރ ތ ން ާދެ ާހަމައެކަނި ާނ ޮކށް ާއިޢ ލ ން ާމަސައްކަތްާމ ކޮށް ާމި ނެވެ.

8ާގައ2017ާާިވެންބަރ ާނ15ާޮމިާމަސައްކަްތާކޮށްދިނ މަށްާއަގ ާހ ަށހެޅިާދެާކ ންފ ނީގެާތެރެއިންާކ ންފ ންޏަކ ާހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީާ
ގޮތަށެވެ.(ާތިން)3ާގައިާހަފ ތ ގެާތެރޭ ހަވ ލ ކ ރާ  ތްާހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީވެސްާމިާމަސައްކަާމިލިއަންާރ ފިޔ ގެާއަގަށްާމަސައްކަތްާނިންމާ 

ާގެންިދއަ ާކ ރިއަށް ާ، އެންސީއައިޓީން ާސަޕްލައިކޮށް ާލައިސަންސް ާސޮފްޓްވެއަރ ާޓްރެއިނިންގާއިމްޕްލިމެންޓްކ މައިކްރޯސޮފްޓް ރ މ އި
މްކ ރ މަށްާބޭނ ންވ ާއެކްޓިވްާޑައިރެކްޓަރީާއަދިާއެކްސްޗޭންޖްާސަރވަރާޑިޒައިންކޮށްާޤ އިއިާއަދިާމަސައްކަތ ދިނ މ ގެާމަޝްރޫޢ ގެާ

ާާހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏ އެވެ.ރއެއްާގަތ މ ގެާމަސައްކަތ ހ ޑްވެއަ

ށްގެްނާބީލަމ ެގާއ ސޫލ ްނާލ ންާކޮމ ކޮށްާއިޢާ ންމިާތަކެތިާސަޕްލައިކޮށްދިނ މ ގެާަމސައްކަތްާކޮށްދޭނެާފަރ ތެްއާހޯދ މ ގެާމަސައްކަތްާއ 
ރޮކިއ މެންޓްާއ ސޫލ ންނެވެ.ާއެާތަކެތިާހޯދ މ ގެާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާގެންގޮސްފައިވަނީާއިމަރޖެންސީާޕްާއިރ ކ ރިއަށްާގެންގޮސްފައިާނ ވ 

ބޭނ ންކ ރެވޭާތަކ ގެާޓ ާސެންޓަރ ގައިާބޭނ ންކ ރަމ ންާގެންދިއަާޔޫޕީއެސްާސިސްޓަމްނެޝަނަލްާޑޭމިާއ ސޫލ ންާމިތަކެތިާހޯދ ފައިވަނީާ
( ދީފައިވެއެވUseful Lifeާެ)މ އްދަތާ  އެންސީއައިޓީގެހަމަެވފައިވ ތީކަމަށްާއެންސީއައިޓީންާމަޢ ލޫމ ތާ  އިޓީާއިންފްރ ސްޓަކްޗަރގެާއަާ،ާ.

ާސިސްޓަ ާޔޫޕީއެސް ާރިޕޯޓ ގައި ާތައްޔ ރ ކޮށްފައިވ  ާމްމެނޭޖަރ ާސެޓިފަާމ އްދަތ ާބޭނ ންކ ރެވޭގެ ާއިލެކްޓްރިކްާހަމަވެފަިއވ ތީ ާއިޑް
ާކޮން ާގޮތ ގައިއިންޖިނިއަރެއް ާއެކަށީގެާނެގ މަށްފަހ ާސަލްޓަންޓެއްގެ ާގ ޅޭ ާއ އި ާވިއ ގަ ާކޮމްޕިއ ޓަރ  ާޔޫޕީއެސްާޤައ މީ ާރަގަޅ  ންވ 

ާލަފ ދީފައިވެއެވެ.ާސިސްޓަމެއްާވީއެންމެާއަވަހަކަށްާހޯދ މަށް

ވަނ4ާާައަދ3ާާިހ(ާ)10.26ާޓީންާމިާތަކެތިާއިމަރޖެންސީާއ ސޫލ ންާގަނެފައިވަނީާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ގެާއެންސީއައި
ޖެންސީާއ ސޫލ ންާތަކެތިާމ އްދ އަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީންާޚ އްޞަާހ އްދަާހޯދައިގެންނެވެ.ާއިމަ

ާރައްޔިތ ންަނށް، ވަނީގައިާބަޔ ންކޮށްފައ4ާިއަދ3ާާި)ހ(10.26ާާގައިާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ގެާގަނެވޭނެާހ ލަތްތައްާކަމ 
ާއ ންމ ާޢިމ ރ ތްތަކ އިާވަތަނ ާަތކެތިާމ ދަލ އިާދައ ަލތ ގެމ އިާނ ވަތަާމެދ ވެރިވ ާހ ަލތެއްާއަރ ފަދަާހ އްޓ ންާޚިދ މަތަކަށްާއަސ ސީާދެވޭ

ާއޭގެާާނ ވަތަާދެމެހެއްޓ މަށްާރަނގަޅ ކ ރ މ އިާއެކަމެއްާހިނދެއްގައިާނ ރައްކ ތެރިވެއްޖެާތަކެއްޗަށްާތަްނތަނ އިާހެދިފައިވ ާބޭނ ންތަަކށް
ާފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭފަދަާހ ލަްތތަކ ގައެވެ.ާވަގ ތ ންާގެަނއ މަށްޓަކައިާހ ރިގޮތަށްާކ ރިންާފެންވަރ 

ާޭބނ ންކ ރެ ާއޭގެ ާތަކެއްޗަކީ ާސިސްޓަމްފަދަ ާޔޫޕީއެސް ާނަމަވެސް ާާ،މ އްދަތ ޭވ ާހ ންނަކ ރިން ާމ އްދަތ ާާއެނެގން ތަކެއްޗަށްވ އިރ 
އޮތްންހަމަވ މ ގެާކ ރިންާއ  ބީލަމ ގެާއ ސޫލ ންާއެާތަކެތިާަގނެވޭނެާފ ރ ޞަތާ  ބީލަމ ގެާއ ސޫލ ންާއެާންއ ކަންާފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.ާމާ  މާ  ހަމަވ މ ގެާކ ރިންާއ 
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ވ ދަވެރިާއަގ ތަކެއްގައިާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާގެންދިއ މ ންާާއިމަރޖެންސީާޕްރޮކިއ މެންޓްގެާގޮތ ގައިާތަކެތިާަގތ މ ގެާ،ތަކެތިާނ ގަނެ
ދައ ލަތަށްާއެންމެާފައިދ ހ ރިާގޮތަށްާތަކެތިާހޯދ މަށްާއޮންނަާފ ރ ޞަތ ާގެއްލިގެންދ ނެކަންާފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.ާއިމަޖެންސީާއ ސޫލ ންާ

