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ަގުތަމްށ ިހްނިގ  ެވހިަކލަްތއް  ށް ިޑޕްާޓަމްންޓ ޮއފް ޖުީޑަޝލް ެއޑިްމިންސްޓރަޭޝނަ 
 މުޢާމަލާތަްތކާގުޅޭ ޚާްއަޞ ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް 

 ހ. ތަޢ ރަފު 

 ވަނަ އަހަރު  2016ތިން ކ ރ އި އެއް ވޭން ގަތުމަށް ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ޑީޖޭއޭ( އިން ޑިޕ ، މި އޮޑިޓަކީ
)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ަދށުްނ ކުރެވުނު، ޚ އްޞަ އޮޑިޓެކެވެ.  2007/4ހިންގ ފައިވ  މުޢ މަލ ްތތައް ބެުލމަށް ޤ ނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަތިން މި ރިޕުޯޓ  213ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ 
ގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުން އިސްލ ޙީ ލީހަށް ހުށަހެޅުމ އެކު، މި އޮޑިޓްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ޝަލް ސ ވިސް ކޮމިޝަނަށ އިޖުޑީދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓު ފިޔަ
 ށް ހުށަހެޅޭނެެއވެ.އޮފް ފިނޭންސަ މިނިސްޓްރީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި 

މު ިލޔެކިއުންތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށް ދީފައިވ ތީ، އެ ލިޔެކިއުންތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށްދިން ންމި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވި މުހި
އ އި  ގެ މުއައްސަސ ތަކަށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެެވ. މި ރިޕޯޓު، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީދައުލަތު

ގައި  udit.gov.mvwww.aއޮޑިޓް ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ހުށަހަަޅންޖެހޭ ފަރ ތްތަަކށް ުހށަހެޅުމުގެ އިތުރުން މި އޮފީހުެގ ވެބްސައިްޓ 
 ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

 ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ތަޢ ރަފު ށ. ޑިޕ  

ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢީ ދ ިއރ ގެ އިދ ރީ އެންމެހައި ކަންކަން ރ ވ އި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުެގ 
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިދ ރީކަންކަން އިންތިޒ މުކޮށް ބަަލހައްޓ  އިދ ރ  "ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ރ އެވެ.  އިދ ވ ލުކޮށްފައިވ ހަމަސްއޫލިއްޔަތު 

 ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮގައެވެ.  2008 ބަރުކްޓޫއޮ 01ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" މިނަމަށް ބަދަލުވީ 
-SC/2008 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ިހނގަމުން ގޮްސފައިވަނީ ވަނަ ުދވަހުގެ ނިޔަލަށް 2019ސެޕްޓެންބަރު  3

RU-/01 (2 ެރ2008ޫ ބަރުންޑިސ )ން، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދ   މަތިގޮތުގެ އ  އެއްގޮތްވ ލިންގ
ގޮތުްނ ވ ލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ  ބެހޭތަކ  ހަތިއްބެވި ފަރ ތް ވ ލުވެއެވެ. އަދި މި އިދ ރ  ހިންގުމ  ހައިދ ރ އެއްގެ ގޮތުގަ

. ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ ގޮސްފައިަވނީ އެހ ތަނަށްޖަވ ބުދ ރީވަމުން ގެން
ވުމުން އެ ތ ރީޚުން ފެށިގެްނ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތަޞްދީޤްކުރެއް 2019ސެޕްޓެންބަރު  3ވަނަ އިސްލ ޙު  2ޤ ނޫނަށް ެގނައި 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގެ ނަމުގައި އިދ ރ އެއް އުފެދި އެ ޑިޕ ޓްމަންޓަކީ ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޕ ޓްމަންޓް އޮޑި
 ދަށުން ހިންގ  ަތނަކަށް ވަނީ ބަަދލުކޮށްފައެވެ.
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ނޑު   ބޭނުންވ  ދ އިރ އަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޝަރުޢީޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މައިގަ
ބިނ ކުރުމ އި، ތަފ ސްހިސ ބު އެއްކޮށް  ހުންޓެކޮނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމ އި، މީ، އް ކުރުވުމ އިމަރ މ ތުތަ، މ އިވުޢިމ ރ ތްތަށް ކުރު
އެންމެހ  މަސައްކަތްތައް  އަދި އިދ ރީްއޓުމ  ޝަރުޢީ އިދ ރ ގެ މުވައްޒަފުންނ ގުޅޭ ކަންކަން ހިންގ  ބެލެހެޝ އިޢުކުރުމ އި، 

 .އިންތިޒ މުކޮށް ހިންގުމެވެ

  ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

 މި އޮޑިޓްގައި ބަލ ފައިވ ނީ އަންަނނިވި ކަންކަމަށެވެ.

 ޮގތް  ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ތައްސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭންއެއް ތިން ކ ރ އި  ޑީޖޭއޭއަށް .1

  ގޮތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ތައްށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތްއެއްބަސްވުންތަކ  އެއްގޮތަ .2

 ބެލުން  ކެއްގައިތޯައގުތަ އެކަށީގެންވ  ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ ނެފައިވަނީ އުޅަނދުތައް ގަ .3

 ރ. އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވ  ހަމަތަކ އި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް 

އުސޫލުތަކ އި މި އޮފީހުން ޚ އްޞަ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް  އ ންމުއޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 
ނޑުތަކ އި، ހަމަތަކ އި، އުޞޫލުތަކ  އެއްގޮްތވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިޮގތުން މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގަ ނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަ އި ކަ

އިން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކ އި ސަރުކ ރުގެ ބައެއް އެހެނިހެން އިދ ރ ތަކުން ލިބެން ހުިރ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރ ސ  ޑީޖޭއޭ
ކޮށްފައިވ ނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  ކަންކަމ  އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނ ފައިވ  ޢަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަްނ 

މުކުރުމުގެ ކުރިން ޑީޖޭއޭއ އި ހިއްސ ކުރެވި އެ ފަރ ތުން ުހށަހަޅ ފައިވ  ކަންކަމ  ގުޅިގެން މި ންޓަކައި، މި ރިޕޯްޓ އ ރުކުރުމަށްކަށަވަ
 ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލ ހުަތއް ގެނެވިފައި ވ ނެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލ ޞ  ބ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަ 

 

ވަނަ  8.25ގެ ވ އިދު( ގަދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިއަ  2016) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު .1
 ތަކެތި ގަތުމުގެ އެމިލިއަން ރުފިޔ އަށް ވުރެ ބޮޑުވ ނަމަ  1.5މ އްދ  ގައި ދައުލަތުގެ ތަންަތަނށް ގަންނަ ތަެކތީގެ އަގު 

 ކަމަށް ބުނެފައިވީ ލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެންޑަރ އިވެދަންވ ނީ، ނެޝަަނލް ޓެންމަސައްކަތް ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ހޯ
 މޮޑެލްގެ  ރޗްމ  ބްޭރންޑްގެ ނިސ ން ބޭނުމަށް ގެ ޑީޖޭއޭ() އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕ ޓްމަންޓްނަމަވެސް 

 2016 ޕްޓެންބަރުސެ 20 ތްމަސައްކަ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ވޭނެއް މޮޑެލްގެ ހައިއޭސް ބްރޭންޑްގެ ޓޮޔަޓ  ކ ރ އި( 03) ތިން
ރެއިން ވޭްނ އުޅަނދުތަކުގެ ތެ ރިއިރު އެހަވ ލުކު ކުންުފންޏަކ  އަމިއްލަ ދަށުން މެންޓެްއގެއެގްރީ ދެ ތަފ ތު ގައި

މަސައްކަތް  އެމިލިއަން ރުފިޔ ކަމަށް ވީނަމަވެސް  1.69 ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އަގަކީ
 ރޮކިއުމެންޓް ޕް ގެންދިޔަ ކުރިއަށް ޑީޖޭއޭއިން ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ނެަޝނަލް ެޓންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަނ ޅައި

 ން.ފ ހަގަކުރެވު ތެރެއިންކަން ޕްރޮސެސްގެ

 ސްނެގެ ރުންބޭ ޖެއިންރ އް އުޅަނދުތައް އެ ބެލުމަށް އަގުތަކެއްގައިތޯ އެކަށީގެންވ  ގަނެފައިވަނީ އުޅަނދުތައް މި ޑީޖޭއޭއިން .2
އުޅަދަކަށް ޖެހޭ އަގ އި  އެކިކަންކަމަށް ހިނގ ނެ ކަމަށް ެބލެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން އެ އުޅަނދުތައް އަގުކުރ އިރު ކޮންމެ

 ކ ރުގެ  ވިއްކ ފައިވަނީ ކ ރެއް ޑީޖޭއޭއަށް ގޮތެއްގައި އެވްެރޖްބެލިއިރު ޑީޖޭއޭއަށް އެ އުޅަނދުތައް ވިއްކ ފައިވ  އަގުތަކަށް 
  ބޮޑު އަގެއްގައިކަން( ގުނ06ައަދި ވޭން ވިއްކ ފައިވަނީ ވޭންގެ އަގަށްވުރެ ހަ ) މ އިބޮުޑކޮށްކަ ގުނަ( 03) ތިން އަގަށްވުރެ
 ން.ފ ހަގަކުރެވު

 ފުރަތަމަ  ދަުށން ންތަކުގެހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވު ކުްނފުންޏ އެކު  ހަވ ލުވިއުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތ   ޑީޖޭއޭއަށް .3
ގެ ތެރޭގައި ސަބަބުތަކު ނޑުމައިގަ ހުށަހަޅ ފައިވ  އަށްއޭޑީޖޭ މަތިން ފަހަރު އެކި އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު ދުވަހުގެ 40 ދީފައިވ 

 ހުަށހަޅ ފައިވ  ނެމަށް ބުކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސަށް އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވ ކަ ހިމެނެނީ އެ އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ އެތެރެކުރުމ އި
 ވެސް ޅަނދުތަކަކީއު ހުރިހ  ވިއްކ ފައިވ  އަށްއޭޑީޖޭ ކުންފުނިން ހަވ ލުވި މަސައްކަތ  މި ނަމަވެސްވީ މަށްކަސަބަބުތަކެއް
ތަކުން ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް އިޢުލ ން ކުރުމުގެ ކުރިން އެކި ފަރ ތް ހޯދުމަށް ފަރ ތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެއުޅަނދުތަކެއް  ޑީޖޭއޭއަށް

އްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މުފ ހަގަކުރެވޭތީ އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތުެގ ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސް ހޯދ ފައިވ  އުޅަނދުތަކެއްކަން 
 ފ ހަގަކުރެވުން. ންަކންނޫ ސަބަބުތަކެއް އިވ ުހަށހަޅ ފަ ބިނ ކޮށް މައްޗައް މަޢުލޫމ ތުގެ ސައްޙަ ހުށަހަޅ ފައިވ  ސަބަބުތަކަކީ

