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ޚ ްއަސ  ގެ  ެކިޓްނގ ެއްނޑް ަޕްބިލކް ިރލަޭޝްންސ ޯކަޕޭރަޝްނ )ެއމެްއމީްޕއ ރީސ(ޯމލިްޑވްްސ މ  
 ޮއިޑްޓ ިރޯޕޓް 

 ައްށ( 2015 ޮއކްޓޫަބރ   27ިއްނ  2013 ަބރ  ޮނެވން  17)

ުހ.ުތަޢާރަފުު

ު)ުކީރިޕޯޓަުމި ުކޯޕަރޭޝަން ުރިލޭޝަްނސް ުޕަބްލިކް ުއެންޑް ުމާކެޓިންގ ުއެމްއެމްޕީއާރސީމޯލްޑިވްސް ުއިން ުބަރުނޮވެނ17ުް(
2013ުު ުނިޔަލަށ2015ުްުއޮކްޓޫބަރ27ުުއިން ުމުޢާމަލާތްތައްުގެ ުމާލީ ުކުރުުހިންގާފައިވާ ުއޮޑިޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުމަށް

އެުމުޢާމަލާްތތައްުު،ވާތީވެއެދިވަޑައިގެންަފއިއިްނު(2015ުުއޮކްޓޫބަރEXE/7/2015/6 1ު)27ުުު-އޮފީހުގެުސިޓީުަނންބަރުު
ު ުނަްނބަރު ުޤާޫނނު ުޤާނޫނު)4/2007ުބެލުމަށް ުު،ަދށުންުުގެު(އޮޑިޓް ުގެންދެވުނު ުކުރިއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެުުއޮޑިޓެކެވެ.ޚާއްޞަ

ު ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުގޮތުގ213ުެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުބަޔާންޮކށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ުުންުމަތިވަނަ ުރިޕޯޓު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިުމި
ުއިްސލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިުމިުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަކުރެުވނުުކަންތައްތަާކުގުޅޭގޮތުންުހަށްުުހށަހެޅުާމއެކު،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީ

ު ުރިޕޯޓު ުނަންބަރުު،ސީއަށާއިމްޕީއާރއެއެމްމި ުޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއ3/2013ުުިުޤާނޫނު ުވިޔަފާރިތަންަތން )ދައުލަތުގެ
ުއިވޭލުއޭޓުކޯޕަރަޓައިޒްކުރު ުމޮނިޓަރކޮށް ުއަދި ުއެންޑްުމާއި ުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ުއުފައްދާފައިވާ ުދަށުން ުގެ ުޤާނޫނު( ކުރުމުގެ

ުހުަށހެޅޭނެއެވެ.ކޯޕަރަ ުބޯޑަށް ުއިތުރުްނުުޓައިޒޭޝަން ުއޮޑިޓުުމީގެ ުކޮރަޕްޝަާނުޚިޔާނާތަށްމި ުފާހަގަކުރެވުނު ރެވޭުތުހުަމތުކުުގައި
ުތަޙުޤީޤު ުއިތުރަށް ުއެންޓިކަންތައްތައް ުސާވިސްއަށް-ުކރުމަށްޓަކައި ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ުކޮމިޝަނަށާއި މިުުވެސްކޮރަޕްޝަްނ

 ރިޕޯޓުުހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ުބޭނުންވި ުއޮޑިޓަށް ުުމި ުލިޔެކިއުންމުހިއްމު ުދީފައިވާތީމަޢުތަކާއި ުފޯރުކޮށް ުމައުލޫމާތުު،ލޫމާތުތައް ުުތައްއެ އާއްމުުފޯރުކޮށްދިން
ުމިުފުރުސަތުގައިުޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.ުދައުލަތުގެުުމއައްސަސާތަކަށްުފަރުދުންނަށާއިުކުންުފނިތަކަށާއިުބޭންކުތަކަށާއިުއަދި

ޅުމުގެުންެޖހޭުފަރާތްތަކަށްުހުށަހެއޮޑިޓްުޤާނޫނުގެުދަށުންުހުށަހަޅަޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީއާއިުދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްު،މިުރިޕޯޓު
ުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.www.audit.gov.mvުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިްޓުުއިތުރުން

 

 ގެުތަޢާރަފުުއެމްއެމްޕީއާރސީުށ.ު

ު ުޕަބްލިކް ުއެންޑް ުމާކެޓިންގ ު)މޯލްޑިވްސް ުކޯޕަރޭޝަން ުއެމްއެމްޕީއާރސީރިލޭޝަންސް ުއަކީ ުއަހަރ2011ުުު( ވަނަ
ގުޅިގެންުމިނިސްޓްރީުުޏެކެވެ.ުމިުކުންފުނިުއުފެއްދުމާއުފައްދާފައިވާުދިވެހިުސަރުކާރުގެުސަތޭކަުޕަސެންޓްުހިއްސާވާުކުންފުން

ުޓޫ ުދަށުއޮފް ުކަލްޗަރގެ ުއެންޑް ުއާރޓްސް ުޓޫރިޒަމް، ުމޯލްޑިވްސް ުހިނގަމުންއައި ުބޯޑާއިުން ުޕްރޮމޯޝަން ރިޒަމް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާުމަސައްކަތްތަކާއިުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިުއެތަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއިުއެުބޯޑުގެުބެުލމުގެުދަށުގައިުހުރިުމުދަލާއިު

ުމަސައް ުމައިގަނޑު ުހަވާލުކުރެވިފައިވާ ުުކންުފންޏާ ުބަދަލުކުރެވިފައެވެ.ުމި ުަދަށށް ުުކންފުނީގެ ުމި ުވަނީ ުދިވެހިުކަތްތަކެތި ތަކަކީ
ުސަު ުރުސަރުކާރާއި ުޕްރޮމޯޝަނަލް ުއާއި ުމާރކެޓިންގ ުބޭުނންވާ ުހިންގަން ުއިދާރާތަކުން ުހިންގައިދިނުަމްށުޙަރަކާތްކާރުގެ ތައް

http://www.audit.gov.mv/
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ުފަ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުދިނުމާއި ުއިޝްތިހާރުކޮއެހީތެރިވެ ުހެދުމާއިުުށްތުރުވެރިކަން ުތަނަަކށް ުމަޤުބޫލު ުމެދުގައި ުފަތުރުވެރިންގެ
ުދިރާސާކޮށްުފަތުރުވެރިކަން ުބޭނުންވާ ުކުރިއެރުވުމަށް ުހުރިުު،ތަރައްޤީކޮށް ުއިންވެސްޓްކުރުމަށް ުދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ުއަޤުފުރުޞަތުތައް ުބައިނަލް ުހޯދައިދިނުމަްށުުއަންގައިދިނުމާއި ުމަޤާމެއް ުރަނގަޅު ުފަތުރުވެރިކަމަށް ުރާއްޖޭގެ ުބާޒާރުގައި ވާމީ

ުމަސައްކަތްކުރުމެވެ.
ު 2014ުުުމާރިޗ31ުްނަމަވެސް، ުއާއި ުޓޫރިޒަމް" ު"ވާޓިކަލް ުކައުންސިލުން ުޔޫތު ުއެންޑް ުއިކޮނޮމިކް ުގައި ހައުސްު"ގެސްޓު

ުތަޢާރަފުކު ުއެމްއެމްޕީއާރއައިލެންޑް" ުމަސައްކަތް ުރުމުގެ ުނިންމުމާސީ ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްުމެދުވެރިކޮށް ުމި ތައްުގުޅިގެން
ުއެމްއެމްޕީއާރ ުހިންގާކުރެވޭގޮތަށް ުގަވާއިުސީގެ ުދު ުބޯޑުްނުުގައ2014ުުިުއެޕްރީލ8ުުބަދަލުކުރުަމށް ުކުންފުނީގެ އެ

ުނިންމާފައިވެއެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރ ުގަވާއިދުގެ ުހިންގާ ުޓ3.27ުޫސީގެ ުކުންުފންޏަށް ުއެ ުގޮތުން ުގައިވާ ުވިޔަފާރިއާގުޅޭ ގިނަުރިޒަމް
ުސީްނުފެށިގެންުއެމްއެމްޕީއާރއ2015ުި ޑިސެންބަރ9ުު.ުއެހެންުނަމަެވސްުމަސައްކަތްތައްުކުރެވޭނެކަމަށްުަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ުނިންމާފައިވާކަމަށްު ުނުގެްނދިއުމަށް ުކުރިޔަށް ުމަސައްކަތް ުދިނުުމގެ ުކުއްޔަށް ުބިްނތައް ުއަދި ުފަޅުތަްއ ުރަށްތަކާއި ުމެދުވެރިކޮށް
ުސިޓީންުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުއަންގާފައިވެއެވެ.B/MMPRC/2015/70ު-88ުގެުނަންަބރުމިނިސްޓްރީއޮފްުޓޫރިޒަމް

ު

 އޮޑިޓްގެުސްކޯޕް.ުުނ.

ު ުބަލާލެވިފައިވާނީ ުއޮޑިޓްގައި ުއެމްއެމްޕީއާރސީމި 2013ުުުބަރުނޮވެނ17ުްން ުނިޔަލަށ2015ުްުއޮކްޫޓބަރ27ުުއިން ުގެ
ުބަޔާންކޮށްަފއިވާުމުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.ުތިރީގައިުހިންގާފައިވާ

 ށްުރަށްތަކާއިުކަހިންގުަމށްުއެކިުަފރާތްތަުފަދަުތަންަތންހޮޓާުުރިސޯޓާއިުޓޫރިސްޓުުސީުމެދުވެރިކޮށްުޓޫރިސްޓުއެމްއެމްޕީއާރ
 މުޢާމަލާތްތައްުުފަޅުތަކާއިުބިންތައްުދޫކުރުމާުގުޅޭ

 ުޓޫރިސްޓުއެމްއެމްޕީއާރ ުމެދުވެރިކޮށް ުޓޫރިސްޓުުުސީ ުފަރާތްތަކާހޮުރިސޯޓާއި ުއެކި ުހިންގުމަށް ުކޮށްފައިާވުޓާ އެކު
 ލިބިފައިވާކަންުނުވަތަުނޫންކަންުބެލުންުސީއަށްުފަިއސާުއެމްއެމްޕީއާރުމުޢާމަލާތްތަކުންުިލބެންޖެހޭ

 ުުެއމްއެމްޕީއާރގަނެުޑޮލަރ ުގޮތުން ުމުޢާމަލާތްތަުންސީވިއްކުމުގެ ުފައިސާުކާއިހިންގާފައިވާ ުޫދކޮށްފައިވާ ުގޮތުގައި ެގުޯލނުގެ
 މުޢާމަލާތްތައްު

 ުްހިންގާފައިވާުމާލީުމުޢާމަލާތްތައްުންުސީއެމްއެމްޕީއާރމުދަލާުޚިދުމަތްުހޯދުމަށ 

 ގެުހިންގުމުގެުނިޒާމާއިުއިންޓަރނަލްުކޮންޓްރޯލްސްުރޭވިފައިވާގޮތްސީއެމްއެމްޕީއާރ 

ުލިމިޓޭޝަންުއޮފްުސްކޯޕްުރ.ު

ކުއްޔަށްުދީފައިވާުރަށްތަކާއި،ުއެުކުންފުނިުމެދުވެރިކޮށްުމާލީުމުޢާމަލާތްތަކާުގުޅޭުލިޔެކިއުންތަކުގެުތެރެއިންުުގެުސީއެމްއެމްޕީއާރ
ދެމެދުުކުރެވުނުުގިނަުމުޢާމަލާތްތަކާުގުޅޭުކާުތަތްފަރާުހިފިފަޅުތަކާއި،ުބިންތަކާުގުޅޭުއެގްރީމަންޓުތަކާއި،ުއެުތަންަތންުކުއްޔަށްު

ުދައްކާފަުު،ލިޔެކިއުންތަކާއި ުފައިސާ ުގުޅިގެން ުމުޢާމަލާތްތަކާ ުއެމްއެމްޕީއާރއެ ުރަސީދު ުނެތުއިވާކަމުގެ މިުު،މާއެކުސީގައި
ުހޯ ުލިޔެކިޔުން ުގުޅޭ ުމުޢާމަލާތްތަކާ ުޓޫރިޒަމާއިދާފައިވަނީ ުއޮފް ުުމިނިސްޓްރީ ުކުރެވުނު ުމުޢާމަލާތްތައް ުއެ ފަރުދުންނާއިުއަމިއްލަ

ުކުންފުނިތަކުންު ުއަމިއްލަ ުމި ުުވމާއެކު ުުރިޕޯޓުނެވެ. ުލިބިފައިވާ ުޮގތްގޮތުން ުދެންނެވި ުމި ލިޔެކިޔުންތަކުެގުއެކުލަވާލާފައިވާނީ
ުުގެންނެވެ.ުބިނާކޮށްމައްޗަށް

ުުޓޫރިސްޓު ުއެމްއެމްޕީއާރރިސޯޓު ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުމެދުވެރިކޮށް ުސީ ުިހންގާފައިވަީނުކުއްޔަށްދިނުމާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް
ުޮކންޓްރޯލްުނިޒާމެއްނެތިުހާމަކަްނބޮޑުުގޮތެއްގައިުުހަރުދަނާުކުންފުނިންުއާއްމުކޮްށުޢަމަލުކުަރމުންުއަންނަުއުސޫުލތަކުގެުބޭުރން

ުލިޔެކިއުންތައްކަމަށްމިުއޮފީހަށްުލިިބފަިއވާުލިޔެކިޔުންތަކަކީުމިުކަމާގުޅޭުހުރިހާުމިުމުޢާަމލާތްަތކާުގުޅިގެންުު،ނޫންކަމަށްވާތީވެ
އިްނ2013ުުުބަރުނޮވެނ17ުްއަދިުިމުއޮޑިޓްުކުރެވުނުުމުއްދަތުުކަމުގައިވާުދަންނަވަމެވެ.ުުމުަގއިވުމަކީުއެކަށީގެންވާުކަމެއްކަނު
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ުނިޔަލަށ2015ުްުއޮކްޓޫބަރ27ުު ު، ގެ ުގޮތްގޮތަށް ުއެނޫންވެސް ުވެންޗަރުއުސޫލުންނާއި ުޓޫރިޒަމުންޖޮއިންޓް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ
 ނުވާނެކަމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުުސީުމެދުވެރިނުކޮށްުދީފައިވާުތަންތަނުގެުމަުޢލޫމާތުުިމުއޮޑިޓްގައިުހިމަނާފައިއެމްޕީއާރއެމް

 

ުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތްުުހަމަތަކާއިުއޮޑިޓުުގެންގުޅެފައިވާުކުރުމުގައިުު.ުއޮޑިޓްުބ

ުއޮޑިޓް ުުމި ުގެންގޮސްފަިއވަނީ ުޢާުއޮޑިޓުކުރިއަށް ުގެންގުޅޭ ުމިންގަނޑުތަކާއި،ުކުރުމުގައި ުމިުއްމު ުކުރުމަށް ުއޮޑިޓްތައް ޚާްއސަ
ު ުގޮތުގެ ުއެއްގޮތްވާ ުއުޞޫުލތަކާ ުހަމަތަކާއި، ުމިންގަނޑުތަކާއި، ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުއޮޑިޓްުއޮފީހުން ުމި ުމިގޮތުން މަތިންނެވެ.

ުކުރިޔަ ުގެންދިއުމުގައި ުއެމްއެމްޕީއާރސީށް ުމުއައްސަސާތަކާއިއާއި ުުދައުލަތުގެ ުފަރުދުންނާއި ުއާއްމު އަމިއްލަުބޭންކުތަކާއި
ުދިރާސާކުރެވި ުބަލައި ުލިޔެކިއުންތައް ުލިެބންހުރި ުމަޢުލޫމާތުުު،ކުންފުނިތަކުން ުފަރާތްތަކުން ުގުޅުންހުރި ުކަމާ ުތަންތަނުގެ އެ

ުސާފުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ުޑިއެމްއެމްޕީއާރ ުމެނޭޖިންގ ުޖެނެރަލާއިސީގެ ުއޮޑިޓަރ "އިންޓަރނޭޝަނަްލުު،ބޭފުޅަކަށްވާތީވެުޢާއިލީުރެކްޓަރަކީ
(ު ުއިންސްޓިޓިއުޝަން" ުއޮޑިޓް ުސުޕްރީމް ުއޮފް ުޝINTOSAIާއޮގަނައިޒޭޝަން ުނެރެ ުއިްނ އިޢުކޮށްފައިވާު(

ކޯޑުުއޮފްުއެތިކްސްުގެުު–ISSAI-30ުުގެ"އިންޓަރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަރޑްސްުއޮފްުސުޕްރީމްުއޮޑިޓްުއިންސްޓިޓިއުޝަން"
3ުުޗެޕްޓަރު ުނަންބަރާއި،ުމ17ުިގެ ުުވަނަ ުއިތުރުން ުއެތިކްސްގެ ުއޮފް ުކޯޑް ުއޮފްު"އޮފީހުގެ ުފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޮޑިޓަރެއްގެުމުސްތަޤިއްލުުކަމާމެދުުު،ގައ290.133ުިއާއ290.127ުުިކޯޑްުއޮފްުއެތިކްސްގެުގެު(IFAC)"އެކައުންޓެންޓްސް
ު ުއުފެދޭފަދަ ުސުވާލު ުހިމެނޭ ުފުށުއެރުން ުމެދުވެރިވެއްޖެނަމަމަސްލަޙަތު ުހާމަކުރުމާއެކު،ުޙާލަތެއް ުހުރިހާުުއެކަން ުއޮޑިޓެއްގެ އެ

ުއެފަދަ ުތަނާޒުލުވާންޖެހޭނެކަމަުމަސައްކަތަކުން ުއޮޑިޓަރެއް ުއޮތުމުން، ުބަާޔންކޮށްފައި ުކަންކަމުންުށް ުއެންމެހައި ުއޮޑިޓުގެ މި
ޑިޓްުރިޕޯޓުގައިުސޮއިކުރުމުގެުރާވާއިުހިންގައިުއަދިުއޮުތައްމިުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްުަވޑައިގެން،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުތަނާޒުލުވެ

ުވަނީ ުުޒިންމާ ުޤާނޫނުގެ ުރ5ުިއޮޑިޓު ުއަށް ު)ކ( ުމާއްދާގެ ުޢާވަނަ ު)ުއަޅުގަނޑުޔަތްކޮށް ުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްުއެސިސްޓެންޓް
ުއައިމަން ުއިބްރާހީމް ުޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ( ު (.އާ ުއެނެކްސް ުއެންމެހައިުު)ގައ2ުިތަފްސީލު ުއޮޑިޓުގެ ުމި އެހެންކަމުން
ު ުކުރިޔަށްމަސައްކަތްތައް ުއެކުލަވާލާުގެންގޮސްރާވައި ުރިޕޯޓު ުޖެނެރަލްގެފައިވަނީ ުމިނިވަންކަާމުުއޮޑިޓަރ ުނފޫޒެއްނެތި

 އެވެ.ުގަމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު
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ުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކުގެުޚުލާސާުއޮޑިޓްުޅ.ު

ުމިުރިޕޯޓުގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާުމުހިންމުކަންތައްތަކުގެުޚުލާސާުތިރީގައިުގެނެސްދީފައިުއެވަނީއެވެ.

ުލިބުުނުުރަށްރަށާއި .1 ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގޮތްގޮުތން ުއެނޫން ުއަދި ުކުއްޔަށްދީގެންނާއި ުިބންަތއް ުއަދި ފަޅު
ުުފައިސާތެރެއިން ުފަރާތްަތކުގެ ުއަމިއްލަ ުޖަުބޭންކު ުފައިސާއެކައުންޓުތަަކށް ުުއިންމާކޮށްފައިވާ މިލިއަނ79.37ުުްޖުމުލަ

 އެވެ.ުވެދައުލަތަށްުހޯދަންުޖެހިފައިބިލިއަންުރުފިޔާ(1.22ުު)ޑޮލަރުު

2. ު ުލީސް ުހިމެނެނީ، ުތެރޭގައި ުފައިސާގެ ުއަމިއްލަުުއެކުއިޒިޝަންމި ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ
ުހިންިގުޑޮލަރުުގަނެުވިއްކުމުގެުނަމުގައިުޑޮލަރާއި،ުމިލިއަނ65.01ުްފަރާތްތަކެއްގެުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމާކޮށްފައިވާު

ުތެރެއިން ުުމުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ުހޯދަންޖެޭހ ުއަނބުރާ ުަފއިސާއިން ުދޫކުރި ުކުންފުނިތަކަށް މިލިއަނ6.31ުުްއަިމއްލަ
ުު،ޑޮލަރާއި ުނަމުގައި ުދިނުމުގެ ުލޯނު ުކުންފުނިތަކަށްއެމްއެމްޕީއާރސީން ުުއަމިއްލަ ުފައިސާއިން އަނބުރާުދޫކުރި

ު ުއަމިއްަލ6.15ުުހޯދަންޖެހޭ ުއެނގެންނެތި ުފައިސާއެއްކަން ުދީފައިވާ ުގުޅިގެން ުކޮންކަމަކާ ުޮޑލަރާއި މިލިއަން
 .އެވެއަންުޑޮލަރެމިލ1.90ުިކޮށްފައިވާުކުންފުނިތަކެއްގެުއެކައުންޓަށްުޖަމާު

މިލިއަނ70.17ުުްފްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑުންުހޯދަންޖެހޭުއެއެސްއޯު،ދައުލަތަށްުހޯދަންޖެހޭުފައިސާގެުތެރޭގައިުހިމެނެނީ .3
ލިއަންުޮޑލަރާއިުމޮންޓިލިއަްނުމ7.50ުިުކެޕިޓަލްުމެނޭޖްމަންޓްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑުްނުހޯދަންޖެހޭުމިލެނިއަމްޑޮލަރާއިު

ުހޯދަންޖެޭހު ުިލމިޓެޑުން ުއަމިއްަލ1.15ުުއިންޓަރނޭޝަނަްލުޕްރައިވެޓް ުއެހެން ުޑޮލަރާއި ުކުންފުންޏަކާއިުމިިލއަން ދެ
 ހާސްުޑޮލަރެވެ.550ުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމާކޮށްފައިވާުުފަރުދެއްގެ

ުކުރުމަށްުރަށްރަށާއިުފަޅުުއަދިުބިންތައްުކުއްޔަށްުތަރަްއޤީުމެރީނާފަދަުތަންަތންުރިސޯޓާއިުހޮޓާުއަދިުޔޮޓުުޓޫރިސްޓު .4
ު ުދޭނެފަރާތްތައް ުޓޫރިޒަމުން ުއޮްފ ު، ކަނޑައަޅައިމިނިސްޓްރީ ުއެތަްނތަން ުކުއްޔަށް ުދިނުމަށް މިނިސްޓަރުއޮފްުއޭރުގެ

ުސޮއިކޮށް ުުޓޫރިޒަމް ުފަރާތްތަކަށް ުފޮނުވާއެކި ުޓޫރިޒަމާުފައިަވނީ،ސިޓީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުާޤނޫނުގެ ވަަނ5ުުބެހޭ
 އްގެުތެރެއިންުނޫންކަން.ހުޅުވާލެވިފައިާވުބީލަމެުގައިވާގޮތަށްމާއްދާ

ުތުހުމަތުކުރެވޭުުހިންގާފައިވާކަމަށްުދޫކުރުމުގައިުމެދުވެރިކޮށްގެންުއެމްއެމްޕީއާރސީުބިންތައްުުއަދިުފަޅުުރަށްރަށާއި .5
ުބޭނުންކުރުމުގެުނަހަމަގޮތުގައިުުޚިލާފަށްުރޫޙާުުޤާނޫނުގެުއެުލުއިުލިބިދީފައިވާުޤާނޫނުންުޓޫރިޒަމްުުޚިޔާނާތަކީ

ުސަރުކާރާއެކުު،ބެލެވޭތީުނަތީޖާކަމުގައި ުނުލައި ުބީލަމަކާނުލައިުުނާއިހަދައިގެންުވެންޗަރުޖޮއިންޓްުބީލަމަާކ އަދި
ު ުރަށްަތށް ުކުންފުނިތަކަށް ުބޭުސަރުކާރު ުނަހަމަގޮތުގައި ުލުއި ުލިިބދީފައިވާ ުޤާނޫުނން ނުންނުކުރެވޭނެފަަދުދޫކުރެވޭގޮތަށް

 ުތެއްުޤާއިމުކުރަންޖެހިފައިވުން.ހަރުދަނާުއުސޫލު

ުޔޮޓުުޓޫރިސްޓު .6 ުއަދި ުހޮޓާ ުޖުމުލަުުރިސޯޓާއި ުމެދުވެރިކޮށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުތަރަްއޤީކުރުމަށް ުތަންަތން މެރީނާފަދަ
59ުު ުކުއްޔަށް ުއެނގޭކަމާއިދީފައިވާުތަނެއް ުމަޢުޫލމާތުތަކުން ުލިބެްނހުރި ުމިހާރު ުހިމެނެނީު، ކަން މީެގެތރޭގައި

ުދެ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާ ުހަދައިމެމިނިސްޓްރީއާއި ުއެއްބަސްވުން ުދު ުގެން ުކުއްޔަށް ތަނަކާިއ53ުުދޫކޮށްފަިއވާ
 ތަނެއްކަން.6ުުނެތިުއެމްއެމްޕީއާރސީންުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވާމިނިސްޓްރީއާއެކުުއެއްބަސްވުމެއްު

ުލިބެންޖެހޭއިރު،ުޑޮލަރުުުމިލިއަނ96.86ުްުުޖމުލަުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުިއޒިޝަންުލީސްުތަނުގ59ުެުމި .7
ުއެމްއެމްޕީއާރސީންު.ުދޫކޮށްފައިވެއެވެުރަސީދުުބަލައިގަނެުއެމްއެމްޕީއާރސީންުޑޮލަރުުމިލިއަނ79.61ުްުމީގެތެރެއިން
ުޖަމާކޮށްފައިވާއިރު،ުއެކައުންޓުތަކަށްުފަރާތްތަކެއްގެުއަމިއްލަުޑޮލަރުުމިލިއަނ65.01ުްުތެރެއިންުފައިސާގެުބަލައިގަތް
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ުރެވެނިއުުުއިންލަންޑްުމޯލްޑިވްސްުއަދިު.ޑޮލަރެވެުމިލިއަނ12.50ުުްުޖަމާކޮށްފައިވަނީުއެކައުންޓަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ
ުއަދިބަލައިގެުޑޮލަރުުލައްކ3ުަުއޮތޯރިޓީން ުބަލައިގަތްކަމަށްުުޗެކްުޑޮލަރުގެުމިލިއަނ1.80ުްުންފައިވެއެވެ.

ުރަސީދު ުވީނަމަވެސްުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުއެކައުންޓަކަށްުއެއްވެސްުފައިސާުމިުދޫކޮށްފައި ުޖަމާކޮށްފައިުުބޭންކް
ުދެއްކުންުފައިސާުހިމެނެނީ،ުތެރޭގައިުފައިސާގެުލިބެންޖެހޭުުދެންުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަންުލީސް.ުނުވެއެވެ

ުމިހާތަނަށްުުހަދާފައިވީނަަމވެސް،ުއެއްބަސްވުންުޑޮަލރާއިުމިލިއަނ11.25ުްުޯހދަންޖެހޭުފަރާތްތަކުންުފަސްކޮށްދީފައިވާ
 .ޑޮލަރެވެުިމލިއަނ6ުްުހޭހޯދަންޖެުފަރާތްތަކުންުދައްކާފައިނުވާުފައިސާއެއްުއެއްވެސް

ުއޮފްުމިނިސްޓްރީުދިނުމަށްުުކުއްޔަށްުތަންތަންުކުރުމަށްުތަރައްޤީުމެރީނާުޔޮޓުުއަދިުުހޮޓާުރިސޯޓާއިުޓޫރިސްޓު .8
ުނެގުމަށްުުފައިސާުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަންުލީސްުތަްނތަނުންުއެފަދަުއުސޫލުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާުޓޫރިޒަމުން

ުކޮސްޓުގެުއެކުިއޒިޝަންުތަނަކަށ9ުްުދޫކޮށްފައިވާުކުއްޔަށްުުނަގައިގެންުއަގެއްުކުޑަުރޭުޓތަކަށްވުރެުބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .ވާުސަބަބުުއެނގެންނެުތންނަގާފައިނުުޑޮލަރުުމިލިައނ7.21ުްުނަގަންޖެހޭުގޮތުގައި

9. ު ުދޫކޮށްފައިވާ ުމަސައްކަތަށް ުސިނާއަތުގެ 2ުުޓޫރިޒަމް 1ުުބިމާއި ުލީސް ުގޮތުގަިއުުއެކުއިޒިޝަންފަޅު ޮކސްޓުގެ
ު ުހަދާފައިވުމާއި، ުއެއްބަސްވުން ުނުނަގާގޮތަށް ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުސީއެސްއާރ1ުުމީގެތެރެއިން ބިމަކީ

ުބަޔާންކޮްށަފއި ުބިމެއްކަމަށް ުީދަފއިވާ ުހިމަނާގެން ުތަފްސީލެއްުު،ވީނަމަވެސްުކޮމްޕޯނެންޓެއް ުއިތުރު އެއާގުޅޭ
ު ުހިމަނާފައިނުވުާމއި، ުއެއްބަސްވުމުގައި ުިނންމާފައިވާމީގެއިތުރުން ުކުއްަޔށްދޭން ުުކުރިން ފަރާތަކަްށ2ުުުއިުތރުރަށެއް

 ކޮސްޓުގެގޮތުގައިުފައިސާުނަގާފައިވުން.ުއެކުއިޒިޝަންފަރާތްތަކުންުލީސްުުކުއްޔަށްުދޫކުރާނެކަންުއަންގައިުއެއަލުންު

ުޑިރެ .10 ުކުންފުނީގެ ުގަވާއިދުގައި ުހިންގާ ުގަވާއިދާއި ުއަސާސީ ުބޯޑުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ކްޓަރުންގެ
ުތަމަސްއޫލިއްޔަތު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއަދާއްކަމަށް ުފުރިހަމައަްށ ުނުބެލެވޭަކމަށާއި،ކަންކަން މިގޮތުންުުކޮށްފައިވާކަމަށް
ކުންފުިނންުުކުރުމަށްުހުަށހަޅާފައިުނުވުމާިއުއަދިުަވނަުއަހަރުެގުމާލީުހިސާބުުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓ2014ުްކުންފުނީގެު

ުޑޮލަ ުވިއްކުމާއިހިންގާފައިވާ ުގަނެ ުު،ރު ުކުންފުނިތަކުން ުއެހެން ުހިއްސާވާ ުއަމިއްލަުސަރުކާރު ުހޯދައި ލޯނު
ުފައިސާ ުއެ ުގިނަުުކުންފުނިތަކަށް ުތުުހމަތުކުރެވޭ ުކޮރަޕްޝަނަށް ުމުޢާމަާލތްތަކުގައި ުހިންގާފައިވާ ޫދކުރުމަށް

ުުހިމެނޭކަންުކަންތައްތަކެއް ުއޮުުވަނ2014ުަފާހަަގކޮށް ުޚާއްސަ ުނެރެފައިވާ ުކުންފުނީގެުުޑިޓުއަހަރު ުގުޅިގެން ރިޕޯޓާ
 ބޯޑުގައިުމިކަންކަމާމެދުުއެއްގޮތަކަށްވެސްުމަޝްވަރާކޮށްުފިޔަވަޅުއަޅާފައިުނުވާކަން.

ުކުރިއަށްގެންދިއުމައެމްއެމްޕީއާރސީ .11 ުވިއްކުން ުގަނެ ުފައިސާ ުބޭރު ުޓޫރިސްޓުން ުކުރިކަމަށާއި، ުހުއްދަ ުރިސޯޓުުުށް
ު ުސަރުކާރުން ުސަބްލީޒަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީތަރައްޤީކުރުމަށް ުފަރާތްަތކަށް ުއެހެން ުފަޅުތައް ުރަށްތަކާއި ުދޫކުރާ އަށް

ރެކްޓަރަށްުދިނުމަށާިއުއަދިުބަޑިބޭހުެގުޑިއެކަމާުގުޅޭުއެންމެހާުމުޢާމަލާތްތައްުކުރުމުގެުބާރުުެމނޭޖިންގުު،ދޫކުރުމާއި
ު، ކުޅިވަރު ުބާއްވައި ުފަރާތްތަކަށް ުއަމިއްލަ ުއުސޫލުން ުހުއްދަުވިޔަފާރީގެ ުކުރުން ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުޚިދުމަތް ދިނުމުގެ

ުރިޒޮލި ުބޯޑު ުނަމުއުކުރާ ު، ގައިޝަންތަކެއްގެ ުއަސްލުނޫުންމެންބަރުބޯޑު ުފޯޖްކޮށްގެން ުސޮއި ުލިޔުންތަކެއްުގެ ން
 ކަމަށްުބެލެވުން.ހަދާފައިވާ

12. ު ުފަހަރުމަތިން ުއެކި ުއިން 13.31ުުއެމްޕީއެލް ުޖުމުލަ ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ުޑޮލަރު ުރުފިޔ1205.2ުުާމިލިއަން މިލިއަން
ުދޫކޮށްފައިވާއިރު ުު،އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުޖުމުލަ ުމިހާތަނަށް ުލިބިފައިނުވުމާއ5.52ުިއެމްޕީއެލްއަށް ުޑޮލަރު ު،މިލިއަން

ުއެކިފަހަ ުހޯދުން ުއަނބުރާ ުފަސްކޮށްޑޮލަރު ުއިތުރަށްުުރުމަތިން ުކުރިން ުލިބުމުގެ ުޑޮލަރު ުފައިސާއަށް ުދީފައިވާ ކުރިން
ުރިސްކުތަކަށްު ުއޮތް ުލިބުމުގައި ުޑޮލަރު ުއަދި ުގޮސްފައިވުމާއި، ުދޫކުރަމުން ުފައިސާ ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ޑޮލަރު
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ު ުފައިސާުުގިނަުއެއްއަހަރުތެރޭރިއާޔަތްނުކޮށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު އަދަދެއްގެ
 ފައިވުން.ންގޮސްރަމުދޫކު

ުSPE-2014-57(D)ުޝާއިއުކޮށްފައިވާުގައ2014ުިުއޮކްޓޫބަރ29ުުުއޮފީހުންުމި .13 ުއޮޑިޓުުޚާއްސަުނަްނބަރު(
ުމުޢާމަލާތްތަކެއްުުބޮޑެތިުފައިސާގެުމެދުވެރިވެގެންުއެމްއެމްޕީއާރސީުތުހުމަތުކުރެވޭގޮތަށްުކޮރަޕްޝަނަށްު،ރިޕޯޓުގައި

ުއޮތްުުމަސްލަޙަތުުއިލީުޢާުމިނިސްޓަރުގެުޓޫރިޒަމްުއޭރުގެުުބައެއްުއިންތެރެުފަިއސާތަކުގެުއެުއަދިުހިންގާފައިވާކަމަށާ
ުބަލައިުުގޮތްުާގނުހިނގާނހިުކުންފުނިތައްުސަރުކާރުގެު،ވީނަމަވެސްުފާަހގަކޮށްފައިުދީފައިވާކަންުކުންފުންޏަކަށް

ުމުއައްސަސާތަކުންުުކަމާގުޅޭުދައުލަތުގެު،އިފަރާތްތަުކންނާުމަތިކުރެވިފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުުޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ
ުފަހުންު،ނުވުމަކީުއަޅާފައިުފިޔަވަޅުތަކެއްުއިސްލާޙީުޖަވާބުދާރީކުރުވައިުފަރާތްތައްުޝާމިލުވިުމިކަންކަމުގައި

 .ކަމެއްކަންުުމަގުފަހިކޮށްދިންުހިްނގުމަށްުޢަމަލުތަކެއްުބޮޑެތިުޚިޔާނާތުގެުމެދުވެރިކޮށްުއެމްއެމްޕީއާރސީ

ބޯޑުުރިޒޮލިއުޝަނާުޚިލާފަްށުުއަދަދެއްގެުޗެކުތައްުއެުކުންފުނީގެުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރަންޖެހޭުގިނަ .14
ުއެންޑޯޒްމެން ުޑިރެކްޓަރުގެ ުމެނޭޖިންގެ ުއޭރުގެ ުހަމައެކަނި ުނެތި ުސޮއި ުމުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަުުޓާއެކުދެ

ުއެކަކުންފުނިތަ ުޖަމާކޮށްދީފައިވުކެއްގެ ުބަ، މާއިއުންޓަށް ުޗެކްތައް ުހުންނަ ުގުޅޭގޮތުންުއެންޑޯޒްކޮށްފައި ލައިގަތުމާ
ުހުުބޭންކުތަކުގައި ުގާއިމުކުރެވިފައި ުކޮނޓްރޯލްސްތަކެއް ުހަރުދަނާ ުއެކަށީގެްނވާ ުވޭކަމަށާިއ،ުނުބެލެރިކަމަށްމިހާރު

ންުބޭންކުތައްުރެގިުއލޭޓްކުރާުފަރާތުންނާއިުތަކުމުސްތަޤުބަލުގައިުމިފަދަުކަންަކްނުތަކުރާރުވިޔަުނުދިނުމަށްޓަކައިުޭބންކު
ުތަޢާ ުކޮންޓްރޯލްސްތައް ުއިތުރު ުފިޔަވަޅުތަކެއް ުހަރުދަނާ ުުޅަންޖެހިފައިވުމާއި،އަުރަފުކޮށް ުނަްނބަރު 10/2014ުޤާނޫނު

ުފައިނޭ) ުޓެރެރިޒަމަށް ުއަދި ުލޯންޑްރިންގ ުގެމަނީ ުޤާނޫނު( ުހުއްޓުވުމުގެ ުއުފައްދާފައިވާުުންސްކުރުން ދަށުން
 ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައިވުން.އިތުރަށްުންެޓލިޖެންސްުޔުނިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުފައިނޭންޝަލްުއި
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އެކުއިސިޝަން
ކޮސްޓު

ށްޑޮލަރު ގަތުމަ ލޯނު ދިނުމަށް ދިން ބޭނުން
ނޭނގޭ

ސާދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ޖުމުލަ ފައި

$ 79.37m 

 އެއްވަނަ ބައި: (1)
ު ުލީސް ުދީގެން ުކުއްޔަށް ުޑޮލަރުުުއެކުއިޒިޝަންުރަށްތައް ުތެރެއިންނާއި، ުފައިސާގެ ުލިބިފައިވާ ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ

ދައުލަތަށްުު،ގެތެރެއިންދޫކުރިުފައިސާގަތުމަށާއިުލޯނުުދިނުމުގެުނަމުގައިުއަމިއްލަުފަރާތްތަކަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީންު
 ފައިސާއާުގުޅޭުުހޯދަންޖެހިފައިވާު

ުހޮ ުޓޫރިސްޓު ުރިސޯޓާއި ުޓޫރިސްޓު ުބަލާލާފައިވާނީ ުބައިގައި ުރަށްތަކާިއުމި ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުތަންތަން ޓާފަދަ
ު ުބިންތަކުގެ ުގޮތުގައިުއެކުއިޒިޝަންފަޅުތަކާއި ުފަރާތްތަކުންުކޮސްޓުގެ ުހިފި ުކުއްޔަށް ުތަންތަން ސީއަށްުއެމްއެމްޕީއާރުއެ

ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުު،ދައްކާފައިވާ ުއެކައުންޓަށް ުކުންފުނީގެ ުއެ ުފައިސާގެ ުއިތުރުންތަފްސީލަށެވެވަދެފައިނުވާ ުމީގެ ޑޮލަރުުު.
ު ުނަމުގައާއި ުއަމިއްލަގަތުމުގެ ުނަމުގައި ުދިުނމުގެ ުހޯދަންޖެޭހުުތަކަށްފުނިކުންުލޯނު ުދައުލަތަށް ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ދީފައިވާ

ުގުޅިގެުު،ފައިސާއަށާއި ުއެމްއެމްޕީކޮންކަމަކާ ުފައިސާއެއްކަން ުދީފައިވާ ުއެނގެއާރން ުލިޔެކިޔުމަކުން ުއެއްވެސް ންނެތިުސީގެ
ު ުުކުންފުނިތަކަށްއަމިއްލަ ުފައިސާުދީނަހަަމގޮތުގައި ުުހިމެނޭގޮތަށްުފައިވާ ުހޯދަންޖެިހަފއިވާ ުދައުލަތަށް ފައިސާތަކުގެުޖުމުލަ
ުުމިބައިގައިުބަާލލެވިފަިއުވާނެއެވެ.ުތަފްސީލަށް

1.1 ު ުއަމިއްލަުުއެކުއިޒިޝަންުލީސް ުނަމުގައި ުދިނުމުގެ ުލޯނު ުޑޮލަރުގަތުމާއި ުތެރެއިންނާއި، ުފައިސާގެ ުލިބުނު ކޮސްޓަށް
ުތަށްުހޯދަންޖެހިފައިވުންުލަުދައުުުމިލިއަންުޑޮލަރ79.37ުުުފަރާތްތަކެއްގެުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމާކޮށްފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިންު

ުޓޫރިސްޓުއެމްއެ ުމެދުވެރިކޮށް ރިސޯޓާއިުުމްޕީއާރސީ
ުދޫކޮށްފައިވާު ުކުއްޔަށް ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުތަންަތން ހޮޓާފަދަ

ުއެކުއިޒިޝަންުރަށްތަކާއިުފަޅުތަކާއިުއަދިުބިްނަތކުގެުލީސްު
ު ުގޮތުގައި ުއެމްއެމްކޮސްޓުގެ ުފައިސާގެުޕީއާރސީއަށް ލިބުނު

ުޖަމާނުކޮށްުުތެރެއިން ުއެކައުްނޓަށް ުކުންފުނީެގ އަމިއްލަުުއެ
ުފައިސާު ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުއެކައުންޓުތަކަްށ ފަރާތްތަކެއްގެ
ުއަދިު ުނަމުގައާއި ުދިނުމުގެ ުލޯނު ުގަތުމާއި ުޑޮލަރު އާއި،
ުފައިސާއެއްކަންު ުދީފައިވާ ުގުޅިގެން ކޮންކަމަކާ
އެމްއެމްޕީއާރސީގެުއެއްވެސްުލިއެކިއުމަކުންުއެނގެންުނެތިު

ު ުއެކައުންޓުތަކަށް ުފަރާތްތަކެއްގެ މާކޮށްފައިާވުޖައަމިއްލަ
ބިފައިހުރިުމަޢުލޫމާުތތަކުގެުމިހާތަަނށްުލިުުފައިސާގެުތެރެއިން

ުު.އުލަތަށްުހޯދަންުެޖހިފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެދަރުފިޔާ(ުބިލިއަނ1.22ުުް)ލިއަންުޑޮލަރުުމ79.37ުިޖުމުލަުޗަށްުބަލާއިރުުމައް
ު

ޔޮޓްުމެރީނާފަދަުތަންތަންުތަރައްޤީކުރުމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީުމިުފައިސާގެުތެރޭގައިުހިމެނެނީ،ުޓޫރިސްޓްުރިސޯޓާއިުހޮޓާުއަދިު
ުތަންތަނުން ުދީފައިވާ ުކުއްޔަށް ުުމެދުވެރިކޮށް ުލިބިފައިވާ ުފަރާތްތަކުެގުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުއަމިއްލަ ުތެރެއިން، ފައިސާގެ

ު ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުޑޮލަރާއ65.01ުިއެކައުންޓުތަކަށް ުދީފައިާވުު،މިލިއަން ުކުންފުންޏަކަށް ުދެ ުއަމިއްލަ ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ޑޮލަރު
ު ުހޯދަންޖެހޭ ުތެރެއިން 6.31ުުފައިސާގެ ުޑޮލަރާއި، ުހަދައިގެްނުމިލިއަން ުއެއްބަސްވުންތަކެއް ުނަމުގައި ުދިނުމުގެ ލޯނު

ުފައިސާއިންއެމްއެމް ުލިބިފައިވާ ުތެރެއިުުޕީއާރސީއަށް ުފައިސާގެ ުދިން ުކުންުފންޏަކަށް ުދެ ުހޯދަންޖެއަމިއްލަ ުން 6.15ުިހފައިވާ
ުއަދިު ުޑޮލަރެވެ. ުގުޅިގެުމިލިއަން ުއެކޮންކަމަކާ ުފައިސާއެއްކަން ުދީފައިވާ ުލިޔެކިއުމަކުންުމްއެމްޕީއާރސީން ުއެއްވެސް ގެ

ުއެނ ުދީފައިވާ ުކުންުފންޏަކަށް ުދެ ުހިމެނެއެވެ.01.9ުގެންނެތި ުޑޮލަރު ުފައިސާުުމިލިއަްނ ުތިރީގަިއުމި ުތަފްސީލު ތަކުގެ
 ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.
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ށްފައިވާގޮތް ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮ

އެސްއޯއެފް މިލީނިއަމް އެހެނިހެން

ުުގޮތުގައިުުކޮސްޓުގެުުއެކުއިޒިޝަން 1.1.1 ުބަލައިގަނެ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކަށްުއަމިއްލަ
 ދައުލަތަށްުހޯދަންޖެހިފައިވުންުުޑޮލަރުުުމިލިއަނ65.01ުުްޖަމާކޮށްފައިވާު

ޓޫރިސްޓުުރިސޯޓު،ުހޮޓާފަދަުތަންތަންުތަރައްޤީުކުރުމަށްު
ު ުފަޅުތަކާއި ުރަށްތަކާއި ބިންތަކުެގުދޫކޮށްފައިވާ

ުއެމްއެމްޕީ އެކުއިޒިޝަން ުގޮތުގައި ސީއަށްުއާރކޮސްޓުގެ
ު ުދޫކޮށްފައިވާ ުރަސީދު ފައިސާގެުބަލައިގެންފައިވާކަމަށް

ު ުތެރެއިން 65.01ުުޖުމުލަ ުޑޮލަރު އަމިއްަލުމިިލއަން
ުޖަމާކޮށްފައިވާކަންުފަރާތްތަ ުއެކައުންޓުތަކަްށ ުކެއްގެ

ުތެރެއިންުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުފައިސާގެ 59.46ުުޖުމުލަުމި
ުޗެކް ުޑޮލަރުގެ ންުއެމްއެމްޕީއާރސީުތައްމިލިއަން

ު ުލިމިޓެޑްުުއެސްއޯއެފްބަލައިގަތުމަށްަފހު ޕްރައިވެޓް
ުއެސްއޯއެފް) ުޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.ު( ުއެކައުންޓަށް ގެ

ނިއަމްުކެޕިޓަލްުމެނޭޖްމަންޓްުޕްރައިވެްޓުމިލެމީގެއިތުރުންު
(ު ު(ުމިލެނިއަމްލިމިޓެޑް ުގެ 5ުުއެކައުންޓަށް ުއިތުރު ުޖަމާކޮށްފައިވާއިރު ުޑޮލަރު ުމިލިއަން ުފަރުދެއްގެުކުދެ ުއަމިއްލަ ުންފުންޏަކާއި

ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ޖަމާކޮށްފައިވާޑޮލަރުުުާހސ550ުްުޖުމުލަުއެކައުންޓުތަކަށް
ު

ުސީއައެމްއެމްޕީއާރ ުލީސް ުބަލައިގެންފައިވާ ުުއެކުއިޒިޝަންށް ުފައިސާއިން ުޖަމާކޮށްފަިއާވުއެސްއޯއެފްކޮސްޓުގެ ުއެކައުންޓަށް ގެ
ުތެރެ ުޗެކުތަކުގެ ުޗެކެއްގައ8ުިއިން ުޑޮލަރުގެ ުުލައްކަ ުޖަހާފައިވަީނ ުގޮތުގަިއ ުލިބޭފަރާތުގެ ުޗެކްުއެސްއޯއެފްފައިސާ ުމި އެވެ.

ު ުޗެކްތަކެއް ުހުރިހާ ުއެހެން ުއެކަފްއެސްއޯއެފިޔަވައި ުއެމްއެމްޕީއާރގެ ުޖަމާކޮށްފައިވަނީ ުމެއުންޓަށް ުއޭރުގެ ނޭޖިންގުސީގެ
ުުގެންކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ު)އެންޑޯޒްކޮށް(ުކޮށްނުފުށުގައިުސޮއިތަކުގެުޑިރެކްޓަރުުމިުޗެކް

ުު

ލިއަންުމ6.31ުުިުފައިސާގެުތެރެއިންުދިންުުޏަކަށްުކުންފުންުދެުސީންުއަމިއްލަުއެމްއެމްޕީއާރުގެުނަމުގައިުޑޮލަރުުގަތުމުު 1.1.2
 ންުހޯދަންޖެހިފައިވުުުޑޮލަރުު

ުގަތުމުއާރއެމްއެމްޕީ ުޑޮލަރު ުދެުސީން ުއަމިއްލަ ުނަމުގައި ގެ
ުކަމުގައިވާ ުއެކުުނިއަމާމިލެުއިއެފާއެސްއޯުކުންފުންޏެއް

ުދެުހަދާފަ ުއެ ުދަށުން ުއެއްބަސްވުންތަކެއްގެ އިވާ
ުމިހާތަނަްށު ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަށް

ު ުޑޮަލރ6.31ުުޖުމުލަ ުހޯދަންޖެހިފައިވާކަްނުމިލިއަން
ުއެސްއޯއެފުްނުު.ފާހަގަކުރެވެއެވެ ުހިމެނެނީ ުތެރޭގައި މީގެ

ުހޯދަން ުމިލ5.31ުެޖެހޭ ުޑޮލަރާއި ނިއަމުންުމިލިއަްނ
މިލިއަންުޑޮލަރެވެ.ުޑޮލަރުުގަތުމުގެުނަމުގައ1ުުިހޯދަންޖެހޭު

ުއެިކު ުހަދައިގެން ުއެއްބަސްވުންތަކެއް އެމްއެމްޕީއާރސީން
ުފައިސާއަކީ،ު ުދީފައިވާ ުކުންފުންޏަށް ުދެ ުމި ފަހަރުމަތިން
ުފައިސާަކްނު ުދިން ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު އެމްޕީއެލްއިން

ުކުންފުނި ުމި ުދެއްކުމަށް ުއަނބުރާ ުފައިސާ ުމި ުއެކިފަހަރުމަތިްނުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުތާރީޚުތަކަށް ުއެއްބަސްވެފައިވާ ތަކާއެކު
ުފަސްކުރަމުން ުމުއްދަތު ުދައްކަންެޖހޭ ުފައިސާ ުފާހަގަކުރަމެވެުބަދަލުގެނެސް ުގެްނގޮސްފައިވާކަން ުވިއްކުމުގެު. ުގަނެ )ޑޮލަރު

  ގައިުވާނެއެވެ.(1ުމުޢާމަލާތްުހިންގާފައިވާގޮތުގެުފްޯލުޗާރޓްުއެނެކްސްު

$65.01m 

1

5.31

ސާގެ ތެރެއިން  ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ދޫކުރި ފައި
ހޯދަންޖެހޭ

މިލެނިއަމް

އެސްއޯއެފް
$6.31m 
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1.15

5

ސާގެ ތެރެއިން  ލޯނު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ދޫކުރި ފައި
ހޯދަންޖެހޭ 

މޮންޓިލިއަން

އެސްއޯއެފް

1.5

0.4

ން އެނގެންނެތި  ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެންކަން ލިޔެކިއުމު 
ދީފައިވާ ފައިސާ

މްމިލެނިއަ

ފްއެސްއޯއެ

ުމިލިއަންުޑޮލަރުުހޯދަންޖެހިފައިވުން.6.15ުގެުތެރެއިންުނަމުގައިުދޫކޮށްފައިވާުފައިސާުލޯނުުދިނުމުގެު 1.1.3

ުނަމުގައިު ުދިނުމުގެ ުެދުުލޯނު އަމިއްލަ
ުމޮންޓިލިއަނަުއެސްއޯުކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ްށުއެފަށާއި

ުެޖޭހު ުއިންޓަރެސްޓަށް ުފައިސާގެ ުއެ ުފައިސާއާއި ދީފައިވާ
ުޖުމުލަ ުޑޮލ6.15ުަުއަދަދާއެކު ުެއުމިލިއަން ރު

ުފާހަގަކުރެވެއެވެކުން ުހޯަދންޖެހިފައިާވކަން .ުފުނިތަކުން
ުދެު ުމި ުނަމުގައި ުދިނުމުގެ ުލޯނު އެމްއެމްޕީއާރސީން

ުއެކުއިޒިޝަންުލީސްުު،ކުންފުންޏަށްުދީފައިވާުފައިސާުއަކީ
ުޖަމާިވު ުއެކައުންޓަށް ުކުންފުނީގެ ުއެ ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ

ު ުތެރެއިން ުުއެސްއޯއެފަށްފައިސާގެ 4.95ުދީފައިވާ
ުޑޮލަރާއި ުއޭުމިލިއަން ުޖުމުލަ ުއެކު ުއިންޓަރެސްޓާ 5ުގެ
ުޑޮލަރާއި ުރާއްޖެއިްނުު،މިލިއަން ުއަވަހަށް ުވަރަށް އަދި

ު ުފަރާތްތަކަކަށް ުފައިސާކަމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީންބޭރުގެ ުުދައްކަންޖެހޭ ުނެގި ުގޮތުގައި ުލޯނުގެ ުއެމްޓީޑީސީން މިލިއަްނ1ުުބުނެ
ު ުމޮންޓިލިއަންއަށް ުއޭގެޑޮލަރު ުދީފައިވާތީ ުގޮތުގައި ުަދއްކަންޖެހޭުިއންޓަރެސްޓާއެކުުޯލނެްއގެ ުުއެކުންފުނިން 1.15ުޖުމުލަ

ުޑޮލަރުކަން ުުފާހަގަކުރެެވއެވެ.ުމިލިއަން ުކުންފުންޏަށް ުދެ ުމި ުގޮުތގައި ުލޯނުގެ ުފައިސާ ުއެއްބަސްވުންތަކެްއުމި ދީަފއިވަނީ
ުދައްކާގޮތަށްުއެއްބަސްވެގެންނެވެ.ުވަކިވަރެއްދައިގެންުއަނބުރާުދައްކާއިރުުއިންޓަރެސްޓުގެުގޮތުގައިުހަ
ު