ާނަމަވެ ާގެންދިޔަ ާކ ރިއަށް ާމަސައްކަތް ާގަތ މ ގެ ާތަކެތި ާގަތ މަމި ާތަކެތި ާމި ާސް ާފ އިތ ވީއިރ ވެސ12ާާްށްފަހ ވެސް ާދ ވަސް މަސް
އިންސްޓޯލްނ ކ ރެވިާކ ރިންާބޭނ ންާކ ރަމ ންާއައިާޔޫޕީއެސްާސިސްޓަމްާބޭނ ންކ ރަމ ންާގޮސްފަިއވ މ ންާވ ދަވެރިާބީލަމ ގެާއ ސޫލ ންާ

ާއެާތަކެތިާގަތ މ ގެާފ ރ ޞަތ ާޮއތްކަންާފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.

ާއ  ާބީލަމ ގެ ާވ ދަވެރި ާމަސައްކަތް ާހޯދ މ ގެ ާފަރ ތްތައް ާހަވ ލ ކ ރ ނެ ާމަސައްކަތް ާހޯދ މ ގެ ާޚިދ މަތް ާބޮޑާ މ ދަލ އި ާހ މަކަން ސޫލ ން
ާ ާނ ދެވ މ އި ާފަރ ތްތަކަށް ާޤ ބިލް ާފ ރ ޞަތ  ާހަމަހަމަ ާނ ގެންދ ނަމަ ާކ ރިއަށް ާމަާދައ ލަތަށްާގޮތެއްގައި ާގޮތެއްއެންމެ ާހ ރި ގައިާންފ 

ާއެވެ.ފ ރ ޞަތ ާގެއްލިގެންާދ ނެާށްާއޮންނަާދ މަތްާހޯދ މަމ ދަލ އިާޚި

ާއިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ގޮތެއްގައިާޭބނ ންާނ ކ ެރވޭނެާކަމަށްާެބލެވޭާތަކެތިާަގތ މ ގެާމަ ރ ވައިގެންވަކިާމ އްދަތެއްާހަމަވ މ ންާއެކަީށގެންވާ  ާ،ސައްކަތްާދ ރ ލާ 
ާ ާގަވ އިދ ގެ ާމ ލިއްޔަތ ގެ ާ)10.21ާދައ ލަތ ގެ ާހިމަނަގެ ާޕްލޭންގައި ާޕްރޮކިއ މެންޓް ާމަތިން ާގޮތ ގެ ާތަކެތިާ، އިގެންހ(ާގައިވ  އެފަދަ

ާވ ދަވެރިާބީލަމެއްގެާތެރެއިންާހޯދ މ ގެާމަސައްކަތްާކ ރިއަށްާގެންދިއ މަށްާދަންނަވަމެވެ.

ާސަޕްލައިކޮށްދޭާާޔޫޕީއެސްާާ 3.2 ާމަސައްކަތ ގައި ާހޯދ މ ގެ ާފަރ ތެއް ާޑިޕ ާނެ ާޕްރޮކިއ މަންޓް މ ވައްޒަފ ންާާގެާޓްމަންޓްާއެންސީއައިޓީގެ
ހަވ ލ ވެާއެންސީއައިޓީާހްިނާއޭރ ާބައިވެރިނ ކޮށްާ ާކޮށްފައިވ ންާއެާމަސައްކަތްާާއަމިއްލައަށްާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރާ ާހ ރިާާގ މާ 

 ޕްރޮކިއ މަންޓްއިޓީގެާާއެންސީއައިޓީއަށްާހޯދ މ ގެާމަސައްކަތ ގައިާއެންސީއަޔޫޕީއެސްާސިސްޓަމްާބޭނ ންވ ާސެންޓަރަށްާޑޭޓ ނޭޝަނަލްާ
ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާއެންސީއައިޓީ ާއޭރ  ާގެންގޮސްފައިވަނީ ާކ ރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއެ ާބައިވެރިނ ކޮށް ާމ ވައްޒަފ ން ާހަވ ލ ވެގ ންހިގެ ާހ ރިާމ 

ާފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.ާާއަމިއްލައަށްކަންާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރ 

ދަލ ގައިާބައިވެރިވެފައިވަނީާބަިއބެހޭާމ ވައްޒަފ ންާބައިވެރިާކ ރ މ ގެާގަތ މަށްާޭބއްވ ނ ާބައްދަލ ވ ންތަކ ގައިާކަމ އެާގޮތ ންާއެާތަކެތިާ
ފަރ ތ ެވސްާާފައިވ ާދެާހޯދ ާަމސައްކަތްާކ ރ ނެާފަރ ތެއްާހޯދ ަމށް،ާއަގ މިާާއެގޮތަށް.ާާހަމަާހަމައެކަނިާއޭރ ގެާސްޓޭޓްާމިިނސްޓަރެވެ

ާ ާއޭާމ ޢ މަލ ތ ކޮށްފައިވަނީ ާސީދ ، ާމިނިސްޓަރ ރ ގެ ާއަދިސްޓޭޓް ާކ ންފ ނިާކަމ އި ާއެވޯޑްކ ރެވ ނ  ާމަސައްކަތް ާފޮނ ވ ފައިވ ާމި ން
ގ ޅޭގޮތ ންާއަދިާާ.ށްކަންާފ ހަގަކ ރެވެއެވެއަެމއިލް-ޓްާމިނިސްޓަރ ގެާއީސްޓޭއޭރ ގެާާޕްރޮޕޯސަލްވެސްާފޮނ ވ ފައިވަނީ ާއެޑްވ ންސްާފައިސ އާ 

ާވެސްާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރެވެ.މަޝްވަރ ކޮށްފައިވަނީތ ާމަސައްކަތްާހަވ ލ ކ ރިާފަރ މެއިލްގެާޒަރިއްޔ އިންާ-އީ

ާއެޔ ލިޔެކި ާގަތ މ ގެނގޭގޮތ މ ން ާސިސްޓަމް ާޔޫޕީއެސް ާޢ މ ާގައި ާގޮތ ން ާމަލ ތ ގ ޅޭ ާއެންސީއެންެމ ާކަމ އިބެހޭާފ ަރތަމަ އައިޓީގެ
ސީލ ކޮށްާތަފ ވެ.ާމީގެާއިތ ރ ން،ާމެއިލްާއަކ ންނެާ-ގަިއާފޮނ ވ ފައިވ ާއ2017ާީނޮވެންބަރ 12ާާފައިަވނީާމަޢ ލޫމ ތ ާދީާކަށްމ ވައްޒަފަ