ދި މުއްދަުތ އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ ގެނެސް ޑީޖޭއޭއ  ހަވ ލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮްށފައިވ  މަސައްކަތް ބަލައި އަ .4
އް ރ އްޖެ  އުޅަނދުތަބުތަކެއްތޯ ބެުލމަށްބައިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ެއ ކުްނފުނިން ުހށަހަޅ ފައިވ  ސަބަުބތަަކކީ ޞައްޙަ ސަ

އިން އޭ މަތިން ޑީޖޭއެތެރެކުރުމ  ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތަކ އި އެހެނިހެން ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓް ނުހޯދައި އެކިފަހަރު
 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

 އުޅަނދުތައް  ދަށުން ގެއެއްބަސްވުމު ހެދި ދެމެދު ޑީޖޭއޭއ  ކުންފުންޏ އި ހަވ ލުވި މަސައްކަތ  ސަޕްލައިކުރުމުގެ އުޅަނދުތައް .5
އް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކ ރުތަ ،ވީނަމަވެސް ތެރޭގައިކަމަށް ދުވަހުގެ 40 ސޮއިކުރ ތ  އެއްބަސްވުމުގައި ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހެނީ

 40ރަތަމަ ދިން ފުވޭން ސަޕްލައިކުރުމަށް މ އި އަދި ދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވު 208ދުވަހުގެ އިތުރަށް  40ފުރަތަމަ ދިން 
މުއްދަތ އި އަދި  އެއީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވިދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވ އިރު  172ދުވަހުގެ އިތުރަށް 

  ފ ހަގަކުރެވުން.ަދތެއްކަންމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުަމށް އެދުނު ސަބަބުތަކ  އަޅ ަބލ އިރުވެސް އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ ދިގު މުއް
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އެދެީނ ރުކޮށްދިނުމަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން އެކިފަހަރު މަތިން މުއްދަތު އިތުއުޅަނދުތައް  .6
 މުން ގޮސްފައިވަނީވެސް ިއތުރުކޮްށދެ މުއްދަތު ޏަށްޑީޖޭއޭއިން ެއ ކުންފުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ފ އިތުވ  ފަހުންކަމ އި އަދި

 ން.ފ ހަގަކުރެވުންކަން ންމެ ފަހަރަކުވެސް ވެހިކަލްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފ އިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ  ފަހުކޮ

އެކި ފަހަރުމަތިން  ،އިވަނީހަވ ލުކޮށްފަ އ ޑީޖޭއޭ ތަކެތި އެ ކުންފުނިން ލުވިސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ  އުޅަނދުތައް .7
 ބަލަހައްޓ ފައިނުވ ކަން  ންލިޔެކިއު ޑީޖޭއޭއިން ގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަށަވަރު ކުރިންކަން ފ އިުތވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވ 

 ގަކުރެވުން.ފ ހަ

 އުފައްދ ފައިވ  ފަހުން ޚެއްގެތ ރީ  ވަކި ކަރުދ ސްތަކުގައި މަޢުލޫމ ތު ދިން ގުޅިގެން އިޢުލ ންތަކ  ޢ އްމުކުރި އުޅަނދުތައް ގަތުމަށް .8
 ފޯރުކޮށްދީފައިވ  ންފަރ ތު ހަވ ލުވި މަސައްކަތ  މި  ނަމަވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިވީ ބޭނުންވ ކަމަށް ހޯދުމަށް ވޭނެއް ކ ރުތަކ އި
ބަސްވުންތަކުގަިއ އަިދ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމަށް ެހދި އެއް ސްތަކ އި ކޯޓޭޝަންތަކ އިކަރުދ  މަޢުލޫމ ތު ކަކީއުޅަނދުތަ

 ން.ފ ހަގަކުރެވު ތަކެތިކަން އުފައްދ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކުގައި ކުރީގެ މުއްދަތައްވުރެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ރ ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓް ތަކުުފރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ީރޚް ތައްއުޅަނދުޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކި  .9
ން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ތެރެކުރި ފަރ ތުރ އްޖެ އެ އެ އުޅަނދުތައް ރީޚްތަކަކީ،ޖަހ ފައިވ  ތ ދޫކޮށްފައިވ  ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި 
ވ  ތ ރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްގައިސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  

 ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތ ރީޚްތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

 ގެ ކުރިން  2017 ޖޫން 8 ވޭންރުފިޔ އަށް ގަނެފައިވ  މިލިއަން  1.6ތަކުގެ ތެރެއިން ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  އުޅަނދު .10
 ކަނި އެ ހަމަ އިވަނީބޭނުންޮކށްފަ އުޅަނދު އެވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ަމހ  ހަމައަށް  2019 ލިބިފައި ވީނަމަވެސްޑީޖޭއޭއަށް 

 ިހފަމުން ނުދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ބޭނުން ޑީޖޭއޭއިން ކަމަށްވ ތީ އެ އުޅަނދުގެ މަތިން ފަހަރެއްގެ ދެ
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 ޅ. އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

  މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ވޭނެއް ގަނެފައިވުން  1.69ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަނ ޅައި  އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ދަ  .1

 (03) ތިން ގެ މޮޑެލްމ ރޗް ބްރޭންޑްގެ  ނިސ ން ބޭނުމަށް ގެ)ޑީޖޭއޭ(  ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީ
ތަފ ތު  ގައި 2016 ސެޕްޓެންބަރު 20 ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްމޮޑެލްގެ ހައިއޭސް  ޓ  ބްރޭންޑްގެ ޓޮޔ  ރ އިކ 

ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގޮތުން ކ ރުތައް ސަޕްލައިއަިމއްލަ ކުންފުންޏަކ  ހަވ ލުކޮށްފައިެވއެވެ.  ދެ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން
ކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ އަދި ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައް މިލިއަން ރުފިޔ އަށެވެ. 1.4 ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީއެ ކުންފުންޏ  

އަން މިލި 1.69އަގަކީ  ކުޑަ ކުމަށް ހުށަހެޅި އެންމެމި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭން ވިއް މިލިއަން ރުފިޔ އަށެވެ. 1.69
ވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް އިޓެްނޑަރ  ެނޝަނަލް ހޯދުމަށްއަށް ވިއްކ ނެ ަފރ ތެއް އޭޑީޖޭ އްއުޅަނދެފަދަ ރުފިޔ ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ

ޔަ ރިއަށް ގެންދިއިން ކުއޭޑީޖޭހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ  ހަޅ ފައި ނުވ ކަމ އި އެ އުޅަނދު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްހުށަ
ުޢލ ްނ ހޯދުމަށް އި އްސަޕްލައިކޮށްދޭެނ ފަރ ތެ ވޭންމި . މިގޮުތން ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިންކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ

އްކަތް ހަވ ލުކުރ ނެ މަސައެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެ އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ކަމ އި ކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން
ނޑައަޅ ފަފަރ ތެއް   ންކަން ފ ހަގަުކރެވެއެވެ. އިވަނީވެސް ޑީޖޭއޭގެ ބިޑްކޮމިޓީކަ

ވަނަ  8.25ވ އިދުގެ( ގަދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ  2016)މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތުގެ 
ފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، ރުމިލިއަން  1.5ތަކެތީގެ އަގު ޔ ންކޮށްފަިއވަނީ ދައުލަތުގެ ތަންަތނަށް ހޯދަްނޖެހޭ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަ

ނޑައަޅ ނީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެްނނެވެ ގަތުމަށް ހައެތަކެތި . މީގެ އިތުރުން، ހަމަ ވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ކަ
ވ ލުކުރ ނެ  ގަތުމަށް ހަންޖެހޭ ަތކެތިއި ހޯދަމި މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ ޓެންޑަރ ބޯޑަްށ ހުށަހެޭޅ މަސައްކަތްތަކ 

 ފަރ ތެއް ހޯދ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަމަށެވެ.

ން ރުފިޔ އަށްވުރެ މިލިއަ 1.5ޑީޖޭއޭއަށް ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލ ން ކުރުމުން ލިބުނު އަގުތައް 
ރިކްއެސްޓްކޮށްފައިވީ އި ޑީޖޭއޭގެ އިންޓ ނަލް މެމޯއެއްގައެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފ  ހޯދުމަށް  ބޮޑުވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އުމުން އެނގެން ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފ  ހޯދ ފައިވ ކަން ލިޔެކިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮ ނަމަވެސް މިކަމ 
ނޑައަޅ ފަ އަދި ނެތެވެ. ޑުން ޫނންކަްނ އިވަނީ ނެޝަނަލް ެޓންޑަރ އިވަލުއޭޝަން ބޯމި މަސައްކަތް ަހވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތް ކަ

ފިޔ  ކަމަށް ވީނަމަވެސް މިލިއަން ރު 1.69މި ވޭން ގަތުމަށް ޑީޖޭއޭއިން ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އަގަކީ ކަށަވަރުވެއެވެ. އެހެންކަމުން 
 1.5ންދިއުމަކީ ގެކުރިއަށް  ނުކޮށްޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިނެޝަނަލް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދަހޯދ ނެ ފަރ ތްތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް  ތްމިލިއަން ރުފިޔ އަށްވުރެ އަގު ބޮޑު މުދަލ އި ޚިދުމަ
ނޑައަޅ ފައިވ    ޚިލ ފުކަމެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އުސޫލ ގަވ އިދުގައި ކަ

 ގައި އަމަލުކުރުމަށް ކިއެކި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރ ތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރުވ  އެ
ނޑުތަކ  ޚިދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި  ނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަ މުގެ ކަންކަން ލ ފަށް މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުކަ

 ފަރ ތަކީ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވޭ މަގުފަހިވުމ އިށް ކޮރަޕްޝަނަކުރިއަށްގެންދ ނަމަ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމުގައި 
 އެވެ.ސަތު އޮންނ ނެއި ނުުވމުގެ ފުރުއެންމެ ޤ ބިލު ފަރ ތްކަމުގަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި )ހ( ނެަޝނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ެމދުވެރިކޮށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރ ތް ހޯދުމަށް ދައުަލުތގެ 
ނޑައަޅ ފައިވ  މިންވަރަށް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އަގު ބޮޑުވ ނަމަ މުދަލ އި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރ ތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ކަ

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުެވރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.
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)ށ( މި މަސައްކަތް ކޮށްޭދނެ ަފރ ތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ެނޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުަށނ ޅައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ތީ 
މިނިސްޓްރީ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން މިކަމުގައި ޒިންމ ވ  ފަރ ތްތަކ  މެދު 48ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު

 ަދންނަވަމެވެ. ށަހެޅުމަށްއޮފް ފިނޭންސަށް ހު

 އެކަށީގެންވ  އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވުން  .2

ޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ެދ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ެތއް ހޯދުމަށް އ އްމުކުރި އިޢުލ ނ  ގު ވޭންއެއް ޑީޖޭއޭގެ ބޭނުމަށް ިތން ކ ރ އި 
ވީ ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏ  ކުންފުނީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގުތައް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏ  ކަމަށް

ރެެވއެވެ. ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑެތި އަގުތަކެއްކަން ފ ހަގަކު މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވ  އަގުަތކަކީ އެކަށީގެންވ 
ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިވ ( )މި އުޅަނދުތަކަކީ ސެކެންޑް ހޭންޑް  އެވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  އުޅަނދުގެ ބ ވަތްތަކ އި އަގުތަކެވެ.