4ުު،މާއްދާއާއިުވަނ3ުަުާޤޫނނުގެުއާބެހޭުބޭންކިންގުދިެވިހރާއްޖޭގެުލޯނުދޫކުރެވޭނީުއުޞޫލުންުކަނޑައެޅޭުޖޫރިމަނާުދަރަންޏަށް
ުވިޔަފާރިުބޭންކިން"ު،ޤާނޫނުގައިުއެު،މާއްދާއާއިުވަނަ ުުއަދިު،ގޮތާއިުމާނަކޮްށދީފައިވާ" ުމާއްދާައށްުުވަނ25ުަުޤާޫނނުގެއެ

ުއެނގެއެވެުއިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަްށކަންުއަލްފައިނޭްނޝިުހަމައެކަނިު،ބެލުމުން ުޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭުު،އިތުރުންުމީގެުއަދި.
ުމާއްދ6.0ުާުގެދުއިވާގަުހެދިފައިވާުގޮތުން ުއެކިއެކިުުދޫކުރެވޭުކަނޑައެޅުމަށްފަހުުޖޫރިމަނާުދަރަންޏަށްު،ބެލުމުންުއަށްވަނަ
ުނިންމަވާފައިވާކަންވެސްުމައްސަލަތައްުކޯޓުތަކުންުދިވެހިރާއްޖޭގެުއުޞޫލުންުމިު،ނަގައިނުޭދކަމާއިުފައިސާުކުގެލޯނުތަ

ު.ފާހަގަކުރަމެވެ
ުުު

ުގޮތުގައި ުލޯނުގެ ުފައިސާ ުުމި ުކުންފުންޏަމި ުއެުށްދެ ުގަވާއިދާުދީފައިވަނީ ުހިންގާ ުބޯޑުެގުުމްއެމްޕީއާރސީގެ ުކުންފުނީގެ ޚިލާފަށް
ުނޫު ުފާސްކޮށްގެން ުފާހަގަކުރެއިއްތިފާގުން ުމޮންިޓލިއަނަވެންކަން ުތެރެއިން ުމީެގ ުއަނބުާރުއެވެ. ުފައިސާ ުދިން ށް
ުދެއްކިކަމަށްު ުކޮށްފައިވާކަމަށްުުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުމަސައްކަތް ުއޮޅުވާލުމަށް ުހަދައި ުލިޔުންތަކެއް ުނޫން ުއަސްލު ހެދުމަށްޓަކައި

ުގައި(2.2ުބެލެވެއެވެ.ު)މީގެުތަފްސީލުު

 މިލިއަންުޑޮލަރުުހޯދަންޖެހިފައިވުނ1.9ުުްއެއްވެސްުލިޔެކިއުމަކުންުއެނގެންުނެތިުދީފައިވާުފައިސާުދިންުބޭނުންު 1.1.4

ުއެމްއެމްޕީއާރސީންު ުބޭުނން ުދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ
ުނެތިލިބެން ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމަކުން ުއެއްވެސް ުހުރި

ުކުންފުންޏެއްގެ ުދެ ުުއަމިއްލަ 1.9ުުޖުމުލަެއކައުންޓަށް
ުފައިސާއަކީު ުމި ުޖަމާކޮށްފައިުވމާއެކު، ުޑޮލަރު މިލިއަން
ު ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުފައިސާކަން ުހޯދަންޖެހޭ މިުއަނބުރާ

ު ުހިމެނެނީ ުތެރޭގައި ުއެކައުންޓަްށުިމލެނިއަމްފައިސާގެ ގެ
ު ުއެސްއ1.5ުޯޖަމާކޮށްފައިވާ ުޑޮލަރާއި ގެުއެފްުމިލިއަން

ު ުޖަމާކޮށްފައިވާ 4ުުއެކައުންޓަށް ުޑޮލަރެވެ. ުދެުލައްކަ ުމި

$6.15m 

$1.90m 
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ުލީސްު ުތަންތަނުގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުއްޔަށް ުމެދުވެރިކޮށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުލިބުނުުުއެކުއިޒިޝަންކުންފުންޏަކީ ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ
ުފައިސާ ުދޫކުރި ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު ުއެމްޕީއެލްއިން ުއާއި ުފައިސާ ުއަދަދެއްގެ ުދެުވެސްުގިނަ ކުންފުނިކަންުުޖަމާކޮށްފައިވާ

ުކުންުފާހަގަކުރަމެވެ. ުއެކައުންޓުތަކަށްފުނިތަވަކިވަކި ުޖަމާކޮށްުކުގެ ުއެުުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުފައިވާ ުތަފްސީލާއި ފައިސާގެ
ުކުންފުނިތަކުންުހޯަދންޖެހިފައިވާުފައިސާގެުތަފްސީލުުމިުރިޕޯޓުގެުދެވަނަުބައިގައިުގެނެސްދީފައިވާެނއެވެ.
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84.74%

7.57%

7.13%

0.57%

އެސްއޯއެފުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ

ސްޓުއެކުއިސިޝަން ކޮ

ނަމުގައިޑޮލަރުގަތުމުގެ

މުގައިލޯނު ދިނުމުގެ ނަ

ގެންކަންކޮންކަމަކާ ގުޅި
ނޭނގި

 ދެވަނަ ބައި: (2)

ުދީފައިވާުފައިސާއާއިުއެުކުންފުނިތަކުންުދައުލަތަށްުހޯދަންޖެހޭުފައިސާއާުގުޅޭުއަމިއްލަުކުންފުނިތަކަށްު
 

ހޯަދންޖެޭހުުދައުލަތަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށާއި، ގައިުގެނެސްދީފައިވާ(ުއެއްވަނަުބައި)1ުނީުމިުިރޕޯޓުގެުމިުބައިގައިުބަލާާލފައިވާ
ު ުފައިސާގެ ުއަދަދުގެ ުޖުމުލަ ުވަކިވަކި ުތެރެއިން ުއަތުންއަމިއްލަ ުފަރުދުންގެ ުއަމިއްލަ ުފައިސާގެުުކުންފުނިތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ

ުމިގޮތުން ުއެކުޒިުމައްޗަށެވެ. ުލީސް ުލިބުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގޮތުގައި ުކޮސްޓުގެ ުތެރެއިންނާުނުޝަން ުޑޮލަރުުަފއިސާގެ އި
ުދިނުަމށާއި ުލޯނު ުފައިސާުގަތުމާއި ުުކންފުނީގެުއަދި ުއެ ުބޭނުން ުލިޔެކިއުުދީފައިވާ ުދީފައިވާުއެއްވެސް ުެނތި ުއެނގެން މަކުން

 ުތަކަށްުަބލާލެވިފައިވާނެއެވެ.ގެުތަފްސީލުފައިސާުހޯދަންެޖހިަފއިވާފައިސާގެުތެރެއިންުއަނބުރާުވަކިވަކިުކުންފުނިތަކުންު

ުއ73.07ުުޭުޖުމުލަުުއެކައުންޓަށްުުގެުއެސްއޯއެފްުުނަންނަމުގައިުުއެކިު 2.1 ުޖަމާކޮށްފައިވުމާއި ުޑޮލަރު ތެރެއިންުގެުމިލިއަން
ުމިލިއަންުޑޮލަރުުދައުލަތަށްުހޯދަންޖެހިފައިވުން.70.17ު

ުފައެސްއޯއެފް ުއެކި ުއެކައުންޓްތަކަށް ހަރުމަތިންުގެ
ު ުޖުމުަލުުސީގެުއެމްއެމްޕީއާރޖަމާކޮށްފައިވާ ުތެރެއިން ފައިސާގެ

ުމިލިއަނ70.17ުް ުހުރިކަންުު ުނުިލބި ުމިހާތަނަށް ޑޮލަރު
ުހިމެނެނީ،ު ރިސޯޓުގެުުޓޫރިސްޓުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމީގެތެރޭގައި

ުލީސްު ުތަންތަނުގެ ުދޫކުރި ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ގޮތުގައި
ުުއެކުއިޒިޝަން ުގޮތުގައި ންުއެމްއެމްޕީއާރސީކޮސްޓުގެ

ު ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުއެސްއޯއެފްގެުބަލައިގެންފައިވާ
ުޖަމާ ުއެކައުންޓަށް ުޑޮލަރާއި،59.46ުުކޮށްފައިވާ މިލިއަން

ު ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ުއެކައުންޓަށްުއެސްއޯއެފްޑޮލަރު ގެ
މިލިއަްނުޑޮލަރަށްވާުފައިސާގެުތެރެއިްނ8.31ުުޖަމާކޮށްފައިވާު

ުނުލިިބހުރި ުޑޮލަރެވ5.31ުެުމިހާތަނަށް ުމީގެުމިލިއަން .
ު ުދީފައިވާ ުނަމުަގއި ުދިނުމުގެ ުލޯނު ުލިބެންޖެއިތުރަށް ުފައިސާއަށް ުޑޮލަރާއ5ުިހޭ ުދީފައިވާުުމިލިއަން ުގުޅިގެން ކޮންކަމަކާ

ުދީފައިވާ ުކުންުފންޏަށް ުއެ ުެނތި ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމަކުން ުއެއްވެސް ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުޑޮލަރ4ުުުުފައިސާއެއްކަން ލައްކަ
ުއެވެ..ުމިުމުޢާމަލާތްތަކާުގުޭޅުތަފްސީލުުތިރީގައިވާުނަންބަރުަތކުގައިުބަޔާންކުރެވިފައިވާނެހިމެނެއެވެ

 )ފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަނުން(ާ ފައިސުހޯދަންޖެހޭުުޖަމާކޮށްފައިވާުފައިސާއާއިުުގެުއެކައުންޓަށްުފުުއެުއެކިނަންނަމުގައިުއެސްއޯ: 2.1ތާވަލު 

 ލިބެންޖެހޭު

 ރުފިޔާއިން()
 ލިބެންޖެހޭު

 ޑޮލަރުން()

އަނބުރާު
ދައްކާފައިވާު
ފައިސާު
 )ޑޮލަރުން(

 ޖަމާކޮށްފައިވާު

ފައިސާު
 )ޑޮލަރުން(

 ތަފްސީލުު

 ރަށްތަށްުކުއްޔަށްދީގެންު 59.46 - 59.46  916.87
 ޖުމުލަުުޑޮލަރުުގަތުމުގެުނަމުގައިުޖަމާކުރިުފައިސާއަށްވާ  8.31 3.00 5.31 81.88
 ލޯނުުދިނުމުގެުނަމުގައިުޖަމާކުރިު 4.90 - 5.00 77.10

 ކޮންކަމަކާުގުޅިގެންކަންުނޭނގިުޖަމާކުރިު 0.40 - 0.40 6.17  
 ޖުމުލަު 73.07     3.00 70.17   1082.02

ު

$70.17m 
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ުއެސްއޯއެފްގެުުތެރެއިންުުފައިސާގެުުލިބުނުުުގޮތުގައިުުގެުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންުުލީސްުުދީގެންުުއްޔަށްުކުުުރަށްތައްު 2.1.1
 ޑޮލަރުުުމިލިއަނ59.46ުުްުޖަމާކޮށްފައިވާުުއެކައުންޓަށްު

ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުލީސް ުުއެކުއިޒިޝަންއަށް ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުލިބިފައިވާ ުގޮތުގައި ުޑޮލަރ59.46ުުުކޮސްޓުގެ މިލިއަން
ުއެސްއޯއެފް ުމި ުޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ުއެކައުންޓަށް ުއެކައުންޓަށްުފައިސާގެ ުުއެސްއޯއެފްގެ އެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުޖަމާކޮށްފަިއވަނީ
ފައިސާުުއަދިުުނެވެ.ގެންކޮށް(ުސް)އެންޑޯސޮއިކޮށްުިޑރެކްޓަރުުމެނޭިޖންގއޭރުގެުގެުެއުކުންފުނީޗެކުތަކުގެުނުފުށުގައިުލިބުނުު

ު ުނުލިޔެ ުަނން ުފަރާތުގެ ުލިބެންވީ ުލިބުނު ުޗެކެއްއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުލިޔެގެންުގެއެފްއެސްއޯގައި ުކުންފުނީުވެސްނަން ެގުއެ
ުއެކަ ުުފައިސާުއުންޓަށްބޭންކް ުފައިސާއަކީ ުމި ުފައިސާކަމަށްވީުުއެމްއެމްޕީއާރސީޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ުބަލައިގަތް މެދުވެރިކޮށް

މިނިސްޓްރީުއެކިފަރާތްތަކަށްުނަމަވެސްުމިއީުސަރުކާރަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާކަންުރަށްތައްުޙަވާލުކުރަންުނިންމިކަންުއަންގައިު
ުންުފޮނުވާފައިވާުސިޓީތަކުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުެރވެއެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރސީރިޒަމުންނާއިުއޮފްުޓޫ

5.31ުު،ރަށްވާުފައިސާގެުތެރެއިންމިލިއަންުޑޮލ8.31ުުަޖަމާކުރިުގެުއެކައުންޓަށްުއެސްއޯއެފްުޑޮލަރުުގަތުމުގެުނަމުގައިު 2.1.2
 ުމިލިއަންުޑޮލަރުުހޯދަންޖެހިފައިވުންު

ުގަތުމު ުހަދައިގެންޑޮލަރު ުއެއްަބސްވުންތަކެއް ުނަމުގައި ުއެސްއޯއެމްއެްމޕީއާރސީުގެ ުން ުއެފަށް ުޖުމުލަ 127.19ުއެކިފަހަރުމަތިން
ުޕޯޓްސް ުމޯލްޑިވްސް ުގަތުމަށްޓަކައި ުޑޮލަރު ުމިފައިސާއަކީ ުދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ުރުފިޔާ ުއެކިފަހަރުމަތިންުލިމިޓެޑުންުމިލިއަން

ުުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުރުފިޔާ 205.21ދޫކޮށްފައިވާ ުތެރެއިންމިލިއަން ުމިފައިސާުދޫކޮށްފަުއެފަށްއެސްއޯުގެ ުފައިސާއެވެ. ިއވާ
ުދޫކޮށްފައިވަނީއެސްއޯ 15.32ުުު،އެފަށް ުރޭޓުން 8.31ުުރުފިޔާގެ ުގަތުަމށް ުޑޮލަރު ުއެސްއޯއެފާުެއމްއެމްޕީއާރސީމިލިއަން އާ
ުދެމެ ުހަދާފައިވާ ުެތރެއިންުއެއްބަސްވުްނތަކެއްގެދު ުމީގެ ުުދަށުންނެވެ. ުއެސްއޯ 5.31މިހާތަނަްށ ުޑޮލަރު އެފުންުމިިލއަން

ުުއަށްއެމްއެމްޕީއާރސީ ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއަދި 3ުުދީފައިނުވާކަން ުޑޮލަރު އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީުުދައްކާފައިވަނީުއަނބުރާމިލިއަން
ު ުލީސް ުކޮސްުއެކުއިޒިޝަންލިބުނު ުފައިސާ ުޖަމާއެސްއޯއެފްޓުގެ ުއެކައުންޓަށް ުބޭނުންކޮގެ ުއެފައިސާ ށްގެންކަމާއިުކޮށް
ު ުނުވާކަންުުދައްކާފައިުފައިސާއެއްުއެއްވެސްުުއަށްއެމްއެމްޕީއާރސީުފައިސާއިންުއަމިއްލަުގެއެސްއޯއެފްއެހެންކަމުން
ުު.ފާހަގަކުރެވެއެވެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުފައިސާ ުއެސްއޯއެފަށް ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ުތާރީޚުުޑޮލަރު ުދައްކަންޖޭ ުއަނބުރާ ުގޮތާއި

ުފަސްކުރަމުންުގެންގޮސްފައިވާގޮތްުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.

ފަސްކުރަމުން  އަނބުރާ ދައްކަންޖޭ ތާރީޚު އެފަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތާއި: ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެސްއ2.2ޯތާވަލު 

 )ފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަނުން( ގެންގޮސްފައިވާގޮތް

 ފަސްކުރެވުނުު

 ތާރީޚްު
ުފަސްކުރެވުނުު
 މުއްދަތުު

 ޑޮލަރުގެުުނުލިބިހުރިު

 ޢަދަދުު
ުޑޮލަރުގެުުގަންނަު

 ޢަދަދުު
ުރުފިޔާގެުުދޫކުރިު

 ޢަދަދުު
ުދޫކުރިުުފައިސާު

 ތާރީޚުު
 07/07/2014 22.79 1.49 0.49 މަސ21ުް 31/07/2016
 14/07/2014 19.84 1.30 0.30 މަސ21ުް 31/08/2016
 25/11/2014 59.75 3.90 2.90 މަސ16ުް 31/08/2016
 27/01/2015 24.81 1.62 1.62 މަސ15ުް 31/07/2016

 ޖުމުލަު 127.19 8.31 5.31    
 

ުއެމްއެމްޕީއާރސީ އެފާއިއެސްއޯ ުޕްރޮމިސަރީއާ ުޓާރމް ުފިކްސްޑް ުހަދާފައިވާ ު)އެއްބަސްވުން(ުދެމެދު ުދަުށންުތަކުގެުނޯޓް
ުއެސްއޯ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއެފުން ުުދައްކަންޖެހޭއަށް ުނިޔ2015ުަޑޮލަރު ުމަހުގެ ުއެޕްރީލް ުއަހަރުގެ ުދައްކާުވަނަ ލަށް

ުޚަލާސްކުރަންޖެހެ ުއެވެ. ުއެސްއޯނަމަވެސް ުއަުއެމްއެމްޕީއާރސީއެފުން ުހޯދުންޑޮުދޭންޖެހޭށް ުުލަރު ުހެދުނުުފަސްކުރުމަށް ފުރަތަމަ
ުުއެއްބަސްވުންތަކަށް ުއައު ުކުންފުނިުއެއްބަސްވުންތައްބަދަލުގެނެްސ ުއެ ުފަހަރުމަތިންުުންއެކުލަވާލައި ުއެކި ުހޯދުން ޑޮލަރު

ުވާކަންވެސްުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފަސްކުރަމުންުގެންގޮސްފައި
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ުއެސްއޯ ުގަތުމަށް ުއެޑޮލަރު ުޢަދަދެއްގެ ުގިނަ ުދީފައިވަނީފަށް ުމަތިން ުފަހަރު ުއެކި ުފައިސާ ުއަދި ލިބެންޖެހޭުުއެފުންއެސްއޯުވެސް
ވަނަުމާއްދާއާުޚިލާފަށްުކުންފުނީެގ33ުުހިންގާުގަވާއިދުގެުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީުުވެސްޑޮލަރުުހޯދުންުފަސްކުރަމުންުގޮސްފައިވަނީ

ު ުބޯޑުގެ ުފާހަގަކުރެވެއެވެއިއްތިފާގުން ުނޫންކަން ުލިިބގެން ުހުއްދަ .ު ުއެސްުއަދި ުފަހަރުމަތިން ުޑޮލަރުއެކި ގަތުމުގެުުއޯއެފަށް
ުދަނިކޮށްކަންވެސްު ުފަްސކުރަމުން ުނުލިބި ުޑޮލަރު ުަފއިސާއަށް ުދީފައިވާ ުކުރިން ުގޮސްފައިވަނީ ުދޫކުރަމުން ުފައިސާ ނަމުގައި

ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ުދެއްކުމަށްުއިން 2.1.3 ުއަނބުރާ ުުޓަރެސްޓާއެކު ުގޮތުގައި 4.95ުުލޯނުގެ ުޑޮލަރު ުއެކައުންޓަށްުއެސްއޯއެފްުމިލިއަން ގެ
 ޖަމާކޮށްފައިވުމާއިުއެުފައިސާުހޯދުންުފަސްކުރަމުންުގޮސްފައިވުން.

ުުއެސްއޯއެފް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއި ުދެމެދު 20ުުއާ 2014ުުއޮގަސްޓް ުގައި ުއެއްބަސްވުންހަދާފައިވާ ުދަށުން ލޯނުގެުތަކުގެ
4.95ުުުގޮތުގައި ުއެމްއެމްޕީއާރސީުޑޮލަރުުމިލިއަން ުއެސްއޯދޫުއެސްއޯއެފަށްން ުފައިސާ ުދޫކޮށްފައިވަނީކޮށްފައިވެއެވެ.ުމި ުއެފަށް
ުޑިސ2014ުެ ުއަހަރުގެ ުހޯދުމަށްުންވަނަ ުއަނބުރާ ުފައިސާ ުމި ުނަމަވެސް ުގޮތަށެވެ. ުދައްކާ ުއަނބުރާ ުތެރޭގައި ުމަހުގެ ބަރު

ުއެއްބަސްވުންތަކުގައި ުހެދުނު ުތާރީޚުުފުރަތަމަ ުއެއްބަސްތަުކަނޑައަޅާފައިވާ ުގެނައުމަށް ުބަދަލު ކޮށްފައިވާކަންުއައުުތައްވުންކަށް
ުުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ުލޯނުއެސްއޯ ުފައިސާއެފަށް ުދޫކޮށްފައިވާ ުގޮތުގައި ުއަގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުއަނބުރާ ުއާއި ުހޯދުންުދަދާއި ުއަނބުރާ ފައިސާ
 ލަސްކޮށްފައިވާުމުއްދަތުތަކާގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުެގނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި: 2.3 ތާވަލު

 (ުޑޮލަރުންު)ފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަންު

 ފަސްކުރެވުނުު

 ތާރީޚުު
 ފަސްކުރެވުނުު

 މުއްދަތުު
ދައްކަންޖެހޭު ފައިސާ

 ތާރީޚުު
 ދޫކުރިުތާރީޚުު ފައިސާ ޢަދަދުު ދޫކުރިު  ދައްކަންޖެހޭުޢަދަދުު

 20/08/2014 2.95 2.96 12/01/2014 މަސ20ުް 31/08/2016
 20/08/2014 1.00 1.02 12/05/2014 މަސ20ުް 31/08/2016
 20/08/2014 1.00 1.02 12/10/2014 މަސ20ުް 31/08/2016

 ޖުމުލަު 4.95 5.00      

 

ުއެސްއޯއެމްއެމްޕީއާރސީ ުދޫކޮށްފައިވަނީން ުފައިސާ ުގޮތުގަިއ ުލޯނުގެ ުއަދިއެފަށް ުގޮތުގެަމތިްނުުވެސް ުތާވަލުގައިވާ މަތީގައިާވ
ު ުލަސްކޮށްފަިއވަނީވެސް ުހޯދުން ުއަނބުރާ ުފައިސާ ުދޫކުރި ުގޮތުގައި ުއެމްއެމްޕީއާރސީލޯނުގެ ުގަވާއިދުގެ ުހިންގާ ވަނ33ުުަގެ

ުނޫންކަންުފާހަގަުކރެވެއެވެ.ުުއިއްތިފާގުންުފާސްކޮށްގެންޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުގެުުކުންފުނީގެުއެމާއްދާއާުޚިލާފަށްު

ުނެތިު 2.1.4 ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމަކުން ުއެއްވެސް ުބޭނުން ުދީފައިވާ ުއެކައުންޓަށ4ުުްުފައިސާ ުއެސްއޯއެފްގެ ުޑޮލަރު ލައްކަ
 ޖަމާކޮށްފައިވުން.

ުއެއްވެސްުޑޮލަރުުުލައްކ4ުަުގައ2014ުުިުބަރުނޮވެނ16ުްުއެސްއޯއެފަށްން،ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުއެނގޭފަދަ ުބޭނުން ދޫކޮށްފައިވާ
ުންުލިބިފައިނުވާކަންުާފހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރސީލިޔެކިއުމެއްު

ުދޫކުރުމަށްުފައިސާުަހމައެކަނިުފެނިފައިވަނީުންއެްމއެމްޕީއާރސީުގޮތުގައިުޑޮކިއުމަންޓްގެުސަޕޯޓިންގުދޫކުރުމާގުޅޭުމިފައިސާ
ުވައުޗަރއެވެުޕޭމަންޓްުހަދާފައިވާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީުވައުޗަރުގައިުމި. ުސޮއިކޮށްފައިވ4ުާގެ ުތެރޭގައިުުއިރުމުވައްޒަފަކު އޭގެ

ުސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ ުވެރިއަކު ުދެ ުގޮތުން ުދިނުމުގެ ުހުއްދަ ުދޫކުރުމުގެ ުވައުޗަ.ުފައިސާ ުމި ުރުނަމަވެސް ުޑޮލަރ4ުުުގައިވާ ލައްކަ
ު ުއެސްއޯއެފަށް ުލިޔެކިއުމެއް ުއެއްެވސް ުބެލެޭވފަދަ ުއޮތްކަމަށް ުސަބަަބެބއް ުފޯރުކޮށްުުންއެމްއެމްޕީއާރސީދޭންޖެހޭ ުއޮފީހަށް މި



 

 
 info@audit.gov.m މެއިލް:-އީު 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.ުުފޯން: މާލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)
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ުކަމަށްފައިސާުއްކިއެފަށްުދެއެސްއޯގުޅިގެންުނުވަަތުވިއްކިުއެއްޗަކާުއެކުންފުނިންުހޯދިުޚިދުމަތަކާުމިފައިސާއަކީުުތީ،ދީފައިނުވާ
 .ބެލެވެއެވެނު

ުމިލެނިއަމްުއެކިުނަންނަމުގައިު 2.1.5 ުޖުމުލަ ުއެކައުންޓަށް ުޖަމާކޮށްފައިވުމާއިުމީގެތެރެއިނ11.50ުުްގެ ުޑޮލަރު 7.5ުމިލިއަން
 .ދައުލަތަށްުހޯދަންުޖެހިފައިވުންުލިއަންުޑޮލަރުުމިު
ުއެކިފަހަރުމަތިްނުމިލެނިއަމް ުއެކައުންޓުތަަކށް ގެ

ުޖަމާކޮށްފައިވާއެމްއެމްޕީއާރސީ ުތެރެއިންުުން ފައިސާގެ
ު ުނުލިިބ7.50ުުޖުމުލަ ުމިހާތަނަށް ުޑޮލަރު މިލިއަން

ުހިމެނެނީ ުމީގެތެރޭގައި ުފާހަގަކުރަމެވެ. ރަށެއްުު،ހުރިކަން
ު ުލީސް ުއެރަށުގެ ުދީގެން ކޮސްޓުގެުުއެކުއިޒިޝަންކުއްޔަށް

ު ުއެމްއެމްޕީއާރސީގޮތުގައި ުލިބުމުްނ ގެުމިލެނިއަމްއަށް
ިމލިއަންުޑޮލަރާއި،ުޑޮލަރ5ުުުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިވާު
ު ުނަމުގައި ުއެކައުންޓަްށުމިެލނިއަމްގަތުމުގެ ގެ

ުތެރެއިންުުމިލިއަންުޑޮލަރަށްވާުފައިސާގ5ުެޖަމާކޮށްފައިވާު
ުނުލިބިހުރި ުއަދ1ުިުބާކީ ުޑޮލަރެވެ. ކޮންކަމަކާުުމިލިއަން

ު ުފައިސާއެއްކަން ުޖަމާކުރި ގެުއެމްއެމްޕީއާރސީުގުޅިގެން
ުޖަމާ ުއެނގެންނެތި ުލިޔެކިއުމަކުން ުއެއްވެސް ުހިމެނެއެވ1.5ުެކޮށްފައިވާ ުމީގެތެރޭގައި ުޑޮލަރުވެސް ުމުޢާމަލާތްތަާކުމިލިއަން ުމި .

 ނަންަބރުތަކުގައިުބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ުގުޅޭުތަފްސީލުުތިރީގައިވާ

)ފައިސާގެުޢަދަދުު ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި މިހާތަނަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާމިލެނިއަމް: އެކިނަންނަމުގައި 2.4ތާވަލު 
 (ުޑޮލަރުންުމިލިއަންު

 ތަފްސީލުު ފައިސާު ޖަމާކޮށްފައިވާު ދައްކާފައިވާުފައިސާު އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭު
 ލިބުނުުފަިއާސެގުތެރެއިންުަޖމާކުރިު ރަށްތަށްުކުއްޔަްށދީެގން    5.00 - 5.00

 ފައިސާއަށްވާުޖަމާކުރި ޑޮލަރުުގަތުމުގެުނަމުގައި    5.00 4.00 1.00
 ނޭނގިުޖަމާކުރިު ކޮންކަމަކާުގުޅިގެންކަން    1.50 - 1.50
 ޖުމުލަު 11.50  4.00 7.50

2.1.6 ު ުދީގެން ުކުއްޔަށް ުމިލެނިއަމްުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންުރަށްތަށް ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުގެ އެކައުންޓަށްުގެ
ުމިލިއަންުޑޮލަރ5ުުުޖަމާކޮށްފައިވާު

ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުލީސް ުބަލައިގެންފައިވާ ުހިފުމަށްުުއެކުއިޒިޝަންން ުކުއްޔަށް ުރަށެއް ުޅ.އަތޮޅުގެ ުތެރެއިން ކޮސްޓުގެ
ު ުލީސް ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއިންވެސްޓަރަކު ުދައްކާފައިވާ ުގޮތުގައި ުޑޮލަރ5ުުގެ ުޗެކްމިލިއަން ންުއެމްއެމްޕީއާރސީުުގެ
ު ުަފހު ުއެކައުންމިލެނިއަމްބަލައިގަތުމަށް ުޗެކްޓަެގ ުމި ުޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ުބަލައިގެންފައިވަނީއެމްއެމްޕީއާރސީުށް ެއުުއަށް
މިުރަށްުކުއްޔަށްުހިފިުފަރާތުންުމިުއޮފީހަށްުދީފައިވާުުކަމަށްގެުމަގާމުގައިހުރިުމުވައްޒަފެއްއްުޑިރެކްޓަރެކުންފުނީގެުއޭރުގެ

ުޗެކްލިޔެ ުމި ުއެނގެއެވެ. ުޖަމާކޮށްފައިވަީނުމިލެނިއަމްުކިއުންތަކުން ުަފހުން ުދުވަސް ުދެ ުއޭގެ ުއެކައުންޓަށް ގެ
ުމިުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުޑިރެކްޓަރ ުމެނޭޖިންގ ުއޭރުގެ ުސޮއިކޮގެ ުނުފުށުގައި ބޭންކަށްުުކޮށް()އެންޑޯސްުށްުޗެކުގެ
ުހުށަހެޅުމުންނެވެ.

67%

13%

20%

މިލެނިއަމުން ހޯދަންޖެހޭ

ޓުއެކުއިސިޝަން ކޮސް

ޑޮލަރު ގަތުން

ނޭނގޭފައިސާ ދިން ބޭނުން

$7.50m 



 

 
 info@audit.gov.m މެއިލް:-އީު 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.ުުފޯން: މާލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)

ގ52ުުެސަފުޙާުު 15  

ު ުފައިސާއަކީ ުދައްކަންޖެހޭުުއެމްއެމްޕީއާރސީުމި ުސަރުކާރަށް ުމިއީ ުނަމަވެސް ުފަިއސާކަމަށްވީ ުބަލައިގަތް މެދުވެރިކޮށް
ު ުޓޫރިޒަމުންނާއި ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުއަންގައި ުނިންމިކަްނ ުޙަވާލުކުަރން ުރަށްތައް ުެއމްއެމްޕީއާރސީފައިސާކަން، އެކިުން

ުވެއެވެ.ުސިޓީަތކުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާކަންުފާހަަގކުރެުފައިވާފޮނުވާުފަރާތްތަކަށް

2.1.7 ު ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ުދޫކުރިުޑޮލަރު ުޑޮލ5ުުަުމިލެނިއަމަށް ުމިލިއަން ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުޑޮލަރ4ުުުރަށްވާ މިލިއަން
ދެއްކިކަމަށްުމިލިއަންުޑޮލަރ1ުުުއަށްުލިބުނުުފައިސާުބޭނުންކޮށްފައިވުމާއިުބާކީުއެމްއެމްޕީއާރސީުމުގައިުއަނބުރާުދެއްކުު

 ށްފައިވާކަމަށްުބެލެވުން.ހަދައިުއޮޅުވާލުމަށްުމަސައްކަތްކޮު
ގެުއެކައުންޓަށްުޖުމުަލުމިެލނިއަމްވަނަުއަހަރ2014ުުުންުދެފަހަރެއްގެުމަތިންުއެމްއެމްޕީއާރސީއަންުޑޮލަރުުގަތުމަށްުފަސްުމިލި

ުރުފިޔ76.6ުާ ުުމިލިއަން ުހޯދުމަށްޓަކައި ުޑޮލަރު ުމިފައިސާއަކީ ުއެމްޕީއެލްޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ުދޫކުރިުއެމްއެމްޕީއާރސީއިން އަށް
ުުފައިސާގެ ުގުޅިގެންުމިލެނިއަމްތެރެއިން ުފައިސާއާ ުދިން ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު ުފައިސާއެވެ. ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުއެކައުންޓަށް ގެ
ންުޑޮަލރުުދެއްކުމުގައި،ުޓޫރިސްޓުުމިލިއ4ުަމިލިއަންުޑޮަލރުގެުތެރެއިނ5ުުްއަށްުދައްކަންޖެހޭުއެމްއެމްޕީއާރސީން،ުމިލެނިއަމު
އަށްުލިބުނުުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުގޮތުގައިުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއްޔަށްދީފައިވާުޅ.ުއަތޮޅުގެުރަށެއްގެުލީސްުހެދުމަށްުކުުރިސޯޓު

ު ުދައްކަންޖެހޭ ުބާކީ ުއަދި ުބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. 1ުުފައިސާ ުމާގައުގެ ުދ. ުފައިސާ، ުޑޮލަރުގެ ގެުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންމިލިއަން
ު ުފައިސާއެމްއެމްޕީއާރސީގޮތުގައި ުލިބުނު ުތެރޭގައިއަށް ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.ުު،ގެ ުއޮޅުވާލުމަށް ުހަދައި ހިމެނޭކަމަށް

ުމިކަންކަމުގެުއިތުރުުތަފްޞީލްުިތރީގައިވާުއަކުރުތަކުގައިުގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

ުހ) ުދައްކަންޖެހޭުނިއަމުމިލެު( ުޑޮލަރ5ުުުުން ުތެރެއިންުމިލިއަން ުދެއްކުމުގ4ުުަުގެ ުއަނބުރާ ުޑޮލަރު އިުމިލިއަން
ުއެމްއެމްު ުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންުޕީއާރސީއަށް ުލިބުނު ުގޮތުގައި ުބޭނުންކުރުުގެ ުފައިސާއަށްުޑޮުން:ފައިސާ ުދޫކުރި ުގަތުމަށް ުލަރު

ުރިސްޓުޓޫމިލިއަންުޑޮލަރުުދައްކާފައިވަނ4ުުީމިލިއަންުޑޮލަރުގެުތެރެއިނ5ުުްއަށްުދައްކަންޖެހޭުއެމްއެމްޕީއާރސީނިއަމުން،ުމިލެ
ުޅ. ުދޫކުރި ުފަރާތަކަށް ުއަމިއްލަ ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުލީސްުުރިސޯޓެއް ުރަށެއްގެ ުޒިުއިއެކުުއަތޮޅުގެ ުގޮތުގައިުކޮސްޓުޝަން ގެ

ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުބެލެވެއެވެ. ުބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ުފައިސާގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައިުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުމިރަށުގެއަށް ގެ
ުުއަށްއެމްއެމްޕީއާރސީ ުޗެކ5ުުލިބުނު ުޑޮލަރުގެ ުވަނީމިލިއަން ުފައިސާ 9ުުުގެ 2014ުުޖޫން ުއެކައުންޓަށްުމިލެނިއަމްގައި ގެ

ުއެމްއެމްޕީއާރސީުުށްފައެވެ.ޖަމާކޮ ުދޫކޮށްފައިވާ ުނަމުގައި ުގެ ުމި ުޖަމާކޮްށފައިވަީނުމިލެނިއަމްޗެކް ުއެަކއުންޓަށް ގެ
ުޑިއެމްއެމްޕީއާރސީ ުމެނޭޖިންގެ ުކުރީގެ ުގެ ުމިލެނިއަމްރެކްޓަރ، ުޖަމާކުރުމަށް ުފައިސާ ުޗެކްގެ ުއެ ުއެކައުންޓަށް އެންޑޯސްކޮށްުގެ

އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީ، އެުުކްނފުނިންގެުއެކައުންޓަށްުޖަމާވުމުންުމިލެނިއަމްބޭންކަށްުުހށަހަޅައިގެންނެވެ.ުމިުޗެކްގައިވާުފައިސާު
އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީމިލިއަންުޑޮަލރުވަނ4ުުީުޖުމުލަުމަށްުއެކިުފަހަރުމަތިންމިލިއަންުޑޮލަރުގެުފައިސާުދެއްކ5ުުުދައްކަންޖެހޭ

އަށްުލިބުނުުއެމްއެމްޕީއާރސީމިލިއަންުޑޮލަރުުދައްކާފައިވަނީ،4ުުއަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީިނއަމުންުއްކާފައެވެ.ުއެހެންކަމުންުމިލެދަ
5ުު ުޑޮލަރުގެ ުމިލެނިއަމްުބޭނުންކޮށްގެންކަމާއި،މިލިއަން ުފައިސާއިން ުއަމިއްލަ ުއެއްވެސްުއައެމްއެމްޕީއާރސީުގެ ުދައްކަންޖެހޭ ށް

ުފައިސާއެއްުދައްކާފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ށްުދައްކާފައިވާކަމަށްުހެދުމަރުުއަނބުރާުމިލިއަންުޑޮލ1.10ުުަުގެުތެރެއިންުމިލިއަންުޑޮލަރ5ުުުުންުދައްކަންޖެހޭުނިއަމުމިލެު(ުށ)
ުބެލެވުންު ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ުމުޢާު:އޮޅުވާލުމަށް ުގަތުމުގެ ުޑޮލަރު ުގުޅިގެްނ ުމިލެމަލާތާ އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީނިައމުން

ު 5ުުދައްކަންޖެހޭ ުތެރެއިން ުޑޮލަުރގެ ުދެއްކިކަމަށްމިލިއ1.10ުަމިލިއަން ުއަނބުރާ ުޮޑލަރު ުގޮތުންުން ުމާގައުެގުުހެުދމުގެ ދ.
މެއ15ުުިއަށްުއެްމއެމްޕީއާރސީއިންުނިއުުމޫޑްުރިސޯޓްސްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްު)ނިއުުމޫޑް(ުގެުގޮތުގަިއުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން

2014ުު ުދީފައިވާ ުޑޮލަރ2.25ުުގައި ުިމލިއަން ުތެރޭގައި ުގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުޑޮލަރ1.10ުުމިެލިނއަމުން ހިމެނޭކަމަްށުުމިިލއަން
ުުހަދައިުއޮޅުވާލުމަށްުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ުއެމްއެމްޕީއާރސީުންނިއަމުުމިލެުމިގޮތުން، ުދައްކަންޖެހޭ ުއަށް ުތެރެއިން ުޑޮލަރ1.10ުުުފައިސާގެ ުފަރާތުންުމިލެނިއަމްމިލިއަން ގެ
ު ުމޫޑުދައްކާނީ ު)ނިއު ުބަޔާންކޮށް ުކަމަށް 14ުުން ުތާރ2014ުީމެއި ުގެ ުޖަހާފައި( ުމޫޑްގެޚު ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުުނިއު ނަމުގައި
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ު ުއޮއެމްއެމްޕީއާރސީސިޓީއެއް ުމި ުދީފައިން ުފީހަށް ުޖަުުވެއެވެ. ުފައިސާ ުމޫޑުން ުނިއު ުމިލެނަަމވެސް ުނިއަމުންުމާކޮށްފައިވަނީ
ުދެއްކުމަށްުނޫންކަމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުދައްކަންޖެހޭުފައިސާ ުުނިއުއަށް ުޔަގީންކޮށްދީފައިވެއެވެ.ުމޫޑުން ުއޮފީހަށް ުމި ނިއުުއަދި

ު ުމޫޑުން ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުޖަމާކޮށްފައިވަނީ ުފައިސާ ުހަމައެކަނި ުމާގައުގެ ުއެުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންދ. ދެއްކުމަށްކަމަށާއި
ު ުބުެނ ުކަމަށް ުފައިސާ ުދެއްކި ުފަރާތުން ުކުންފުންޏެްއގެ ުއެހެން ުސިޓީތައެމްއެމްޕީއާރސީފައިސާއަކީ ުޮފނުވާފަިއުއަށް ކެއް

ުނުވާނެކަމަށްވެސްުނިއުުމޫޑުންުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.

ުރިސޯޓު ުރަެށއްގެުޓޫރިސްޓު ުދޫކޮށްފައިވާ ުޅ.އަތޮޅުން ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުތަރައްޤީކުރުމަށް ުގޮތުގައި އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ
ުބޭނުންޮކށްގެންު ުފައިސާގެ ުމިލެ، ލިބުނު ުއެމްއެމްޕީއާރސީުނިއަމުން ުއަށް ުއެހެނ4ުުްދައްކާފައިވާ ުފިޔަވައި ުޑޮލަރު ުމިލިއަން

ުޑޮުއެއްވެސް ުމިލެފައިސާއެއް ުގުޅިގެން ުވިއްކުމާ ުގަނެ ުލަރު ުދައްކާފައިއެމްއެމްޕީއާރސީނިއަުމން ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.އަށް ުނުވާކަން
ު ުމާގައުގެ ުދ. ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއެހެންކަމުން ުގޮތުގައި ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުފައިސާއަކީ، ުލިބިފައިވާ ގަތުމުގެުުޑޮލަރުއަށް

ު ުގުޅިގެން ުހަދައިމިލެމުޢާމަލާތާ ުފައިސާކަމަށް ުލިބިފައިވާ ުދެއްކުމަށް ުބައެއް ުފައިސާއިން ުދައްކަންޖެހޭ އަސްލުނޫންުު،ނިއަމުން
ުކުރެވެއެވެ.އޮޅުވާލުމަށްުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަމޫޑްގެުނަމުގައިުތައްޔާރުކޮށްުުލިޔެކިއުންތަކެއްުނިއު

ުު ުގަތ5ުުު)ނ( ުޑޮލަރު ުނަމުގައިުމުުމިލިއަން ުުމިލިއަނ76.60ުުްުށްުމިލެނިއަމަުުގެ ުއެުފައިވުުދީުރުފިޔާ ުތެރެއިންުުމާއި ފައިސާގެ
މިލިއަްނ6076ުު.ތެރެއިންުުފައިސާގެުއަށްުދޫކުރިއެމްެއމްޕީއާރސީއެލްއިންުއެމްޕީޑޮލަރުުގަތުމަށްުބައެއްުހޯދުންުފަސްކުރުން:ު

ު ުވަނީއެމްއެމްޕީއާރސީރުފިޔާ، ުނިއަމާމިލެ، ން ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމެއްގެ ުދެ ުހަދާފައިާވ ުރޭޓުނ15.32ުްއެކު 5ުުރުފިޔާގެ
ުގަތުމަްށު ުޑޮލަރު ުއެވަނީ ުތާވަލުގައި ުތިރީގައިވާ ުދޫކޮށްަފއިވެއެވެ. ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުނަުމގައި ުގަތުމުގެ ުޑޮލަރު މިލިއަން

ުނބުރާުދެއްކުމާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތެވެ.ށްުދޫކުރިުފައިސާއާއިުއެުފައިސާުއަމިލެނިއަމަ

 (ންުފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަނުު)ުށްުދޫކުރިުފައިސާއާއިުއެުފައިސާުއަނބުރާުދައްކާފައިވާގޮތްުމިލެނިއަމަު:2.5ުުތާވަލުުު

 ނުލިބިހުރިު

ުޑޮލަރުގެު
 ޢަދަދުު

 ތާރީޚްުުލިބުނުު
ުއަނބުރާު
ުލިބުނުު
 ޢަދަދުު ޑޮލަރުގެ

ުދޭންޖެހޭުުޑޮލަރުު
 ތާރީޚްު

ުގަންނަު
ުޑޮލަރުގެު
 ޢަދަދުު

ުރުފިޔާގެުުދޫކުރިު
 ޢަދަދުު

 ތާރީޚްުުދޫކުރިުުފައިސާު

1.00 16/06/2014 1.50 20/06/2014 2.50 38.30 24/02/2014 
- 25/08/2014 0.50 08/07/2014 2.50 38.30 13/03/2014 
  25/11/2014 2.00   

 ޖުމުލަ 76.60 5.00   4.00   1.00

މިލިއަނ2.5ުުްމިލިއަންުޑޮލަރުގެުތެރެއިނ4ުުްއަށްުދެއްކިުއެމްއެމްޕީއާރސީނިއަމުންުމިލެމަތީގައިވާުތާވަލުގައިވާުގޮތުގެުަމތިންު
ުދައްކާފަ ުޑޮލަރު ުއަހަރުގ2014ުެއިވަނީ ުމަހާއިުވަނަ ުފާހަގަކުނޮވެންުއޮގަސްޓު ުތެރޭގައިކަން ުމަހުގެ ުނަމަވެސްުރެވެއެވެ.ބަރު

ނިއަމުންުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުހޯދުްނުމިލެުވެ.ހޭުފައިސާއެއްކާުޚަލާސްކުރަންޖެގެުނިޔަލަށްުދ2014ުަޖުލައ8ުުިުއަކީމިފައިސާ
ުލިބިފައިނުވެއެ ުއޮޑިޓަށް ުލިޔެކިއުމެއް ުއެއްވެސް ުއެނގޭނެ ުދައްކަންފަސްކުރިކަން ުއަނބުރާ ުފައިސާ ުމުއްދަތުގައިުވެ. ޖެހޭ

ު%ުނުދެއްކިއްޖެނަމަ ުައދަދުގެ ުުޖޫރިމަނާގ10ުެބާކީހުންނަ ުޗާޖްކުރެވޭނެކަން ުގޮތުގައި ުގަތުމަށް އާުއެމްއެމްޕީއާރސީޑޮލަރު
ު ުއެއްބަސްވުމުގެ ުސޮއިކޮށްފައިވާ ުދެމެދު 4ުުމިލެނިއަމާ ުމާއްދާގައި ުފަވަނަ ުމިގޮތުން ުއަނބުާރުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސާ

ުނަގަންޖެހޭކަންުފާހަގަުކރަމެވެ.ުޑޮލަރުު  75,068އިދެއްކުންުލަސްކޮށްފައިވުމުގެުސަބަބުންުޖޫރިމަނާގެުގޮތުގަ

33ުހިންގާުގަވާއިދުގެުުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުގިނަުޢަދަދެއްގެުފައިސާުއެކިުފަހަރުުމަތިންުދީފައިވަނީުށްމިލެނިއަމަމީގެުއިތުރުންު
ލިެބންޖެހޭުޑޮލަރުުުނިއަމުންމިލެުުބޯޑުގެުއިއްތިފާުގންުފާސްޮކށްގެންުޫނންކަމަށާއި،ުއަިދުޑިރެކްޓަުރންގެުވަނަުމާއްދާއާުޚިލާފަށްު

ުފާހަަގކުރެވެއެވެ.ުުންޑުގެުހުއްދަުލިބިގެންުނޫންކަުގެުބޯއެމްއެމްޕީއާރސީުވެސްހޯދުންުފަސްކުރަމުންުގޮސްފައިވަނީ
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2.1.8 ު ުބޭނުމެއްގައިުކޮން ުނެތި ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމަކުން ުއެއްވެސް 1.5ުުކަން ުޑޮލަރު ުއެކައުންޓަށްުމިލެނިއަމްުމިލިއަން ގެ
 ޖަމާކޮށްފައިވުން.

ުށްުމިލެނިއަމަމިފައިސާުުުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.މިލިއަންުޑޮލަރ1.5ުުުގައ2014ުިުއޮކްޓޫބަރ16ުުުށްމިލެނިއަމަން،ުއެމްއެމްޕީއާރސީ
ު.ުންުލިބިފައިުނުވެއެވެއެމްއެމްޕީއާރސީދޫކޮށްފައިވާުބޭނުންުއެނޭގފަދަުިލޔެކިއުންތަކެއްު

ުދޫކުރުމަށްުފައިސާުަހމައެކަނިުފެނިފައިވަނީުންއެްމއެމްޕީއާރސީުގޮތުގައިުޑޮކިއުމަންޓްގެުސަޕޯޓިންގުދޫކުރުމާގުޅޭުމިފައިސާ
ުުއްވައުޗަރެުޕޭމަންޓުުހަދާފައިވާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީުވައުޗަރުގައިުމިއެކަންޏެވެ. ުސޮއިކޮށްފައިވ4ުާގެ އޭގެުުއިރުމުވައްޒަފަކު

ުސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ ުވެރިއަކު ުދެ ުގޮތުން ުދިނުމުގެ ުހުއްދަ ުދޫކުރުމުގެ ުފައިސާ ުތެރޭގައި ުވައުޗަރު. ުމި ުފައިސާުނަމަވެސް ުގައިވާ
ުުށްމިލެނިއަމަ ުބޭނުްނ ުއޮފީހަށްދޫކޮށްފައިވާ ުމި ުލިއުމެއް ުއެއްވެސް ުނުވެއެވެުލިބިފައިުއެނގޭނެ ުމިލެ. މިލިއަނ1.5ުުްނިއަމަށް

ުުޑޮލަރު ުލިޔެކިއުމެއް ުއެއްވެސް ުފަދަ ުބެލެވޭ ުއޮތްކަމަށް ުސަބަބަބެއް ުފޯރުކޮށްުއެމްއެމްޕީއާރސީުދޭންޖެހޭ ުއޮފީހަށް ުމި ން
ުުއި،ނުދެވުމާ ުޚިދުމަތަކާ ުދިން ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުފައިސާއަކީ ުމި ުއެއްޗަކާ ުވިއްކި ުނުވަތަ ުގުޅިގެން ފައިސާއެއްކަންުދިން

ު.ށްުނުބެލެވެއެވެކަދޭންޖެހޭުފައިސާއެއްކަމަުނިައމަށްލެމިު،އެނގެންުނެތުމުންުމިއީ

ުނަމޮންޓިލިއަު 2.2 ުގޮތުގައި ުލޯނެއްގެ 1ުުށް ުއެ ުދީފައިވުމާއި، ުޑޮލަރު ުއަނބުރާުމިލިއަން ުއިންޓަރެސްޓާއެކު ފައިސާ
ުުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށްުބެލެވުންުއިުއޮޅުވާލުމަށްުދައްކާފައިވާކަމަށްުހަދަު

ު)މޮންޓިލިައން(ުމޮންޓިލިއަންުއާއިުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުލިމިޓެޑް ުޕްރައިވެޓް ުުއިންޓަރނޭޝަަނލް ުެދމެދު 2014ުުއެޕްރީލ13ުުއާ
ު ުހަދާގައި ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުމޮންޓިލިއަނައެމްއެމްޕީއާރސީފައިވާ ުން ުގޮުތގައި ުލޯނުގެ ުޑޮލަރ1ުުުށް ުމިލިއަން

ުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ފައިސާުުދެއްކުމަށްުހޯދާުތަެކއްބޭރުގެުފަރާތްތަކަށްުވަރަށްުއަވަހަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުމިލިއަންުޑޮލަރަކީ،ުރާއްޖެއިނ1ުްމިު
ގައ2014ުުިުލުޕްރީއ10ުެސީ(ުއިންުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޯޕަރޭޝަންު)އެމްޓީޑީކަމަށްުބުނެުލޯނުގެުޮގތުގައިުމޯްލޑިވްސްުޓޫރިޒަމްު

ގައ2014ުުިުއެޕްރީލ13ުުުސީންުހޯދުމަށްފަހުުމޮންޓިލިއަަނށްުއިވާުފައިސާއެވެ.ުމިުފައިސާުއެމްޓީޑީުހޯދާފައެމްއެމްޕީއާރސީންު
ު 10ުުދޫކޮށްފައިވަނީ ުކުރިނ2014ުްމެއި ުޑޮލަރ1.15ުުުއިންޓަރެސްޓާއެކުުގެ ުދެުއަށްއެމްއެމްޕީއާރސީުމިލިއަން އެުއްކުމަށް
ުދެެމދުުކުންފުންޏާއި ުުމޮންޓިލިައނާ ުދަށުންނެވެ. ުއެއްބަސްވުމެއްގެ ުއެމްޓީޑީއެމްއެމްޕީއާރސީކުރެވުނު ުދައްކަން ންޖެހޭުސީއަށް

ުއެކުއިޒިޝަ ުދ.މާގައުގެ ުފައިސާ ުކޮސްޓުން ުގޮތުގައި ުދައްކާފައެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުވަނީ ުެތރެއިން ުފައިސާގެ ުލިބުނު އަށް
ު ުމޮންޓިލިއަނުން ުއަދިުއެމްއެމްޕީއާރސީނަމަވެސް ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުނުވާކަން ުދައްކާފައި ުމިހާތަނަށް ުފައިސާ ުދައްކަންޖެހޭ އަށް

ު ުއެމްއެމްޕީއާރސީމޮންޓިލިއަނުން ުމޮންޓިލިއަންއަށް ުފައިސާ ުއޮޅުވާލުމަށްުދައްކަންޖެހޭ ުހެދުމަށް ުދައްކާފައިާވކަމަށް ުފަރާތުން ގެ
ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ު ުގޮތުން ުޓިލިއަނުމޮންމި ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުދައްކަންޖެހޭ 1.15ުުއަށް ުޑޮލަރާއި ުފައިސާގެުުމިލެނިއަމުންމިލިއަން ދައްކަންޖެހޭ
ު 1.10ުުތެރެއިން ުޖުމުލަ ުއެކު ުޑޮލަރާ ުނ2.25ުިމިލިއަން ުދައްކާނީ ުފަރާތުން ުދެކުންފުނީގެ ުއެ ުޑޮލަރު ުމޫޑްުމިލިއަން އު

ުމޫޑް(ު ު)ނިއު ުލިމިޓެޑް ުޕްރައިވެޓް ުކަރިސޯޓްސް ު)އިން ުބަޔާްނކޮށް 14ުުަމށް ުމޫޑްެގ2014ުުމެއި ުޖަހާފައި(ުނިއު ުާތރީޚު ގެ
ު ުސިޓީތަކެއް ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީނަމުގައި ުއަދި ުދީފައިވެއެވެ. ުއޮފީހަށް ުމި 15ުުން ުނިއ2014ުުުމެއި ގައި