ނޮވެންބަރ 16ާާާއެާާމ ވައްޒަފަށްާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރ ާއަންގ ފައިވަނީާތްާބަޔ ންކޮށްވ ލ ކ ރ ނެާފަރ ތެއްާހޯދ ފައިވ ގޮމަސައްކަތްާހަ
ާލ ންާމަސައްކަތްާކ ރ ނެާމެއިލްގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވަނީާއ ންމ ާބީލަމ ެގާއ ސޫ-މިާއީާމެއިލްާއަކ ންނެވެ.-ގައިާފޮނ ވ ފައިވ ާއ2017ާީ

ާ ާނެތ މ ން ާވަގ ތ  ާހޯދ މަށް ާއްޚ ފަރ ތެއް ާޞަ ާހޯދ މަށްޓަކައި ާހ އްދަ ާއޮފް ާޓްރެޜަރީއ ާާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރ ބައްދަލ ކޮށްާާއެންޑް
ާ ާކަމަށ އި ާކ ރެވިފައިވ ނޭ ާއިތ ރ ާދިރ ގ އިމަޝްވަރ  ާާއެހެންާާއަދި ާހޯދ މަށް ާއަގ  ާއަދިާއެދިފައިވ ކަމަށެވެާމިނިސްޓަރ ފަރ ތަކ ން .

ާއަގ ހޯ ާގޮތަށް ާއަންގަވ ފައިވ  ާދަމިނިސްޓަރ  ާމިނިސްޓަރ  ާހ ށަހެޅ މ ން ާއި ާމަޝްވަރ ކޮށްާއެ ާސްޓ ފ ންނ އި ާއައިޓީ މިނިސްޓްރީގެ
ާއީ ާހ އްަދދީފައިވ ކަމަށް ާހަވ ލ ކ ރ މަށް ާއީ-މަސައްކަތް ާިމ ާނަމަވެސް، ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ-މެއިލްގައި މެއިލްގައި

ާބައްދަ ާއަދި ާޔައ މިއްޔ  ާމަޝްވަރ ކޮާއެލ ވ މ ގެ ާސްޓ ފ ންނ އި ާއައިޓީ ާއިވެލ އޭޝަންމިނިސްޓްރީގެ ާކަހަލަ ާެއއްވެސް ާއެއްާށް
ހޯދ ފަިއވަނީާމިާހަދ ފައިވ ކަމ ގެާލިޔ މެއްާ ާފިނޭންސްމިނިސްޓަރާއޮފްާއޮޑިޓަށްާލިިބފައިނ ވެއެވެ.ާއެހެންކަމ ންާމިާމަސައްކަތ ގެާއަގާ 
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ާޓްރެޜަރީ ާމަތިންކަާއެންޑް ާގޮތ ގެ ާދެއްވ ފައިވ  ާއިވެލ އޭޝަނެއްާާމ އިއިރ ޝ ދ  ާޓެކްނިކަލް ާހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީ ާމަސައްކަތް އަދި
ާރެވިއެވެ.ނ ކާ ާކަށަވަރ ާވަނީހަދައިގެންކަން

ާމ  ާއޮފީެހއްގައި ާއެ ާހޯދަންޖެހޭނީ ާޚިދ މަތް ާމ ދަލ އި ާޚަރަދ ކޮށްގެން ާަބޖެޓ ން ާއޮފީހެއްގެ ާކޮންމެ ާޚިދައ ލަތ ގެ ާހޯދ މަށްާދަލ އި ދ މަތް
ނޑަ ޓްމަންޓްގެާމ ވައްޒަފ ްނަނށްާއެންސީއައިޓީގެާޕްރޮކިއ މެންޓްާޑިޕ ާ،ފައިވ ާޕްރޮކިއ މެންޓްގެާނިޒ މެއްގެާތެރެއިންާކަމަށްވ ިއރ އަޅ ކަ
ާޑޭާ،ނޭނގި ާމަސައްކަތް ާހޯދ މ ގެ ާސިސްޓަމް ާޔޫޕީއެސް ާބޭނ ންވ  ާސެންޓަރަްށ ާޓ  ނޑައެޅ މ ާފަރ ތެއްހަވ ލ ކ ރ ނެ ާމަސައްކަ ކަތްާގެ

.ާއަދިާށްާނ ބެލެވެއެވެކަކަމަމ ޢ މަލ ތެއްހ މަކަންާބޮޑ ާގޮތެއްގައިާކ ރިއަށްާގެންގޮސްފައިވ ާާކަމ އެކ ކ ރިއަށްާގެންދިއ މަކީާހަރ ދަނ ާ
އިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްސްާޕްރޮސީޖަރތަ ހ ރިާާއޮފީސްާހިންގަންާއެމައެކަނިާހަާކަށްާބެލ މެއްނެތިއެާޑިޕ ޓްމަންޓްގައިާޤ އިމްކޮށްފައިވާ 

ާޑޭ ާދަށ ން ާބެލ މ ގެ ާފަރ ތ ގެ ާޔޫޕީއެސް ާބޭނ ންވ  ާސެންޓަރަށް ނޑައެޓ  ާކަ ާފަރ ތެއް ާސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަތްާސިސްޓަމް ޅ މ ގެ
ނަހަމަާގޮތ ގައިާބޭނ ންކޮށްާކ ރިއަށްާގެންދިއ މ ންާ ގޮތަށްާކަށްާއިސްކަންދީގެންާތަކެތިވަކިާފަރ ތަމަޤ މ ގެާނ ފޫޒާ  ާހޯދ މަށްާމަގ ފަހިވާ 

 މަލ ކޮށްފައިވ ކަމަށްާބެލެވެއެވެ.ޢަ

ާއިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތްާ

ާ،ލ ވެާހ ރިާފަރ ތ ންމަސައްކަތ ގައިާއޭރ ާއެތަންާހިންގ މ ާހަވ ާގަތ މ ގެާޔޫޕީއެސްާސިސްޓަމްާބޭނ ންވ ާޓ ާސެންޓަރަށްނޭޝަނަލްާޑޭ
ާޢަމަލ ކ ރ މަށް ާހޯދ މ ގައި ާޚިދ މަތް ާޤ އިމްކޮށްާ،މ ދަލ އި ާޮކންޓްރޯލްއެންސީއައިޓީގައި ާއިންޓަރނަލް ާޕްރޮސީޖަރތަކަށްާފައިވ  ސް