 އުޅަނދުތަކެކެވެ.

 ގަނެފައިވ  އުޅަނދުތަކުގެ ބ ވަތ އި އަގުތައްވަނަ އަހަރު  2016ޑީޖޭއޭއިން  :1ތ ވަލު 

 އަގު )ރުފިޔ އިން( ތަފުސީލު 
 1,696,000 (CBF-TRH228B)ޓޮޔޯޓ  ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން  1
 477,000  (DBA-K13)  ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރުނިސ ން މަ 2
 477,000  (DBA-NK13) ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރުނިސ ން މަ 3
 477,000  (DBA-K13)ކ ރުރޗް މޮޑެލްގެ ނިސ ން މަ 4

 3,127,000 ޖުމުލަ 

ޖެއިން ބޭރުން ގަނެފައިވ  ޑީޖޭއޭއިން މި އުޅަނދުތައް ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވ  އަގުތަކެއްަގއިތޯ ބެލުމަށް އެ އުޅަނދުތައް ރ އް
ސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ރ އްޖެ ގެނެއަގ އި ފްރައިޓް ޗ ރޖ އި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށް ދައްކ ފައިވ  އަގ އި އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތައް 

 އެ އުޅަނދުތައް އަގުކުރ އިރު ށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންގޮތެްއގައި އެކިކަންކަމަށް ހިނގ ނެ ކަމަ ންމުއ  ހ ލަތަށް ގެނައުމަށް
ގޮތެއްގައި ޑީޖޭއޭއަށް ކ ރެއް  ކޮންމެ އުޅަދަކަށް ޖެހޭ އަގ އި ީޑޖޭއޭއަށް އެ އުޅަނދުތައް ވިއްކ ަފއިވ  އަގުތަކަށް ަބލ އިރު އެވްރެޖް

 އިވަނީ ވޭންގެ އަގަށްވުރެކުރެވެއެވެ. އަދި ވޭން ވިއްކ ފަފ ހަގަ ބޮޑުކޮށްކަން ގުނަ( 03ތިން )ވިއްކ ފައިވަނީ ކ ރުގެ އަގަށްވުރެ 
އްޖެ ގެނައުމަށް ހިނގ ފައިވ  . ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  އުޅަނދުތައް ރ އެވެގަބޮޑު އަގެއް ުގނަ( 06ހަ )

ދުތައް ހިމަނައިގެން އެ ގ ނެކަަމށް ބެލެވޭ ަޚރައިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއ އި އެހެނިހެން ަކންކަމަށް ހިނ ޚަރަދ އި އެ ފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ
ގަތް އަގ އި އެ އަގުތަކުގެ  އުޅަނދުތައް އަގުކުރ އިރު ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގ އި ޑީޖޭއޭއިން އެ އުޅަނދުތައް

 ހުރި ތަފ ތުތަކެވެ.

 ތަފ ތު  ގެއަގު ދެ އެޖޭއޭއިން އެ އުޅަނދުތައް ގަތް އަގ އި އުޅަނދުތައް އަގުކުރ އިރު ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ޖެހޭ އަގ އި ޑީ  :2ތ ވަލު 

 ތަފުސީލު  
އުޅަނދަކަށް 
 ޖެހޭ އަގު 

 ޑީޖޭއޭއިން ގަތް އަގު 
އަގުގެ ތަފ ތު 
 )ރުފިޔ އިން(

 261,267 1,696,000 1,434,733 (CBF-TRH228B)ޓޮޔޯޓ  ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން  1
 138,207 477,000 338,793  (DBA-K13)  ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރުނިސ ން މަ 2
 134,349 477,000 342,651  (DBA-NK13) ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރުނިސ ން މަ 3
 190,538 477,000 286,462  (DBA-K13)ރޗް މޮޑެލް ކ ރު ނިސ ން މަ 4

 2,402,638 3,127,000 724,362 ޖުމުލަ 
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ވެހިކަލްތަކ އި އަދި އެ އުޅަނދުތަކ  ދ ދި އެއް ފެންވަރުގެ  މީގެ އިތުރަށް ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފަިއވ  އުޅަނދުތަކ އި އެއް ބްރޭންޑެއްގެ
 އުޅަނދުތައް އ އްމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުށަަހށ ފައި ުހންނަ އަގުތައް ެބލިއިރު ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  ފަދަ ކ ރުތަްއ ސެކަންޑް ހޭންޑް

ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޑީޖޭއޭއިން ހ ސް ރުފިޔ އަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި ވިއްކަން ހުންނަ 250އެންމެ ބޮޑުވެގެންވެސް 
 ށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކަން ހުންނަކަން ފ ހަގަކުރެވެެއވެ.ލައްކަ ރުފިޔ އ5ަ ގަނެފައިވ  ފަދަ ވޭން 

އިރު އުޅޭ އަގުތަކަށް ބަލ  މުކޮށް ވިއްކައިންގަނެފައިވ ފަދަ އުޅަނދުތައް އ  މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  އަގުތަކ އި އަދި ޑީޖޭއޭއިން
އަގުތަކަށްވުެރ  ޑީޖޭއޭއިން ތިން ކ ރ އި އެއް ވޭން ގަތުމަށް އެއްބަސްވި އަގުތަކަކީ އެ ފަދަ އުޅަނދުތައް ލިބެން ހުންނަ

ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެން ނުވ   އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ހޯދ  މުދަލ އި
ތުމަށް މަުގ ލިބިގަ ހޯދ  ނ ޖ އިޒު މ ލީ ަމންފ  ، އިމ ލީ ގެްއލުން ލިބުމ އޭގެ ކުގައި ގަތުމުން ަދއުލަތަށް ބޮޑު އަގުތަ

 ފަހިވެގެންދ ނެއެވެ. 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

 ޒިންމ ވ  ކަމުގައި މި ތީބެލެވޭ ކަމަށް އަގުތަކެއްގައި ބޮޑު އަގުތަކަށްވުރެ އެކަށީގެންވ  ގަނެފައިވަނީ އުޅަނދުތައް ޑީޖޭއޭއިން
 ދަންނަވަމެވެ. ކުރުވުމަށް ޖަވ ބުދ ރީ ފަރ ތްތައް

 

 

ވޭ ހ ލަތަށް ގެނައުމަށް އުމަށް ހިނގ  ޚަރަދ އި ރ އްޖެ ގެނައުމަށް ފަހު އުޅަނދުތައް ބޭނުންކުރެއުޅަނދުތައް ރ އްޖެ ގެނަ :1ނޯޓް 
ނޑުތައް ރީގައިބަލ ފައިވ ނީ ތިހިނގ ނެކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން އުޅަނދަކަށް ޖެހޭ ލަފ ކުރެވޭ އަގު  ވ  ހަމަތަކ އި މިންގަ

 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 :ުކުން އެ ތަކެތި ރ އްޖެ މި އަގު ކަނޑައަޅ ފައިވ ނީ މި އުޅަނދުތައް ރ އްޖެއިން ބޭރުން ގަތް ފަރ ތްތަ  އުޅަނދުތައް ގަތް އަގ
އްކ  ރ އްޖެއިން ވިސް ސ ރވިސްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ސެކަންޑް ހޭންޑް އުޅަނދުތައް އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް

 ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވ ފައިވ  އިންވޮއިސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 :ްނޑައަޅ ފައިވަނީ އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ އެތެ ފްރައިޓް ޗ ރޖ ކަސްޓަމްސް  ރެކުރި ފަރ ތްތަކުން މޯލްޑިވްސް މި އަގު ކަ
 ސ ރވިސްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ޝިޕިންގ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބަލައިގެންނެވެ.

  ްނޑައަޅ ފައިވަނީ މި އުޅަނދުތަކުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް  ޕޯޓް ޑިއުޓީ:އިމ ކަސްޓަމްސް  މި އަގު ކަ
 ންނެވެ.ސ ރވިސްއިން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގެ

 :ްކިއުމެންޓް ރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނ ފައިވ ނީ ބަނދަރަށް ދައްކ ފައިވ  ފީއ އި ޑޮމި ޚަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައ
ހިކަލްތައް އައްޑޫއިން ޕްރޮސެސިންގއަށް ދައްކ ފައިވ  ފީއ އި އުޅަނދުތައް މަރ މ ތު ކުރުމަށް ހިނގ ނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދ އި ވެ 

 މ ލެ ގެނައުމަށް ހިނގ ނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދެވެ. 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލ ފައި ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  ބ ވަ : 2ނޯޓް  ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  ވ ނީ ތުގެ އުޅަނދުތައް އ އްމުކޮށް ވިއްކ  އަގު ކަ
ންޑް އުޅަނދުތައް ންޑް ހޭ އުޅަނދުތަކ އި އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ވެހިކަލްތަކ އި އަދި އެ އުޅަނދުތަކ  ދ ދި އެއް ފެންވަރުގެ ސެކަ

 ވިއްކުމަށް އޮންލައިން ވެބްސައިޓެއްގައި ޖަހ ފައިވ  އަގުތައް ބަލައިގެންނެވެ.
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އް މުއްދަތު ހަމަވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެ އެކަށީގެންވ  ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މުއްދަތު ދީފައިވުމ އި  ސަޕްލައި ކުރުމަށް އުޅަނދުތައް   .3
 ދީފައިވުން.އިތުރު މުއްދަތު ހޯދުމަށް ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމ ތު އިތުރުކޮށްދިނުމ އި ފ އިތުވ  ފަހުން މުއްދަތު 

ސެޕްޓެންބަރު  20މެދު ދެ އ އޭކުންފުންޏ އި ޑީޖޭމަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ  ވޭން އެއް  ކ ރ އިތިން ޑީޖޭއޭއަށް 
ވެއެވެ. ބަސްވެފައިސަޕްލައިކުރުމަށް އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 40 އުޅަނދުތައް ގެ ދަށުންގައި ވެފައިވ  ދެ އެއްބަސްވުމު 2016

