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، ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިރައީސުލް ޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށާއި،އެއަރޕޯ
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށާއި، 

  ގެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް  ސްއެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް
  އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްވަނަ  2008އަހަރާއި ވަނަ  2007

  AR33/2008: ރިޕޯޓް ނަންބަރު
 

  
  
 
 
  

ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް ސްއެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓްކުރެވުނު  އޮޑިޓް ދަށުން )4/2007(ޓް ޤާނޫނު މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑި
އޮޑިޓްއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް ކުންފުނީގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2008އަހަރާއި ވަނަ  2007 ގެ )"އެއިމް"( ލިމިޓެޑް

ދަންނަވައި އެކަންތައް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް، ށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިމެނޭޖްމަންޓަ
   .މެވެގެނައުރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް 

ފައިނޭންޝަލް  ގައި ބަލާލެވިފައިވާނީޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން އޮޑިޓްކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމުން މިއޮޑިޓްމިކުންފުންޏަކީ 
 ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެބަދަލުގައި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމާއި ހެޔޮގޮތުގައި ކުންފުނި ކުރުމުގެ ގެ މަސައްކަތް ތަކުރާރުއޮޑިޓެއް
 .ވެމައްޗަށެ

ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށާއި، ކުންފުނި ހިނގާ ގޮތާއި، އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ އި މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ އޮޑިޓްމި
ރަށް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި  5ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވި  އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

އެއަރޕޯޓުތަކާއި  ވާފަޅުހިއްކައިގެން ހަދަން ރާވާފައި 5އިވާ ގޮތާއި، ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަބްލީސް ކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގާފަ
ކުންފުނީގެ ގެ ނިޔަލަށް  2008ގައި ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެން  2007 އަދި .މައްޗަށެވެ ގެމަސައްކަތު އެއާއި ގުޅިފައިވާ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަކޮށް މިއޮޑިޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނެކަމުގައި މިމަސައްކަތުގެ މައްޗަށް 
  .ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ގައި  www.audit.gov.mv މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި
 .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

  

  
  
 
  
 
  

  ތަޢާރަފު .1



3 

  
  
  

 ދުމާއި ކުންފުނީގެ ހިންގުންއްއުފެ ކުންފުނި  )2.1

ކުންފުނި  "އެއިމް"އަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް އެ:   ކުންފުނީގެ މަސައްކަތާއި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ރަށްތައް
ޑު ނމިކުންފުނީގެ މައިގަކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން  .ގައެވެ 2007ޖޫން  21 ފައިވަނީރީ ކޮށްރަޖިސްޓަ

ކުންފުންޏަށް ން ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓްމެރީނާ ހަދަ ،ރިޒޯޓާއި ،އެއަރޕޯޓާއި އެކި ކަންކޮޅުގައިމަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ 
ޔޮޓްމެރީނާ އަދި އެއަރޕޯޓް ފަދަ ތަންތަން  ،ޓްރާންސިޓްހޮޓާ ،ރިޒޯޓާއި ،ދިނުމާއިރަށްތަކާއި ބިންތައް ކުއްޔަށްލިބިފައިވާ 

  .އެފަދަތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމެވެ ހަދާހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި

ޓޫރިޒަމްއިން ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުންފުނިން މިވަގުތު ކުރަމުންގެންދާ 
ހޮޓަލަކާއި " ޓްރާންސިޓް"އެއަރޕޯޓަކާއި،  ހިއްކައިގެން އެއިން ކޮންމެ ބިމެއްގައި ފަޅު 5 ،ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އިތުރުން ށްރަ 5
ރަށް ސަބްލީސް ކޮށްގެން އެ  5ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ އެއް ހަދައި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން  "ޔޮޓް މެރީނާ"

  . އެމަސައްކަތް ހިންގުމެވެތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ފަރާތާ ބައިވެރިވެގެން އެރަށްތައް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްގެ ގޮ ސް ކުރާސަބްލީ

ފަޅެއް ހިއްކައިގެން އެއަރޕޯޓެއް  ފައިވާކޮންމެ ރަށަކަށް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ދޫކޮށްފައިވާޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ރަށް  4ރަށުގެ ތެރެއިން  5 ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން މިކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާތަރައްޤީކުރުން ޝަރުތުކޮށްފައި މިނި

  . އެވެގަ 2008މާރޗް  12ރަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  1ގައި، އަދި  2007ޖުލައި  31ދޫކުރެވިފައިވަނީ 

އަހަރު ދުވަހުގެ  10 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން 2,000އަހަރަކު އެނދަކަށް ސަރުކާރަށް ކުންފުނިން މިރަށްތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ 
ކަމަށް އެރަށްތައް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ . ދައްކާ ގޮތަށެވެކުރިއަށް  %15އެވްރެޖް ކުލީގެ 

. ހަދައިގެންނެވެ ފަރާތްތަކާ ބައިވެރިވެގެން އެފަރާތްތަކާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަމުން ހޮވޭ
" އެއިމް"އެހީތެރިކަމާއެކު ށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެވެސް އެއަރޕޯޓްތައް ހަދަން ރާވާފައިވަނީ ރިޒޯޓް ހަދަން ދޫކުރާ ރަ

  . ފައިސާ ހޯދައިގެންނެވެ ބޭނުންވާއިން އެކަމަށް 

ޓޫރިޒަމްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި، އޭގެ  އިން އެއަރޕޯޓާއެކު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް "އެއިމް"
މިލިޔަން ޑޮލަރު އެސްކްރޯ  5.2ރަށަށް ދައްކަންޖެހޭ  1ރަށުގެ ތެރެއިން  5މި . ގައި އެވަނީއެވެ 1ލާސާއެއް ތާވަލު ޚު

ތެރެއިން  މީގެ، ކުންފުންޏަށް ބަލައިގަނެގައި  2007މިލިޔަން ޑޮލަރު  16.9 ރަށުން 3އެކައުންޓަކަށް ބަލައިގަނެ، އަނެއް 
  . ދައްކާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހަމަ އެއަހަރު މިލިޔަން ޑޮލަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  15

އަށް އެވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން ދޫކުރެވިފައިވާ  5އިން  1ފޮޅުވަތް  ބައިގެ ގެ ފުރަތަމަ 1 ތާވަލު
 ހިއްކައިގެން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަންފަޅު އެކުއެކީގައި  ރިޒޯޓްތަކާއަށް އެވަނީ  10އިން  6ފޮޅުވަތް . ރަށްތަކެވެ