 މިޝަނަށްާހ ށަހެޅ މަްށާދަންނަވަމެވެ.ކޮަރޕްޝަންާކޮ-ސަލަާތަޙްޤީޤްާކ ރ މަށްާއެންޓިއްމިާމަކޮށްފައިާނ ވ ތީާމަލ ޢަ

3.3 ާ ާޚިލ ފ ވެއްޖެނަމަ ާމ އްދ އަކ  ާއެއްބަސްވ މ ގެ ާގޮތ އި ާކަނޑ ނެ ާފައިސ  ާޢަމަލ ާރިޓެންޝަން ާގޮތ އި ާހަލ ވިާާށީގެންވ ާއެކަާކ ރ ނެ
ާއަޅ ނެގޮތްާއެއްބަސްވ މ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާނ ވ ން.ާފިޔަވަޅ ާާ،ނ ދ ނަމަާކ ރިޔަށްާމަސައްކަތްާާމިނެއްގައިާ

ނޑ ނެާގޮތ އި،ާމަސައްކަތ ގެމިާ ކ ރ ނެާޢަމަލ އްޖެނަމަާއެއްބަސްވ މ ގެާމ އްދ އަކ ާޚިލ ފ ވެާއެއްބަސްވ މ ގައި،ާރިޓެންޝަންާފައިސ ާކަ
ާވެއެވެ.ާނ ާއަޅ ނެގޮތްާބަޔ ންކޮށްފައިާފިޔަވަޅ ާ،ނ ދ ނަމަާކ ރިޔަށްމަސައްކަތްާާމިނެްއގައިާހަލ ވިާއެކަށީގެންވ ގޮތ އިާ

ާމަސައްކަތެއްާާތ ގެދައ ލަރ ފިޔ ާއަށްވ ރެާބޮޑ 35,000ާާމަސައްކަތ ގެާއަގ ާ، ގައި(ާއ)10.52ާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާޤަވ އިދ ގެާ
ާާދ މަށްހޯާޚިދ މަތެއްާނ ވަތަާކ ރ މަށް ާކަމަށް ާހިމަނަންޖެހޭެނ ާއެއްބަސްވ ންތަކ ގަިއ ާތެރޭގައިމ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ހަދ  ާ،އްދ ތަކ ގެ

ޚިލ ފ ވެއްޖެނަމަާ އެއްބަސްވ މ ގެާމ އްދ އަކާ  ނޑ ނެާގޮތ އާި، ކަ ާމިނެއްގައިާހަލ ވިާގެންވ އެކަށީމަލ ކ ރ ނެާގޮތ އިާޢަރިޓެންޝަންާފައިސާ 
ާހިމަނެއެވެ.އަޅ ނެގޮތްާާފިޔަވަޅ ާ،ނ ދ ނަމަާކ ރިޔަށްމަސައްކަތްާ

ާ ާގޮތް ނޑ ނެ ާކަ ާފައިސ  ާގޮތ ގައި ާފައިސ ގެ ާބަޔ ންރިޓެންޝަން ާނ ވ މ ންއެއްބަސްވ މ ގައި ާފެންވަރ ދަްށާމަސައްކަތ ގެާކޮށްފައި
ފަރ ތ ގެާޚަރަދ ގައިާރަނގަވެއްޖެނަމާަ، ހަވ ލ ވާ  ކ ރ މަސައްކަތ ގެާވެރިފަރ ތަށްާލިބޭާގެއްލ ންތައްާމަސައްކަތާ  މަށްާއޮންނަާފ ރ ޞަތާ ޅާ 

އެކަށީގެންވ ާކަމެކެވެ.ާާއެާމަސައްކަތްާރަނގަޅ ާކ ރ މަށްާމަސައްކަތ ގެާވެރިފަރ ތ ންާއިތ ރަށްާފައިސ ާޚަރަދ ކ ރަންާޖެހ މަކީާގެއްލި
ާ ާނ ދ އަދި ާކ ރިޔަށް ާމަސައްކަތް ާމިނެއްގައި ާއަވަސް ާބަޔ އެކަށީގެންވ  ާއެއްބަސްވ މ ގައި ާފިޔަވަޅ  ާއަޅ ނެ ާނ ވ މ ން،ާންކޮށްފަނަމަ އި

އްކަތްާކ ރ މ ާހަވ ލ ވިާމ އްދަތަށްާމަސައްކަތްތައްާނ ނިްނމިާނަމަވެސްާމަސައްކަތ ގެާވެރިފަރ ތަށްާލިބޭާގެއްލ ންާކ ޑަާކ ރ މަށްާމަސަ
ާއެވެ.ފަރ ތްާޒިންމ ކޮށްާޖަވ ބ ދ ރީާކ ރ މަށްާފިޔަވަޅ ާއެޅ މަށްާދަތިތަކެއްާދިމ ވ ނެ

  އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތް

ާ ާއަގ  ާބޮޑ 35ާމަސައްކަތ ގެ ާވ ރެ ާރ ފިޔ އަށް ާާހ ސް ާއެއްބަސްވ މ ގައި ާަހދ  ާހަވ ލ ކ ރ މަށް ާމަސައްކަތެއް ާެއ ދައ ލަތ ގެާވ ނަމަ
ާ ާގަވ އިދ ގެ ާމަތ10.52ާިމ ލިއްޔަތ ގެ ާގޮތ ގެ ާބަޔ ންކ ރ  ާ)އ(ާގައި ާއެއްބަސްވ މ ގެާާންގެ ާގޮތ އި ނޑ ނެ ާކަ ާފައިސ  ރިޓެންޝަން ާ ާގަވ އިދ ގެ މ ލިއްޔަތ ގެ
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ޚިލ ފ ވެއްޖެ ހަލ ވިާމިނެއްގައިާމަސައްކަތްާކ ރިޔަށްާނ ދ ނަމައަދިާކ ރ ނެާގޮތ އިާޢަމަލ ާނަމަާމ އްދ އަކާ  ފިޔަވަޅާ އަޅ ނެާާ،އެކަށީގެންވާ 
ާހިމެނ މަށްާދަންނަވަމެވެ.