އެ މުއްދަތުގެ  ،މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުންޏަށްނަމަވެސް އެވެ.  2016އޮކްޓޫބަރު  30އެ މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީޚަކީ 
އިވ  މުއްދަތު ދީފަ ރުމަށްއެ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުމަތިން  އެކިފަހަރުގައި އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށް ނުދެވުމުން ތެރޭ

އަދި ވޭން ސަޕްލައި  ވެ.ދީފައިެވއެދުވަސް  208ލަ ޖުމު ށް އިތުރަށްސަޕްލައި ކުރުމަ ތައްކ ރު އެވެ. އެ ގޮތުންއިތުރުކޮށްދީފައިވެ
ގޮތުން ކޮށްދިނުމ  ގުޅޭއި މުއްދަތު އިތުރުމި އުޅަނުދތައް ސަޕްލައިކުރުމ  އެވެ.ވެދުވަސް ދީފައި 172 މަށް އިތުރަށް ޖުމުލަ ކުރު

 އެވެ.ވ ނެފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީަގއި ގެނެސްދެވިފައި

ލ ން ކުރުމުގެ އިޢު  އުޅަނދުތަކެއް ހޯދުމަށް  އޭއިން ޑީޖޭ  ފައިވަނީ ރެކޮށް ރ އްޖެ އެތެ  އުޅަނދުތައް ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކި  )ހ(
 ން ފ ހަގަކުރެވުން ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަ ސަބަބުތަކެއް ނޫންކަ  ހުށަހަޅ ފައިވ   ހޯދުމަށް އިތުރު މުއްދަތު އިރު ކަމަށްވ  ކުރިން 

ޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ސަ އުޅަނުދތައްވިއްކ ފައިވ   ހަވ ލުވި ކުންފުނިންއުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތ   ޖޭއޭއަށްޑީ
އަށް އޭހަރު މަތިން ޑީޖޭދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެކި ފަ 40އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދީފައިވ  ހަދ ފައިވ  

ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި ހުށަހަޅ ފައިވ  ސަބަބުތަކަކީ ސަްއޙަ މަޢުލޫމ ތުގެ މައްޗައް ބިނ ކޮށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ސަބަބުތަކެއް ޫނން
ނދުތައް ރ އްޖެ އެތެރެކޮްށ ހަވ ލުވި ކުންފުނިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅ ަފއިވ  މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ އުޅަމަސައްކަތ  

މަވެސް މި މަސައްކަތ  ނަބަބުތަކެއް ކަމަށްވީ ދަތު ބޭނުންވ ކަމަށް ބުނެ ހުަށހަޅ ފައިވ  ސައްކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސަށް އިތުރު މު
ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ންވޭއެއް އަށް ވިއްކ ފައިވ  ހުރިހ  އުޅަނދުތަކަކީ ވެސް ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކ ރ އި އޭހަވ ލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭ

ންސް ހޯދ ފައިވ  އިޢުލ ން ކުުރމުގެ ކުރިން އެކި ފަރ ތްތަކުން ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް
ެވއެވެ. ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި ފ ހަގަކުރެ އް ބެލުމުންރުމ  ގުޅުންހުރި ިލޔެކިއުންތަކުއުޅަނދުތަކެއްކަން އެ އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ އެތެރެ

 ތ ރީޚްތަކެވެ.ފައިވ  އެވަނީ މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކ ފައިވ  ކ ރުތަކ އި ވޭން ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް

 ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކ ފައިވ  ކ ރުތަކ އި ވޭން ރ އްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ  ތ ރީޚްތައް :3ތ ވަލު 

 ރ އްޖެ އެތެރެކުރި ތ ރީޚް  ތަފުސީލު  
 2014އޮގަސްޓް  28 (CBF-TRH228B)ޓޮޔޯޓ  ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން  1
 2015ޑިސެންބަރު  13  (DBA-K13)  ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރުނިސ ން މަ 2
 2015މ ރިޗު  28  (DBA-NK13) މޮޑެލްގެ ކ ރުރޗް ނިސ ން މަ 3
 2015މ ރިޗު  28  (DBA-K13)ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރު މަ ނިސ ން 4

ސެޕްޓެމްބަރު  4އިވަނީ ށްފައިޢުލ ންކޮފުރަތަމަ އިން އޭޑީޖޭފަރ ތެއް ހޯދުމަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ތިން ކ ރ އި އެއް ވޭންޑީޖޭއޭއަށް 
 އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކ ފައިވ ތ ރީޚްތަކަށް ބަލ އިރު  ތ ވަލުގައިވ  މަތީގައިވ އެވެ. އެހެންކަމުން ގައި  2016

އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް  ކުރިންކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެއިން އެ ތަކެތި ގަތުމަށް އިުޢލ ންކުރުމުގެ އޭއެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭ
 މަޢުލޫމ ތުގެ މައްޗަށް ބޭނުންވ ކަމަށް ބުނެ ުހށަހަޅ ފައިވ  ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަނޫން ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސަށް އިތުރު މުއްދަތު

 ހުށަހަޅ ފައިވ  ސަބަުބތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ަފރ ތުން ބިނ ކޮށް 
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ޙަ ސިޓީތަކުގައިވ  ސަބަބުތަކަކީ ޞައް ން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނި )ށ( 
  ފައިވުން.މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީމަސައްކަތުގެ  ނުބަލައި  ބުތަކެއްތޯ ސަބަ

ންފުންޏަށް އެކި ފަހަުރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުިވ ކުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  40ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކ ރ އި އެއް ވޭްނ 
ރުމ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން އިރު، އެ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުމުއްދަތު ދެމުން ދިޔަނުމަށް އިތުރު މަތިން އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދި

އެއްވެސް  ށް އިތުރުއްތޯ ބެލުމަކެސައްޙަ މަޢުލޫމ ތުތަ ،އިތުރު މުއްދަތު ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީތަކުގައިވ  ސަބަުބަތކަކީ
މި މަސައްކަތުގެ ރެވެއެވެ. ފައިވ ކަން ފ ހަގަކު މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދެމުން ގޮސް ލިޔެކިއުމެއް ނުހޯދައި ޑީޖޭއޭއިން އެ ކުންފުންޏަށް

ަގއިވ  ސަބަބުތަކަށް ބަލ އިުރ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުަމށް މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ުތން އެކި ފަަހރު މަތިން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީތަކު
ނޑު ގޮތެއްގަ  ކުރިން ގެނެސްފައިވ  އަދި ރެންސް ހޯދުމަށ އިމ އި ކަސްޓަމުން ކްލިއަގެނައު އި ހިމެނެނީ އުޅަނދުތައް ރ އްޖެމައިގަ

 ވެ.  ސަަބބުަތކެަކމަށް ބުނެ ހުށަހަޅ ފައިވ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ބަދަލުގައި އެެހން އުޅަނދުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ

 ކުންފުނިން ކޮށްފައިވ  އެލުކުރުމަށް ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުތައް ރ އްޖެ ގެނެސް ޑީޖޭއޭއ  ހަވ 
ބަބުތަކަކީ ޞައްޙަ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށ އި އަދި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅ ފަިއވ  ސަ
ޑޮކިއުމެންޓް ޕޯޓިންގ ސަބުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް އުޅަނުދަތއް ރ އްޖެ އެތެރެކުރުމ  ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތަކ އި އެހެނިހެްނ ސަ

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީަފއެވެ.އިން ވަނީ އޭޑީޖޭނުހޯދައި އެކިފަހަރު މަތިން 

އްދަތު އިތުރުކޮށްދޭއިރު މުމަސައްކަތ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން މަސައްކަތުގެ 
ތުރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަދަ އިތަކަކީ ޞައްޙަ ސަބަބުތަކެއްތޯ ބެލުމަށ އި މުްއދަތު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެިދ ހުށަހެޅި ސަބަބު

ވ ދަވެރި  ،ތުރުކޮށް ދިނުމުންއިޙ ލަތެއް މެދުވެރިފައިވ ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، އެކަމ  ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތައް ނުހޯދައި މުއްދަތު 
 ގެްނދ ނެއެވެ. ލިބީލަމުގެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ގެއް

  ން.ފައިވު އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ ( ނ)

ގައި ހެދި  2016ސެޕްޓެންބަރު  20ގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުންޏ އި ޑީޖޭއޭއ  ދެމެދު އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމު
ރޭގައިކަމަށް ތެދުވަހުގެ  40 ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހެނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ ތ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުޅަނދުތައް 

ވެ. އެ ގޮތުން ކ ރުތައް ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެމުއްދަތުގެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އެ  ،ވީނަމަވެސް
މަ ދިން މުއްދަތުގެ ދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވ އިރު އެއީ ފުރަތަ 208ދުވަހުގެ އިތުރަށް  40ސަޕްލައި ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން 

ނޑަކަށް  ދުވަހުގެ އިތުރަށް  40ން ދި ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ވޭން ސަޕްލައިކުރުމަށް ފުރަތަމަ ގުނަ އިތުރު މުއްދަތެއްކަން 5ގ ތްގަ
ނޑަކަ 172  ތެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ގުނަ އިތުރު މުއްދަ 4 ށްދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވ އިރު އެއީ ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތުގެ ގ ތްގަ

ރުމަށް އެދި ފޮނުވ ފައިވ  ތިރީގައިވ  ތ ވަލުތަކުގައި އެވަނީ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައި ކުރުމ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން މުއްަދތު އިުތރުކު
 ވ  ދުވަހުގެ ޢަދަދެވެ. ވ  ސަބަބުތަކ އި އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްދީަފއިސިޓީތަކުގައި

 ދިން ސަބަބުތަކ އި ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދު ކ ރުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު  :4ތ ވަލު 

މުއްދަތު އިތުރު 
 ން ކުރު 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވ  ސަބަބު 
 ފައިވ  އިތުރުކޮށްދީ 

 )ދުވަސް( މުއްދަތު 

 ފުރަތަމަ ފަހަރު 
 ސަބަބުން ލަންކ ގެ ބަނދަރަށް ގެނައުމުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގައި ދިމ ވި މައްސަލައެއްގެ
ތ ރީޚަށް  ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައިވ  ތަކެތި ބޯޓަށް ބަރުކުރަން ހަމަޖެހުނު