ވާނެ ފަދައިން މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަޅާ އެނދަކަށް އިން ފެނިވަޑައިގަންނަ 2ކޮލަމް . ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަޅުތަކެވެ
ގައިވާ ފަދައިން މިތަންތަން  3ކޮލަމް . ޑޮލަރެވެ 2,000އަހަރަކަށް ކުންފުނިން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހެނީ އަހަރަކު 

 . އެނދެވެ 200ދަކުރެވިފައިވަނީ އްގައިވާ ފަދައިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހު 4އަދި ކޮލަމް . އަހަރަށެވެ 25ކުއްޔަށް ދެވިފައިވަނީ 

  

އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  . 2  
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  ފަޅު 5ރަށާއި  5 ރިޒޯޓާއި އެއަރޕޯރޓް ހެދުމަށް ދޫކުރި:  1ތާވަލު 

7 6  5 4 3 2  1  

  ނަން ރަށާއި ފަޅުގެ  
އެއިމްއަށް 
ރަށް ލިބުނު 

  ތާރީޚު

  ހުއްދަކުރާ
ނދުގެ އެ

  އަދަދު

ރަށްކުއްޔަށް 
ނެގި 
 މުއްދަތު

އެއިމް އިން 
މިނިސްޓްރީއަށް 
އެނދަކަށް 

 15އްކަންޖެހޭ ދަ
އަހަރުގެ އެވްރެޖް 

  $ކުލި 

 ކުންފުންޏަށް ކުރިއަށް ކުލި ލިބިފައި

$  

 2,000  25 200  31/07/2007  ފަރުކޮޅު. ށ  1

އަހަރުވަންދެން އެސްކްރޯ  1
މިލިޔަން ޑޮލަރު  5.2އެކައުންޓަކަށް 
މުއްދަތު ބަހައްޓައި  ޖަމާކޮށްފައި

  ހަމަވެފައި
  5,633,333  2,000  25 200  31/07/2007  މާފުށި . ދ  2
 5,633,333  2,000 25 200  31/07/2007 އޮޅުގިރި. ތ  3

  5,633,333  2,000  25  200  31/07/2007  މާވެއްދޫ. ގދ  4

 މިލިޔަން ޑޮލުަރ 1ގައި  2009އޯގަސްޓް   2,000  25 200  13/03/2008  އުފުލަންދޫ.ރ  5
  ދައްކާފައި

  ހޮޓަލާޢި މެރީނާއެއަރޕޯޓާއި ޓްރާންސިޓް 
   2,000  25 200  31/07/2007  ފަރުކޮޅު ފުނަދޫ ފަޅު. ށ  6
    2,000  25 200  31/07/2007  ކުޑަހުވަދޫ ފަޅު. ދ  7
   2,000 25 200  31/07/2007  ތިމަރަފުށި ފަޅު. ތ  8

    2,000  25  200  31/07/2007  މާވެއްދޫ ފަޅު. ގދ  9
   2,000  25 200  13/03/2008  ވިލިގިލީފަޅު. ގއ  10

  

  އެއީ .ގެ މައްޗަށެވެޙިއްޞާދާރުން ކުންފުނި އުފައްދާފައިވަނީ ތިން :ޙިއްސާދާރުންނާއި ރައުސްމާލު ކުންފުނީގެ 
އާއެކު  33.33% ،އާއި )ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް(ނީ ސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެއާއެކު މޯލްޑިވް %33.33

. އާއެކު އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ 33.33%އަދި  ،ނީކޮމްޕެ ސްޓްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯ
ޕެއިޑްއަޕްކެޕިޓަލް ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެއްބަސްވެ. ން ރުފިޔާއެވެޔަމިލި 102ހުއްދަކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލަކީ  ކުންފުނީގެ

  . ރުފިޔާއެވެ މިލިޔަން 15މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމުލަ  5ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކު  އަކީ

 ދައްކަވައި އަދާކުރައްވާފައިވަނީނަގުދު ފައިސާއިން އެކުގައި  ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ރައުސްމާލުރުފިޔާގެ  މިލިޔަން 5
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  5ސީ އިން ދައްކަންޖެހޭ .ސީ.ޓީ.އެމް. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެެވެއެކަނި އިންއެއަރޕޯރޓް ކޮމްޕެނީ

މިލިޔަން ދެއްކި ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  1މިލިޔަން ރުފިޔާވަނީ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަވައި، ބާކީ އޮތް  4
ސީ އިން ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭން ރާވައިގެން އެއަށް ކުރިއަށް ފައިސާ ނަގައިގެން އެއާ އަޅާ .ސީ.ޓީ.އެމް
ސީ އާ ހަވާލުކޮށްގެން .ސީ.ޓީ.މަސައްކަތް ބީލަމަށް ނުލައި އެމްފަޅު ހިއްކުމުގެ  ގެމާވެއްދޫ.ގދއެއީ . ޑައިގެންނެވެކަނ

ގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކަން ހަމަޖައްސައިގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަދަލުނުކުރެވި " އެޑްވާންސް"އެމަސައްކަތަށް 
ހަމަ މިމޭރުމުން . ކުރެވެއެވެފާހަގަ ކަމުގައި ޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަޅާ ކަނޑައިގެން އެއްކުންފުނިން އަނެއް ކުންފުން

ރުފިޔާ ބާކީ  މިލިޔަން 3.5ޔާކަމަށާއި، އަދި ނުދައްކާ ރުފި  މިލިޔަން 1.5އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަނުން ދައްކާފައިވަނީ 
ކުންފުންޏަށް ލިބެން އޮތް ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު  2008ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި މިއީ  2008ކަމަށާއި، އެބައޮތް

  .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ 



5 

ކުންފުނި އުފެއްދިފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުތެރޭގައި ކުންފުނީގެ  :ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓް 
އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރވެސް މިއާއެކު ދެފަހަރެއްގެ . ފަހަރަކަށްވަނީ ބަދަލުވެފައިވެއެވެ 3ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

މިކުންފުނި ފެށިފައިވަނީ  ،ކަމުންއެހެން. ފައިވެއެވެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުވެ 2މަތިން ބަދަލުވެ، ކުންފުނީގެ އޮފީސް އިމާރާތް 
ހިންގޭނެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި  މަސައްކަތްތަކެއްކުންފުނީގައި މިފަދަ ، މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި ޕްލޭން ކުރުމެއްނެތި

އްތައް ރާވައި އިންތިޒާމުކުރެވިގެން އެހެން ވަސީލަތްތައްވެސް ނެތި، އަދި މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގޭނެ ގޮތަށް ކުންފުނީގެ ކަންތަ
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމުގައިނޫން

ކުންފުނީގެ ހާލަތު އަންގުވައިދޭ  ގެނިޔަލަށް 31.7.2009ގައި އެވަނީ ) 1(ކޮލަމް  ގެ 2 ތާވަލު :ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު 
 ގެ 2008ޑިސެމްބަރ  31ގައިއެވަނީ ) 2(އަދި ކޮލަމް  .އެވެ) އަރަންޏާއި، ދަރަންޏާއި މާލީ ޒިންމާ(ބެލެންސް ޝީޓް 
ގައި ) 1(ފޮޅުވަތް . އެވެ) އަރަންޏާއި، ދަރަންޏާއި މާލީ ޒިންމާ(ބެލެންސް ޝީޓް ހާލަތު އަންގުވައިދޭ  ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ

. އުފުލޭ ހަރުމުދަލެވެމިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހިއްކާފައިވާ ބިމާއި ނު 23.744ގެ ނިޔަލަށް  2009ޖުލައި  31 އެވަނީ
ގައި އެވަނީ ރަށްތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ ކުލިން ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ) 2(ފޮޅުވަތް 

  .އެޑްވާންސް ރެންޓެވެ ބައެއް ބަހައްޓާފައި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ

  ރުފިޔާއިން )ބެލެންސް ޝީޓް(މާލީ ޒިންމާ  އިއަރަންޏާއި ދަރަންޏާ:  2 ތާވަލު

  3  2  1  
 31.7.2009  31.12.2008  އެސެޓްސް 

  23,744,825 22,589,274  ހިއްކާފައިވާ ބިމާއި ހަރުމުދާ  1

  192,750,000  192,750,000  ރިޒޯޓް ހަދަން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފަން އެދުނު ފަރާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާއިން ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ ކުލި  2

  216,494,825  215,339,274  ހަރުމުދާ/ ޖުމުލަ ނުއުފުލޭ   3

  3,500,000  3,500,000  ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  4

  11,683,079  11,855,471  )އެޑްވާންސް(އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ކުރިއަށް އަދާކޮށްފައިވާ އަގު   5

  10,107,654  5,414,104  ބޭންކް ޖަމާގައި ހުރި ފައިސާ  6

  25,290,728  20,769,575  ޖުމުލަ   7

  241,785,553  236,108,849  ޖުމުލަ އެސެޓްސް  8
        

      ދަރަންޏާއި މާލީ ޒިންމާ  

  1,970,256  7,284,448  މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 9

  230,015,000  217,165,000  ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ އެޑްވާންސް ރިޒޯޓް ހަދަން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފަން އެދުނު 10

  231,985,256  224,449,448  ޖުމުލަ 11

  9,800,302  11,659,401  ނެޓް އެސެޓްސް 12
        

     ރައުސްމާލާއި އެއްވެފައިވާ ގެއްލުން 

  15,000,000  15,000,000  ފައިވާ ރައުސްމާލު ދައްކާ 13

  (5,199,698)  (3,340,599)  ގެއްލުން  ވެފައިވާ ކުންފުންޏަށް މިހާތަނަށް  14

  9,800,302  11,659,401  ނެޓް އެސެޓްސް  15
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މިލިޔަން  3.5 ،ގައި އެވަނީ ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުން ދައްކަންޖެހޭ، ނަމަވެސް އަދިވެސް ދައްކާފައިނުވާ) 4(ފޮޅުވަތް 
އަގުގެ ތެރެއިން  ކުންފުނިން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތުގެލައްވާ ގައި އެވަނީ އެކިއެކި ފަރާތްތައް) 5(ފޮޅުވަތް . ރުފިޔާއެވެ

މިލިޔަން  10.107ގައި އެވަނީ ބޭންކް ޖަމާގައި ހުރި ) 6(ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 11.683ކުރިއަށް އަދާކޮށްފައިވާ 
  . ނަގުދު ފައިސާއެވެރުފިޔާގެ 

މިލިޔަން  1.97ގައި އެވަނީ ކުންފުނިން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތާއި ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ) 9(ފޮޅުވަތް 
 230.015ގައި އެވަނީ ރިޒޯޓް ހަދަން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ) 10(ފޮޅުވަތް . ރުފިޔާއެވެ

  . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 231.985ގައި އެވަނީ މާލީ ޒިންމާގެ ޖުމުލަ ) 11(ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ

ކުންފުނީގެ  ންކުންފުނީގެ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލައިން މާލީ ޒިންމާތަކާއި ދަރަނި އުނި ކުރުމުގައި އެވަނީ ) 12(ފޮޅުވަތް 
   . މުގައެވެރުފިޔާކަމިލިޔަން  9.8ގެ ގޮތުގައި ފެންނަންއޮތީ  )"ނެޓްވާރތް"(އަގު ކުންފުނީގެ ޖުމުލަ 

އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިވާ ރައުސްމާލާއި އަދި އެއް ޙިއްސާދާރަކު އަތުން ލިބިޙިއްސާދާރުން  3ގައި އެވަނީ ) 13(ފޮޅުވަތް 
ފޮޅުވަތް . މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ރައުސްމާލެވެ 15މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން ޖުމުލަ  3.5 ވެސް ނުލިބިއޮތް،ނަމަވެސް އަދި

  . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 5.199ގައި އެވަނީ މިހާތަނަށް ކުންފުނިން ގެއްލުންވެފައިވާ  )14(

ބޭންކް ޖަމާގައި ހުރި އަކީ ) އެސެޓް( ކުންފުނީގައިހުރި މުދަލާއި ފައިސާތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ހިސާބުމި
އްސާދާރަކު އަތުން ޙިއެއް ކޮށްގެން ހިއްކާފައިވާ ބިމަކާއި، ޚަރަދު މިލިޔަން ރުފިޔާ 23.744 މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި، 10.107
 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު 11.683މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ރައުސްމާލާއި،  3.5ލިބެންވާ 

  . ވެކަމުގައެ

މިލިޔަން  10.107ބޭންކް ޖަމާގައި ހުރި ޓަކީ އޮތް ހަމައެކަނި ހަޤީޤީ އެސެމީގެތެރެއިން މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ބޭނުން ހިފެން
 ބިމަކީ މިވަގުތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްކުންފުނިން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހިއްކާފައިވާ މިހެން މިދެންނެވީ . ރުފިޔާ އެކަންޏެވެ

ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ޗެއްމިލިޔަން ރުފިޔާގެ ރައުސްމާލުއަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ އެއް 3.5 ،ކަމަށް ބަލަން ދަތިކަމުންނާއި
ންފުންޏެއްގެ ކުގެ  )ނެޓްވާރތް(އަގު މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  9.8ގައި ދައްކާ  12އެހެންކަމުން ފޮޅުވަތް . ނެތްކަމުންނެވެ