 

ާންާދައްކ ފައިވ 50ާއެޑްވ ންސްާފައިސ ގެާގޮތ ގައިާމަސައްކަތ ގެާއަގ ގެާ% 3.4

ާއެޑްވ  ާކ ންފ ންޏަށް ާހަވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާފައިސ ގެންމި ާާސް ާމ ޅި ާާމަސައްކަތ ގެގޮތ ގައި ާއަގ ގެ ާފައިސާ އަާ%50ޖ މ ލަ ށްވ 
ާ،މިލިއަންާރ ފިޔ 1.5ާއަށްވ ާާ%50މިލިއަންާރ ފިޔ ގެާ)ތިން(3ާާޖ މ ލަާއަގ ާކަމަށްވ ާާމަސައްކަތ ގެދީފައިވެއެވެ.ާއެާގޮތ ންާމިާ

ޓީންާވަނީާއެޑްވ ންސްގެާއެންސީއައިާވެއެވެ.ތަކެތިާސަޕްލައިކޮށްާމަސައްކަތްާނިންމ މ ގެާކ ރިންާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާފަރ ތަށްާދީފައި
1ާދިނ މަށްފަހ ާާގައ2017ާިނޮވެްނަބރ 12ާާފައިސ ާާ%20ގޮތ ގައިާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާަފރ ތަށްާކޮންޓްރެކްޓްގެާޖ މ ލަާއަގ ގެާ

ނިސްޓްރީާއޮފްާފައިސ ާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާފަރ ތަށްާދީފައެވެ.ާމިާފައިސ ާދީފައިވަނީާމިާ%30ގައިާއިތ ރ 2017ާާޑިސެންބަރ ާ
ާ ާދެމެދ  ާއެންސީއައިޓީއ  ާފަރ ތ އި ާހަވ ލ ވި ާަމސައްކަތ  ާއ އި ާމެމޯ ާފޮނ ވ ފައިވ  ާޓްރެޜަރީްނ ާއެންޑް ދ ފައިވާ ހަފިނޭންސް

ާއެއްބަސްވ މ ގައިވ ާގޮތ ގެާމަތިންނެވެ.

މިާގަވ އިދ ގ10.67ާާެލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާޤަވ އިދ ގެާދައ  ވަނަާބ ބ ގެާޖަދ ވަލ 10ާާގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފަނީާ)މަސައްކަތ ގެާއަގާ 
ހ6ާައިނ1ާާް ފަރ ތ ންާމަސައްކަތާ  ހަވ ލ ވާ  ނަމަ(ާމަސައްކަތާ  ނޑަށްވ ރެާބޮޑ ނ ވާ  މިންގަ ދ ވަހ ގ45ާާެވ ލ ވ ތާ ވަނަާނަންބަރ ގައިވާ 

ާއެޑް ާތެރޭގައި ާއަގ ގެ ާނަމަ،ާޖ މ ލަ ާއެދިއްޖެ ާދިނ މަށް ާފައިސ  ާފައިސ ގެާގޮތ ގައި ާބޮޑ ާ%15ވ ންސް ާވ ރެ ާއަދަދަކަށްާާއަށް ނ ވ 
ާބަޔ ންކޮްށފައިވަނީާ ާ)ނ(ާގައި ާނަންބަރ ގެ ާމި ާގަވ އިދ ގެ ާމި ާކަމަށެވެ.ާއަދި ާދޫކ ރެވިދ ނެ ާގޮތ ގައިާާއެޑްވ ންސްާ،ފައިސ  ފައިސ ގެ

ގ ޅޭާޤައ މީާދޫކ ރެވޭނީ،ފައިސާ ާއެއްފަހަރ ާއެޑްވ ންސްކޮށްާއިތ ރަށްއަށްާވ ރެާާ%15ކޮންޓްރެކްޓްގެާޖ މ ލަާއަގ ގެާ ާކަމެއްާސަލ މަތާ 
ާބަޔަކަށްާރައްޔިތ ންގެާހ ލަތެއްގައިާއިމަޖެންސީާނ ވަތަ ާަސބަބާ ާކ ރަންޖެހޭާކަންއެާއެޮގތަށްާކަމެއްގައިާދޭންޖެހޭފަދަާޚިދ މަތްާގިނަ

ާވެ.ލިބ މ ންކަމަށެާލިޔ މަކ ންާހ އްދަާމިިނސްޓަރ ގެާހ ށަހަޅައި،ާލިޔ މަކ ންާމިނިސްަޓރަށްފިނޭންސްާާ،ބަޔ ންކޮށް

ތ ރަށްާފައިސ ާދެވިދޭެނާއަްށވ ރެާއިާ%15ލަތްތަކެއްގައިާކޮްނޓްރެކްޓްގެާޖ މ ލަާއަގ ގެާހ ދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ަގއިާވަކިާ
އެންސީއައިޓީންާާށް،ބަޔ ންކޮާްޑވ ންސްާފައިސ ާދައްކަންޖެހޭާސަބަބ ާއެއަށްވ ރެާއިތ ރަށްާ %15 ނަމަވެްސ،ާބަޔ ންކޮށްފައިވީކަމަށްާ

ާ ާޓްރެޜަރީއަށް ާއެްނޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާހ ށަަހޅައިާންލިޔ މ މިނިސްޓްރީ ާކ އްލި ާމަސައްކަތަކީ ާމި ާނ ވ ކަމ އި ާކ ރަންޖެޭހާހ ފ  ލަތ ގައި
ާވެއެވެ.ާށްާނ ބެލެކަމަސެއްކަތެއްކަމަ

  އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތް

ާގަންނަާނ ވަތަާށްތ ރައަށްވ ރެާއ15ާި% މަސައްކަތ ގެާއަގ ގެ، ގޮަތށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައި)ނ(10.67ާާޔަތ ގެާޤަވ އިދ ގެާމ ލިއް
ާރައްޔިތ ްނގެާާލަތެއްގައިހ ާިއމަޖެންސީާނ ވަތަާާކަމެއްާގ ޅޭާސަލ މަތ ާޤައ މީާާ،ދޫކ ރަންވ ނީާެއއްފަހަރ ާއެޑްވ ންސްކޮށްާއަގ ާތަކެތީގެ
ާ،ހ ށަހަޅައިާލިޔ މަކ ންާށްމިިނސްޓަރަާ،ބަޔ ންކޮށްާބަބ ސަާކ ރަންޖެހޭާއެކަންާއެގޮތަށްާކަމެއްގައިާދޭންޖެހޭފަދަާޚިދ މަތްާބަޔަކަށްާގިނަ

 ހޯދ މަށްފަހ ާކަމަށްާދަންނަވެމެވެ.ާލިޔ މ ންާހ އްދަާމިނިސްޓަރ ގެ

3.5 ާ ާހ ރި ާބ ކީ ާއިތ ރ ން ާފައިސ ގެ ާދީފައިވ  ާގޮތ ގައި ާފައިސ ގެ ާާ%50އެޑްވ ންސް ާކ ރިންާފައިސ  ާނިމ މ ގެ ާމަސައްކަތް މ ޅި
ހަވ ލ ވިާފަރ ތަށްާދީފައިވ ންާ ާމަސައްކަތާ 