 ބަރުނުކުރެވިގެން 
48 

 14 ސްތަކެއްވ ތީ ރ އްޖެއަށް އުޅަނދުތައް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވ  ބޯޓު ބަރުކުރުމުގައި ލަ  ދެވަނަ ފަހަރު 
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 ތިންވަނަ ފަހަރު 
ވަގުތު  ރ އްޖެ ގެނެވިފައިވ ކަމ އި ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސްގެ ކަންތައް ކުރުމަށް

 ބޭނުންވ ތީ 

 ހަތަރުވަނަ ފަހަރު  146
އަށް އުޅަނދުތައް އުޅަނދުތައް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫއަށް ކަމަށްވ ތީ އައްޑޫއިން މ ލެ 

 ގެންނަން ވަގުތު ބޭނުންވ ތީ 

 ފަސްވަނަ ފަހަރު 
 ޖަޕ ނުްނ ކޮންޓެއިނަރުން ކ ރެއް ބޭލިއިރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވ ތީ އ  އެއްޗެއް

 ގެންނަން ވަގުތު ބޭނުންވ ތީ 
 208 ޖުމުލަ 

 

 ދުވަހުގެ ޢަދަދު  އިތުރުކޮށްދިންފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތަށް ކ އި ސަބަބުތަ  ދިން ޕްލައިކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ވޭން ސަ :5ތ ވަލު 

މުއްދަތު އިތުރު 
 ކުރުން 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވ  ސަބަބު 
 ފައިވ  އިތުރުކޮށްދީ 

 މުއްދަތު )ދުވަސް(

 ފުރަތަމަ ފަހަރު 
ކުރުމަށް ވަގުތު  ރ އްޖެ ގެނެވިފައިވ ކަމ އި ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސްގެ ކަންތައް އުޅަނދުތައް 
 ބޭނުންވ ތީ 

 ތު ބޭނުންވ ތީ ރީ ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން އިތުރު ވަގު ޖިސްޓައުޅަނދުތައް ރަ ދެވަނަ ފަހަރު  172

 ތިންވަނަ ފަހަރު 
އެއް ނިމުނުފަހުން، ވޭންގެ އެތެރޭގައި މައްސަލަވޭންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން 

 ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވުމުން އައު ވޭނެއް ގެނައުމަށްކަމަށް 
 172 ޖުމުލަ 

މި މަސައްކަތް  ،ކީމި އުޅަނދުތައް ސަޕްލައި ުކރުމަށް އިތުރަށް ދީފައިވ  މުއްަދތުތަކައިރު، މަތީގައިވ  ތ ވަލުތަަކށް ަބލ 
މުއްދަތ  އަޅ ބަލ އިރު ހުގެ ދުވަ 40ހަވ ލުކުރުމަށް ހަދ ފައިވ  އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން 

ށ އި ހޯދުމަ ރެންސްލިއަކް ކަސްޓަމްއެ ގޮތުން ރެ އިތުރަްށ ދީފައިވ  މުއްދަތުތަކެއްކަން ފ ަހގަކުރެވެއެވެ. އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވު
އްދަތުތަކަކީ އެ ަފަދ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ޯހދުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުން ިއތުރަށް ދީފަިއވ  މުއުޅަނދުތައް 

 ން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ދިގު މުއްދަތުތަކެއްކަ ވެސްމުއްދަތުތަަކށްވުރެއ އްމުކޮށް ހިނގ ނެކަމަށް ެބލެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

 ،ވ  ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މުއްދަތު ދިނުމުންނުއެކަށީގެން މުގެ އުސޫލުން ކުރުވ  މަސައްކަތްތަކަށް އެ މަސައްކަތަކ ވ ދަވެރި ބީލަ
ބީލަމުގެ ވ ދަވެރި  ެނތުމ އިމަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރ ތަްށ ލިބޭ ގެްއލުުމގެ ބަދަލު ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު މަސައްކަތް ލަސްވުމުން 

އަދި ވ ދަވެރި ނެއެވެ. ދިއުަމށް މަުގފަހިވ  މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުދެމިގެންއުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ގެއްލި 
ނޑައަޅަނީ، މަސައްކަތުގެ އަގ އި ތަޖްރިބ އަށް ބެލުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް  ބީލަމުގެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތް ކަ

މަސައްކަތް ވަކި ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވ   ހުަށހަޅ  މުއްދަތަށްެވސް ޕޮއިންޓް ދީގެން ކަމަށްވ އިރު، ނިންމުމަށް
ނ ޖ އިޒު މަންފ ތަކ އި ލުއިތައް  ަމސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތަށް ،މުންދިނުއިތުރުކޮށް ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

 ލިބިގެންދ ނެއެވެ.
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 އިވުން ތު އިތުރުކޮށްފަ މުއްދަ އެކިފަހަރު ހުން ފަ ވ  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  ފ އިތުވެ ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު  އުޅަނދުތައް ( )ރ 

ން އެކިަފހަރު މަތިްނ ގައި ހަވ ލުވި ކުންފުނި 2016ސެްޕޓެންބަރު  20 ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ   އުޅަނދުތައްޖޭއޭއަށްޑީ
ީނ ތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަ ކުންފުންޏަށް ުމއްދަ ގުޅިގެން ޑީޖޭއޭއިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުަމށް ފޮުނވ ފައިވ  ރިކްއެސްޓްތަކ 

ިމ  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ކަން  ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ  ފަހުންސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފ އިތުވެ އުޅަނދުތައްކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް 
ކުރުމަށް )ކޮންމެ އިތުރު އިވ  މުއްދަތުސަޕްލައި ކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފަ ތައްކ ރު ،މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން

މަށް  ވޭން ސަޕްލައިކުރުވެއެވެ. އަދި( ފަހަރު ރިކްއެސްޓް ފޮނުވ ފައ05ިފަސް ) ،ރިކްއެސްޓެއްގައި ތަފ ތު މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް(
( ފަހަރު ރިކްއެސްޓް 03ތިްނ ) ،އިތުރުކުރުމަށް )ކޮންމެ ރިކްއެސްޓެއްގައި ތަފ ުތ މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަްށ( ދީފައިވ  މުއްދަތު

ދުތައް ސަޕްލައި ޅަނއުފޮނުވ ފައިވެއެވެ. އެ ކުންފުނިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު ރިކްއެސްޓްކޮށްފައިވަނީ ވެސް 
ޑީޖޭއޭއިން ށް ވަކިވަކިން ކުރުމަށް ދީފައިވ  މުއްދަތު ފ އިތުވ  ފަހުންނެވެ. އެ ރިކްއެސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރިކްއެސްޓްތަކަ

ިދ ނީ އެއްފަހަރ އެވެ. އައިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީަފއިވައޭބައެއް ރިކްއެސްޓަކަށް ޑީޖޭމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި ވީނަަމވެސް 
 ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ  ޖެހޭ ތ ރީޚް ފ އިތުވެއެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން

  ފަހުންނެވެ.

ވަނަ  8.30 ވ އިދުގެ(ގަދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަމުންދިއަ  2016) ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
ދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަަތ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަ، މ އްދ  )ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށ ބަދަލު ގެނައުން( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ

 ބަދަލެއް ސ ފުކޮށް ގެނެވުނު އެހެންވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ 
ވި ކުންފުންޏަށް މުއްދަތު ށް ލިޔެކިއުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވ ނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތްތަކ  ހަވ ލުއެނގޭ ގޮތަ

މުއްދަތު ގެ މި މަސައްކަތު މަށްވ ތީއިތުރުކޮށްދެމުން ގޮސްފައިވަނީ ުކރިން ދީފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވ ތ  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންކަ
ގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަްށ  ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށ ބަދަލުއިތުރުކުރަމުން ގޮސް

 ށް ނޫންކަން ފ ހަަގކުރެވެއެވެ.ގޮތަ ބުނެފައިވ 

ގެ އިތުރަށް އަުލން އްދަތުމުދިން މުއްދަތު ަހމަވި ތ ރީޚްތަކ އި ކުރިން ދީފައިވ   މަތިންއެކި ފަހަރުޕްލައިކުރުމަށް ސަ އުޅަނދުތައް
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް  ކ އިމުއްދަތު އިތުރުކުރުން ލަސްވި ދުވަސްތައެ ތ ރީޚްތަކަށް ބަލ އިރު ، ކ އިއިތުރު މުއްދަތު ދިން ތ ރީޚްތަ

  ވ ނެއެވެ.ގައި ތިރީގައިވ  ތ ވަލުތަކު ވަހުގެ ޢަދަދ ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތުދު ކުރިއިތުރު

 ތ ރީޚްތަކ އި މުއްދަތު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިންކ ރުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު ދިން މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީޚްތަކ އި : 6ތ ވަލު 
 ތު ދުވަހުގެ ޢަދަދ އި އިތުރަށް ދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދ ގުޅޭ މަޢުލޫމ  އިތުރުކޮށްދިނުން ލަސްވެފައިވ  

 މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީޚް 
އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތު 

 ތ ރީޚް 
 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން ލަސްވި ދުވަހުގެ 

 ޢަދަދު 
އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ 

 ޢަދަދު 
 48 ދުވަސް 51 2016ޑިސެންބަރު  21 2016 އޮކްޓޫބަރު 30
 14 ދުވަސް  10 2016ޑިސެންބަރު  27 2016ޑިސެންބަރު  17
 146 ދުވަސް 166 2017ޖޫން  15 2016ޑިސެންބަރު  31

 - - - 2017މެއި  26
 208 މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރި ދުވަހުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 

ޑީޭޖއޭެގ ވަނަ ދުވަހު  2017އެޕްރީްލ  18އ  ހަމައަށް އިތުރު ކުުރމަށް  2017މެއި  26ކ ރުތައް ސަޕްލައިކުުރމަށް ކުިރްނ ދީފަިއވ  ުމއްދަތު  ނޯޓް:
  ގައެވެ. 2017ޖޫން  15ައްނގ ފަިއވަނީ އެކަން ބިޑް ކޮމިޓީން ނިްނމ ފައި ވީނަަމެވސް ަމސައްކަތ  ަހވ ލުވި ފަރ ތަށް 
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މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން ތ ރީޚްތަކ އި މުއްދަތު ވޭން ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު ދިން މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީޚްތަކ އި : 7ތ ވަލު 
 ދުވަހުގެ ޢަދަދ އި އިތުރަށް ދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދ ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު  ފައިވ  އިތުރުކޮށްދިނުން ލަސްވެ

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން ތ ރީޚް  މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީޚް 
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން 
 ލަސްވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

 އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

 172 ދުވަސް  204 2017ޖޫން  15 2016އޮކްޓޫބަރު  30
 - - - 2017އޭޕްރީލް  17

 172 މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރި ދުވަހުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 