ު ުއެމްއެމްޕީއާރސީމޫޑުން ުއެކައުންޓަށް 2.25ުުގެ ުޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ުޑޮލަރު ުފައިސާުނަމަމިލިއަން ުމޫޑުން ުނިއު ވެސް
ުޖަ ުމާކޮށްފައިވަނީ ުއޮފީހަށްއެމްއެމްޕީއާރސީމޮންޓިލިއަނުން ުމި ުނޫންކަމަށް ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުދައްކަންޖެހޭ ުނިއުމޫޑުންުުއަށް

ު ުޔަގީންކޮށްދީފައިވެއެވެ. ުއަދި ުމޫޑުން ުއެމްއެމްޕީއާރސީުނިއު ުއަށް ުޖަމާކޮށްފައިވަީނ ުފައިސާ ުމާގައުގެުހަމައެކަނި ދ.
ުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން ުކުންފުންޏެއްގެ ުއެެހން ުފައިސާއަކީ ުއެ ުބުެނުުނަމުގައިުދެއްކުމަށްކަމަށާއި ުކަމަށް ުފައިސާ ެދއްކި

ުއަށްުސިޓީތަކެއްުފޮނުވާފައިުނުވާނެކަމަށްވެސްުނިުއުމޫޑުންުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.އެމްއެމްޕީއާރސީ

ު ުމާގައުެގ ުދ. ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއެހެންކަމުން ުގޮތުގައި ުފައިސާއަކީއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުލިބިފައިވާ މޮންޓިލިއަުންނު، އަށް
ުއޮޅުވާލުމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުހަދައި ުފައިސާކަމަށް ުލިބިފައިވާ ުދެއްކުމަށް ުބައެއް ުފައިސާއިން ުދައްކަންޖެހޭ އަށް
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މިލިއަންުޑޮލަރުުއ1.15ުުެޖެހޭުށްުދައްކަންއަެއމްއެމްޕީއާރސީ، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަުކރެވެއެވެ.ުއަދިުމޮންޓިލިއަނުން
ު ުފަރާތަކުންވެސް ުއެހެން ުނަމުގައި ުކުންފުނީގެ ުއެ ުއަދި ުދައްކާފައިނުވާކަންުއެމްއެމްޕީއާރސީކުންފުނިންވެސް އަށް

ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

 ޖަމާކޮށްފައިވުން.ންގެުއެކައުންޓަށްުމިލިއަންުޑޮލަރުުމޮންޓިލިއ2.25ުުަުނަމުގައިުުހެޑްލީސްގެުުގެުދ.މާގައުު 2.2.1
ު ުއަކީ ުުއެމްއެމްޕީއާރސީދ.މާގައު ުރައްޔިތަކަށް ުއިޓަލީގެ 21ުުމެދުވެރިކޮށް 2014ުުމެއި ރިސޯޓެއްުުޓޫރިސްޓުގައި
ުުތަރައްޤީކުރުމަށް ުރަށެކެވެ. ުރިސޯޓްސްުދޫކޮށްފައިވާ ުމޫޑް ުނިއު ުދަށުން ުޓްރާންސްފާރއެއްގެ ުލީސް ުވަނީ ުފަހުން ުރަށް މި

ގައިުގެުގޮތުގައިުލީސްުއެގްރިމަންޓުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންޑް(ުއަށްުބަދަލުކުރެވިފައެވެ.ުމިުރަުށގެުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްު)ނިއުުމޫ
ު 2.25ުުކަނޑައަޅާފައިވާ ު ުޑޮލަރު 15ުުމިލިއަން 2014ުުމެއި ުވަނީ ުމޫޑުން ުނިއު ުއެކައުންޓަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީގައި ގެ

މޮންޓިލިއަންގެުއެކައުންަޓށްުުމިލިއަންުޑޮލަރ2.25ުުނަމުގައިުުގެމިުރަށުގެުހެޑްުލީސްުރެންޓުޖަމާކޮށްދީފައެވެ.ުމީގެުއިތުރަށްު
ުގައިުޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.2014ުުމެއ22ުުިރާއްޖޭންުބޭރުންު

ުދ.މާގައުގެުހެޑްލީސްުުކަމަށްވާތީުއްރިޒަމްގެުޢާއިލީުމަސްލަޙަތުުއޮންނަުކުންފުންޏެއަކީުކުރީގެުމިނިސްޓަރުއޮފްުޓޫމޮންޓިލިއަން
ުރެންޓު ުނަމުގައި ުޑޮލަރ2.25ުުގެ ުޓްރާންސްފާރކޮށްފައިވާުސަބަބުއެކައުުުއެުކުންފުނީގެުމިލިއަން އިތުރަްށުތަޙުޤީޤުކޮށްުުންޓަށް

ުކަމުގައިުފާހަގަކުރަމެވެ.ބަލަންޖެހޭ

ުށާއިުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކަުދެުުއަމިއްލަުއިތުރުުހާސްުޑޮލަރ550ުުުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުލިބިފައިވާުފައިސާގެުތެރެއިންު 2.3
ުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިވުންުުއްގެުފަރުދެު

ު ުތަންތަނުގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުއްޔަށް ުމެދުވެރިކޮށް ުތެރެއިންުުއެކުއިޒިޝަންއެމްއެމްޕީއާރސީ ުފައިސާގެ ުލިބުނު ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ
ު ުއަމިއްލ550ުަޖުމުލަ ުޑޮލަރު ުުދެުހާސް ުއެފަރުދެކުންފުންޏަކާއި ުޖަމާކޮށްފައިއްގެ ުފައިސާ، ވާތީކައުންޓަށް އަނބުރާު މި

ުޖަމާކޮްށފައިވަނީ ުއެކައުންޓުތަކަށް ުފަރާތްތަކުގެ ުއެ ުފައިސާ ުމި ުފާހަަގކުރަމެވެ. ުހޯދަންޖެހޭަކން އެމްއެމްޕީއާރސީުު،ދައުލަތަށް
ު،ތަްއުކުއްޔަށްުހިފިުފަރާތްތަުކންދެއްކުމަށްުއެުރަށްުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންލީސްުުތަކެއްގެުަރށްމެދުވެރިކޮށްުކުއްޔަށްުދީފައިވާ

ދެުކުންފުންޏާއިުފަރުދެއްގެުނަންުލިޔެގެްނުބޭުފަރާތުގެުނަންުނުިލޔެުދީފައިވާުޗެކުތަކެއްގައި،ުމިުދެންނެވިުއަމިއްލަުފައިސާުލި
ުޖަމާކޮށްގެންކަން ުއެކައުންޓުތަކަށް ުުމިދެންނެވިުއަދިުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެފަރާތްތަކުގެ ުފަރުދަކީުލިބިފައިސާ ުއަމިއްލަ ފައިވާ

 ކުންފުނީގެުހިްއސާދާރެއްކަންވެސްުފާހަގަކުރަމެވެ.މީގެތެރެއިންުއެއްު
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 ވަނަ ބައި:ތިން (3)
 ރަށްރަށާއި ފަޅު އަދި ބިންތައް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ގޮތާއި އެތަންތަނުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ

ު ުޓޫިރސްޓުމި ުބަލާާލފައިވާނީ ުުބައިގައި ުތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ުަތްނތަން ުހޮޓާފަދަ ުންޓޫރިޒަމުުއޮފްުިމިނސްޓްރީރިސޯޓާއި
ުުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުއެތަްނތަނުްނުލީްސުމެދުވެރިކޮށް ުގޮތާއި، ުޢަަމލުކޮށްފައިވާ ުދިނުމުގައި ުކުއްަޔށް ުބިން ުއަދި ުފަޅު ރަށްރަށާއި
ުގޮތުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން ުއޭގެ ުފައިސާއާއި، ުލިބެންޖެހޭ ުގައި ުތެރެއިން ުޖަމާވެފައިވާއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުއެކައުންޓަށް ުގެ

ކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުަނގަންޖެހޭުއަދަދުުކަނޑައެޅުމަށްުިމނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމުްނުުއެކުއިޒިޝަންސާއަށެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުފައި
ުލީސްު ުއެއްގޮތަކަށްވެސް ުއަދި ުދޫކޮށްފައިވުމާއި ުރަށްތައް ުބައެއް ުނަގައިގެން ުއަގެއް ުކުޑަ ުރޭޓުތަކަށްވުރެ ހަމަޖައްސާފައިވާ

ުުމިބައިގައިުބަލާލެވިފައިވާނެެއވެ.ށްފައިވާުތަންަތނުގެުމައްޗަށްއިސާުނުނަގާުދޫކޮފަުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން

3.1 ު ުއަދި ުބޮޑު ުހާމަކަން ުނުލައި ުފުރުސަތުތަކަކާ ުހަމަހަމަ ުކުއްޔަށްުވާދަވެރި ުބިންތައް ުއަދި ުފަޅު ދޭނެފަރާތްތައްުުރަށްރަށާއި
 ޑައަޅާފައިވުންުކަނ

ުޓޫރިޒަ ުއޮފް ުއެމްއެމްޕީއާރސީމިނިސްޓްރީ ުމާ ުދަށުން،އާ ުއެއްބަސްވުންތަކުގެ ުހެދިފައިވާ ުފެށިގެްނ2014ުުުއިމެުުދެމެދު އިން
ުޖުމުލ2015ުުަުއޮކްޓޫބަރު ުދެމެދު ު)53ުއާ ުއަދ12ުުިފަޅުރަާށއ39ުުިތަނެއް ު،މެދުވެރިކޮށްުެއމްއެމްޕީއާރސީބިން(2ުުފަޅު
ުޙަވާލުކުރުމުގެު.ދީފައިވެއެވެުކުއްޔަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާ ުމީގެުމިތަންތަން ުކުރިން ުތަންތަން ުގިނަ ުއޮފްުުމިނިސްޓްރީތެރެއިން
ުފަރާުންޓޫރިޒަމު ުނިންމައިތްއެހެން ުދިނުމަށް ުއިން(ުސިޓީއަކުންު،ތަކަްށ ުލެޓަރ ުފަރާތްތަކަށްު)އޮފަރ އެކަންުުއެ

ުޓޫރިޒަމްގެުއޮފްުިމނިސްޓްރީުއްސިޓީތަުމިުއަދިލިިބފައިވާުއެފަދަުސިޓީތަކުންުފާހަަގކުރެވެއެވެ.ުުމިުއޮފީަހށްުއަންގާފައިވާކަން
ުސޮއިކުރުމުގެުެއގްރިމެންޓްގައިުހެޑްލީސްުގުޅޭގޮތުންުމިތަންތަނާުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއެކުު،ދީފައިވަނީުފަރާތުން

ު،ކަމަށްވާނަމައެއްބަސްވާުފަރާތުންުރައްދުވާުލެޓަރުއޮފަރުޢަމަލުކުރުމަށްުއެއްގޮތަށްުލެޓަރއާުއޮފަރު،ކުރިންކަމަށްވާތީއާއި
ުޓޫރިޒަމްުުގެންދިއުމަށްުކުރިއަށްުމެދުވެރިކޮށްުއެމްއެމްޕީއާރސީުުކަންތައްތައްުކުރުމުގެުޓްރާންސްފާުުލީސްުރަށްތަކުގެ

ު،ގެންގޮސްފައިވަނީުކުރިއަށްުކަންތައްތައްުދިނުމުގެުުކއްޔަށްުތަްނތަންު،ަބޔާންކޮށްފައިވުމުންުސިޓީތަކުގައިުމިނިސްޓްރީގެ
ުު.ޤަބޫލުކުރެވެއެވެުކަމަށްުފަރާތުންުމިނިސްޓްރީގެުޓޫރިޒަމް ުޓޫރިޒަމުންުުފަރާތެއްުކުއްޔަށްދޭނެވުމާއެކު ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުު،ރަށްތަކަކީުކަނޑައަޅާފައިވާ ުނަްނބަރު ުާޤނޫނު(99/2ުޤާޫނނު ުޓޫރިޒަމާބެހޭ ުު)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ުމާއްދ5ުާުގެ ގައިވާގޮަތްށުވަނަ
ބީލަންުހުަށހެޅުމުގެުފުރުސަތުުއާއްމުކޮށްުހުޅުވާލައިގެންުދޫކުރަންޖެހޭުތަންތަންުކަމުގައިުދެކެމެވެ.ުެއހެންުނަމަވެސްުމިތަންަތްނު

ު ުއިއުލާންކޮށްގެްނ ުއާއްމުކޮށް ުނިންާމފައިވަނީ ުމިނިސްޓްރީން ުހަވާލުކުރުަމށް ުފަރާތްތަކާ ުބީލަމެއްެގުއަމިއްލަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ
 ނޫންކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ރެއިންުތެ

ުކަމަށްުުއުޞޫލަކުނ2ުްުދޫކުރެވޭނީުތަންތަންުބޭނުމަށްުޓޫރިޒަމްގެު،މާއްދާގައިުވަނ5ުަުޤާނޫނުގެުޓޫރިޒަމާބެހޭުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުދިުއަު،ކަމާއިުދޫކުރުންުކުއްޔަށްުރަްށތައްުހުށަހަޅައިގެންުީބލަަމށްުއުޞޫލަކީުފުރަތަމަުތެެރއިންުއޭގެު،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

ުބިންު،ރަށްރަށާއިުއިންވެސްޓްކުރާުބައިވެރިވެގެންުސަރުކާރުުނުވަތަު،އިންވެސްޓްކުރާުސަރުކާރުންުު،އުޞޫލަކީުދެވަނަ
ުއަމިއްލަުނުލައިުބީލަމަކާުފަރާތުންުުމިނިސްޓްރީގެުޓޫރިޒަމްު،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުންުއެމާއްދާގައިުއުޞޫލުކަމަށްުއިސްތިސްނާވާ

ުސަރުކާރުުު،ހަމައެކަނިުެދވޭނީުއެއްުލެޓަރުއޮފަރުދޫކުުރމަށްޓަކައިުކުއްޔަށްުތަނެއްުދަށުންުނޫނުގެުޤާުުބެހޭޓޫރިޒަމާުފަރާތަކަށް
ުު.ފާހަގަުކރަމެވެުދިނުމަށްޓަކައިކަންުކުއްޔަށްުރަށްތައްުއުޞޫލުންުޙިއްޞާވާ

ވާލުކުރާެނުފަރާތެއްުކަނޑައަޅާފައިވަނީުހަތަރައްޤީކުރަންުުގެުގޮުތގައިރިސޯޓުުވިފައިވާުގިނަުަތންތަންުޓޫރިސްޓުމަތީގައިުދެންނެ
ު ުކަމާއި، ުޓޫރިޒަމުން ުއޮފް ުފަރާތަކާއެކުުއެމްއެމްޕީއާރސީމިނިސްޓްރީ ުކަނޑައަޅާ ުމިނިސްޓްރީން ުދައުރަކީ ުހަމައެކަނި ގެ

ު ުކަނޑައަޅާ ުނެގުަމށް ުއެތަނަކަށް ުމިނިސްްޓރީން ުހަދައި ުބަލައިގަތުމެވެ.ުުއެކުއިޒިޝަންއެއްބަސްވުން ުފައިސާ ކޮސްޓުގެ
ު ުއެކު ުފަރާތަާކ ުއަންގާ ުސަރުކާރުންުއެމްއެމްޕީއާރސީމިނިސްޓްރީން ުކޮށްފައިވަނީ ުސޮއި ުއެއްބަސްވުމުގައި ުސަބްލީސް ން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުވެސްބައިވެރިވެގެންުއިންވެސްޓްކުރާގޮތަށްުނޫންކަންުއެްމއެމްޕީއާރސީއިންވެސްޓްކުރާގޮތަށްުނުވަތަު
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ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއެހެން ުތަންތަން ުގިނަ ުކުއްޔަށްދީފައިވާ ުުހަކަމުން ުއެތަންތަން ުކުރިން، ފަރާތެްއުުވާލުކުރާނެހަވާލުކުރުމުގެ
ު ުމަރުޙަލާއެއްގައި ުއެއްވެސް ުނިންމުމުގެ ުދައުއެމްއެމްޕީއާރސީމިނިސްޓްރީން ުއެއްވެސް ުނުބެލެވެއެވެ.ރެގެ ުއޮތްކަމަކަށް މީެގު އް

ުުއިތުރަށް ުއެތަންކުއްޔަށް ުތަނަކީ ުެއއްވެސް ުއަދިުއްތަރަުތަންދޫކޮށްފައިވާ ުސަރުކާރުގެވެސް ުކުރުމުގައި ުއިންވެސްޓް ުކުރުމަށް ޤީ
ުތަްނތަންުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުމި ުއެހެންކަމުން، ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުނޫންކަން ުތަންތަނެްއ ުއޮތް ުބައިވެރިވުމެއް ުއެއްވެސް ގެވެސް

ވަނަުމާއްދާއިންުއާއްމުކޮށްުއިޢުލާންކޮށްގެންުކުއްޔަށްދޭނެފަރާތެްއ5ުުމާބެހޭުޤާނޫނުގެުދިވެހިރާއްޖޭގެުޓޫރިޒަކުއްޔަށްުދިނުމުގައިު
 އިސްތިސްނާވާނެުކަމަކަށްުނުދެކެމެވެ.ު،ކަނޑައެޅުމަށްުއޮންނަުއުސޫލުން

3.1.1 ު ުނުލައި ުބީލަމަކާ ުއޮންނައޮތުންުުދޭނެފަރާތްތައްުުކުއްޔަށްުުބިންތައްުުއަދިުުފަޅުުުރަށްރަށާއިުވާދަވެރި ންުއަލުުުކަނޑައެޅޭގޮތަށް
 މުރާޖަޢާކުރަންުޖެހިފައިވުންު

ުޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްުުދޫކުރުމުގައިުކުއްޔަށްުބިންތައްުއަދިުފަޅުުރަށްރަށާއިުފަރާތްތަކަށްުެއކިުބޭނުމަށްުތުގެސިނާޢަުޓޫރިޒަމް
ުޤާނޫނުުޓޫރިޒަމާބެހޭުދިެވހިރާއްޖޭގެ)99/2ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު ުސަރުކާރުންު،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީުއިގަމާއްދާުވަނ5ުަުގެ(

ުތަންަތންުފަރާތްތަކަށްުއެހެންުފިޔަވާުބިންބިންުރަށްރަށާއިުކުރާއިންވެސްޓުުބައިވެރިވެގެންުރުކާރުސަުނުވަތަު،އިންވެސްޓްކުރާ
ުރަނގަޅުުުއެންމެުއެކަށީގެންވާު،މަތިންުއުސޫލެއްގެުކަނޑައެޅިފައިވާުއިޢުލާންކޮށްެގންުއާއްމުކޮށްުދޫކުރަންވާނީުކުއްޔަށް

ުފަރާތަކަްށކަމަށެވެުހުށަހެޅިުހުށަހެޅުމެއް ުފެށިގެންުުއަހަރުންުވަނ2015ުަުބޭނުަމށްުސިނާޢަތުގެުޓޫރިޒަމްު،މިއާއެކުުއަދި.
ުހިއްސާވާުުސަރުކާރުުއުސޫުލގައިުހަދާފައިވާުޓޫރިޒަމުންުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުޢަމަލުކުރުމަށްުދިނުމުގައިުކުއްޔަށްުތަންތަން

ުދޫކުރެވޭނެކަމަށްުުތަންތަންުނުލައިުކޮސްޓަކާުއެކުއިޒިޝަންޝަންުއެއްވެސްުއަދިުނުލައިުބީލަމަކާުއެއްވެސްުކުންފުނިތަކަށް
 .ުބަޔާކޮށްފައިވެއެވެ

ުބިންތައްުއަދިުފަޅުުރަްށރަށާއިުފަރާތްތަކަށްުއެކިުބޭނުމަށްުސިނާޢާތުގެުޓޫރިޒަމްުއުސޫލުގައިުޤާނޫނާއިުއިސްވެދެންނެވުނު
ުހުޅުވާލެވިފައިވާުުހިފައިުނަހަމަގޮުތގައިުބޭނުންުހަމަތަކުގެުމިު،ވުމުންުބަޔާންކޮށްފައިުހަމަތަކެއްުދޫކުރެވިދާނެުނުލައިުބީލަމަކާ
ުދޫކުރުމުގެުުކުއްޔަށްުިބންތައްުއަދިުފަޅުުރަށްރަށާއިުއިސްކަންދީގެންުމަސްލަޙަތުތަކަށްުފަާރތްތަކުގެުވަކިުލާނުުބީލަމަކާުވާދަވެރި
ުފާހަގަކުރެވެއެވެުފަހިވެފައިވާކަންުފުރުޞަތު ުއަގުހުރިުުއެންމެުރާއްޖޭގައިހުރިުފަޅުތަކަކީުރަށްރަށާއިުރާއްޖޭގެ.

ުއެތަންތަންު،ޭބނުަމށްކަމުގައިވިޔަސްުސިނާަޢތެއްގެުއެހެންުއެޫނންުުނުަވތަުސިނާޢަތުގެުޓޫރިޒަމްު،އެއްވަސީލަތަށްވާއިރު
ުއެންމެުުދައުލަތަށްުތެރެއިންުއުސޫުލތަކެއްގެުފެންނަުދެފުށްުއަދިުހަރުދަނާުވާދަވެރިުދޫކުރަްނވާނީުކުއްޔަށްުދިގުމުއްދަތަށް
 .ުދެކެމެވެުގޮތުގައިކަމުގައިުމަންފާހުރި

ުތުހުމަތުކުރެވޭުުހިންގާފައިވާކަމަށްުދޫކުރުމުގައިުމެދުވެރިކޮށްގެންުއެމްއެމްޕީއާރސީުބިންަތއްުއަދިުުފަޅުުރަށްރަށާއި
ުކުރުމުގެުުބޭނުންުނަހަމަގޮތުގައިުޚިލާފަށްުރޫޙާުޤާނޫނުގެުއެުލުއިުލިބިދީފައިވާުޤާނޫނުންުޓޫރިޒަމްުޚިޔާނާތަކީވެސް
ުތަންތަންވެސްުދޫކުރާުނުލާުބީލަމަކާުހަދައިގެންުވެންޗަރުޖޮއިންޓްުސަރުކާރާއެކުު،އިތުރުންވެސްުމީގެ.ުދެކެމެވެުނަތީޖާކަމުގައި

ުމުރާޖަޢާކޮށްުއަލުންުއޮތުމަީކވެސްުއޮްނނަުނޯންނަގޮަތށްުހުރަހެއްުުވިއްކާލުމަށްުއެފަރާތަށްުއްސާހިުސަރުކާރުގެުފަހުން
ު.ފާހަގަކުރަމެވެުކަމެއްކަމުގައިުހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައިވާ
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 ފައިސާއާއި ލިބުނު ރަށްތައް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބެންޖެހޭ 
ފައިސާ

ގެ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު
މާކުރިއެކައުންޓުތަކަށް ޖަ

އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް 
ޖަމާނުކުރާ

ވާފައިސާދައްކާފައިނު

މީރާ އަށް /އެމްއެމްޕީއާރުސީ
ޖަމާކުރި

3.2 ު ުުއެކުއިޒިޝަންުލީސް ުގޮތުގައި ުއެކައުންޓަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީުކޮސްޓުގެ ުއެކުންފުނީގެ ުފައިސާއާއި ުލިބެންޖެހޭ އަށް
ުޖަމާވެފައިވާުފައިސާު

ުުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުޖުމުލަ ތަނެއ59ުުްމެދުވެރިކޮށް
ުދޫކޮށްފައިވާއިރު ުބިންތައްު، ކުއްޔަށް ުއަދި ުފަޅު ރަށްަރށާއި

ުފަރާތާއްކު ުހިފާ ުވެފައިވާުުއެމްއެމްޕީއާރސީއާުޔަށް ދެމެދު
ުތަކުގައިވާ ުއެގްރީމެންޓް' ުޕާރޗޭސް ުއެންޑް ު'ސޭލްސް

ު ުޖުމުުއެކުއިޒިޝަންލީސް ުކޮސްޓުގެ ުއަގަކީ 96.86ުލަ
ު)މިލިއަ ުޑޮލަރު ުއެވެ.1.49ުުން ުރުފިޔާ( ުބިލިއަން

ުޑޮލަރުުމިލިއަނ79.61ުްުމީގެތެރެއިން
.ުދޫކޮށްފައިވެއެވެުރަސީދުުބަލައިގަނެުންއެމްއެމްޕީއާރސީ

3ުުއޮތޯރިޓީންުރެވެނިއުުއިންލަންޑްުމޯލްޑިވްސްުއަދި
ުގެންފައިވެެއވެބަލައިުޑޮލަރުުލައްކަ ުއެމްއެމްޕީއާރސީންު.

ުޑޮލަރުުުމިލިއަނ65.01ުްުތެރެއިންުފައިސާގެުބަލައިގަތް
12.50ުުޖުމުލަުޖަމާކޮށްފައިވަނީުއެކައުންޓަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީގެު،ޖަމާކޮށްފައިވާއިރުުއެކައުންުޓތަކަށްުފަރާތްތަކެއްގެުއަމިއްލަ
ު،ނަމަވެސް ދޫކޮށްފައިވީުރަސީދުުގަތްކަމަށްބަލައިއެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުުޗެކްުޑޮލަރުގެުމިލިއަނ1.80ުްުއަދި.ުޑޮލަރެވެުމިލިއަން

ުފައިސާގެުުލިބެންޖެހޭުދެންުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަންުލީސް.ުނުވެއެވެުޖަމާކޮށްފައިުއެކައުންޓަކަށްުއެއްވެސްުުފައިސާުމި
ުއެއްބަސްވުންުޑޮލަރާއިުމިލިައނ11.25ުުްުހޯދަންޖެހޭުުފަރާްތތަުކންުފަސްކޮށްދީފައިވާުދެއްކުންުފައިސާު،ހިމެނެނީުތެރޭގައި

ތިރީގައިވާުު.ޑޮލަރެވެުމިލިއަނ6ުްުހޯދަންޖެހޭުފަރާތްތަކުންުދައްކާފައިނުވާުުފައިސާއެއްުުއެއްވެސްުމިހާތަނަށްު،ހަދާފައިވީނަމަވެސް
ުލޫމާތެވެ.ޢުކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިާވުފައިސާގެުމަުއެކުއިޒިޝަންއަށްުލީސްުއެމްއެމްޕީއާރސީތަވާލުގައިުއެވަނީު

 ފައިސާޭ އަށް ލިބެންޖެހއެމްއެމްޕީއާރސީކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި  އެކުއިޒިޝަން:  3.1ތާވަލު 

 # ތަފްސީލުު މިލިއަންުޑޮލަރުު   ރުފިޔާު މިލިއަންު
 1  ފަރާތްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމާކުރިުޖުމުލަ އެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުބަލައިގަނެުއަމިއްލަ        65.01     1,002.38

27.76     1.80  2  އެކައުންޓަކަށްުޖަމާނުކުރާުޖުމުލަ އެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުބަލައިގަނެުއެއްވެސް   *   

 3  ފައިސާ ކުރެވުނު އެމްއެމްޕީއާރސީގެުއެކައުންޓަށްުޑިޕޮސިޓް        12.50     192.75

 4  ޖަމާކުރެވުނުުފައިސާ މީރާއަށް        0.30     4.63

   ލީސްުއެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުބަލައިގަތްުފައިސާގެުޖުމުލަުު       79.61     1,227.51

173.48     11.25  5 ފަސްކޮށްދީފައިވާުފަރާތްތަކުންުލިބެންޖެހޭު ފައިސާދެއްކުން   *   

92.52     6.00  6 ވީނަމަވެސްުފައިސާދައްކާފައިނުވާުފަރާތްތަކުންުލިބެންޖެހޭ އެއްބަސްވުންުހަދާފައި   *   

    އެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުޖުމުލަުލިބެންޖެހޭުއަދަދުު ލީސް       96.86     1,493.50

 *މިފައިސާތަކާގުޅޭ ތަފްސީލު ތިރީގައި ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.ނޯޓު: 

4ުުުގޮތުގައިުުކޮސްޓުގެުުއެކުއިޒިޝަންު  3.3 ުދެއްކި ުޖަމާކޮށްފައ1.80ުުިތަނަކުން ުއެކައުންޓަކަށް ުއެއްވެސް ުޑޮލަރު މިލިއަން
ުުނުވުން.