ކ ންފ ންޏ އެކ ާހަދ ފައިވ ާއެބަސްވ މ ގެާދަށ ންާއެާކ ްނފ ނިްނާކ ރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކ ގެާތެރޭގަިއާާމަސައްކަތްާހަވ ލ ކޮށްފައިވ މިާ
ާ ާއެންސީއައިޓީއަްށ ާސިސްޓަމްޔޫޕީހިމެނެނީ ާސަޕްލައިއެސް ާސިސްޓަމްާާކޮށްދިނ މ އިތައް ާނަމަވެސްހަރ ކޮށްދިނ ންާތައްއެ ާކަމަށްީވ

އެާދައްކ ފައިވަނީާއެޑްވ ންސްާފައިސ ގެާއިތ ރ ންާބ ކީާދައްކަންހ ރިާފައިސ ާާމިާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏަށްންާއެންސީއައިޓީ
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ހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާާނެވެ.ންކޮށްދިނ މ ގެާކ ރިރ ހަާތައްސިސްޓަމްކ ންފ ނިންާސަޕްލައިކޮށްދިންާޔޫޕީއެސްާ ސްޓ ާއޮގ30ާަމިާމަސައްކަތާ 
ާފޯރ ކޮާމ ގައިވ ާއެއްބަސްވ ާ،ގައ2018ާި ާދިނ މަށްފަހ ތަކެތި ާފައިސ  ާއެޑްވ ންސް ާހ ރިާާ،ށްދިނ މ ން ާނ ދީ ާކ ންފ ންޏަށް ާއެ ބ ކީ

ާ ާއަގ ގެ ާޖ މ ލަ ާކ ންފ ންޏަށްއަށ50ާް%އެއްބަސްވ މ ގެ ާއެ ާވަީނ ާފައިސ  05ާާާވ  ާދ ވަހ 2018ާސެޕްޓެްނަބރ  ީދފަެއވެ.ާާވަނަ
އެއްބަސްވ މ ގެާދަށ ންާއެާކ ންފ ނިންާކ ރަންޖެހޭާމަސައްކަތްަތކ ގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާޔޫޕީއެސްާާމަސައްކަތ ގެނަމަވެސްާއެހ ތަނަށްާމިާ

ާާ.ނިމިފައިނ ވެއެވެކޮށްދިނ މ ގެާމަސައްކަތްާރ ހަާތައްސިސްޓަމް

ލ ކ ރ ާމަސައްކަތްތަކ އި،ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވަނީާދައ ލަތ ެގާތަްނތަނ ންާހަވ 10.70ާދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ެގާ
ާންމ މ ންކަމަށެވެ.ނިކޮށްާގައިވ ާގޮތ ގެާމަތިންާއެކަންތައްާހޯދ ާޚިދ މަތްތަކ އި،ާގަންނަާތަެކތިާބަލައިގަންަނންވ ނީާއެގްރިމަްނޓ 

ދިނ މ ންާވަކިާވ މ ގައިވ ާގޮތ ގެާމަތިންާމަސައްކަތްާނިމ މ ގެާކ ރިންާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވ ާފަރ ތަށްާމ ޅިާމަސައްކައެއްބަސް ތ ގެާއަގާ 
ާމަސައް ާފަރ ތ ން ާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވ  ާމަސައްކަތްާނ ނިންމައި ާމ ޅި ާގެންދިއ މަށްފަހ  ާމަސައްކަތް ާއަދިާހިސ ބަކަށް ކަތްާދޫކޮށްލ މ އި

ފަރ ތ ންާއިހ މ ލ ވ މ ގެާފ ރ ޞަތާ އެއްބަސްވ މާ  ހަވ ލ ވާ  ާކަންާފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.ޑ ވ ނެބޮއެއްގޮތަށްާމަސައްކަތްާނިންމ މ ގައިާމަސައްކަތާ 
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ފަދައިންާމަސައްކަތްތަކ އި،ާވަނަާމ އްދ ގައ10.70ާާިދައ ލަތ ގެާމ ލިއްޔަތ ގެާގަވ އިދ ގެާ ޚިހޯބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ދ މަތްތަކ އި،ާގަންނަާދާ 
ާޔަގީންކ ރ މަށް ާނިންމ ފައިވޭތޯ ާމަސައްކަތް ާގޮތަށް ާއެއްބަސްވެފައިވ  ާކ ރިން ާބަލައިގަތ މ ގެ ާނޫނީތަކެތި ވ ާހަވ ލ ާމަސައްކަތ ާފަހ 

ާފަރ ތަށްާއެޑްވ ންސްާފައިސ ގެާއިތ ރ ންާފައިސ ާދޫނ ކ ރ މަށްާދަްނނަވަމެވެ.ާ

3.6 ާ ާދިނ މަށް ާހ އްދަ ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ާމިނިސްޓަރާފައިސ  ާސްޓޭޓް ާއޭރ ގެ ާތެރޭގައި ާފަރ ތްތަކ ގެ ާކަނޑައަޅ ފައިވ  އެންސީއައިޓީން
ދިނ މ ގެާހ އްދަާއޭރ ގެާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރާދީފައިވ ންާ ާނ ހިމެނ ނ ާނަމަވެސްާމިާމަސައްކަތްާކ ރިާފަރ ތަށްާބ ކީާފައިސާ 

ާ ާމި ާމަސައްކަތް ާކ ންފ ންޏަށް ާތައްޔ ރ ކޮށްފައިވ ކ ރި ާދޫކ ރ މަށް ާާޕޭމަންޓްާފައިސ  ާއެންސީއައިޓީވައ ޗަރ ގައި ާއޭރ ގެ ސްޓޭޓްާގެ
ާ،ސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރަކީާވައ ޗަރ ގައިާސޮއިކޮށްފައިވ ާޕޭމަންޓްގެާއިތ ރ ާވެރިއަކ ާސޮއިާކޮށްފައިވ އިރ ާހ އޮފީރ އިާއަދިާއެާމިނިސްޓަ

ނޑަ ާނެވެ.ާނޫހިމެނޭާފަރ ތެއްާގައިރޭއަޅ ފައިވ ާފަރ ތްތަކ ގެާތެއެންސީއައިޓީންާފައިސ ާދެއްކ މ ގެާހ އްދަާދިނ މަށްާކަ