ޑީޭޖއޭގެ ވަނަ ދުވަހު  2017އެޕްީރލް  18އ  ހަމަައށް އިތުރު ކުުރމަށް  2017 އޭޕްރީލް 17މުްއދަތު  ރިން ދީފަިއވ ސަޕްލައިކުުރމަށް ކު ވޭން  ނޯޓް:
 ގައެވެ. 2017ޖޫން  15ަހވ ލުވި ފަރ ތަށް އެކަން ައްނގ ފަިއވަނީ  ބިޑް ކޮމިޓީން ނިްނމ ފައި ވީނަަމެވސް ަމސައްކަތ 

މުއްދަުތ ދީފައިވ   އުޅަނދުތައް ސަޕްލަިއކުރުމަށްމަތީގައިވ  ތ ވަލުތަަކށް ަބލ އިރު މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުްނފުންޏަށް 
 އެވެ. ންކަން ފ ހަގަކުރެވެ ގިނަ ދުަވސްތަކެއް ފަހު ތ ިއވ  މުއްދަތު ފ އިތުވިއިވަނީ ކުރިން ދީފައިތުރުކޮށްދީފަ

އްދަތު އިތުރުކޮށްދެމުން ޑީޖޭއޭއިން މު ،ޏަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ދީފައިވ  މުއްދަތުމި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުން
ޖޭއޭއިން މަށްވ ތީ ޑީގޮސްފައިވަނީ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ދީފައި އޮންނަ މުްއދަތު ފ އިތުވެ ގިނަ ދުވަސްވ  ަފހުން ކަ

މ އި މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އެކި ފަހަރު މަތިން އިތުރުކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޒިންމ ދ ރު ގޮތެއްގައި ނޫންކަ
 ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އިތުރުކުރުމުގައި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތަށް އެކަށީގެންވ  މިންަވރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދޫތަކެއް ދީފައިވ 

 ލަފ ދިންގޮތް އިޞްލ ޙުކުރަން 

 ލުވި ކުްނފުންޏަށްމަސައްަކތ  ހަވ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ  މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި ޑީޖޭއޭއަށް 
މ ތު ނޫން މަޢުލޫވ ތީއ އި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަްށ ސައްޙަފައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ  އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ އިތުަރށް

 ދަްނަނވަމެވެ. ހުށަހެޅުމަށް ރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަށްކޮ-ލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެންޓިސައްތީ މި މަހުށަހަޅ ފައިވ 

ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ލިބުނުއިރު ހުރި ކޮންޑިޝަންއ އި އެ އުޅަނދުތައް ލިބުނު ތ ރީޚް އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް އެ ތަކެތި  .4
 ށްފައިނުވުން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުން ތައްޔ ރުކޮ 

އެކި ފަހަރުމަތިްނ ވަނީ، އ  ހަވ ލުކޮށްފައި އޭމަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން އެ ތަކެތި ޑީޖޭޑީޖޭއޭއަށް އުޅަދުތައް ވިއްކުމުގެ 
 ބަލަހައްޓ ފައިނުވ ަކްނ ވުމުގެ ކުރިންކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޑީޖޭއޭއިން ލިޔެކިއުންފ އިތު އިތުރުކޮށްދީފައިވ  މުއްދަތު

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 2017އޭޕްރީލް  20މި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭން ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ  އެންމެފަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ީރޚަކީ 
 2017މެއި  26އަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ  އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީޚަކީ އޭކ ރު ޑީޖޭ އެވެ. އަދި ތިން

މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ުހށަހަޅ ފައިވ  އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން ވޭްނގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި  އެވެ.
ގައި  2017އޭޕްރީލް  20ގައި ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދު  2017ޖޫން  20އިންވޮއިސްގައި 

ގައި  2019މެއި  26ކުގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްގައި އިވެއެވެ. އަދި ކ ރުތަޑީޖޭއޭއަށް ލިބިފައިވ ކަމަށް ލިޔެފަ
އެ މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފު މި އޮފީހަށް  ގައި 2017ޖޫން  20ކ ރުތައް ލިބިފައިވ  ކަމަށްވެސް 

އޭނ  ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެއީ އެ ތ ރީޚްތަކުގައި އެ އުޅަނދުތައް މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވަީނ، އެ އިންޮވއިސްތަކުގައި އެ ގޮތަށް 
އޭނ  ބަލައިގަނެފައިވ ތީ ޮކށްފަިއވ  ސޮއެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެ މަޢުލޫމ ތު އޭނ  ހޯދ ފައިވަނީ އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސ  

މ ތު އޭނ އަށް ދީފައިވަނީ ޑީޖޭއޭގެ އެހެން  އެ މަޢުލޫދެއްކުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދުތައް ލިބިފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްކަމަށ އި
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mailto:info@audit.gov.mv


 

 

 

 
 ދިވެހިރ އްޖެ  ،މ ލެ  ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު  ،ޣ ޒީ ބިލްޑިންގ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
ގެ  18ޙ  ސަފު  13  

 މުވައްޒަފަކު އަނގަބަހުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ތަކެތި ޑީޖޭއޭއަށް ލިބުނު ތ ރީޚް ކަށަވަރުވ  ގޮތަށް އެ ތަކެތި ބަލައިގަތްއިރު 
 ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވ  އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޑީޖޭއޭގައި ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ރި ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމަޔަްށ ނު ތަކެތި އޮފީހ  ހަވ ލުކުރުމުން އެ ތަކެއްޗ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ތަކެތި ގަތުަމށް އޯޑަރުކުއޯޑަރުކުރެވު
ކެތި ނުަވތަ ހަލ ކުވެފައިވ  ނަމަ އެކަން އެނގޭ ޮގތަށް ނޯޓްކޮށް ެފންވަރު ދެރަ ކަމުނުދ  ތަބަލައި އެއްވެސް އުނި އިުތރެއްވ ހުރިތޯ 

މަށް ދައުލަތުެގ އެކަންވެސް ެއނގޭ ގޮތަށް ތަކެތި ަގތުމަށް ޯއޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވ ނެކަތަކެތި ހުރިނަމަ 
ތި ނުވަތަ ހޯދ  ޚިދުމަތް ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަށް ގަންނަ ަތކެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ގެ 10.64މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ލައި ގަތުމުން ދުމަތް ބަޚިމުދަލ އި  ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުކޮށްގެ ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް ބަލައިގަންނައިރު ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތު
ސްވުމ  އެއްގޮތަްށ ފެންވަރުގެ މުދަލ އި ޚިދުމަތްކަން ނުވަަތ އެއްބަ ޭބުނންވެގެން އޯޑަރު ކުރިހޯދަން  ިލބިފައިވަނީތަނަށް 

ލަިއގަންނަ ތ ރީޚް ލިޔެކިއުމުން ވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މުދަލ އި ޚިދުމަތް ބަފޯރުކޮށްދީފައިވ  މުދަލ އި ޚިދުމަްތކަން ކަށަވަރު ނުކުރެ
ރެ ލަހުން މުދަލ އި ޚިދުމަްތ ވު ވ  ފަރ ުތން އެއްބަސްވެފައިވ  މުއްދަތަށް ނުބަލަހައްޓ  ނަމަ މުދަލ އި ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމ  ހަވ ލު

އްލިގެންދ ނެކަން ްއލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އޮްނނަ ުފރުޞަތު ގެފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރ ތަށް ލިބޭ ގެ
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

)ށ(  ވަނަ މ އްދ ގެ 10.64ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ  ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަށް މުަދލ އި ޚިދުމަތް ބަލައި ގަންނައިރު
ން އެނގޭނޭގޮތަށް ނޯޓުކޮްށ، ފޯމުގައިވ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި، ެއއްވެސް އުނިއިތުރެއްވ ނަމަ، އެކަ އޯޑަރު، ގައިވ  ގޮތަށް
ތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ތަކެ ،ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނޭގޮތަށް ތި ނުވަތަ ހަލ ކުވެފައިވ ކަމުނުދ  ތަކެ ،ފެންވަރުދެރަ
ބަލައި ނުގަތުމަްށ  ލ އި ޚިދުމަތްލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުނޫނީ މުދަވިސް ރިސީވް ނޯޓްގައި ރޑްސް އެންޑް ސ ނުވަތަ ގުފޯމުގައި 

 ދަންނަވަމެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވި ޑީޖޭއޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދިން އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކ ރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުތަކަކީ  .5
 ކަން ފ ހަގަކުރެވުން އުފައްދ ފައިވ  އުޅަނދުތައް  އަހަރުތަކަށްވުރެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި 

ޒިރުވި ފަރ ތްތަކަށް ދިްނ ކުރި އިޢުލ ްނތަކ  ގުޅިގެން މަޢުލޫމ ތު ހޯދުަމްށ ހ ޢ އްމުހޯދުމަށް  ވޭންއެއް ތިން ކ ރ އި  އަށްޑީޖޭއޭ
ންވ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިީވ ވަކި ތ ރީޚެއްގެ ފަހުން އުފައްދ ފައިވ  ކ ރުތަކ އި ވޭނެއް ހޯދުމަށް ބޭނު ،މަޢުލޫމ ތު ކަރުދ ސްތަކުގައި

 އުޅަނދުތަކަކީ،އި އެހެން ން އެއް ކ ރު ފިޔަވަގެ ތެރެއި ފޯރުކޮށްީދފައިވ  އުޅަނދުތަކުނަމަވެސް މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތުން
 ކެތިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ތަށްފައިވ  މުއްދަތައްވުރެ ކުރީގެ ތ ރީޚްތަކުގައި އުފައްދ ފައިވ  މަޢުލޫމ ތު ކަރުދ ސްތަކުގައި ބަޔ ންކޮ

ަމޢުލޫމ ތު ަކރުދ ހުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަީނ  ދިންމި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިްނ ކ ރު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިުޢލ ނ  ގުޅިގެން 
ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން ަފހުގެ އަހަރުތަކުގައި އުފައްދ ފައިވ  އުޅަދުތައް  2013ވ ނީ ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅ  ކ ރުތައް ވ ން

ރުދ ހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުަމށްކުިރ އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން ތައްޔ ރުުކރި މަޢުލޫމ ތު ކަ
ވަނަ އަހަރ  ދެމެދުގެ ތ ރީޚެއްގައި އުފައްދ ފައިވ   2016އ އި  2015ޖޭއޭއަށް ވިްއކުމަށް ހުށަހަޅ  ވޭނަކީ ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ޑީ