ފައިސާ ހޯދޭވަރުގެ ބުރަދަނެއް ހުރި ހިސާބުތަކެއް ކަމަކަށް  ކަށް ބޭނުންވާޢަކީ މިފަދަ މަޝްރޫބެލެންސް ޝީޓްގައިވާ ހިސާބުތަކަ
   .ނުދައްކާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިލިޔަން ރުފިޔާ  230.015ގައިވާ، ރަށްތަކުގެ އެޑްވާންސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ) 10(މީގެއިތުރުން ފޮޅުވަތް 
ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ މިކަމަށް  ،ޖެނަމައަނބުރާ ދައްކަން ޖެހިއްއެފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް 

 ންއިތުރުމީގެ މިފައިސާ ދައްކާ އަދާކުރުމަށް، ކަމަށާއިރުފިޔާމިލިޔަން  192.75ގައިވާ ) 2(ފޮޅުވަތް  ،ކަމަށް ދައްކާ ންއޮތްލިބެ
އެއްވެސް ބޭނުންވާނެކަމާއި، ނަމަވެސް މިފައިސާ ކުންފުންޏަށް ) - 192.75 230.015(މިލިޔަން ރުފިޔާ  37.265

ނެތްކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ މިފަދަ ދަރަންޏަށް އާޚިރުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އޮތްކަމެއް އެނގެން ލިބޭނެ ގޮތެއްފަރާތަކުން 
  . ދައުލަތުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގެ ނިޔަލަށް މިހިނގާ ދިޔަ  2009ޖުލައި  31ށްލައްވައިފިނަމަ ވީމާ، މިހާތަނަށް ކުންފުނި ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ހިންގަން ދޫކޮ
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން އިތުރުވެ، ކުންފުންޏާއި ދަޢުލަތް އިތުރަށް  5.199ދެއަހަރުދުވަހު ކުންފުންޏަށްވެފައިވާ 

  . ކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަކުން ނުދައްކައެވެދަރަނިވެރިވުން ނޫން ނަތީޖާއެއް ފެންނާނެކަމަކަށް 
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 5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ކުންފުންޏަށް މި  :ކުންފުންޏަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް 
އަދި ކުންފުންޏަށް އެއަރޕޯޓުތައް . ރަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަށްތަކާއެކު އެއަރޕޯޓުތައްވެސް ހަދާ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށްފައެވެ

ކޮންމެ ސަބަބަކާހެދި ނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް އެއަރޕޯޓުތައް ނުހެދިއްޖެނަމަ،  މިގޮތަށް. އް އަތުލެވޭގޮތަށެވެމަ ރަށްތަނުހެދިއްޖެނަ
ރިޒޯޓު ހަދަން އިންވެސްޓްކުރާ މީހުން އަތުން ރަށް ގެއްލޭގޮތަށް އޮތުމަކީ މިރަށްތަކަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އެއްވެސް 

ހޯދުން އުނދަގޫވާނެ ހިނދަކު ރަށަށް އިންވެސްޓްމެންޓް ހުރިހާމިފަދަ ޝަރުތުތައް ޙިމާޔަތެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، 
އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސަބްލީސް އެގްރީމެންޓްގައި  ިރަށްތައް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާއަދި ދެއަހަރުވީއިރުވެސް މ، ކަމަށާއި

ވާ މިފަދަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ މިރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރޭވިފައި ވެސްފައި ނެތީރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރެވި ސޮއިކުރެވި
   . ފެނެއެވެޓަކައި ކަމުގައި ސަބަބުތަކަށް

ތެރިކަން ބަހައްޓަންވީ ފަރުވާދޫކުރުމުގައި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ދިގުލައިގެން މިދަނީ އަދި މިރަށްތައް ތަރައްޤީނުކުރެވި 
ބީލަން ހިންގާފައިވާގޮތުގެ އަދި ގޮތުންނާއި، ބީލަމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ދޯދިޔާ  ،ބަހައްޓާފައި ނެތުމުންނާއި

ރާއްޖޭން ބޭރާއި އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެސަބަބުން 
ދަރަނިވެރިވެފައިވާ އި ދައުލަތް ކުންފުންޏާ ،ރާއްޖެ ފަޟީޙަތްވެ ،ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރުގެ އަގުވެއްޓި

  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  ބަޔަކުލައްވާއެއްދޫކޮށްފައިވާ ކަމުންނާއި، " ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އެވޯޑް"ރިހާ ރަށަކަށްވެސް ހުމިދެންނެވީ މިހެން 
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރެވި  ބަހައްޓުވައިގެންމިލިޔަން ރުފިޔާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި  5.2އަހަރުދުވަސްވަންދެން  1

މިލިޔަން ރުފިޔާ އަތުލައިގެން އެފައިސާ  16.9 ރަށަށް 3އެހެން ބަޔަކު އަތުން އޭގެ ޚަރަދުތައް ހިންގުވާފައިވާކަމުންނާއި، 
ވާއިރު އަހަރަށްވުރެން ގިނަދުވަސް ފާއިތުވެފައި 1 މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސިފަހުންޚަރަދުކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމުންނާއި، މިފައިސާ 

 ތައްއެއަރޕޯޓްއަދި  ،ކަމުންނާއި ނޭނގޭ ށްވެސްސަޮއިކުރެވޭނެކަމެ ،ސޮއިކުރެވިފައި ނުވާކަމުންނާއި އެރަށްތަކުގެ ސަބްލީސްގައި
ކަމުންނާއި، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބައެއް ރަށްރަށުގެ މައްސަލަ ނުވާލިބިފައިމިހާތަނަށް ޔަޤީންކަމެއް ލިބޭނެކަމުގެ  ފައިސާހަދަން 

  .ކަމުންނެވެ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދިވެސް ބައެއް މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަނޭޅި ނިމޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ

ކުންފުނިން : ދޫކުރުން) ސަބްލީސް(ށް ކުއްޔަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ ރަށްތައް އެހެން ބަޔަކަ
  . ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ބީލަން ހިންގާފައިވެއެވެނެ ބަޔަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރަށްތައް ދޫކުރާ

ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއި، ފަރުކޮޅަށް ބީލަން ހުށަހެޅި . ފުރަތަމަ ހިންގުނު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ށ :ފުރަތަމަ ބީލަން 
އަމިއްލަ ދިވެހި އި އެކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރެއް ކަމުގައިވާ ޏަކާކުންފުންރަށަށް ވެސްބީލަން ހުށަހެޅި އެހެން ދިވެހި  4ބީލަމަށްލި 
ގެ ބޮޑު މިދެންނެވި އަމިއްލަ ފަރުދާއި ރާއްޖޭހިއްސާދާރުންނަކީ ރަށަަށް ބީލަން ހުށަހެޅި ދިވެހި ކުންފުނީގެ  4މި . ފަރުދެކެވެ