ޚަރަދ ކ ރ މ ގައިާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންޮކށްފައިވަނ6.06ާާީމ ލިއްޔަތ ގެާޤަވ އިދ ގެާދައ ލަތ ގެާ ާމަސްއޫލިއްޔަތ ާާދަދިނ މ ގައިހ އްފައިސާ 
ާމަސައްކަތްާކ ާކަމަށެވެ.ާނައިސްވެރިޔަާހަވ ލ ވެހ ރިާއެކަމ ާވަގ ތަކާ ާއެާނ ވަތަާ'އޮިފސަރ ާރައިޒިންގޮއތޮ'ާއ ފ ލަންވ ނީ ާމި މަވެސް

ރ ާފައިސ ގެާޕޭމަންޓްާކ ރިާފަރ ތަށްާފައިސ ާދިންއިރ ާއެންސީއައިޓީގައިާއޭރ ާހ ންނެވިާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރަކީާއެާއޮފީހ ންާޚަރަދ ކ 
ާވެ.ާވައ ޗަރ ތަކ ގައިާސޮއިކ ރ މ ގެާހ އްދަާލިބިފައިވ ާއަދިާއެާމަސްއޫލިޔަތ ާއ ފ ލަމ ންާދިޔަާފަރ ތެއްާނޫނެ

ޚަރަދ ކޮށްފައިވ ކަ ކަމ ގެާލިޔ ންާނެތިާފައިސާ  މަސައްކަތްާނިންމ ފައިވާ  ދިންއިރާ  ންާމީގެާއިތ ރަށްާމިާމަސައްކަތްާކ ރިާފަރ ތަށްާފައިސާ 
ނޑައަޅ ފައިވ ާކަނ6.06ާްފ ހަގަކ ރެވެއެވެ.ާދައ ލަތ ގެާމ ލިްއޔަތ ގެާގަވ އިދ ގެާ ކަމ ގެާގައިާފައިސ ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެާކ ރިންާބެލ މަށްާކަ

ާ ާހ ރިހ ާވައ ޗަރ އެކ ާޕޭމަންޓްާހ އްދަދޭންވ ނީ،ާޚަރަދ ކ ރ މަށްާފައިސ އެއްާާއެއްވެސްތެރޭގައި ާލިޔ ންތަކެއްާހ ންނަންޖެހޭ
ާލިޔ ންތައްާވައ ޗަރ އެކ ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެާފައިސ ާފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  ާއެކިާހ ރެގެންާހަމައަށްާއެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ަކމަށް

ކ ާގ ޅިގެންާމަސައްކަތްާކ ރ ާފަރ ތަށްާފައިނަލްާޕޭމަްނޓްާދޭއިރ ާއެާފަރ ތަކ ާހަވ ލ ކ ރެވ ނ ާމަސައްކަތްާނިންމިާކަމ ެގާމަސައްކަތްތަ
ނޑައަޅ ފައިވ ާ ާކަ ާބެލ މަށް ާކ ރިން ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ާފައިސ  ާގަވ އިދ ގައި ާމ ލިއްޔަތ ގެ ާދައ ލަތ ގެ ާދިނ ަމކީ ާފައިސ  ާނެތި ލިޔެކިއ ން

ޚަރަދ ކ ރ ންކަމ އިާއަދިާމަސައްކަތްާނިންމިާކަމ ގެާލިޔ ންާނެތިާމަސައްކަތްާކ ރިާފަރ ތަށްާފައިސ ާކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތް ނ ކޮށްާފައިސާ 
ާދިނ މަކީާފައިސ ާދޫކ ރ މ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތ ާއ ފ ލިާފަރ ތްތަކ ންާޒިންމ ދ ރ ާކަމ އެކ ާކޮށްފައިވ ާކަމެއްކަމަށްާނ ބެލެއެވެ.
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ާއޮާ ާހ އްދަ ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ާފައިސ ާފައިސ  ާއަދި ާދިނ މ އި ާހ އްދަ ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ާފައިސ  ާފަރ ތްތަކ ން ާއެހެން ާފިޔަވައި ާފަރ ތް ތް
ޚަރަދ ކ ރ މ ގައިާ ޚަރަދ ކ ރ މ ންާފައިސާ  ނޑައަޅ ފައިވާ ޢަމަލ ޚަރަދ ކ ރ މ ގެާކ ރިންާހަމަކ ރަންޖެހޭާލިޔ ންތައްާނެތިާފައިސާ  ކ ރ މަށްާކަ

ޚިއިންޓަރނަލްާކޮންޓްރޯލްސްާނިޒ މ  ދޫކ ރ މަށްާމަގ ފަހިވެާފ ވެ،ލ އާ  ފަރ ތަށްާފައިސާ  ހަވ ލ ވާ  މަސައްކަތްާނިމ މ ގެާކ ރިންާމަސައްކަތާ 
ާއެވެ.ާދޭންނ ޖެހޭާފައިސ ާއެާފަރ ތަކަްށާދޫކ ރެވ މ ގެާފ ރ ޞަތ ާއޮންނ ނެާ

  އިޞްލ ޙ ކ ރަންާލަފ ދިންގޮތް

ާ ާފައިސ  ާކ ރިންޚަ)ހ( ާދިނ މ ގެ ާހ އްދަ ާކ ރ މަށް ާާ،ރަދ  ާޤަވ އިދ ގެދައ ލަތ ގެ ާގޮތ 6.06ާ މ ލިއްޔަތ ގެ ާޕޭމަްނޓްާގައިވ  ގެމަތިން
ާވައ ޗަރ އެކ  ާޚަރަދ ކ ރ މ ގެ ާފައިސ  ާފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  ާލިޔ ންތަކެއް ާހ ރިހ  ާހ ންނަންޖެހޭ ާހަމައަށްާާވައ ޗަރ އެކ  ާލިޔ ންތައް އެ

ާާދަންނަވަމެވެ.ދިނ މަށްނ ާހ އްދަނޫނީާފައިސ ާޚަރަދ ާކ ރ މަށްާހ ރިކަންާޔަގީންކ ރ މަށްާފަހ ާ

ފައިނޭންޝަްލާާމަޖައްސައިހަމ ލީާޒިންމ ދ ރ ވެރިޔާ ާއްގެއޮފީހެއެާގެާދަށ ންާވަނަާމ އްދ 2.03ާވ އިދ ގެާގަމ ލިއްޔަތ ގެާދައ ަލތ ގެާ)ށާ(
ާހ ށަހަޅ ފައިވ  ާއެހެންާ،ކޮންޓްރޯލަރަށް ާފިޔަވައި ާާޮއތޮރައިޒިންގާއޮފިސަރ ން ާފައިސ  ާހ އްދަރަދ ކ ރ ޚަފަރ ތްތަކ ން ނ ދިނ މަށްާާމަށް

ާާދަންނަވަމެވެ.