ކުގައި ވަނީވެސް އުޅަނދެއްކަމަށް ވ ންޖެހޭ ކަމަށެެވ. މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންުފނިން ޑީޖޭއޭއަށް ހުަށހަޅ ފައިވ  ޕްރޮޕޯސަލްތަ
ފައިވ  ކ ރުތަކެއް ކަމ އި އަދި އެ ކުންފުނިން އުފައްދ  ވަނަ އަހަރުގައި 2014އަށް ވިއްކ  ކ ރުތަކަކީ ޖޭއޭއެ ކުންފުނިން ޑީ

ވަނަ އަހަރު އުފައްދ ފައިވ  ވޭނެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިުތރަށް މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި  2015އަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅ  ޭވނަކީ އޭޑީޖޭ
 ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ކުންފުންޏ އި ޑީޖޭއޭއ  ދެމެދު ކ ރުތައް ގަތުމަށް ހަދ ފައިވ  އެއްބަްސވުމުގައި އެ ކުންފުނިން

ވިއްކުމަށް ހަދ ފައިވ   އްބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޭވނެ ގައި އުފައްދ ފައިވ  ކ ރުތައްކަމަށްވަނަ އަހަރު 2014ކ ރުތަކަކީ 
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ފައްދ ފައިވ  ވަކި އަހަރެއް ބަޔ ންކޮށްފައި ނުިވނަމަެވސް އެ ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް އެއްބަސްވުމުގައި ވިއްކުމަށް އެއްަބސްވ  ވޭން އު
ވެ.މަށެގައި އުފައްދ ފައިވ  ވޭނެއްކަވަނަ އަހަރު 2015ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަނުގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ވިއްކ  ވޭނަކީ 

އްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންުފނިން މި މަސަމްޕޯޓް ުކރުމ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކުން އި ،އަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ  އުޅަނދުތަށްއޭނަމަވެސް ޑީޖޭ
ޅަނދުތަކެއްކަން ވ  އުއުފައްދ ފައިގެ ކުރިން  2013ރ އި ވޭްނއަކީ ދެ ކ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން  ވިއްކ ފައިވ ޑީޖޭއޭއަށް 

ން ބޭރުގައި  ތެރޭގައި ރ އްޖެއި އަހަރުވަނަ 2011ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން އެ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކ ރު 
ށްފައިވ ކަން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރ އްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮވަނަ  2012 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ އިރު އަނެއް ކ ރު

ރެވެއެވެ. ން ފ ހަގަކުގެ ތެރޭގައި ރ އްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ކަވަނަ އަހަރު 2012ވޭން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 
ކުރީގެ ވި މުއްދަތަށްވުރެ ބޭުނންއަށް ވިއްކ ފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ގަތުމަށް އޭޑީޖޭ ކުންފުނިންތ  ހަވ ލުވި ކައެހެންކަމުން މި މަސައް

 އަހަރުތަކުގައި އުފައްދ ފައިވ  އުޅަނދުތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ކަންތައްކޮށް ނިމުމުން އެބަލައިގަްނނަންވ ީނ އެގްރީމަންޓްގައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ ކަންތައްތައް ވ ލުކުރ  ދައުލަތުގެ ތަންަތނުން ހަ
ދައުލަތުގެ ވ ނެކަމަށް ރީމެންޓ  ޚިލ ފަށް ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތ އި ިވއްކ ފައިވ  ތަކެތި ބަލައިގަނެެގްނ ނުކަމަށ އި އަދި އެގް
ވ ލުވި ކުންފުނިން އެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތ  ހަބަޔ ންކޮށްފައިވެ ގައިވަނަ މ އްދ  10.70 ގެމ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު

ޖޭއޭއިން ގަންނަން ބޭނުންވި އުޅަނދުތަކަކީ ޑީ ގެ ތެރެއިން އެއް ކ ރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުތަކުޑީޖޭއޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ  
ސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތަށް ތައް ބަލައިގަނެ މަމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުފައްދ ފައިވ  އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް އެ އުޅަނދު

 ޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.ފައިސ  ދޫކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މ ލިއް

ކުގައިވ  ހަދ  އެއްބަސްވުންތަ ކުރ  އިޢުލ ންތަކ އި އަދި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޢ އްމުމުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުްނވެގެން 
ވި ފެންވަރަށްވުރެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  އެއްގޮތް ނޫން ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ބަލައި ގަނެ ފައިސ  ދޫކުރުމުން ގަންނަން ބޭނުން

ދ ނެކަން  ލިބިގެން އްށް އޭގެ ސަބަބުން ގެއްުލންތަކެދެރަ ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރ ތަ
 ވެ. ފ ހަގަކުރެވެއެ

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

މަށް ހުަށހެޅި މި މަސައްކަތ  ހަވ ލުިވ ކުންފުނިްނ ޑީޖޭއޭއ  ހަވ ލުޮކށްފައިވަނީ އެ ކުްނފުނިްނ ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކު)ހ( 
ދައުލަތުެގ  ތަކ  މެދުޒިންމ ވ  ަފރ ތްމިކަމުގައި  ވ ތީއަހަރުތަކަށްވުރެ ކުރީގެ އަހަރުަތކުގައި އުފައްދ ފައިވ  އުޅަނދުަތކަށް

 ދަންނަވަމެވެ. ޅުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން  48ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް އެގްރީމެންޓ  ޚިލ ފަްށ ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތ އި  10.70ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ )ށ( 
 ފައިވ  ތަކެތި ބަލައިނުގަތުަމށް ދަންނަވަމެވެ.ވިއްކ 
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މަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތ ރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަ ގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި، އެ އުޅަނދުތައް އުޅަނދުތަކު ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކ ފައިވ  .6
 ޖަހ ފައިވުން ފަހުގެ ތ ރީޚްތަކެއް  އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކަށްވުރެ 

ޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ދޫކުރ  އެއްގަމު އުޅަނުދގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި، އެ ޮއތޯރިޓީން ރަ އޮތޯރިޓީންމޯލްޑިވްސް ޓްރ ންސްޕޯޓް 
ޅަނދެއް ފުރަތަމަ އުއުޅަނދަކީ ސެކަންޑް ހޭންޑް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރ އްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ  އުޅަނދެއްކަމަށް ވ ނަމަ އެ 

އިވ  އެކްސްޕޯޓް ގައުމުން ދޫކޮށްފަ އެކްސްޕޯޓްކުރ   އެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓަރީކުރި ތ ރީޚްގެ ގޮތުގައި ޖަހަންޖެހޭ ތ ރީޚަކީ 
ދި އެ އުޅަނދަކީ ކުރިން އަ ވެ. ގޮތުގައި ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚެގެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ރީޚް ުފރަތަމަ އެ އުޅަނދެއްސެޓްފިކެޓްގައި، 

ޅަނދެއް ފުރަތަމަ ޅަނދެއްކަމަށް ވ ނަމަ އެ އުބޭނުންކޮްށފައިނުވ  އައު އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރ އްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ  އު
ނީ އެ އުޅަނދު ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތ ރީޚްގެ ގޮތުގައިއ އި އެ އޮތޯރިޓީން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތ ރީޚްގެ ގޮތުގައި ޖަހަ

 ފަހަރަށް ރ އްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރ  ތ ރީޚެވެ.

 ވ  އުޅަނދުތަކަށްވ އިރު،ހޭންޑް އުޅަނދުތަކުގެ ގޮތުގައި ރ އްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވިއްކ ފައިވ  އުޅަނދުތަކަކީ ސެކެންޑް ޑީޖޭއޭއަށް 
ތައް ފުރަތަމަ ޅަނދުއުއެ އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރ  އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ  މޯލްޑިވްސް ޓްރ ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން

 އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ އެގައި، ތަކުއެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްޖަހަންޖެހޭނީ އެ އުޅަނދުތަކުގެ ގޮތުގައި  ތަކުގެކުރި ތ ރީޚްރަޖިސްޓަރީ
އެ  ޕޯޓް އޮތޯރިޓީންމޯލްޑިވްސް ޓްރ ންސްރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކެވެ. ނަމަވެސް، 

ރަތަމަ ފުތައް އުޅަނދުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި، އެ ދޫކޮށްފައިވ  އެއްގަމު އު  ވަަނ އަހަރު 2017އުޅަނދުތަކަށް 
ހަޅ ފައިވ  އެ ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސ ވިސްއަށް ހުށަގޮތުގައި  ތަކުގެ ކުރި ތ ރީޚްރަޖިސްޓަރީ

ގެ ގޮތުގައި ޖަހ ފައިވ  ްޚތަކުއުޅަނދުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ރީ
 ތ ރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތ ރީޚްތަކެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގެ ގޮތުގައި ކުތައުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ރީޚް ވަލުގައި އެވަނީ، ީޑޖޭއޭއަށް ވިއްކިތިރީގައިވ  ތ 
ރ ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޓްމޯލްޑިވްސް އި ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކ  ޓްފިކެޓްތަކުގައިއެކްސްޕޯޓް ސެހުށަހެޅި  ކަސްޓަމްސް ސ ވިސްއަށް

ގެ ގޮތުގައި ތަކުރީޚްއުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ  އެ ސްޓަރީތަކުގައިތައްޔ ރުކޮށްވ  އެ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖި
 ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތެވެ.ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކ 

ހ ފައިވ  ތ ރީޚްތައް ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ޖަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތ ރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި، އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކ އިފުރަތަމަ  :8ތ ވަލު 

ތަފުސީލު 
 އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްގައި 

ތ ރީޚް  ޖަހ ފައިވ  
ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި 
ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚް 

2016މ ރޗް  20121އޮކްޓޫބަރު (CBF-TRH228B)ޓޮޔޯޓ  ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން 1
2014ޑިސެންބަރު  20111މެއި (DBA-K13)   ނިސ ން މ ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރ2ު
2014އޮކްޓޫބަރު  20121އޮކްޓޫބަރު (DBA-NK13)  ސ ން މ ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރުނ3ި
2014ޑިސެންބަރު  20131ޖުލައި   (DBA-K13) ނިސ ން މ ރޗް މޮޑެލްގެ ކ ރ4ު

އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތައް  ،އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތ ރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައިމި 
އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެައށްވުރެ ފަުހގެ ތ ރީޚްތަކެއް އެ އުޅަނދުތަކުެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމުގެ 

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިޑީޖޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ  އުޅަނދުތަކަކީ ޑީޖޭއޭއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވި ބޭނުމެއްކަމަށް ބެލެެވނީ 
އުފައްދ ފައިވ  އުޅަނދުތަކެއްކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ 