އޮފް  ރއެއިރުގެ މިނިސްޓަމިކަމުގައި އުޅުއްވި އަމިއްލަ ފަރުދަކީ ، ވިޔަފާރި ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި
ރަށް އެކުގައި  4އެއިރު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ  އެހެންކަމުން ބީލަމަށްލީ. ވެއެވެފަރާތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެ ގާތްޓޫރިޒަމް އާ 
  . ހުޅުވައިލެވުނެވެރަށް  4މި ގޮތުން ފުރަތަމަ ބީލަން ބާތިލުކޮށް ދެވަނަ ބީލަމަކަށް ދިޔަ ނުދިނުމުގެ އަތްމައްޗަށް އްގެ އެއް ބައެ

ޑޮލަރުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް  500,000ބީލަމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ  4ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިންގުނު  :ދެވަނަ ބީލަން 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެންމެ ބަހައްޓައިގެން  ޑޮލަރުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ 500,000 ހުށަހަޅަން ޖެހުނުކަމާއި، މި

އެއްވެސް  އެހެން ކުންފުނިކަމާއިހުށަހެޅި ފަރުކޮޅު ކުއްޔަށް ނެގުމަށް .ށއެއީ ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް ބައިވެރިވި ބައެއްކަމަށާއި، 
 އެހެންކަމުން .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެބޭންކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ކަމަށާއި  ނުވާބަޔަކު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައި
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  އެޑްވާންސް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭދުނު ފަރާތަށް އެރަށް ދޭން ނިންމައި ނކުއްޔަށް ހިފަން އެ ފަރުކޮޅު.ށ
ސަބްލީސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއެކު ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި  ނެގުމުގެނަގުދު ފައިސާއިން މިލިޔަން ޑޮލަރު  5.2

  އަދި، ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓައި ފައިސާއެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި  މިކުންފުންޏާއި އެއިމްގެ ނަމުގައިނެގޭގޮތަށް 
ސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވޭވަރު ނުވެ އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން މަސްދުވަސްވީ އިރުވެސް ރަށުގެ ސަބްލީ 12

   .ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަދި ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއެފައިސާ 

އަދި އޮޅުގިރި، .މާފުށި، ތ.ދ(ރަށަށް  3ފަރުކޮޅު ފިޔަވައި ދެން އޮތް ރަށުގެ ތެރެއިން  4ދެވަނަ ބީލަމަށް ލެވުނު 
ކުންފުނިން  ،ރަށުގެ ބީލަން ބާތިލުކުރުމަށްފަހު 3އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ މި ) ރާޅެއޮޑެގައްލާ.ގދ

ންވެސްޓްމަންޓަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނިންމީ ރާއްޖޭގައި ތިބި މިފަދަ އި
ވާހަކަ ދެކެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މިގޮތުން ކުންފުނިން . ޚިޔާރުކުރުމަށެވެހޯދައި އެކަށީގެންވާ ބަޔަކު ށް ދޭނެ މިރަށްތައް ކުއްޔަ

އެެހެން ބައެއް ރަށަށް ބީލަން ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ އިތުރުން ދިވެހި  4 ،ބައިވެރިވެފުރަތަމަ ބުރުގައި ބީލަމުގައި ތެރޭގައި 
   .ހިމެނެއެވެކުންފުނިވެސް 

ރަށުގެ  ބަދަލުގައި ދެއްކުމުގެރެންޓް ދައްކަންއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ އެޑްވާންސް މީގެތެރެއިން އެއް ކުންފުނިން 
ރަށަށް  4އެންމެ ފުރަތަމަ  ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ސަބްލީސްގައި ސޮއިކުރުމުން ފައިސާ ދޭގޮތަށް ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް

ބޭންކް ގެރެންޓީ  ބަލައިގަނެ،މިލިޔަން ޑޮލަރު ނަގުދު ފައިސާ  16.9 ދެއްކި ރަށަށް 3މި ން ކުންފުނިބީލަން ހުށަހެޅި 
ނަގުދު ފައިސާގެ މިލިޔަން ޑޮލަރު  16.9ބާތިލުކުރުމަށްފަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތް  ކުންފުންޏާއެކުހުށަހެޅި ބަލައިގަތުމަށް 

ބޭންކް ގެރެންޓީ ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން  ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި،ދިނުމަށް  ރަށް 3ދެއްކި ކުންފުންޏަށް މި ގޮތުގައި 
އިދިކޮޅަށް  އެކުންފުންޏާ ގައި 2008ސެޕްޓެމްބަރ  އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ންކުންފުނި ހުށަހެޅިބަލައިގަތުމަށް 

 ބީލަމަށްވަނަ ރަށް  5ގައި އޮތް އެއިމް އިދިކޮޅަށް ޝަރީޢަތް ނިމުނުނަމަވެސް އެކުންފުންޏާ މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި،
 1ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން ދޭން ނިންމާފައިވާ  އެކުންފުންޏަށް އަތުލާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާބައިން ބަޔަށް ނުލައި އަދި 

   .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގައި ދައްކާފައިވާ  2009މިލިޔަން ޑޮލަރު އޯގަސްޓް 

އް ނިންމާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސަބްލީސް އެގްރީމެންޓްގައި ރަށްވެސް މިހާރުވަނީ ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެ 5އެހެންކަމުން މި 
  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކުރެވެންނެތްލަފާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސޮއި ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އެރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޭން މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  ،ރަށް 5ތަރައްޤީކުރަން ދޫކުރައްވާފައިވާ ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި   .ހ
ރަށްތައް ހަދައިނިންމުވައިގެން  ،ދޫކުރައްވައިއެރަށްތައް އެފަރާތްތަކަށް  ،ސް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްސަބްލީފަރާތްތަކާއެކު 

ކަމުގައި ނިންމަވަން ފެންނަ މިކަން  ންފާ ލިބުން އިތުރަށް ލަސްނުކޮށްމައެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާތަކާއި 
 . ދަންނަވަމެވެ

ނޫންނަމަ، ރަށްތައް ދޭން މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރަށްތައް ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި، ދައުލަތަށް 
އަލުން ބީލަމަށް  ،ދެއްވަންޖެހޭނެ ބަދަލުދެއްވުމަށްފަހުފައިވާ އެޑްވާންސް ރެންޓް ފައިސާ އާއި، އެފަރާތްތަކަށް އަތުލައްވާ

ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ އެންމެ ބޮޑު ގޮތަކަށް މިރަށްތަކުގެ ކަންތައް ނިންމެވުން ނަމަވެސް ލައްވައިގެން 
  .މު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެންމުހި

ލިބޭނީ ކޮންޒަމާނަކުންކަން އެނގޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި  މިހެން މިދެންނެވީ މިރަށްތައް މިހާރު އޮތީ އެއިން އާމްދަނީއެއް
ނޫންކަމަށް ފެންނާތީއާއި، މިގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވީވަރަކަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް 
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އަދި  ،ތީއާއިއި ވާނެކަމުގަދެއްވަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދެއްވަންޖެހޭނެ ބަދަލުގެ އަގު ދުވަހުން ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާ
ކުރިއަށް އޮތް ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިރަށްތަކުން ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީއެއް ލިބުނަސް ނުލިބުނަސް، 

  . ުލި ދައްކަން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމުގައިވާތީއެވެކުންފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަށުގެ ކ

އެއިން ލިބޭ ، އަދި މެދުވެރި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިގެން މި ރަށްތައް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް" އެއިމް"  .ށ
ފައިސާއިން ބައެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިރަށްތަކާއެކު ހަދަން ގަސްދުކުރާ އެއަރޕޯޓްތައް ހަދާ ހިންގުމަކީ އަނެއްކާވެސް 

ވާތީއާއި، އަދި މިއެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ނެހިނގާދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނުސީދާ ސަބްސިޑީއެއް 
ބުރަދަން ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓުން ދައްކާ ހިސާބުތަކުން  ކުރެވޭނެ އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީފައިސާ ހޯދައިގެން 

މިއީ  ލުމުން އަވަހަށް ސަލާމަތްވެ،މިކުންފުނި ހުއްޓާލައްވައި، ކުންފުންޏަށާއި ދައުލަތަށްވަމުންދާ ގެއް ،ނުފެންނާތީ
ކޮންމެހެން މުހިންމު މަޝްރޫޢުއެއް ކަމުގައި އަދިވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިމަސައްކަތް މިއަށްވުރެން ހަރުދަނާ 

  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ކޮންމެހެން މުހިންމުހިންގެވުން  ގޮތެއްގައި

 އި،އެއަރޕޯޓާ 5ކުންފުނިން ހަދަން ރާވާފައިވާ މިހާތަނަށް ކުންފުނިން މިކަމަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީއާއި، މިހެން މިދެންނެވީ   
ކުންފުނި މެރީނާގެ ފައިނޭންޝަލް ފީސިބިލިޓީއާމެދު އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތްކަމުންނާއި،  5 ،އިޓްރާންސިޓް ހޮޓަލާ 5

  ޔާކަމުންނާއި، ކުންފުނި ހިންގުމަށް މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށްދޯދި އުފައްދައި މިހާހިސާބަށް ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ
ރުފިޔާ ޚަރަދު ހިނގަމުންދާކަމުންނާއި، ރަށްތަކުން އެޑްވާންސަށް ލިބުނު ފައިސާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  250,000

ސާކޮޅު ބޭނުންކޮށް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓުނު ފައި
ދަރަނިވެރިވެފައި ކަމުންނާއި، ކުންފުންޏަށް  އެއިން ގެއްލުންވެކުންފުނި އޮތީ މިހާރުވެސް ގާތްވެފައިވާތީއާއި،  ހުސްވުމާ

ކުންފުނި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޙިއްސާދާރުން ދައްކަންޖެހޭ ރައުސްމާލުވެސް އެކުގައި ދައްކާފައި ނުވާތީއާއި، 
  . މުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތްކަމުންނެވެއޮވެވިދާނެކަ

ރޯޑާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދުތައް ހިންގުމުގައި ފްމީގެއިތުރުން އަދި 
  ނަމުގައި ގެއެޑްވާންސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަޅު ހިއްކައިގެން އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 3ތީއާއި، ބެލެވޭ

 އެއްޗެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި،އަދި އޭގެ ބަދަލުވެސް ލިބޭނެ  ލިބޭނެމިލިޔަން ޑޮލަރަކީ އަނބުރާ  1.045ދައްކާފައިވާ 
 ވާނެކަމަށް ގޮތަށް ހިންގަން ދޫކޮށްފައި ބާއްވައިފިނަމަ ކުންފުންޏާއި ދައުލަތް އިތުރަށް ދަރަނިވެރިމިހާރު ހިނގާމިކުންފުނި 
  . ބެލެވޭތީއެވެ

ފަޅު ހިއްކައިގެން ހަދަންގަސްދުކުރާ އެއަރޕޯޓްތަކާއި، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާތަކާއި މެރީނާތައް މިވަގުތަށް  5ން ކުންފުނި  .ނ
އޭގެ ފައިނޭންޝަލް ފީސިބިލިޓީގެ އެއާމެދު އާވިސްނުމަކުން ވިސްނެވުމަށްފަހު މު ކަމުގައިވާނަމަ ންކުރިއަށްގެންދަން މުހި

ހެދުމާއި ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން ނުގުޅުވައި އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް  އެއަރޕޯޓް، ހިސާބު ރަނގަޅަށް ހައްދަވައިގެން
  .ގެންދެވުން ބުއްދިވެރި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ތެއް ނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޙަލަޞްމިއީ ވަރަށް ދެކޮޅު ނުޖެހޭގޮތަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއްކަމުންނާއި، އަމިއްލަ މަ .ރ
މަޝްރޫޢުއެއް ކަމަށް ބަލަން ދަތި ކަމުންނާއި، އެއިމް އުފައްދައިގެން ވަރަށް ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ބަައްޓަން ކުރެވިފައިވާ 

ރަށް ނަގައިގެން ހިންގަން ރާވާފައިވާތީއާއި، ރަށްތަކުގެ ބީލަން ހިންގައި  5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން 
ބީލަން  ހުރިހާ ރަށްތައް ނުދޭންވެގެން ފުރަތަމަ ށްޔަކަނާއި، އެއްބަސަބްލީސްއަށް ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވާ ދޯދިޔާ ގޮތުން

ރަށަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތް ދެވަނަ ބީލަމުގައި  4ފުރަތަމަ ބީލަމުގައި ނަމަވެސް  ،ކޮށް، ދެވަނަ ބީލަމެއް ހިންގައިލުބާތި
މިކަމުގައި ، ރަށް ސަބްލީސް ކުރަންނިންމާފައިވާތީ 3އިން ރަށުގެ ތެރެ 5 އެފަރާތަށް ބައިވެރިވެފައި ނެތްނަމަވެސް