ުގައިތަކުކުއްޔަށްުހިފާުފަރާތްތަކަށްުފޮނުވާފައިވާުސިޓީއެތަންތަންުވާލުކުރިކަންުއަންގާުޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމުންުރަށްތަށްުހަމިނިސް
ުކުއްޔަށް ުރަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއި ުސަބްލީޒްުވާގޮތުން، ުދެމެދު ުފަރާތާ ުއެގްރިުހިފާ ުސޮއިކުރެވޭނީ، ުއެކުއިޒިޝަންމެންޓުގައި

ުކޮސްޓު ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުމިނިސްޓްރީން ުއެ ުގޮތުގައި ުގެ ުނަމަވެްސުފައިސާގެ ުދެއްކުމުންނެވެ. ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް އަދަދު
ު ުތެރެއިން ުރަށްތަކުގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުޖުމުލަކޮސްުއެކުއިިޒޝަންތަނަކުނ4ުުްކުއްޔަށް ުިލބެްނޖެހޭ ުގޮތުގައި މިލިއަްނ1.80ުުުޓުގެ

ުޗެކް ުފަުޑޮލަރުގެ ުއެ ުނަމަވެސް ުދޫކޮށްފައިވީ ުރަސީދު ުބަލައިގަތްކަމަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުތައް އިސާ

$96.86m 



 

 
 info@audit.gov.m މެއިލް:-އީު 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.ުުފޯން: މާލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)

ގ52ުުެސަފުޙާުު 22  

ުއަދި ުޗެކްތައްުުއެކައުންޓަކަށްވެސް ުމި ުނަމަވެސް ުޖަމާކޮށްފައިނުވެެއވެ. ުމިހާތަނަށް ުއެކައުންޓަށް ުފަރާތެއްގެ ުއެއްވެސް އެހެން
ުއެމްއެމްޕީ ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަންވެސް ުމިހާރު ުެއުއާރސީގައި ުދޫކޮށްފައިވަނީ ުޗެކް ުފަާރތްތަކުްނ ުބައެއް ީމގެތެރެއިން

ު ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތިކަންވެސް ުފައިސާ ުއެވަރަށް ުއެކައުންޓުތަކުގައި ުއެވަނީ ުތާވަލުގައި ކޮސްޓުގެުުއެކުއިޒިޝަންތިރީގައިވާ
ު ުފައިސާ ުގޮތުގައި ުރަސީދު ުުދޫކުރިލިބުނުކަމަށް ުޖަމާވެފައިނުވާ ުއެކައުންޓަކަށް ުއެއްވެސް ުފައިސާ ުއެ ުގުޅޭނަމަވެސް ުފައިސާއާ

ުތަފްސީލެވެ.

ު 3.2ުތާވަލު ުދޫކުރިުުއެކުއިޒިޝަންު: ުރަސީދު ުލިބުނުކަމަށް ުފައިސާ ުދެއްކި ުގޮތުގައި ުއެކައުންޓަކަށްުުކޮސްޓުގެ ުއެއްވެސް ނަމަވެސް
ުލިއަންުޑޮލަރުން()ފައިސާގެުޢަދަދުުމިުުގުޅޭުުފައިސާއާުޖަމާވެފައިނުވާު

  ތަނުގެުނަންު ޝަންުކޮސްޓުުޒިުއެކުއިު ދައްކާފައިވާުފައިސާު އެކައުންޓަށްުޖަމާުނުވާު
 1 އދ.ހީންފަރުު 0.15 0.15 0.15
 2 ފަޅެއްުއަތޮޅުގެުުކ. 1.50 1.50 1.50
 3 ފަޅެއްުވ.ުއަތޮޅުގެު 0.20 0.10 0.10
 4 އަލިކޮއިރަށްު އދ. 1.00 0.05 0.05
  ޖުމުލަު 2.85 1.80 1.80

 ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ތަންތަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ

ުކުންފުންޏަކަށްު 3.3.1 ުދޫކޮުއަމިއްލަ ުހީންފަރުގެ ުއ.ދ ުުއެކުއިޒިޝަންުށްފައިވާ ުލިބެންޖެހޭ ޑޮލަރުުުހާސ150ުުްކޮސްޓަށް
ުުލިބިފައިނުވުންު

ުހި.އދ ުކުއްޔަށް ުޓީއެޗްހީންފަރު ުފުމަށް ު)ޓީއެޗްއެސް( ުލިމިޓެޑާއި ުޕްރައިވެޓް ުވެފައިވާުުސީއާއެމްއެމްޕީއާރުއެސް ދެމެދު
ު ުލީސް ުދޫކޮށްފައިވަނީ ުއެރަށް ުދަށުން ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއެއްބަސްވުމުގެ ުގޮތުގައި ުދ150ުަގެ ުޑޮލަރު އްކާގޮތަށެވެ.ުހާސް

ހާސްުޑޮލަރ150ުުުސީއަށްުދައްކަންޖެހޭުކުންފުނިންުއެމްއެމްޕީއާރއި،ުއެުއެސްުއިންުމިުއޮފީހަށްުފޮނުވާފައިވާުސިޓީގަޓީއެޗް
ުކުންފުންޏެއްގެ ުކިޔާ ުލޯފާމް ުއެމްއެމްޕީއާރުޕްރެކްސިސް ުމިުޗެކަކުން ުއަދި ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުދައްކާފައިވާކަމަށް ސީއަށް

އެހެންުނަމަެވސްުމިުޗެކްގައިވާުފައިސާުއަށްުލިބުނުުކަމުގެުރަސީދުުމިުއޮފީާހުިހއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރސީފައިސާު
ޕްރެކްސިސްުލޯފާމުގެުއެކައުންޓުންުމިހާތަނަށްުއުނިވެފައިާވނަމަުއެކަންުއެނގޭުލިޔެކިޔުންުމިުއޮފީހާުހިއްސާކުރުމަށްުއެދުމުންު

6ުު ުދ2015ުީޑިސެންބަރު ުމަޢުލޫމާތު ުކަމަްށ ުއުނިވެފައިނުވާ ުއެކައުންޓުން ުފަރާތުގެ ުއެ ުފައިސާ ުމި ުނިޔަލަށް ފައިވެއެވެ.ުގެ
ުއެއްބަ ުދޫކުރުމަށް ުމިރަށް ުހަދާފައިއެހެންކަމުން ުއޭުސްވުން ުވީނަމަވެސް ުދައްކަންޖެހޭ ުދަށުން ކޮސްޓަށްވާުުއެކުއިޒިޝަންގެ

ުފައިސާުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުއެކައުންޓަށްުޖަމާވެފައިުނުވާކަންުފާހަަގކުރަމެވެ.

މިލިއަންުޑޮލަރ1.5ުުުކޮސްޓަށްުލިބެންޖެހޭުުއެކުއިޒިޝަންުންުދޫކޮށްފައިވާުފަޅުގެުކ.އަތޮޅުުުސޯޓްސްއަށްުރިުސީހައުސްު 3.3.2
ުުލިބިފައިނުވުންު

ު ުހިފުމަށް ުކުއްޔަށް ުފަޅެއް ުއަތޮޅުގެ ުރިސޯޓްުކ. ުރިސޯޓްސް(ސީހައުސް ު)ސީހައުސް ުލިމިޓެޑް ުޕްރައިވެޓް އާއިުުސް
ުއެމްއެމްޕީއާރ ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުވެފައިވާ ުދެމެދު ުއާ ުރިސޯޓްސީ ުއެމްއެމްޕީއާރުސްއިންސީހައުސް މިލިއަނ1.5ުުްސީއަށް

ޑޮލަރުުދައްކަންޖެހެއެވެ.ުމިުފައިސާުސީހައުސްުރިސޯޓްސްގެުނަމުގައިުދެއްކުމަށްުޗެކްުދޫކޮށްފައިވަނީުސީއައިސީއޯުޕްރައިވެޓްު
ުސީއަުު)ސީއައިސީއޯ(ުލިމިޓެޑް ުކުންފުންޏަކުންނެވެ. ުނަމަކަށްކިޔާ 21ުުއިސީއޯއިން ުއެމްއެމްޕީއާރ2015ުޖުލައި ގެުސީގައި

ުފޮނުާވފައި ުޑިރެކްޓަރަށް ުރިސޯޓްމެނޭޖިންގ ުސީހައުސް ުސިޓީގައި، ުސްވާ ުދައްކަްނޖެހޭ ުފަރާތުން ުޑޮލަުރުމ1.5ުިގެ ލިއަން
ނުކަމުގެުރަސީދުުސީހައުސްުންުދޫކުރާުފައިސާުލިބުއަދިުއެމްއެމްޕީއާރސީު،ސީއައިސީއޯގެުޗެކަކުންުދެއްކުމަށްުހުށަހަޅާކަމަށާއި

ުދޫކުރުމަސްރިސޯޓް ުނަމުގައި ުބުނެފައިވެއެވެގެ ުނުކުރާކަމަށް ުއިއުތިރާޒު ުއެމްއެމްޕީއާރށް ުދޫކޮށްފައިވާު.ުސީއައިސީއޯއިން ސީއަށް
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1.5ުު ުޗެކް ުޑޮލަރުގެ 30ުުމިލިއަން ުބ2015ުުޭނޮވެންބަރު ުނިޔަލަށް ުއޮޑިަޓްށުގެ ުމި ުުހށަހަޅާފައިނުވާކަން ންކަށް
ުބޭންކް ުދޫކޮށްފައިވާ ުޗެކް ުސީއައިސީއޯގެ ުއަދި ުއެކަ، އިުއެކައުންޓުގަޔަގީންކުރެވިފައިވެއެވެ. ުޖަމާކޮއުއެ ުހުޅުވަން ށްފައިާވުންޓު

ުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުުޑޮލަރުުފިޔަވާުއިތުރުުއެއްވެސްުފައިސާއެއ200ުް

ުރިސޯޓް ު%ސްސީހައުސް ުމ33ުުިގެ ުވާއިރު ުކުންފުންޏެއްގައި ުނަމަކަށްކިޔާ ުލިމިޓެޑް ުޕްރައިވެޓް ުގަލާޑިއަން ޝެއަރ
ުޝެއާރުހޯލްޑްކުރާުފަރާތްތަކާުގުޅުމެއްވާުކުންފުންޏެއްކަންުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއަދިުސީހައުސްުގެކުންފުންޏަކީުއެސްއޯއެފް

ު%ސްރިސޯޓް ުސީއައިސީއޯގެ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުޗެކް ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުއެސްއޯއެފްގ50ުުެގެ ުފަރާތަކީ ހިއްސާވާ
ުޗެ ުސީއައިސީއޯގެ ުއެހެންކަމުން ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތުމާއިުމުވައްޒަފެއްކަމުގައި ުފައިސާ ުއެކަުއންޓުގައި ުބޭންކް ުދޫކޮށްފައިވާ ކް

ު ުލީސް ުބަލައިގަންނަ ުއަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުާޝމިލުވެފައިވަނީ ުމުޢާމަލާތްތަކުގައި ުމި ފައިސާުުކޮސްޓުުއެުކއިޒިޝަންއަދި
ުފަރާ ުގުޅުންހުރި ުއެސްއޯއެފާ ުބޭޖަމާކުރަމުންދިޔަ ުޗެކް ުމި ުކަމަށްުވމުން ުހުަށހަޅާފަތްތަކެއް ުއެފަރާތުްނުންކަށް އިނުވަނީ

ުފަޅެއްުދިނުމުގެުމަޤްސަދުގައިކަމަށްުބެލެވެއެވެ.އެފަރާތަށްުފައިސާުނުހޯދައިުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންދައްކަންޖެހޭު

3.3.3 ު ުފަޅެއްގެ ުދީފައިވާ ުވ.އަތޮޅުން ުކުންފުންޏަކަށް ުުއެކުއިޒިޝަންުއަމިއްލަ ުދިން ުގޮތުގައި ުޑޮލަރ1ުުުކޮސްޓުގެ ލައްކަ
ުއްބަސްވުމެއްުހަދާފައިނުވުން.ޖަމާކޮށްފައިނުވުމާއިުއެު

ު ުވ.އަޮތޅުން ުކުންފުންޏަކަށް ުފައަމިއްލަ ުދޫކުރުމަށްޓަކައި ުނެގިުކޮސްޓުގެުެއކުއިޒިޝަންޅެއް ުޑޮލަރުެގ2ުުުގޮތުގަިއ ލައްކަ
ުތެ ުޗެކ1ުުްރެއިން ުދޫކުރި ުދިނުމަށް ުޑޮލަރު ުއެމްއެމްޕީއާރސީުލައްކަ ުއޮފްުން ުމިނިސްޓްރީ ުއެޗެކް ުމިހާރު ހަވާލުވުމަށްފަހު

ު ުދީފައިވެއެވެ. ުމަޢުލޫމާތު ުކުންފުނިން ުއެ ުހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ުއެއްބަސްވުމެއްުޓޫރިޒަމާ ުކުންފުންޏާއެކު ުއެ ުއިތުރުން މީގެ
ުހަދާފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުހާސްުޑޮލަރ50ުުުކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުދެއްކިުުއިޒިޝަންުއެކުުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކަށްުދޫކޮށްފައިވާުއދ.އަލިކޮއިރަށުގެު 3.3.4
ުޖަމާކޮށްފައިުނުވުމާއިުއެއްބަސްވުމެއްުހަދާފައިނުވުން.

ު ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުނިންމާ ުދޫކުރަން ުކުއްޔަށް ުއދުއަލިކޮއިރަށް ުކުންފުންޏަކަށް ުއަމިއްލަ ުސިޓީއާުއެމްއެމްޕީއާރސީން ފޮނުވި
ުކޮސްޓުގެ ުއެކުއިޒިަޝން ުރަށުގެ ުއެ ުުގުޅިގެން ުދައްކަންެޖހޭ 1ުުގޮތުގައި ުތެރެއިން ުޑޮލަރުގެ ުޕޭމަންޓުެގުމިލިއަން އެޑްވާންސް

ު 50ުުގޮތުގައި ުދައްކާފައިވާކަަމށް ުކުންފުނިން ުއެ ުޑޮލަރު ުހާސް ުވެއެވެ.ުބެލެވޭގޮތަށް ުދޫކޮށްފައި ުރަސީދު އެމްއެމްޕީއާރސީން
ު ުއެއްބަސްވުމެއް ުގުޅޭ ުކުއްޔަްށުދިނުމާ ުރަށް ުމި ުެއުއެހެންނަމަވެސް ުއިތުރުން ުނުވެއެވެ.ުމީގެ ުހަދާފައި ެއމްއެމްޕީއާރސީއާއެކު

ު ުދެއްކި ުކުންފުނިން ުއެ ުގޮތުގައި ުކޮސްޓުގެ ުއެކުއިޒިޝަން ުދީފައިާވގޮތުގައި ުމަޢުލޫާމތު ުޑޮލަރ50ުުުކުންފުނިން ހާސް
ުއެހެްނނަމަވެސް، ުފައިސާިއންނެވެ. ުނަގުދު ުއެކައުންޓަުދައްކާފައިވަނީ ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުފައިސާ ުޖަމާވެފައިނުވާަކންުމި ށް

ުފާހަގަކުރަމެވެ.

3.4 ު ުުއެކުއިޒިޝަންުލީސް ުގޮތުގައި 3ުުކޮސްޓުގެ ުނަގަންޖެހޭ ުފަރާތްތ6ުުަތަނަކުން ުއެ ުނުނަގައި ުޑޮލަރު ކާއެކުުމިލިއަން
ުންުއެއްބަސްވުންހަދާފައިވު

ރަށާއިުފަޅެއްުދޫޮކްށ2ުުުކުންުފންޏަކަށ3ުްކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުއެއްވެސްުފައިސާއެއްުނުނަގައިުއަމިއްލަުުއެކުއިޒިޝަންލީސްު
ުލީސްު ުކުންފުންޏަކީ، ުދެ ުތެރެއިން ުކުންފުނީގެ ުތިން ުމި ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުހަދާފައިވާކަން ުއެއްބަސްވުންތައް ުއެކު އެފަރާތްތަކާ

ުގުޅުްނުުއެކުއިޒިޝަން ުއެސްއޯއެފާ ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުފައިސާ ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ުލިބުނު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ
ުދޫކޮށްފައިވާުހު ުފައިސާ ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުކުންފުންޏަކީވެސް ުއަނެއް ުފާހަގަކުަރމެވެ. ުކުންފުނިކަން ުދެ ރި

ުތަން ުދީފައިވާ ުކުންުފންޏަށް ުތިން ުމި ުނަގަންޖެހޭކުންފުންޏެކެވެ. ުކުންފުނިތަކުން ުއެ ުުަތނާއި ކޮސްޓުގެުުއެކުއިޒިޝަންލީްސ
ުތަފްސީލުުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުވާނެއެވެ.
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ު 3.3ުތާވަލު :ު ުލީސް ުހަދާފައިވީނަމަވެސް ުފަރާުުއެކުއިޒިޝަންުއެއްބަސްވުން ުދައްކާފައިނުވާ ުޢަދަދުުުތްތައްުކޮސްޓު )ފައިސާގެ
ު(ުޑޮލަރުންުމިލިއަންު

ބާކީު
 ދައްކަންޖެހޭު

ދައްކާފައިވާު
 ފައިސާު

ުއެކުއިޒިޝަންު
 ކޮސްޓުު

 ތަނުގެުނަންު ހިފާފައިވާުފަރާތުގެުނަންުކުއްޔަށްު

 ބަޅިދޫުބ.ހި ުމޯލްޑިވްސްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްބިޒްނަސް  3.00 - 3.00
 ފަޅެއްުއަތޮޅުކ. ުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުލެގޫންުވޯލްޑް  1.00 - 1.00
 ބޮޑުކާށިހުރާު ުކެޕިޓަލްުމެނޭޖްމަންޓްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުނިއަމްމިލެ  2.00 - 2.00
   ޖުމުލަ 6.00 - 6.00

ުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުަކންތައްތަކުގެުތަފްސީލުުތިރީގައިުގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.ުމިތާވަލުގައިުފާހަގަކޮށްފައިވާުތަްނތަނާ

ގާުމިލިއަންުޑޮލަރުުނުނ3ުުަކޮސްޓަށްުލިބެންޖެހޭުުއެކުއިޒިޝަންުގެުހިބަޅިދޫުށްފައިވާުބ.ދޫކޮުއަށްުލްޑިވްސްުބިޒްނަސްުމޯު 3.4.1
ުުވުންުހަދާފައިުއެއްބަސްވުންު

ުުހިބަޅިދޫބ. ުބިޒްނަސް ުދިނުމަށް ުލިމިޓެޑްކުއްޔަށް ުޕްރައިވެޓް ުއާއިމޯލްޑިވްސް ުމޯލްޑިވްސް( ުސީއާއެމްއެމްޕީއާރުު)ބިޒްނަސް
ުއެގްރީމަންޓުގައިުދެމެދު ުު،ހަދާފައިވާ ުރަށުގެ ުުއެކުއިޒިޝަންއެ ުގޮތުގައި ުދެއްކުމަށ3ުުްކޮސްޓުގެ ުޑޮލަރު މިލިއަން

ުނަމަވެސް ުު،އެއްބަސްވެފައިވީ ުރަށުގެ ުއެ ުފަރާތުން ުހިފާފައިވާ ުކުއްޔަށް ުރަށް ުފައިސާުުއެކުއިޒިޝަންއެ ކޮސްޓަށްވާ
ުއެމްއެމްޕީއާ ުއެފައިސާ ުއަދި ުނެތްކަމާއި ުއެމްއެމްޕީއާރސީގައި ުލިޔެކިޔުމެއް ުއެއްވެސް ުއެނގޭނެ ރސީއަށްުދައްކާފައިވާކަން

ުދައްކާފައިވާކަންުއެނގޭނެފަދަުލިުޔމެއްުއެުކުންފުނިންވެސްުމިުއޮފީހަށްުފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަންުާފހަަގކުރަމެވެ.ު

%ު ުލިމިޓެޑްގެ ުޕްރައިވެޓް ުމޯލްޑިވްސް ުގިަނުު،ހިއްސާދާރަކ30ުީބިޒްނަސް ުލިބިފައިވާ ުރަށްތަކުން އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް
ު ުފަުއެކުއިޒިޝަންއަދަދެއްގެ ުޖަމާކޮށްފައިވާކޮސްޓު ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއަިދުު،އިސާ ުފަރާތެއްކަން ުއޮންނަ ުހިއްސާ އެސްއޯއެފްގެ

%ު ުއިތުރު ުކުންފުނީގެ ުއެކުންފުންޏަކީވެސ30ުްމި ުނަމުގައިވާއިރު ުލިމިޓެޑްގެ ުޕްރައިވެޓް ުގަލާޑިއަން އެސްއޯއެފްގެުު،ހިއްސާ
ުާފހަަގކު ުކުންފުންޏެއްކަން ުގުުޅންހުރި ުފަރާތަކާ ުއޮންނަ ުހިއްސާ ުއެހެންކަމުން ުގޮތުގަިއުުއެކުއިޒިޝަންރެވެއެވެ. ކޮސްޓުގެ

ުއެމްއެމްޕީއާރސީންު ުއާއްމުކޮށް ުސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ުއެއްބަސްވުމުގައި ުދޫކުރުމުގެ ުރަށް ުނުދައްކަނީސް، ުފައިސާއެއް އެއްވެސް
ުޚިލާފަށްުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން ުއައިގޮތާ ުޢަމަލުކުރަމުން ުސޮއިކުރުމުގައި ުއެއްބަސްވުންތަކުގައި ުނެގުމާއި ަކްނުފައިސާ

ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ުވޯލްޑަު 3.4.2 ުުށްުލެގޫން ުފަޅުގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުުއެކުއިޒިޝަންކ.އަތޮޅުން ުލިބެންޖެހޭ ުޑޮލަރުުމ1ުުިކޮސްޓަށް ލިއަން
ުުދައްކާފައިނުވުންު

ުދޫކުރުމަ ުކުއްޔަށް ުފަޅެއް ުކ.އަތޮޅު ުންއެމްއެމްޕީއާރސީށް ުލިމިޓެލެުު ުޕްރައިވެޓް ުވޯލްޑް ުއާއެކުގޫން ުވޯލްޑް( ު)ލެގޫން ުޑް
ު ުލީސް ުފަޅުގެ ުއެ ުއެއްބަސްވުމުގައި، ުުއެކުއިޒިޝަންހަދާފައިވާ ުގޮތުގައި ުދެއްކުމަށ1ުުްކޮސްޓުގެ ުޑޮލަރު މިލިއަން

ުނަ ުއެމްއެމްޕީއާރއެއްބަސްވެފައިވީ ުފައިސާ ުއެ ުއެއްމަވެސް ުދެއްކިކަމުގެ ުއެމްއެމްޕީއާރސީންުސީއަށް ުލިޔެކިއުމެއް ވެސް
ުދައްކާފައިވާނަ ުފައިސާ ުދައްކަންޖެހޭ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުވޯލްޑުން ުލެގޫން ުއިތުރުްނ ުމީގެ ުއެއާގުޅޭުލިބިފައިނުވެއެވެ. މަ

ުކޮޕީު ުިމުުމިުލިޔެކިޔުމުގެ ުކުންފުނިން ުއެ ުމަޢުލޫމާތެއް ުއެއްވެސް ުގުޅޭ ުއެކަމާ ުއެންގުމުން ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުދިނުމަށް އޮފީހަށް
ުއޮފީހަށްުދީފައިނުވެއެވެ.ު

%ު ުވޯލްޑްގެ ުު،ހިއްާސދާރަކ90ުީލެގޫން ުގިނަުއެކުއިޒިޝަންއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުލިބިފައިވާ ުގޮތުގައި އަދަދެއްެގުުކޮސްޓުގެ
ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުުފައިސާ ުފަރާތެއްކަން ުއޮންނަ ުގުޅުން ުއާއިލީ ުފަރާތަކާ ުއޮންނަ ުހިއްސާ އެސްއޯއެފްގެ
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ު ުއެއްބަސްވުމުގައިުުއެކުއިޒިޝަންއެހެންކަމުން ުދޫކުރުމުގެ ުރަށް ުނުދައްކަނީސް، ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ
ު ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުއާއްމުކޮްށ ުއެއްބަސްވުންތަކުގައިުުކޮސްޓުުންއެކުއިޒިޝަސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ުނެގުމާއި ފައިސާ

ުުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުކަންސޮއިކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރަމުންުއައިގޮތާުޚިލާފަށް

ުމިލެނިއަމަު 3.4.3 ުދޫކޮށްފަުށް ުބޮޑުކާށިހުރާގެ ުއދ. ުުއެކުއިޒިޝަންުއިވާ ުލިބެންޖެހޭ ުދައްކާފައިުމ2ުުިކޮސްޓަށް ުޑޮލަރު ލިއަން
ުުނުވުންު
ުބޮޑުކާ ުއދ. ުމިލެށިހުރާ ުދޫކުރުމަށް ުރަށުެގުުންސީއެމްއެމްޕީއާރުއެކުނިއަމާކުއްޔަށް ުއެ ުއެއްބަސްވުމުގައި ހަދާފައިވާ
ސީއަށްުމިުފައިސާުއެމްއެމްޕީއާރު،މިލިއަންުޑޮލަރުުދިނުމަށްުއެއްބަސްވެފައިވީުނަމަވެސ2ުްކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުުއެކުއިޒިޝަން

ުއެމްއެމްޕީ ުލިޔުމެއް ުއެއްވެސް ުއެނގޭ ުމިފައިސާުދައްކާފައިވާކަން ުއިތުރުން ުމީގެ ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތްކަން އާރސީގައި
ުނިއަމުމިލެ ުމި ުމިލެނިއަމަށް ުޔަޤީންޮކށްދިނުމަްށ ުއޮފީހަށް ުިމ ުއެކަްނ ުދައްކާފައިވާނަމަ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުއޮީފހުންން

ުނަމަވެސް،ުއެުފައިސާުއެުކުންފުނިންުދެއްކިކަންުމިުއޮފީހަްށުޔަގީންކޮށްދީފައިުނުވެއެވެ.ުއެންގި

ު ުދީގެން ުކުއްޔަށް ުރަެށއް ުޅ.އަތޮޅުގެ ުކުންފުންޏަކީ ުުއެކުއިޒިަޝންމި ުލިބިފައިވާ ުއެމްއެމްީޕއާރސީއަށް ުގޮތުގައި 5ުކޮސްޓުގެ
ުކޮންކަ ުނަމުގައިއާއި ުގަތުމުގެ ުޑޮލަރު ުއަދި ުޑޮލަރާއި ުނެިތުމިލިއަން ުއެނގެން ުލިޔެކިއުމަކުން ުއެއްވެސް ުގުޅިގެންކަން މަކާ