އި އޭގެ ފަހުގެ ތ ރީޚްަތކެއް ޖެހުމުން އެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކޮްށފައިވ  މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ރީޚްގެ ބަދަލުގަ
ސ ފުނުވުމ އި އުޅަނދު ގަންނަ ަފރ ތުން ބޭުނންވ  ވަރަށްވުރެ ގިަނ ދުވަސްވެފައިވ  ބައު އުޅަނދުަތއް އެ ފަރ ތަކަށް ވިއްކުމަށް 

 މަގުފަހިވެގެންދ ނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

ސް ޓްރ ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވް ތަކުއެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ތ ރީޚް ތައްއުޅަނދުޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކި 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ރ އްޖެ އެތެރެކުރި ފަރ ތުން އެ އުޅަނދުތައް ރީޚްތަކަކީ،ޖަހ ފައިވ  ތ ދޫކޮށްފައިވ  ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި 
ތ ރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި  އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ   ސެޓްފިކެޓްގައިއެކްސްޕޯޓްސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  

ވ ލ ފައިވ ކަމަށް އުން އޮޅުޓަރީ ހެދުމުގައި ލިޔެކިޖަހ ފައިވ  ތ ރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހުެގ ތ ރީޚްތަކަށްވ ތީ އެ އުޅަނދުަތކުގެ ރަޖިސް
 ޕްޝަން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ރަކޮ-ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި

މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ގަނެފައިވ  ވޭން ބޭނުން ނުކޮށް ބ އްވ ފައިވުން  1.6ޑީޖޭއޭއިން .7

މި އުޅަނދު  އެވެ.އިން ގަނެފައިވ  އުޅަނދުަތކުގެ ތެރެއިން ވޭން ބޭުނން ުނކޮށް ބ އްވ ފައި އޮންނަަކން ފ ަހގަކުރެވެއޭޑީޖޭ
ތެރޭގައި ހުގެ މަވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން  2017މި އުޅަނދު ޑީޖޭއޭއަށް މިލިއަން ރުފިޔ އަށެވެ.  1.6 އިވަނީޑީޖޭއޭއިން ގަނެފަ

ރެއްގެ މަތިން ހަމަ އެކަނި ދެ ފަހައެ އުޅަނދު ބޭނުންކޮށްފައިަވނީ އ  ހަމަޔަށް  2019އޮގަސްޓް  8ލިބިފައި ވީނަމަވެސް 
 ބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިނަ ސަމި އުޅަނދު ބޭނުްނނުކޮށް ބ އްވ ފައި ޮއން އެވެ.ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވެ
ން ހިމެނޭކަމަށްވެސް އެ އުޅަނދު ދުއްވ ނެ ޑްރައިވަރެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވު އިއުޅަނދު ބޭނުންކޮށް އުޅުމަށް ަދތިތަކެއް ހުރުމ 

 ޑީޖޭއޭއިން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވެއެވެ.

ލުމަށް އުޅަނދުގެ މި އުޅަނދު ގަތުމުގެ ކުރިން ޑީޖޭއޭއަށް ހޯދަންއުޅޭ އުޅަނދަކީ އެ ތަނަށް ބޭުނން ހިފިދ ނެ އެްއޗެއްތޯ ބެ
ނޑައަޅައި އެކަމުގެ ތަޖްރިބ  ލިބިފައިވ  ފަރ ތެއްގެ ލަފ  ހޯދ ފައިވ ކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން  ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަ

ބޭނުން ނުންވ  ނުވަތަ ބޭއި އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ ތަކެތި ގަތުމުގެ ުކރިން ގަންނަ އުޅަނދަކީ އެ ތަަނކަށް މު ގޮތެއްގަންއ ނެތެވެ. 
ނޑައަޅައި ރިކްއަރމެންޓްޓެކްނިކަލް ހިފޭނެ ފަދަ އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް  ެއ ރިއަށް ގެންދަނީ ކުތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ،ކަ

ނުކޮށް ނުންބޭސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ  އެއްގޮތަށެވެ. މި އުޅަނދު ރުކޮށްފައިވ  ރިކްއަރމަންޓްގެ މައްޗަށް ބިނ ކޮށް ތައްޔ 
ންވ  ޓެކްނިކަްލ ބ އްވަންޖެހުނީ އުޅަނދު ގަތުމުެގ ކުރިން ޑީޖޭއޭއަށް ބޭނުން ުކރެވޭނެ ބ ވަތުގެ އުޅަނދެއް ގަުތމަށް ބޭނު

ނޑަނ ޅައި  ފަދަތަކެތި  އުޅަނދު .ދިއުމުން ކަމަށް ބެެލވެއެވެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެން އުޅަނދުސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ކަ
ނިކަލް ރިކްއަރމަންޓް ގަތުމުގެ ކުރިން ގަންނަ އުޅަނދުތަކަކީ ތަނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓެކް

ނޑަނ ޅައި ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ބަހައްޓަން ޖެހުމ އި ނުކުރެވި ދ ނަމަ ތަނަށް ހޯދ  ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންގެންކަ
 މުދަލ އި ތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުކުރ  ފައިސ  އިސްރ ފުވެގެން ދ ނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

ނޑައަޅައި އެ ރިކްއަރމަން ބިނ ކޮށް ޓްގެ މައްޗަށް )ހ( އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ޓެކްނިކަލް ރިކްއަރމެންޓް ކަ
ންދިއުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.ގެަތކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ފަދަ ންތަކ  އެއްގޮތަށް އުޅަނދުތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ސްޕެސިފިކޭޝަ 

ނަމަ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދ  ހުރި އަގެއްގައި އުޅަނދު ބޭނުން ނުހިޭފނެކަމަށް ބެލެވޭ  ހޯދ ފައިވ  ވޭްނގެ)ށ( ޑީޖޭއޭއަށް 
 މަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ެއހެން އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ އިދ ރ އެްއގެ ބޭނުމަށް އެ އުޅަނދު ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވިއްކ ލު
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 އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކަންތަށް ހިނގަމުންދ ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު ދީފައިނުވުން  .8

ކުގައި، މަސައްކަތް އެއްބަސްވުންތަ ދެމެދު ހެދި ިއ ޑީޖޭއޭއ ފަރ ތ  ހަވ ލުވިއުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  
ފަހަރު  ން އެއްދުވަހަކު 10ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު މަސައްކަތް ނިމެންދެން، ކޮންމެ 

ހިނގަމުންދ  ގޮތުެގ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްއަދި މި ލިއުމުން ދޭންވ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.  ޑީޖޭއޭއަށް
ފަރ ތަށް އެކަން  ވ ލުވިމަޢުލޫމ ތު ފޮނުވަމުން ނުދ ނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުދ ނަމަ މަސައްކަތ  ހަ

އްކަތ  ހަވ ލުވި މަސަ މަެވސް މިނަޖޭއޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސަތު ޑީލިއުމަކުން އަންގ  އެއްބަސްވުން ބ ތިލް ކުރުމުގެ ފުރު
އްކަތް ކޮށްފައިނުވ ކަންވެސް ކުންފުނިން މި ަމޢުލޫމ ތު ޑީޖޭއޭއ  ހިއްސ ކޮށްފައި ނުވ ކަމ އި ޑީޖޭޭއއިން މި މަޢުލޫމ ތު ހޯދުމަށް މަސަ 

  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ންކަން ކުރަމުންދ  ގޮތުެގ ކަށުން ކުރަންޖެހޭ ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ެއއްބަސްވުމުގެ ދަ މަސައްކަތ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
އެއްބަސްވުްނ  މަ،މަޢުލޫމ ތު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރ ތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ފޮނުވަމުން ނުގެންދ ނަ

އަވަސް މިނެއްގައި  ން ގެންދ  މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް އެކަށީގެންވ ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތ  ަހވ ލުވ  ފަރ ތުން ކުރަމު
 އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދ ނެކަން ފ ހަގަކުެރވެއެވެ.ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް 

ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހަދ  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ހު
ގެ ދަުށން އްބަސްވުމުއެެއ ލިޔެކިއުން ހޯދައި މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތް ޖަވ ބުދ ރީ ކުުރމަށް  ،ންދ  ނަމަހުށަހަޅަމުން ނުގެ 

 ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަޅަންޖެހޭ

 ގަތުން ންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތަކެތި ގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަ ތަކެތި ގަތުމު  .9

ތް ހަވ ލުކުރުމުގެ ކުރިން ގަނެފައިވަނީ އެ ތަކެތި ަގތުަމށް އިޢުލ ން ކުރުމ އި އަދި މަސައްކަ އުޅަނދުަތއްޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ  
އެ ތަކެތި  އެ ގޮތުންވެ. ތައްޔ ރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މުދަލ އި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަން ފ ހަގަކުރެެވއެ

 . އޮޑިޓަށް ލިބިފަިއނުވެއެވެމި ލިޔެކިއުމެއްހުއްދަ ހޯދ ފައިވ ަކން އެނގޭ އެއްވެސް  އެ ކަމަށް ،ފެށުމުގެ ކުިރންއްކަތް ގަތުމުގެ މަސަ
ން ހޯދި އެއްޗެއްކަމ އި އެހެންވުމުން އެ އުޅަނދުތައް ަގުތމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރިއިރު، އެ އުޅަނދުތަކަކީ ތަނަްށ ބޭުނންެވގެ

ނަމަވެސް އުޅަނދުތައް . ނުންކުރުމަްށ ހޯދި އެއްޗެއްކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވެެއވެއަދި ކޮން ފަރ ތެއް ބޭ
 13 ،ކޮށްދިން ފަހުންއަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިއޭގަތުމަށް ކުރި އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭ

ދޭ ދަލ އި ޚިދުމަތަށް އެއްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތައްޔ ރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މުއުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ މަސަ ގައި 2017ޖޫން 
 ވެއެވެ.  ކޮށްފައިފުރިހަމަ މެއްފޯ

ވަނަ  8.05ގަވ އިދު( ގެ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރުމުން ދިޔަ  2016ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު )
ކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ޭބނުވ  ތަކެތި ހޯަދންވ ނީ ތަ ންވ  ޚިދުމަތެއް ނުަވތަ ގަންނަންބޭނު ހޯދަންމ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ވަނީ 

 ކުރިން މި ުއޅަނދުތައް ގަތުމުގެ ވެ.ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ޮފތް ނުވަތަ ޯފމު ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމަށެ
 މަސައްކަތް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެއުޅަނދުތައް  ،ތަކެތި ގަތުމުން ނުކޮށްތައްޔ ރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަ 

މަށް ދައުލަތުގެ އަށް ގެންދިއުކުރިގޮތެއްގައި މުދަލ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނ  ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން 
ނޑައަޅ ފައިވ  މ ލި   ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އް ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަންއިޖްރ ތުތަބައެއް އްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ކަ

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