 .ގެންވާކަމަށް ބެލެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބައްލަވައި، ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެއެކުލެވި



10 

  ފަޅު ހިއްކައިގެން އެއަރޕޯޓާއި، ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލަކާއި ޔޮޓް މެރީނާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް   )2.2

މާވެއްދޫފަޅު ހިއްކުމުގެ .ފަޅުގެ ތެރެއިން ގދ 5އެއަރޕޯރޓް ހެދުމަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ : މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު 
ސީ އާއި ހަވާލުކުރައްވައިގެން .ސީ.ޓީ.ޑޮލަރ އަށް އެމް  4,727,598،ގައި ބީލަމަށް ނުލައި 2007މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރ 

އަށް މިމުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ  ސީ.ސީ.ޓީ.ގައި އެމްބިން ހިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިމަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތު
  .ޑޮލަރ ދައްކާފައިވެއެވެ 472,759އަށްވާ  %10އަގުގެ 

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެއްގެ  ،ހިއްކުމަށް) ތިމަރަފުށި.ތ ކުޑަހުވަދޫ،.ފުނަދޫ، ދ.ށ(ފަޅު  3ފަޅުގެ ތެރެއިން  4ދެން އޮތް 
 ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ބުނާ ކުންފުންޏަކާއެކުހޮވުނު ސައުތު ކޮރެޔާގެ އުޞޫލުން " އިންވައިޓަޑް ޓެންޑަރ"ބަދަލުގައި 

ފަހަރެއްގެމަތިން  6 ،އެގްރީމެންޓް ކުރެވި) މިލިޔަން ޑޮލަރު 34.7(މިލިޔަން ރުފިޔާ  445.52ގައި  2008ފެބްރުއަރީ  20
ކޮރެއާގެ  މިފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ސައުތު. ކުރައްވާފައިވެއެވެ ޑޮލަރު ޚަރަދު މިލިޔަން 1.045ސްގެ ގޮތުގައި އެޑްވާން

ގެ ނިޔަލަށް  2008ނަމަވެސް އޯގަސްޓް . ވެޖައްސާފައިވާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށެކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޭޖެންޓްކަމުގައި ހަމަ
ޕެކްޓް އެސެސްމަންޓްވެސް ނިމިފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމް

ހަމަޖެހިފައިނެތްކަމުން މިމަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއްވެސް ނޭނގޭކަމަށާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނެތި ގޮތެއް ލިބޭނެ 
 ފައިސާ ދެއްކުމުން މިއެގްރީމެންޓްގެދަށުން އެޑްވާންސްއަށް ބަޔަކާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، ބޭންކް ގެރެންޓީއެއްނެތި

  . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއަނބުރާ ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް  ނުވަތަ އޭގެ ބަދަލުމިފައިސާ 

ހޮޓާ އަދި މެރީނާ ހެދުމުގެ ޓްރާންސިޓް  ،ފަޅު ހިއްކައިގެން އެބިމުގައި އެއަރޕޯޓާ 3 : ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުން
ކޮރެޔާގެ ކުންފުނި އެއިމްއަށް ތަޢާރަފްވެ ގުޅިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން  މަސައްކަތްކުރަން ހަވާލުކުރި ސައުތު

އެއަރޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ކަމަށާއި، ސްރީލަންކާގެ އަމިއްލަ ފަރުދަކާއި ގުޅައިގެން އެމީހާ މެދުވެރިކޮށްގެން 
އެއްވެސް  ކުންފުންޏަކީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަން ސާފުވާން ނެތްކަމާއި، ކުންފުންޏާ ބެހޭކޮރެއާ  އުތުސަ

ގެ ގޮތުގައި " ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް"މިކުންފުނީގެ އަދި . މައުލޫމާތެއް އިންޓަރނެޓުންވެސް ލިބެންނެތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން މަސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް ކުންފުނީގެ ނި ހަމަޖެހުނު ގޮތަކާއި ކުންފުހަމަޖައްސާފައިވާ 

  . އި ފާހަގަކުރަވެއެވެގަނެތްކަމު

މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވެންވާނީ : އެގްރީމެންޓްކުރެވި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާގޮތް 
އޭގެ ބަދަލު ލިބޭގޮތަށް ޕަރފޯމަންސް  އްކަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކުންފުންޏަށްއެގްރީމެންޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް މަސަ
ވަސީލަތްތައް އެގްރީމެންޓްގައި ހިމަނައިގެން އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒުކުރެވޭފަދަ  ގެރެންޓީއާއި ލިކްއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ފަދަ

  .ކުރަމެވެގޮތެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަ

މިލިޔަން  1.045އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެކި ފަހަރުގެތިން  ނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ލިބުމުގެ ކުރިން
ކުންފުނީގެ ސައުތު ކޮރެއާގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ،ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމާއި

ފައިސާގެ ގާތްގަނޑަކަށް ކުންފުންޏަށް ކަމަށާއި، ދިވެހި ޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޭއެކުންނަމުގައި 
ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ހުއްދަކުރެމެއްނެތި ކަމަށާއި، މިފައިސާ ދޫކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ދޫކޮށްފައިވަނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

މިފަދަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް  ދަ ދެއްވާފައި ނެތްކަމަށާއި،ރެޒޮލިއުޝަންއަކުން ހުއްޑިރެކްޓަރުންގެ 
 . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ



11 

މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ބޭންކް : ސައުތު ކޮރެޔާގެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީ ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް 
ޝަރުތުކުރެވިފައިވާނަމަވެސް، މި ބޭންކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމެޓްއާއި ބޭންކް ންޓުގައި އެގްރީމެގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަން 

 ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮންފަންތިއެއްގެ ބޭންކަކުން ކަމެއް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސާފުކޮށް އެނގެންނެތުމުން،

މަސްފަހުން  8ންކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭގެ ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވުނުނަމަވެސް ބޭ 2008ފެބްރުއަރީ  20
ގައި ކަމަށާއި، ކުންފުންޏަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ  2008ސެޕްޓެމްބަރ 

 ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ނުލިބެނީސްބޭންކުން ގެރެންޓީ ހުށަހަޅައިގެން 2ތަފާތު  މަތިން

މިލިޔަން ޑޮލަރު މަސައްކަތް ފެށުމަށް  1.045ފަހަރުމަތިން  6ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހާއި ނޮވެމްބަރ މަހާ ދެމެދު  2008
ޓީ ބޭންކް ގެރެންއެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވުމުން ބޭނުންވާ އެޑްވާންސް ގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ހުންނަ އެޖެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، 

މިފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ކުންފުނިން ބޭންކާ ގުޅުމުން އެ ގެރެންޓީއަކީ އެގޮތަށް އެޑްވާންސަށް ދޫކަޮށްފައިވާ ބޭނުންކޮށްގެން 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  ،ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ނޫންކަމަށް ބޭންކުން ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި

އަދި ބަދަލުވެސް ނުލިބޭނެ މިލިޔަން ޑޮލަރުވަނީ ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ނުލިބޭނެ  1.045ޚަރަދުކުރި  ގޮތުގައިއެޑްވާންސްގެ 
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެކަމުގައިވެސް އުވާލާފައި  ގައި 2009ވަނީ ވާކަމާއި، މިކޮންޓްރެކްޓްއެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ގެއްލިގެން ގޮސްފައި

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

މަސައްކަތް ހިންގާފައިވަނީ ވަރަށް  ބައްޓަންކޮށް އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ރާވައިމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ  34.7  .ހ
މިލިޔަން ޑޮލަރު ގެއްލިގެން  1.045ގޮތެއްގައިކަމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދު ހިނގައި  ދޯދިޔާ
މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ށް، ފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކޮގޮސް

  . ން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެމިކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމިކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު  ،ދެކޭތީވެ

ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓްކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ކުންފުންޏަކީ އެއިމްގެ ން މިދެންނެވީ މިހެ  
 މިމަސައްކަތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ައި ބެލެވޭކަމުންނާއި،ޗެއަރޕާސަން އާއި ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏެއްކަމުގ

ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެޖެންޓް  މިލިޔަން ޑޮލަރު ދޫކޮށް، ސައުތު ކޮރެއާގެ 1.045
   . ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ ކަމުގައި ފްރޯޑާއި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ މިކަމުގައި ކަމުންނާއި،ކުންފުނިން އެފައިސާ ބަލައިގެންފައިވާ 

ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ކުރިއަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން . ށ
ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުންފުނިން ނުވަތަ އެކުންފުނީގެ މާލޭގައި ހުންނަ މިލިޔަން ޑޮލަރު  1.045 ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާ

  .ދަންނަވަމެވެހޯއްދެވުމަށް އަނބުރާ އެޖެންޓް އަތުން 

  

  

  

 

 

 

 



12 

  
 

 

  މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަން ރާވާފައިވާ، ފަޅުހިއްކައިގެން ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާމު ންކުންފުނީގެ އެންމެ މުހި  .ހ
ބުރަދަން ކުންފުނީގެ ހޯދޭވަރުގެ ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއަރޕޯޓާއި ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލާއި މެރީނާ ތަރައްޤީކުރަން  5

މިއެއަރޕޯޓްތަކާއި  ގޮތުގެ ދޯދިޔާކަމުންނާއި،މިމުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ރޭވިފައިވާ ، ފެންނަން ނެތްކަމުންނާއިހިސާބުތަކުން 
 އަކީ މާލީ ގޮތުން ދެކޮޅުޖެހޭ ފައިނޭންޝަލީ ފީސިބަލް ތަންތަންކަން ލިޔެކިޔުންތަކުންޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްއާއި މެރީނާ

ފުނިން ކުންހިމެނިގެންވާތީއާއި، ނުސީދާ ސަބްސިޑީ އެމަޝްރޫޢުގައި ދައުލަތުގެ  ޔަޤީންކަމާއެކު އެނގެންނެތް ކަމުންނާއި،
ޑްއާއި ކޮރަޕްޝަން ފްރޯ ކުންފުނީގައިއަދި ނިވެރިވަމުންދާތީއާއި، ގެއްލުންވެ ކުންފުންޏާއި ދައުލަތް އިތުރަށް ދަރަ

 ންހުއްޓާލައްވަ )"އެއިމް"(އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީހިނ
  . ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެފެންނަ 

ދޫކުރަން ތަރައްޤީ ކުރައްވަން އަދިވެސް ބޭނުންފުޅު ކަމުގައިވާނަަމަ، އެރަށްތައް ރަށް  5ރިޒޯޓް ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ   .ށ
އެރަށްތައް ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން މެދުވެރިނުކޮށް " އެއިމް"ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ނުވަތަ އަލުން ބީލަމަށް ލައްވައިގެންނަމަވެސް  ،ދޫކުރައްވައިގެން
    .ދަންނަވަމެވެ މަށްގެންދެވު

ކުރުމަކީ އަދިވެސް މުހިންމު  ތަރައްޤީ މެރީނާ 5ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލާއި،  5އެއަރޕޯޓްއާއި އެއާއެކު ހަދަންރާވާ  5މި   .ނ
ފައިނޭންޝަލް ގެ މަޝްރޫޢުއަދި އަލުން ބައްޓަންކޮށްގެން،  ވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިމަޝްރޫޢުމަޝްރޫޢުއެއް ކަމުގައި ދެކެ

ހިންގަވައިފިނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ސައްކަތް މަ ރައްވައިގެންފީސިބިލިޓީ އަލުން ހިސާބުކު
  . ފެނެއެވެއިތުރުވާނެކަމުގައި 

ފްރޯޑާއި،  ދޫކޮށްފައިވާ،އި މިލިޔަން ޑޮލަރު އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގަ 1.045އެކަމަށް ފަޅު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް،  .ރ
ފަރާތްތަކާމެދު އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ  އަދި، މައްސަލަ ބައްލަވައި، އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ކަމަށް ބެލެވޭކޮރަޕްޝަން
  . ދަންނަވަމެވެފެންނަކަމުގައި  ންޅުއްވަފިޔަވަޅު އަ

މިކޮންސެޕްޓް މިގޮތަށް ރާވައި، އަދި  ،ރަށް ދޫކުރައްވައިގެން 5އުފައްދައިގެން، އެކުންފުންޏަށް ކުޑަ ކުއްޔެއްގައި އެއިމް   .ބ
ފައިވާތީ ދޭން ނިންމާރަށް އެއްބަޔަކަށް  3ރަށުގެ ތެރެއިން  5 ،އެއްބަޔަކަށް ހުރިހާ ރަށް ނުދޭން ހަމަޖައްސާފައި އޮވެމެ

އަޅުއްވަން ފިޔަވަޅު ބެއްލެވުމަށްފަހު އަޅުއްވަންޖެހޭ  ރަޕްޝަންއެކުލެވިގެންވާ ކޮގައި މިކަމުގޮތާއި  ހިނގާދިޔަމިކަންކަން 
   .ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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