ާ

ާއެއްބަސްވ މ ގެާ 3.7 ާނ ކަނޑައި ާފައިސ  ާޖޫރިމަނ  ާގޮތ ގައި ާއަގ ގެ ާލަސްވ މ ގެ ާމަސައްކަތް ާނ ނިންމ މ ން ާމަސައްކަތް މ އްދަތަށް
ހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏަށްާދީފައިވ ންާ މަސައްކަތާ  ާޖ މ ލަާއަގާ 

ބަސްވ މ ގެާދަށ ންާގައިާސޮއިކޮށްފައިވ ާއެއ2017ާްނޮވެންބަރ 15ާާމިާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ންޏ އިާއެންސީއައިޓީއ ާދެމެދ ާ
ތ ރީޚ ންާފެށިގެންާާ،މަސައްކަތްާނިންމަންާއެއްބަސްވެފައިވަނީ އިާމަސައްކަތްާނިންމ މަށެވެ.ާހަފ ތ ގެާތެރޭގ8ާައެއްބަސްވ މ ގައިާސޮއިކ ރާ 

ާސިސްޓަމް ާޔޫޕީއެސް ާޤ އިމްކ ރެވިފައިވ  ާއޭރ  ާސެންޓަރގައި ާޑޭޓ  ާހަވ ލ ކޮށްފައިވަނީ ާމަސައްކަތް ާކ ންފ ންޏ  ނެއްޓ މަށްފަހާ ާއްތައެ
ާރިންާއިންސްޓޯލްކޮށްާމަސައްކަތްާނިންމ ާގޮތަށެވެ.ގެާކ 2018ާޖެނ އަރ11ާާީއައ ާސިސްޓަމްާގެނެސްދީާ

ާކޮށްދީފައި ާސަޕްލައި ާސިސްޓަމްތައް ާޔޫޕީއެސް ާއެންސީއަިއޓީއަށް ާކ ންފ ިނން ާަހވ ލ ވި ާމަސައްކަތ  ާމި ވަނީވެސްާނަމަވެސް
ާފ އިތ ވިފަހ ން ާމ އްދަތ  33ާާާ،އެއްބަސްވ މ ގައިވ  ާފަހ ން 30ާާހަފ ތ  ާއިތ ރަާގައެވެ.2018ާއޯގަސްޓ  ާމީގެ މަސައްކަތ ގެާާމިށް

އައ އެއްބަސްވ މ ގެާދަށ ންާ ޔޫޕީއެސްާސިސްޓަމްތައްާނެގ މަށްފަހާ  އިންސްޓޯލްާާސިސްޓަމްތައްާއެންސީއަިއޓީގައިާކ ރިންާގ އިމްކޮށްފައިވާ 
ާާކ ރ މ ގެ ާއިރ ވެސްާމަސައްކަތް ާނިމ ނ  ާމަސައްކަތްކޮށް ާއެ ާނަމަވެސް ާހަމަޖެހިފައިވީ ާާކ ރ މަށް ާދ ވަސްާާމަސ12ާްއިތ ރަށް

ާމަސައްކަތ ގަާވެއެވެ.ހިނގ ފައި ާކ ރ މ ގެ ާއިންސްޓޯލް ާސިސްޓަމްތައް ާއައ  ާނެގ މަށްފަހ  ާސިސްޓަމްތައް ާއެންސީއައިޓީންާޔޫޕީއެސް އި
އޮ ޖޫްނ7ާާތ މ ންނ އިާއަދިާފ ރިހަމަާކ ރަންޖެހޭާކަންކަންާފ ިރހަމަާނ ކ ރެވިާހ ރ މ ގެާސަބަބ ންާއެާމަސައްކަތްާލަސްވ މ ގެާފ ރ ޞަތާ 

ާމ2018ާަ ާތަނ ގެާސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ނިންާއެންސީއައިޓީއަށްާޮފނ ވ ފައިވ ާސިޓީގައިާސިސްޓަމްތައްާއިންސްޓޯގައި ާކ ރ މަށް ލް
ާ ާފ ހަގަކޮށްފައިވ ތީ ާހ ރިކަމަށް ާހ ރަސްތަކެއް ާކ ރ މަށް ާފ ރިހަމަ ާމަސައްކަތް ާއެ ާހ ރިގޮތ ން ާމަސައްކަޖ ގަ ާދ ވަސްތައްާމި ާލަސްވި ތް

ާސަޕްލަ ާތަކެތި ާބެލ މ ގައި ާދެމެދ  ާތ ރީޚ  ާނިމ ނ  ާއިންސްޓޯލްކޮށް ާތަކެތި ާތ ރީޚ އި ާނިމ ނ  ާދ ވަސްތައްާހޭދަވެފައިއިކޮށްދީ ވ 
ާާހިމަނ ފައިނ ވ ނެވެ. ާދ ވަސްތަކ ގެ ާލަސްވި ާމަސައްކަތް ާއައެހެންކަމ ްނ ާބަލ ފައިވ ނީ ާހިސ ބ ކ ރ މ ގައި ާދަށ ންާއެދަދ  އްބަސްވ މ ގެ

ާ ާތ ރީޚްކަމ ގައިވ  ާނިންމަންޖެހޭ 11ާާމަސައްކަތް ާސަޕްލައ2018ާިޖެނ އަރީ ާސިސްޓަމްތައް ާޔޫޕީއެސް ާފެށިެގން ކޮށްދިންާއިން
 އ ާދެމެދ ާހޭދަވެފައިވ ާމ އްދަތަށެވެ.2018ާއޯގަސްޓ30ާާްތ ރީޚްކަމަށްވ ާ

 އްކަތްމަސަާ،ަވނަާމ އްދ ގެާދަށ ނ8ާްމިާމަސައްކަތ ާހަވ ލ ވިާކ ންފ ްނޏ އިާއެންސީއައިޓީއ ާދެމެދ ާސޮއިކޮށްފައިވ ާއެއްބަސްވ މ ގެާ
ާޑެމޭޖަާ ާލިކިއ ޑޭޓެޑް ާދ ވަހަކަށް ާކޮންމެ ާއިތ ރ ވ  ާނ ނިމިއްޖެނަމަ ާމަސައްކަތް ާމ އްދަތ ގައި ނޑއަޅ ފައިވ  ާކަ ާގޮތ ގައިާނިންމ މަށް ސްގެ

ފައިސ ާއ ނިކ ރަންޖެހެއެވެ.ާނަމަވެސްާމިާމަސައްކަތްާކ ރިާާަދދަށްއ ާގ ނަކ ރ މ ންާއަްނނަާޢ0.0025ާަާޓްރެކްޓްގެާޖ މ ލަާއަގާ ކޮން
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