ު ުހިމެނޭގޮތަށް ުފައިސާ ުފާހަގަކުރަމެވެ.ުދީފައިވާ ުކުންފުންޏެއްކަން ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުފައިސާ ުއަދަދެއްގެ ުގިނަ އެމްއެމްޕީއާރސީގެ
ު ުރަށްުއެކުއިޒިޝަންއެހެންކަމުން ުނުދައްކަނީސް، ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުގޮތުގައި ުއެއްބަސްވުމުގައިުުކޮސްޓުގެ ދޫކުރުމުގެ

ު ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުއާއްމުކޮްށ ުއެއްބަސްވުންތަކުގައިުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ުނެގުމާއި ފައިސާ
ުއެވެ.ކަންުފާހަގަކުރެވެމަލުކުރަމުންުއައިގޮތާުޚިލާފަށްސޮއިކުރުމުގައިުޢަ

ނެގުންުޑޮލަރުުމިލިއަނ11.25ުުްޖެހޭުފައިސާގެުތެރެއިންުދައްކަންުުފަރާތަކުނ12ުުްކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުުއެކުއިޒިޝަންު 3.5
ުބެލެވުންުުކަމަށްުފަސްކޮށްދީފައިވާު

ުއެމްއެމްޕީ ުޓޫރިޒަމާއި ުއޮފް ުދޭނެމިނިސްޓްރީ ުކުއްޔަށް ުތަންތަން ުސިޓީތަކުގައިުއާރސީން ުފޮނުވާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކި ުއަންގާ ުކަން
ު ުސޮއިުުއެކުއިޒިޝަންވާގޮތުން، ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމެނުވީ ުދެއްކުމުން ުއެއްކޮށް ުފައިސާ ުދައްކަންޖެހޭ ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ

ނުކުރެވޭނެކަންުބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ.ުއަދިުހަމަުމިއާއެކުުތަންތަްނުކުއްޔަށްުދިނުމުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމުންުޢަމަލުކުާރު
ނެުއުސޫލެއްުނެގުންުލަސްކުރެވޭުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުންުދެއްކޭނެުނުވަތަބަހާލައިގެުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއުސޫލުގައިވެސްު

ުުބަޔާންކޮށްފައި ުާފހަގަކުރަމެވެ. ުނުވާކަން ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގޮތުގައި ުކޮސްޓުގެ ުއެކުއިޒިޝަން ުލީސް 12ުނަމަވެސް
ު ުދައްކަންޖެހޭ 18.45ުުފަރާތަކުން ުތެރެއިން ުޑޮލަރުގެ ުނ11.25ުެމިލިއަން ުޑޮލަރު ުފަސްކޮށްފައިވާކަމަްށުމިލިއަން ގުން
ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެގުމުގަިއުުބެލެވޭކަން ުކޮސްޓު ުއެކުއިޒިަޝން ުފަޅުތަކުން ުރަްށތަކާއި ުކުއްޔަށްދީފައިވާ އެެހންކަމުން

ުލިޭބެނު ުމަންާފ ުފަާރތްތަކަކަށް ުވަކި ުަޢމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި ުއުސޫލަކުން ުހަމަހަމަ ުެމދުގައި ުފަރާތްތަކުގެ އިންވެސްޓުކުރާ
ުތަކެއްުދީފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ލުއި

ުދައްކަންޖެ ުބާކީ ުކޮސްޓުގެ ުއެކުއިޒިޝަން ުތަންަތނުްނ ުބައެއް ުތާރީޚުމީގެތެރެއިން ުފައިސާުުހޭ ުނުވަތަ ުލެޓާރގައި އޮފަރ
ުކޮސްޓުު ުއެކުއިޒިޝަން ުތަންަތނުން ުގިނަ ުނަމަވެސް ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުރަސީދުގައި ުޫދކުރި ުއެފަރާތްތަަކށް ބަލައިގެންފައި

ު ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުލިބިފައިނުވާކަްނ ުލިޔުމެއް ުއެނގޭނެ ުފަސްކޮށްފައިވާކަން ުނެގުން ުބައެުއެުކއިޒިޝަންމިގޮތުން ްއުކޮސްޓުން
ކޮސްޓުގެުއަދަދާއިުުއެކުިއޒިޝަންރަށްރަށާއިުފަޅުތަކާއިުއަދިުއެތަންތަުނންުދައްކަންޖެހޭުުކަމަށްުެބލެވޭށްދީފައިވާނެގުންުފަސްކޮ

ުތަފްސީލުުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.ުރިުފައިސާއާުގުޅޭހުނުދައްކާުފައިސާުއާއިުމިހާތަނަށްުދައްކާފައިވާު

ު
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ު 3.4ުތާވަލު ުލީސް ުތަފްސީލުުުއެކުއިޒިޝަން: ުގުޅޭ ުތަންތަނާ ުފަސްކޮށްދީފައިވާ ުބައެއް ުފައިސާގެ ުދައްކަންޖެހޭ ުކޮސްޓަށް
 (ުޑޮލަރުންު)ފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަންު

   ުތަނުގެުނަންުު ޝަންުކޮސްޓުުޒިުއެކުއިު ދައްކާފައިވާުފައިސާު ބާކީުދައްކަންުޖެހޭުފައިސާު
 1 އާރަށްުުވ. 2.00 1.00 1.00
 2 ފުށްގިރިުުރ. 1.55 0.60 0.95
 3 ހުރަވަޅިުުރ. 3.50 1.75 1.75
 4 ކަނޑޫގަނޑާއިުވޭވަށްުުރ. 0.50 0.30 0.20
 5 ފަޅެއްުުއަތޮޅުގެުރ. 1.00 0.35 0.65
 6 މާމަޑުއްވަރިުުބ. 3.00 1.00 2.00
 7 އޮޅުގިރިުުތ. 1.00 0.50 0.50
 8 އްުއަތޮޅުގެުފަޅެުވ. 0.20 0.10 0.10
 9 ވަށުގިރިުުވ. 0.30 0.15 0.15
 10 ފުށިދިއްގާު)ރަށްދިއްގާ(ުއދ. 3.00 1.00 2.00
 11 އަލިކޮއިރަށްުުއދ. 1.00 0.05 0.95
 12 *ުކ.ުއަތޮޅުގެުފަޅެއްު 1.40 0.40 1.00
މުލަުޖުު 18.45 7.20 11.25    

 *މިރަށަށްުަދއްކަންެޖހޭުއެކުިއޒިޝަންުޮކސްޓުުފައިާސއާުުގޅޭުތަފްސީލުުތިީރގަިއުއެވަީނއެވެ.

3.5.1 ު ުކޮސްޓަށް ުއެކުއިޒިޝަން ުފަޅެއްގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުކ.އަތޮޅުން ުފަރުދަކަށް ުއަމިއްލަ ުބުނާ ުކަމަށް މިލިއަނ1ުުްދިން
ުގެުޕޯސްޓްުޑޭޓެޑްުޗެކްުއެމްއެމްޕީއާރސީގައިުނެތުންުޑޮލަރުު

ުފަޅުގެު ުއެ ުެއއްބަސްވުމުގައި ުވެފައިާވ ުދެމެދު ުފަރުދަކާ ުއަމިއްލަ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއި ުހިުފމަށް ުކުއްޔަށް ުފަޅެއް ކ.އަތޮޅުގެ
ު ުގޮތުގައި ުކޮސްޓުގެ ުއެކުއިޒިޝަން ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށ1.4ުްލީސް ުޑޮލަރު ުިމުމިލިއަްނ ުއެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. ުދިނުމަށް

ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުދައްކާފައެވެ.4ު، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުޗެކަކުން ުދެ ުޑޮލަރުވަނީ ކުއްޔަށްހިފިުުލައްކަ
ު ުދައްަކންޖެހޭފަރާތުން ުޑޮލަރ1ުުުބާކީ ުހުަށހަޅާފައިވާުމިލިއަން ުުދެއްކުމަށް 13ުުޗެކަކީ ުތާރީުޚ2016ުުސެޕްޓެންބަރު ގެ

ޑޭޓެޑްުޗެކެއްކަންުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއެހެންުނަމަވެސްުމިުޗެކްުއެމްއެމްޕީއާރސީގައިުނެތްކަމާއިުއަދިުުލިޔެފައިވާުޕޯސްޓް
ު ުބާކީ ުއެފަރާތުން ުުދައްކަންޖެހޭ ުދައްކާފައިވާ ުޗ1ުެއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުޕޯސްޓްޑޭޓެޑް ުޑޮލަރުގެ ުމިލިއަން ުކުންފުނިންުކާ އެ

ުހަވާލުވިކަމުގެުލިޔެކިޔުމެއްުލިބިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުނެގުުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންު 3.6 ުފައިސާ ުގޮތުގައި ުޓޫރިޒަމުުގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޖުމުލަުުންުމަށް ުވަރަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ުންުލިއަންުޑޮލަރުުމަދުންުނަގާފައިވުުމ7.21ުުި
ުޤާބިލުަކންުމާލީުފަރާތުގެުހިފާުުކުއްޔަށްު،ކުއްޔަށްދޭއިރުުތަންަތންުކުރުމަށްުތައްރައްޤީުެމރީނާުއަދިުުހޮޓާު،ރިސޯޓްުޓޫރިސްޓް

ުގޮތުންުއުސޫލެއްގެުދިުނމުގައިުކުއްޔަށްު،އިތުުރކުރުމަށްޓަކައިުއާމްަދނީުބަޖެޓަށްުދައުލަުތގެުއަދިުވަޒަންކުރުމަށާއި
ުކުއްޔަށްދިނުމަށްުުތަންތަންުކުރުމަށްުުތައްރައްޤީުމެރީނާުއަދިުހޮޓާު،ރިސޯޓްުޓޫރިސްޓްު،ކަމަށްނެގޭނެުކޮސްޓެއްުއެކުއިޒިޝަން
ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެުއުސޫލުގައިުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުޓޫރިޒަމުންުުއޮފްުމިނިސްޓްރީ ުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންުމިގޮުތން.

ުބަލައިެގންނެވެުލޮކޭޝަނަށްުރަށުގެުުބޮޑުމިނަށާއިުރަށުގެުހަމަޖައްސާފައިވަނީުކަނޑައެޅުމަށް ުބަލައިގެންުުމިންގަނޑަށްުމި.
ުމިުުވަކިވަކިންުއަތޮޅުތަކަށްުއެކިުރޭްޓތަކެއްުތަފާތުު،ހިސާބުކުުރމަށްުއަދަދުުނަގަންޖެހޭުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަން
ުކަނޑައަޅާފައިވެއެވެުއުސޫލުގައި ުވަކިުކަނޑައެޅިފައިވާުއިވަނީހަމަޖައްސާފަުކަނޑައެޅުމަށްުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންު،މިގޮތަށް.
ުބޮޑުމިނާއިުއޭރިޔާގެުބީޗްުަރށުގެުއަދިުފަޅުުއޮންނަުރަށުަގއިު،ބޮޑުމިނާއިުރަށުގެު،ނަމަެވސްުިބނާކޮށްގެންުުރޭޓްތަކަކަށް
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ުކަނޑައެޅިދާނެކަމަށްުައދަދެއްުތަފާތުުނޫންުއެުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަންުބަލައިގެންުދުރުމިނަށްުހުރިުއެއާރޕޯޓާ
ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ުއަްނނަުބަލައިގެންުމިންގަނޑަށްުހަމަޖައްސާފައިވާުކަނޑައެޅުމަށްުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުނަމަވެސް.

ުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަންުއަދަދުުއެުުހށަހަޅައިފިނަމަުފަރާުތންުޭބނުންވާުހިފަންުކުއްޔަށްުއަދަދެއްުބޮޑުުއަދަދަށްވުރެ
ު .ވެބަޔާންކޮށްފައިވެއެުއުސޫލުގައިުކަނޑައެޅުމަށްވެސް

ުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންުތަްނތަަނށްުދީފައިވާުކުއްޔަށްުމެދުވެރިކޮށްުުއެމްއެމްޕީއާރުސީުޓުރިޒަމުންުުއޮފްުމިނިސްޓްރީ
ު،ބަލާއިރުުމިންވަރަށްުކަނޑައަޅާފައިވާ ުނަގަންުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުއުސޫލުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާުމިނިސްޓްރީންު
ުހަމަޖައްސާފައިވާކަންުުނަގަންުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުކުއިޒިޝަންއެުއަދަދެއްުކުޑަުއަދަދަށްވުރެުހަމަޖައްސާފައިވާ

ުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 7.21ުުޖުމުލަުވަރަށްވުރެުކަނޑައަޅަންޖެހޭުުގޮތުގައިުޮކސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަންު،ތަނަކަށ9ުްުމިގޮތުން.
ުކޮންުކަނޑައަޅާފައިވަނީުގައިގޮތުުސްޓުގެކޮުއެކުއިޒިޝަންުއަދަދެއްުުކުޑަު،ކަނޑައަޅާފައިވާއިރުުމަދުންުޑޮލަރުުމިލިއަން

ުފަޅުތަކުންުކުއްޔަށްދޫކުރާުބޭނުަމށްުުސިނާޢަތުގެުޓޫރިޒަމްުއިތުުރންުމީގެ.ުފާހަގަކުރަމެވެުނެްތކަންުއެނގެންުސަބަބުތަކާހެދިކަންު
ުކަނޑައަޅާފައިނުވާކަންވެސްުުޓޫރިޒަމުންުުއޮފްުމިނިސްޓްރީުއުސޫލުތަކެއްުުނަގާނެުފައިސާުގޮތުގައިުުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަން
ުފާހަގަކުރަމެވެ ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުމަދުންުވަރަށްވުރެުނަގަންޖެހޭުފައިސާުުގޮތުގައިުކޮސްޓުގެުއެކުއިޒިޝަން.

 .އެވަނީއެވެުތާވަލުގައިުތިރީގައިވާުތަްފސީލްުތަންތަނުގެުކަނޑައަޅާފައިވާ
 

  ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނަގަންޖެހޭ އަދަދާއި ނަގަން ނިންމި އަދަދުގެ ތަފްސީލު އެކުއިޒިޝަން: 3.5ތާވަލު  

 (ުޑޮލަރުންު)ފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަންު

 ުއަދަދުު މަދުވާު
ކަނޑައަޅާފައިވާު

  އަދަދު
ކަނޑައަޅަންޖެހޭު

 ުއަދަދު
 # ކުއްޔަށްުދީފައިވާުތަންު

 1 ދ.އަލުވިފުށިު 0.4 0.30 0.10

 2 އދ.ހީންފަރުު 0.18 0.15 0.03

 3 ރ.ކަނޑޫގަނޑުުއަދިުވޭވަށްު 0.55 0.50 0.05

 4 ޅ.މާބިންހުރާު 5.08 5.00 0.08

 5 ބ.މާމަޑުއްވަރި 4.64 3.00 1.64

 6 ނ.މެދުފަރާއިުމެދުފަރުުކައިރީވާުކުދިުރަށްތައްު 6.49 3.00 3.49

 7 ތ.އޮޅުގިރިު 1.12 1.00 0.12

 8 ގއ.ވޮޑަމުލާު 2.39 1.00 1.39

 9 ކަޅުދޭފުށިުތ.ު 0.46 0.15 0.31

   ޖުމުލަު 21.31 14.1 7.21

 

ުޓޫރިސްޓު ުޔޮޓު، ރިސޯޓުުއެހެންކަމުން ުއަދި ުތަންތަބަނދަުހޮޓާ ުއެކި ުެހދުމަށް ުމިނިސްޓްރީރު ުދިނުމަށް ުކުއްޔަްށ ްނުން
ނެގުމަށްުބަޔާކޮށްފައިވާުރޭޓުތަކަށްވުރެުކުޑަުއަގެއްުނަގައިގެންުމިތަންތަްނުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންކަނޑައަޅާފައިވާުއުސޫލުގައިު
ު ުދޫކޮށްފައިވުމުން، ުުއެކުއިޒިޝަންކުއްޔަށް ުއޮތް ުފުރުސަތު ުލިބުމުގެ ުގޮތުގައި ުނުނަގައ7.21ުުިކޮސްޓުގެ ުޑޮލަރު މިލިއަން

ުރަށްތަށްުދޫކޮށްފައިވާކަންުފާަހގަކުރަމެވެ.

ުގޮތުގައިުުއެކުއިޒިޝަންު 3.7 ުކޮސްޓުގެ ުނުހިމަނާ ުއެއްބަސްވުމުގައި ުނެގުމަށް 2ުުުފައިސާ ުކުއްޔަށ1ުުްބިމަކާއި ފަޅު
ުދޫކޮށްފައިވުންު

ުމާީލު ުކަނޑައެޅުމުގައި ުފަރާްތތައް ުޭދނެ ުކުއްޔަށް ުތަންތަން ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުތަންތަްނ ުހޮޓާފަަދ ުއަދި ުރިސޯޓް ޓޫރިސްޓް
ުިއސްކަންޤާބިލު ުފަރާތްތަކަށް ުހުރި ުކަން ުއެކަށީގެންވާ ުކުއްޔަށްދޭއިރު ުތަންތަން ުއެ ުގޮތުން، ކޮސްޓެއްުުއެކުއިޒިޝަންދިނުމުގެ
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ށްުދީފައިވާުމެދުވެރިކޮށްުކުއްޔަުއެމްއެމްޕީއާރސީޒަމުންުނިންމާފައިވީުނަމަވެސް،ުރިނަގާގޮތަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫުސަރުކާރަށް
ުތެރެއިން ުުއެކުއިޒިޝަންުތަންތަނުގެ ުފައިސާ ުގޮތުގައި ުކޮސްޓުގެ ުނުހިމަނާ ުއެއްބަސްވުމުގައި ތަނެއ3ުުްނެގުމަށް

ފަޅުުކުއްަޔްށ1ުުބިމާއ2ުުިނުނަގާުުކޮސްޓެއްުއެކުއިޒިޝަންމިގޮތުްނުމެދުވެރިކޮށްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ުުއެމްއެމްޕީއާރސީ
ުގެނެސްދީފައިުއެވަނީއެވެ.ތިރީގައިުުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިުތަންތަނާުުގޅޭުތަފްސީލު

ުުއްުދޫކޮށްފައިވުންުނުނަގައިުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކަށްުމާލެއަތޮޅުންުފަޅެުުއެއްވެސްުއަގެއްު 3.7.1
ުޔޮޓުުުޓޫރިސްޓު ުބޯޓުުރިސޯޓަކާއި، ުޓޫރިޒަމުންުުމެރީނާއަކާއި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުހިންގުމަށް ުތަރައްޤީކޮށް ޔާރޑެއް

ުުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުފަޅެއް ުދޫކޮށްފައިވާ ުއަހަރ2015ުު(N73°21’7.27”E”40.06’16°4) އަށް ުތެރޭގައިުވަނަ ގެ
ުފަުޅުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން ުމި ުދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ުކުންފުންޏަކަށް ުއަމިއްލަ ުނުނަގައި ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުގޮތުގައި ގެ

ު ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުމަދުވެގެން ުޤާއިމުކޮށް ުސެންޓަރެއް ުޓްރެއިނިންގ ުޓެކްނިކަލް ުކުރާނެ ުޓްރެއިން ުދިވެހިން 30ުދީފައިވަނީ،
ު ުކެޕޭސިޓީއާިއުސްކޮލަރޝިޕްގެ ުހުންނަންެޖހޭ ުޓްރެއިނިންގުސެްނޓަރުގައި ުނަމަެވސް، ުޝަރުތުކޮށްފައެވެ. ުދިނުމަށް ފުރުސަތު

ުއެގްރިމެންޓްގައިު ުޓްރެއިނިންތަކެއްކަން ުދާއިރާއަކާގުޅޭ ުކޮން ުހިންގަންޖެހެނީ ުއަދި ުފެންވަރާއި ުޓްރެއިނިންގތަކުގެ ހިންގަންޖެހޭ
ު ުފާހަގަކުަރމެވެ. ުފަޅުުބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ުމި ުބައިތައް ުދެންނެވި ުމި ުހިންގުމާގުޅޭ ުޤާއިމްކޮށް ުސެންޓަރ ޓްރެއިނިންގ

ުނުވުމުންު ުހިމަނާފައި ުއެއްަބސްވުމުގައި ުކުރެވިފައިވާ ުދޫކޮށްފަިއާވުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންު،ދޫކުރުމަށް ުފަޅު ުަބދަލުގައި ގެ
ެގުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއަދިުނުވާުއެނިގފައިކުންފުނިންުކުރަންޖެހޭުިއންވެސްޓްމެންޓުގެުކުޑަބޮޑުމިނެއްު

ުފައިސާ ުޢަދަދެއްގެ ުމަދު ުފައިސާއަށްވުރެ ުނަގަންޖެހޭ ުހިންގުމަްށުު،ގޮތުގައި ުޤާއިމްކޮށް ުސެންޓަރ ޓްރެއިނިންގ
ުއިންވެސްޓްކުރުމުގެުފުރުޞަތުުފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެެއވެ.

ބިމެއްުދޫކޮށްފައިވާއިރުުއެއާގުޅޭުއިތުރުުކަށްުމާލެއިންުއަމިއްލަުކުންފުންޏަުުސީއެސްއާރުކޮމްޕޯނެންޓެއްުހިމަނައިގެންު 3.7.2
ުުއްބަސްވުމުގައިުހިމަނާފައިނުވުމާއިުއެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުުނަގާފައިނުވުންުތަފްސީލެއްުއެު

ުހޮޓެ ުޕެލަސް ުޓޫރިސްޓުނަސަންދުރާ ުބިމަކީ ުއިމާރާތާއި ުުލްގެ ުހިންގުމަށް ުއަމިއްލ2010ުުަހޮޓަލެއް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ވަނަ
ު 8ުުކުންފުންޏަކަށް ުތަން ުމި ުތަނެެކވެ. ުދީފައިވާ ުކުއްޔަށް ުދުވަހަށް ުއަހަރު ުދީފައިވަީނުއެއިރު ުކުއްޔަށް ުފަރާތަށް އެ

ުގޮތުގައިުކޮސްޓުުޝަންއެކުއިޒި ުސ8ުީުގެ ުޑޮލަރާއި ުސްއެުލައްކަ ުގޮތުގައި 8ުުއާރުގެ ުސަރުލައްކަ ުދައްކާގޮތަށެވެ.ޑޮލަރު ުކާރަށް
ުއޮފްުޓޫރިޒަމްގެުހުއްދައާއެކުުއޯގަސްޓްު ގައިުއެުކުންފުންޏަށްުލިބިފައިވާުލީސްހޯލްްޑ2014ުުއެކުންފުނިންުވަނީުމިނިސްޓްރީ

ުވިއްކާލާފައެވެ.ުުއްލަުއެހެންުކުންފުންޏަކަށްރައިޓްސްުއަމި

ު ުނަމަވެސް، ުބިމާިއ ުއައި ުހިންގަމުން ުހޮޓެލް ުޕެލަސް ުނަސަންދުރަ ުއޮތް ުއިންވެގެން ުބިމާ ުއޮްތުނަނ26ުްއެ ުކޮށީގައި ބަރު
ުލޮ ުއެއްކޮހ.އޯކިޑް ުޕެލަުށްޖް ުނަސަންދުރަ ުލިބޭގޮތަށް ުޚިދުމަތްތަކެއް ުފެންވަރެއްގެ ުމަތީ ުތަރައްޤީކުރުމާލައިގެން ުހޮޓެލް ުސް

ުމަޝްވަރާ ުކައުންސިލުގައި ުއިކޮނޮމިކް ުގުޅިގެންގުޅޭގޮތުން ުނިންމުމާ ުއެގޮތަށް ުީލސްހޯުކޮށް ުގަނެފައިވާުއެބިމުގެ ުރައިޓްސް ޑް
ު ުދަށުން ުއެއްގެ ުޓާރމިނޭޝަން' ުއޮފް ު'ޑީޑް ުއެއްބަސްވުމާއެކު 27ުުކުންފުނީގެ ުވަނ2015ުުީޖަނަވަރީ ުމިނިސްޓްރީން ގައި

ު ުޓޫރިޒަމާއި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެދުވަހު ުހަމަ ުއަދި ުކޮށްފައެވެ. ުބާތިލް ުދެމެދުުުއެމްއެމްޕީއާރސީުއެއްބަސްވުން އާ
ުސޮއިއްއެއްބަސްވުމެ ުގައި ުއޮތް ުއިްނވެގެން ުބިމާ ުއެ ުބިމާއި ުއައި ުހިންަގމުން ުހޮޓެލް ުޕެލަސް ުނަސަންދުރަ ަބުރުނަނ26ުްކޮށް

ުލޮ ުހ.އޯކިޑް ުއޮތް ުއެމްއެމްޕީއާކޮށީގައި ުބިން ުޖްގެ ުއެއަށްފަހު ުދީފައިވެއެވެ. ުބިންުއެމްއެމްޕީއާރސީރސީއަށް ުމި ުވަނީ ން
ުނުނަުއެކުއިޒިޝަން ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުގޮތުގައި ުލީސްހޯލްޑްކޮސްޓުގެ ުބިމުގެ ުމި ުފަހުން ގަނެފައިާވުުރައިޓްސްުގައި

ު ުއަލުން 50ުުކުންފުންޏަށް ުދީފައެވެ. ުވެފައިވާުުައހަރަށް ުދެމެދު ުފަރާތާ ުހިފި ުކުއްޔަށް ުބިން އެމްއެމްޕީއާރސީއާ
ުުއެއްބަސްވުމުގައި ުުާބއްވާނެުބައްަދލުވުންތައްުތަކާއިުހަްފލާވާގޮތުން ގާއިމުޮކްށުުޚިދުމަތްު'ބެންކުެއޓިންގ'ސެންޓަރަކާއި
ުއެއްވެސްުުދަށުންުސީއެސްއާރުގެ ުއިތުރު ުގުޅޭ ުމިކަމާ ުނަމަވެސް ުބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ. ުދޫކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ސަރުކާރަށް

ުނެު ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމިގޮުތންތަފްސީލެއް ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުސީއެސްއާރގެުުގބެންކުއެޓިންުތްކަން ުހޯލް ުޮކންފަެރންސް ޚިދުމަތާ
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ުސަ ުއަގެއްުދަށުން ުއެއްވެސް ުގުޅިގެން ުހަފްލާތަކާ ުބާއްވާ ުސަރުކާރުން ުއަދި ުކަމާއި ުމުއްދަތަކަށް ުިކހާ ުދޫކުރާނީ ރުކާރަށް
ުުދައްކަންޖެހޭނެކަންުނުވަތަުނޫންަކންވެސްުއެއްބަސްވުމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ހަދާފައިވާުއެއްބަސްވުންުއުވާލާ،ުއެުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުްނުވަނަުއަހަރ2010ުުުނަސަންދުރަުޕެލެސްހޮޓެލްުތަރަްއޤީކުރުމަށްު
ު ުބިމާއެކު ުިއުތރު ުއެތަން ުއަލުްނ ުފަރާތަށް ުގަނެފަިއވާ ުރައިޓްސް ުހޯލްޑް ުއެއްވެސްުުއެކުއިޒިޝަންލީސް ުގޮތުގައި ޮކސްޓުގެ

ު ުނުނަގާ ުއެއްބަސްވެފައިވަނ50ުީފައިސާއެއް ުދިނުމަށް ުކުއްޔަށް ުކުއް، އަހަރަށް ުފުރަތަމަ ުބިން ުހަމަވާްނުއެ ުމުއްދަތު ުދިން ޔަށް
ު ުފާހ2ުަގާތްގަނޑަކަށް ުިބންތަކުެގުރިސޯޓުުކުރެވެއެވެ.ުޫޓރިސްޓުގައަހަރަްށުވެފަިއވަނިކޮށްކަން ުދޫކުރާ ުިހންގުމަށް ުހޮޓާތައް ތަކާ

ުމިނިސްޓްރީ ުުމުއްދަތު ުއިތުރު ުއުސޫލަކީ ުއަްނަނ ުޢަމަލުކުރަމުން ުާއއްމުކޮށް ުދިނުމުގައި ުއިތުރުކޮށް ުޓޫރިޒަމުން އަގެްއުއޮފް
ުއިތުރުކޮށްު ުމުއްދަތު ުއަދި ުބޮޑުކޮށް ުބިން ުއައި ުހިންގަމުން ުނަސަންދުރަ ުނަމަވެސް، ުއިތުރުކުރުންކަމަށްވީ ުމުއްދަތު ނަގައިގެން

ުދީފައިވަނީުއިތުރުުއެއްވެސްުއަގެއްުނުނަގައިކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ުުހއ.އުލިގަމުންުދޫކޮށްފައިވާުބިންުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުކުންފުންޏަކަށްު 3.7.3
ުހ ުފަރާުތްނ ުދެކުނު ުެއ36ުުއ.އުލިގަމުގެ ުކަނޑައަޅާފައިވާތީ، ުކަންތައްތަކަްށ ުގުޅުންހުރި ުޓޫރިޒަމާ ުބިމެއް ހެކްޓަރުގެ

ު ުުއެމްއެމްޕީއާރސީސަރަހައްދުން ުދޫކޮށްފައިވާ 13500ުުއަށް ުބިމެއް، ުޓޫރިްސުޓުުފިޔަވައްސަކަށ3ުްއަކަފޫޓުގެ ބަހާލައިގެން
ުހިންގުމަށްަޓކައި ުތަރައްޤީކޮށް ުުދޫކޮށްފައިވާއިރު،2015ުުުހޮޓަލެއް ުކުންފުންޏަކަށް ުބޭރުގެ ުރާއްޖެއިން ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ވަނަ

ކޮސްޓެއްުދައްކަންުނުޖޭހޭުގޮތަށްކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިުބިންުުއެކުއިޒިޝަންއެުބިންުދޫކޮށްފައިވަނީުސަރުކާރަށްުއެއްވެސްު
ުވެފައިވާ ުދެމެދު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާ ުކުންފުންޏާ ުއެ ުމުޢާމަދޫކުރުމަށް ުމި ުފިޔަވާ ުއެއްވެސްުުއެއްބަސްވުން ުއިތުރު ުގުޅޭ ާލތާ

ުލިިބފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުުއޮފީހަށްމާތެއްުމިުމަޢުލޫ

ުދީފައިވުންުކޮށްުއިތުރުުއެއްބަސްވުމަށްުރަށަކާއިުފަޅެއްުއެއްވެސްުއަގެއްުނުނަގާގޮތަށްު 3.8
ު، ޓުސޯރިުޓޫރިސްޓު ުއަދި ުުޮޔޓުހޮޓާ ުރަށްރަށާއި ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުްއޔަށް ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުފަޅުުމެރީނާ ުކައިރިއާއި ުފަުޅގިރިތަކުގެ

ނުވަތަުފަޅުގިރީގެުބައެއްގެުގޮތުގައިުއިތުރުުއަގަކާނުލާުދޫކުރުމަށްުސަރުކާރުންުުތެރޭގައިވާުކުދިުރަށްތަކާއިުތުނޑިތައް،ުރަށުގެ
ުފަރާތަކަށް ުދެ ުބަޔާންކޮށް، ުބަދަުލުު،ނިންމާފައިވާކަމަށް ުއެގްރިމަންޓަށް ުލީސް ުދިނުަމށް ުތުނޑިއެއް ުރަށަކާއި ިއތުރު

ުގެނެސްފައިވެއެވެ.ު

ސީއާއިުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކާުދެމެދުުއާރގައި،ުއެމްއެމްޕ2015ުީމާރިޗ10ުުުމަށްުމިގޮތުންުރ.އަތޮޅުުފިލައިދޫުކުއްޔަށްުދިނު
ު ުއެއްބަސްވުމަށް 8ުުހަދާފައިވާ ުަބދަލުގެެނސ2015ުްޖޫން ު)ފިު،ގައި ުފަޅު ުކައިރީގައިވާ  N”16.58’30°5ލައިދޫ

72°54’13.79”Eްއޮޕަރޭޝަންތަކަށްުބޭނުންކުރުމަށްުއެއްބަސްވުމުގައިުހިމަނާުއިތުރުުއަގަކާނުލާުއެުކުންފުންޏަްށުު(ުސީޕްލޭނ
ުދީފައިވެއެވެ.ު

ުހުރަސް ުބޮޑުވެއްޔާއި ުއުތުރު ުއަތޮޅު ުމ. ުއަދި ުދިނުމަށް ުކުއްޔަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއ2014ުުިުބަރުންނޮވ18ުެވެލި ގައި
ު ުއެއްބަސްވުމަށް ުހަދާފައިވާ ުދެމެދު ުކުންފުންޏަކާ ުއެހެން 21ުުއަމިއްލަ 2015ުުޖުލައި ުރަށާިއުބަގައި ުދެ ުއެ ދަލުގެނެސް،

ުކައިރީގައިވާުއުތުރުުގަސްވެލިުއިތުރުުއަގަކާުނުލައިުއެުފަރާތަށްުދީފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ު ުއިޤްތިސާދީ ުސިނާސަރުކާރުގެ ުޓޫރިޒަމް ުލަނޑުދަނޑިތައްުޢަސިޔާސަތުގައި ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުތަރައްޤީ ތް
މެރީނާުތަރައްޤީުކުރުމަށްުއެކިއެކިުތަްނތަންުކުއްޔަށްުދިނުމުގައި،ުުޔޮޓުޮހާޓ ައިދ ، ޓުސޯރިުލްކުރުމަށްޓަކައި،ުޓޫރިސްޓުހާސި

ު ުނަގާގޮުއެކުއިޒިޝަންއެކަށީގެންވާ ުސަރުކާރަށް ުފެށ2015ުިު،ތަށްޮކސްޓެއް ުމިނިސްޓްރީއިން ުޢަަމލުކުރުމަށް އޮފްުުގެން
ުކަނޑައަޅާފައިވާުއުސޫލުގައިުހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.ުުޓޫރިޒަމުން

ު ުތަްނަތނަށް ުދޫކުރާ ުކުއްޔަށް ުރަށުގަިއުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންމިގޮތުން ުބޮޑުމިނާއި، ުތަނުގެ ުހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކަނޑައެޅުމަށް
ުބީ ުރަށުގެ ުއަދި ުފަޅު ުއެއާރޕޯޓާއޮންނަ ުބޮޑުމިނާއި ުއޭރިޔާގެ ުބޮޑުމިނަށްުުޗް ުތަނުގެ ުބަލައިގެންނެވެ.ުމިގޮތަށް ުދުރުމިނަށް ހުރި
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ު ުއަގެއްުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންބަލައިގެން ުއިތުރު ުނިންމާފައިވާއިރު، ުދީފައިވާުުކަނޑައެޅުމަށް ުކުރިން ުނުޖެހޭގޮތަށް ދައްކަން
ދެރަށުގެުއިތުރަށްުއެުަރށްރަށުގެުފަޅުތެރޭގައިވާުއިތުރުުރަށަކާއިުަކއިރީގައިވާުފަޅެއްުކުރީގެުއެއްބަސްވުމުގެުބައެއްގެުގޮތުގަިއު

ުކުރަމެވެ.ހިމަނައިުއިތުރުުއަގަކާުނުލައިުދީފައިވުމުންުސަރުކާރަށްުލިބެންޖެޭހުފައިސާުލިބިފައިނުވާކަންުފާހަގަު

ުއެއްބަސްވުންު 3.9 ުކުއްޔަށްދިނުމަށް ުފިނޮޅު ުމަތިވެރި ުއއ. ުޚިލާފަށް ުއަންގާފައިވާގޮތާ ުއޮފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ުހަދާފައިވުން.

ޏެއްުގުޅިގެންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުފުންއއ.ުމަތިވެރިުފިނޮޅުުކުއްޔަށްުހިފުމުގެުޝައުގުވެރިކަންުފާޅުކޮްށުއަމިއްލަުދެުކުން
ުއެ ުމަޝްރޫޢު ުއެ ުއެއްގޮތަށް ުކަންތައްތަކާ ުޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ުއެ ުގުޅިގެން، ުޕްރޮޕޯސަލަކާއި ުހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަާކުުއޮފީހަށް

ު ުކަންތައް ުގެންދިއުމުގެ ުކުރިއަށް ުއޮފީހުންުުއެމްއެމްޕީއާރސީހަވާލުކޮށްގެން ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުހަމަޖެއްސުމަށް މެދުވެރިކޮށް
ުއޮފް ުުމިނިސްޓްރީ ުރަށް ުއެ ުނަމަވެސް، ުައންގާފައިވެއެވެ. ުކުއްޔަށްުުއެމްއެމްޕީއާރސީޓޫރިޒަމަށް ުއެފަރާތަށް މެދުވެރިކޮށް
ުވެއެވެ.ުގޮތާުޚިލާފަށްކަންުފާހަގަކުރެފަރާތުންުހުަށަހޅާފައިވާުޕްރޮޕޯސަލްގައިުބަޔާންކުރާުދޫކޮށްފައިވަނީުއެ

ުއއ. ުޕްރޮޕޯސަލްގައި، ުުހށަހަޅާފަިއވާ ުއެފަރާތުން ުބޮޑުފުޅަދޫގައިުއެގޮތުން، ުއަތޮޅު ުއެ ުނިޒާމަކާއި ުނަރުދަމާގެ ުފެނާ މަތިވެރީގައި
ު ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުސޮއިކުރާ ުއެްއބަސްވުމުގައި ުނިޒާމެއް، ުކޮށްދޭނެކަމަްށ2ުުފެނުގެ ުޤާއިމު ުތެރޭަގއި ައހަރުގެ

ުމަޝްބަޔާ ުއެ ުއަދި ުރޫޢަންކޮށްފައިވެއެވެ. ުއެފަރާުތން 1.3ުުށް، ުމިލިއަން ުޚަރަދުކުރުމަށް ުމަތިވެރިޑޮލަރު ުނިންމާފައިވާއިރު
ޓްުތަރައްޤީކުރަްނުފަށަންުނިންމާފައިވަީނުފެނާުަނރުދަމާގެުނިޒާމުުޤާއިމުކޮށްުނިުމމުންނެވެ.ުއެހެްނނަމަވެސް،ުސޯފިނޮޅުގައިުރި

ުޤާއިމުކުރުމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީު ުނިޒާމު ުނަރުދަމާގެ ުފެނާ ުކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ުމަތިވެރިފިނޮޅު ުއެފަރާތަށް އެުުމެދުވެރިކޮށް
ު ުހުށަހަާޅފައިވާ ުޚަރަދުކުރުމަށް 1.3ުުފަރާތުން ުބަދަލުގައި ުކުރުމުގެ ުމަސައްކަތް ުއެ ުޑޮލަރު، ކޮސްޓުގެުުއެކުއިޒިޝަންމިލިއަން

ުފެާނު ުޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ުބޮޑުފުޅަދޫަގއި ުއަދި ުމަތިވެރި ުއެއްބަސްުވމުގައި ުދިނުމުގެ ުކުއްޔަށް ުނަގައިގެންނެވެ.ުއަިދުރަށް ގޮތުގައި
ުމާގުޅޭުއެއްވެސްުމާއްދާއެއްުހިމަނާފައިުނުވާކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.ނަރުދަމާގެުނިޒާ

ުޔޮޓުުު،ރިސޯޓުުުރިސްޓުޓޫު 3.10 ުއަދި ުތަރައްޤީކުރުމަށްުުހޮޓާ ުުމެރީނާ ުދީފައިވާ ުދޭނެކަންުުންތަނާއި،ތަކުއްޔަށް ކުއްޔަށް
ުލެޓަރުފޮނުވާފައިވާުތަންތަންުއަންގާުއޮފަރު

ުޔޮޓުުޓޫރިސްޓު ުއަދި ުހޮޓާ ުގޮތުގައިމެރީނާުރިސޯޓާ ުުގެ ުއަންގާ ުދޭނެކަން ުކުއްޔަށް ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުފަރާތްތަކަށް ޖުމުލަުއެކި
ުުސިޓ102ުީ ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުޓޫރިޒަމާ ުއޮްފ ުލިޔެކިއުންތަކަށްުމިނިސްޓްރީ ުލިބިފައިވާ ުއޮފީަހށް ުމި ުފޮނުވާފައިވާކަމަށް

ހަދާުުއެއްބަސްވުންުއެކުފަރާތްތަކާދީުބައެއްުށްކުއްޔަުފަރާތަކަށް(60ު)*ުތަނެއ59ުްމީގެުތެރެއިންުބަލާއިރުުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު
ފައިސާުނަގާފައިވެއެވެ.ުުއެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުުއެުފަރާތްތަކުންނަމަވެސްުުހަދާހުރިއެއްބަސްވުންުނައެކުުފަރާތްތަކާބައެއްުުއަދި

ު ުފޮނުވާފައިވާ ުއަންގާުސިޓީ ުދޭނެކަން ުކުއްޔަށް ުފައިސާއެއްުދައްކާފައ21ުުިއަދި ުއެއްވެސް ުގުޅިގެން ފަރާތަކުން،ުއެުސިޓީތަކާ
ުޔަީޤންކޮށްދީފައިނުވާނެކަމަށް ުއޮފީހަށް ުކުއްުމި ުފޮނުވާވާއިރު، ުސިޓީ ުހުށަހަޅާ ުދޭން ުޔަށް ުފައިސ21ުުާފައިާވ ފަރާތަކުން

ުުވިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ނޫންކަންުމިުއޮފީހަށްުޔަޤީންުކުރެދެއްކިކަންުނުވަތަު

ު ުދޫކޮށްކުއްޔަށް ުއޮތް ުއެނެގން 59ުުފައިވާކަން ުތެރެއިން ުއެއްއެމްޕީއާރސީއ53ުުާތަނުގެ ުޓޫރިޒަމާ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ތަނަކީ
ދެމެދުުހެޑްުލީސްުއެގްރީމެންޓެއްުހަދައިގެންުއެމްއެމްޕީއާރސީންުތިންވަނަުފަރާތަކަށްުސަްބލީސްުކޮށްފައިވާުތަންަތނެވެ.ުބާީކު

6ުު ުމިނިސްޓްީރން ުހަތަނަކީ ުތަންތަން ުއެ ުއެމްެއމްޕީއާރސީއާ ުާވލުކުރިކަން ުނެތިލިޔެކިއުމުން އެމްއެމްޕީއާރސީންުު،އެނގެްނ
ުނަގާފައިވާ ުުފައިސާ ުތަްނތަނެވެ. ުދެންނެވި 6ުުމި ުޓޫރިޒަމާިމނިސްޓްތަނަކީ ުއޮފް ުހެޑްލީސްުރީ ުދެމެދު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާ
މިނިސްޓްީރުތަންތަންުކަމަށާއި،ުމީގެުތެރެއިންުބައެއްުތަންތަނަށްުުކުއްޔަށްުދީފައިވާުންއެމްއެމްޕީއާރސީުއެއްބަސްވުމެއްުނެތި

ުހަުއޮފް ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާ ުއެކުންފުނިންޓޫރިޒަމުން ުއެނގެންނެތި ުކުއްޔަށްުުވާލުކުރިކަން ުފޮނުވައިގެން ުލެޓަރ އޮފަރ
ުުދީފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
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ގ52ުުެސަފުޙާުު 31  

ުރިސޯޓާއިުހޮޓާުފަދަތަންތަންުތަރައްޤީކުރުމަށްުކުއްޔަށްުދީފައިވާުތަންތަންުުޓޫރިސްޓުުު:3.6ތާވަލުު

މެދުވެރިކޮށްުުއެުކުންފުނިު  އަށްުދޫކޮށްފައިވާުތަންތަނާއިއެމްއެމްޕީއާރސީއޮފްުޓޫރިޒަމުންު މިނިސްޓްރީ ރަށްު ފަޅުު ންުބިު ޖުމުލަު
 ތަންތަންު ކުއްޔަށްުދިނުމަށްުފައިސާުނަގާފައިވާ

 މިނިސްޓްރީއާުއެމްއެމްޕީއާރސީއާުދެމެދުުއެއްބަސްވުންުހެދިގެންުތިންވަނަުފަރާތަކަށްުދޫކުރިު 39 12 2 53

ުންއެމްއެމްީޕއާރސީުނެތިުއެއްބަސްވުމެއްުހެޑްލީސްުުދެމެދުުއެމްއެމްޕީއާރސީއާުއާމިނިސްޓްރީ 4 2 0 6
 ތަންތަންުުދީފައިވާުކުއްޔަށް

 ޖުމުލަު 43 14 2 59
ުފައިސާުނަގާފައިއެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުުއެއްުރަށްުދެުފަރާތަކަށްުކުއްަޔށްުދިނުމަށްުސިޓީުފޮނުވާުއެފަރާތްތަކުންު*

ުގުޅޭުުތަްނތަނާުދޫކޮށްފައިވާުކުއްޔަށްުތަރައްޤީކުރުމަށްުގޮުތގައިުމެރީނާގެުޔޮޓުުުއަދިުހޮޓާުރިސޯޓާުުޓޫރިސްޓުުއިތުރުންުމީގެ
ު.ވާނެއެވެުގެނެސްދީފައިުތިރީގައިުކަްނތައްތައްުއިތުރުުފާހަގަކުރެވުނުުގޮތުން

ސީުއެމްއެމްޕީއާރުފަޅ13ުުުރަށާއ16ުުިފްުޓޫރިޒަމާުހަވާލުކޮށްފައިނުވާުތުގެުބޭނުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮުޢަުޓޫރިޒަމްުސިނާ 3.10.1
ުކުއްޔަށްުދިނުމަށްުނިންމައިުސިޓީުފޮނުވާފައިވުންުތަނެއ4ުުްމެދުވެރިކޮށްުކުއްޔަށްުދީފައިވުމާއިުއިތުރުު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުގުޅޭގޮތުންުުމެދުވެރިކޮށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމުންުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވާުރަށްތަކާުއެމްއެމްޕީއާރސީ
ުއެގްރިކަލްޗަރުންުއޮފީހުންނާއި ުއެންޑް ުފިޝަރީޒް ުއޮފް ުމަުމިނިސްޓްރީ ުޢުލިބިފައިވާ ުޓޫރިޒަމްލޫމާަތށް ގެުތުޢަސިނާުބަާލއިރު،

ު ުމިނިކަންތައްތަކަށް ުހަވާލުކޮށްފައިނުވަސްޓްރީ ުޓޫރިޒަމާ ު)29ުު،ީނސްއޮްފ 16ުުތަނެއް ުއެމްއެމްޕީއާރސީުުފަޅު(13ުރަށާއި
ުދޫކޮށްުމެދުވެ ުކުއްޔަށް ުނަގާފައިވާުރިކޮށް ުުކަމާއިފައިސާ ުފަރާތްތަކަށ4ުުްއިތުރު ުއެކިއެކި ުނިންމައި ުދިނުމަށް ުކުއްޔަށް ތަނެއް

ުފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.ުުސިޓީުފޮނުވާފައިވާކަން

ުސިނާޢަ ުޓޫރިޒަމް ުހިމެނެނީ ުފިޝަރީޒްުމީގެތެރޭގައި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއޮފީހުންނާއި ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުބޭނުމަށް، ތުގެ
ުނެ ުއެނގެން ުދޫކޮށްފަިއވާކަން ުޓޫރިޒަމަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުއެގްރިކަލްޗަރުން ުއެންޑް ުސިނާޢ14ުަތް ުޓޫރިޒަމްގެ ތުގެުތަާނއި،

ުރައީސުލްޖުމް ުގޮތުގައި ުތަނެއްގެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުއްޔަށް ުކުރިން ުކަނޑައެޅުމުގެ ުއޮފީހުން ުޓޫރިޒަމްގ11ުުެޫހރިއްޔާގެ ުއަދި ތަނާއި
ުހިންގުމަށްސިނާޢަ ުމަޝްރޫޢުތައް ުގުޅުންހުރި ުއޮފްުުތާ ުމިނިސްޓްރީ ުކަނޑައެޅިނަމަވެސް ުއޮފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ުވެ.ކެތަނ8ުެުހަވާލުކޮށްފައިވާކަންުއެނގެންުެނތްުފިޝަރީޒްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމާ

ުރަށްތައްުުހަދާހުރިުނަުުއެއްބަސްވުންުުނެގުމަށްފަހުުުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންު 3.10.2
ުފަރާތްތަކަށްުފޮނުވާފައިވާުުކިއެުކުއްޔަށްދޭނެކަމަށްުއަންގާުންުރަށްރަށާއިުފަޅުއެމްއެމްޕީއާރސީުނާއިރިޒަމުންމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫ

ަތނ53ުުްތަނެއްުކުއްޔަށްޭދންުިނންަމއިުއޭގެތެރެއިނ59ުުްޖުމުަލުުމަޢުލޫމާަތށްުަބލާއިރުުހޯދިުއޮފީުހންމިުުތަކާުގުޅިގެންސިޓީ
ުހިފި ުުކުއްޔަށް ުބާކީ ުހަދާފައިވެއެވެ. ުއެއްބަސްވުން 6ުުފަރާތްތަކާއެކު ުކުއްޔަށް ުތްފަރާުހިފިތަނެއް އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީަތކުން

ހަމައަށްުއެުތަންތަންުކުއްޔަށްުދިނުމަށްުއެުުއ2015ުުާއޮކްޓޫބަރ28ުުުވީުނަމަވެސްުފައިސާުދައްކާފައިއެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުު
ު ުހަދާފައިނުވެއެވެ. ުއެއްބަސްވުްނ ުއެކު ުތާފަރާތްތަކާ ުނަތިރީގައިވާ ުއެއްބަސްވުން ުއެވަީނ ނަމަވެްސުު،ހުރިހަދާވަލުގައި

ުފައިސާުނަގާފައިވާުތަންތަނެވެ.އެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުު

ު

ު

ު

ު
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ުުހަދާހުރިުތަންތަނާުއެުތަންތަނުންުދެއްކިުފައިސާުނެގުމަށްފަހުުއެއްބަސްވުންުނަުުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންު:ުލީސ3.7ުްތާވަލުު
 (ުޑޮލަރުންުފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަންު)

ުދައްކަންޖެހޭު ބާކީު
 އަދަދުު

ުދައްކާފައިވާު
 އަދަދުު

ުދައްކަންޖެހޭު
 އަދަދުު

 ތަންު/ރަށްު ދޫކުރާުކުއްޔަށްު ނަންބަރުުުސިޓީު ފަރާތްުުފޮނުވިުުސިޓީު

 ފުށިދިއްގާ.ުއދ AFS/PRIVE/2014/42G-152 އެްމއެމްީޕއާރސީު 3.00 1.00 2.00

 ރަށްދިއްގާ.ުއދ LS/PRIV/2015/1292-88 ޓޫރިަޒމްުުއޮފްުމިނިސްްޓރީ 0.60 0.60 0.00

 ހުރާފަރު.ުބ LS/PRIV/2015/1293-88 ޓޫރިަޒމްުުއޮފްުމިނިސްްޓރީ 0.36 0.36 0.00

 ގެމަނަު.ުރ LS/INDIV/2015/198-88 ޓޫރިަޒމްުުއޮފްުމިނިސްްޓރީ 0.30 0.30 0.00

 އަލިކޮއިރަށްު.ުއއ AFS/PRIVE/2015/1145-152 އެްމއެމްީޕއާރސީު 1.00 0.05 0.95

 AFS/PRIVE/2015/1550-152 އެްމއެމްީޕއާރސީު 0.20 0.10 0.10

ު°3:ުފަޅެއް އަތޮޅުގެ.ވ
7'11.15"N 73° 

22'6.19"E) 

ުޖުމުލަު 5.46 2.41 3.05

ުނިންމާފައިވ2011ުުާ 3.10.3 ުކުއްޔަށްދޭން ުއަހަރު ުު،ރަށެއްުވަނަ ުމަތިން ުފަހަރެއްގެ 2015ުުދެ ުއަހަރު ުވަނަ 2ުއިތުރު
ުނަގާފައިވުންުުފައިސާުުނިންމައިުުދޭންުުފަރާތަކަށްު

ވަނަުއަހަރުގ2011ުުެސީއެސްއާރގެުދަށުންުތަރައްޤީުކުރުމަށްުުގެުގޮތުގައިޓެއްސޯރިުޓޫރިސްޓުުދިއްގާ(އް)ރަުފުށިދިއްގާ.ުއދ
ުދިނުމަށް ުކުއްޔަށް ުފަރާތަކަށް ުއަމިއްލަ ުނިންމާތެރޭގައި 20ުު، ނިކޮށްފައިވަުސަރުކާރުން ގައ2015ުުިޖަނަވަރީ

ުއެމްއެމްޕީ ުކުންފުންއާރސީން ުޏައަމިއްލަ ުކަށް ުރަށް ުއެ ުނިންމައިހަމަ ުދިނުމަށް ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަން، ކުއްޔަށް ުގޮތުގައި 3ުގެ
ުފޮނުވާފައިވުމުންުމިލިއަން ުސިޓީ ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުއެދި ުދެއްކުމަށް ުސަރުކާރަށް ުު،ޑޮލަރު ުފައިސާގެ ުއެ މިލިއަނ1ުުްތެރެއިން
ުއަށްުއެުކުންފުނިންުދައްކާފައިވެއެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރސީުޑޮލަރު

ު ުއިތުރުން ުމީގެ ުހަމަ ުމިރަށް 2015ުުމެއި ުޓޫގައި ުއޮފް ުފަރާތަމިނިސްޓްރީ ުއެހެން ުއަމިއްލަ ުކަރިޒަމުން ކުއްޔަށްދިނުމަށްުށް
ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުނިންމައި ުގޮތުގައި ުުލައްކ6ުަގެ ުޑޮލަރު ުއެފަިއސާ ުއެންގުމުން އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީދެއްކުމަށް

ުދައްކާފައިވެއެވެ.ު

ު ުއެހެންކަމުން ު)އދ. ުު(ދިއްގާއްރަފުށިދިއްގާ ުދިނުމަށ2011ުްުފަރާތަކަށްއަމިއްލަ ުކުއްޔަށް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުވަނަ
ުތަފާތ2015ުުުނިންމާފައިވަނިކޮށް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުފައިސ2ުުާުއެހެންުވަަނ ުނިންމައި ުދިނުމަށް ުކުއްޔަށް ކުންފުންޏަކަށް

ުނަގާފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ު ުރަށް 2011ުުމި ުއަހަރު ުވަަނ ުފަރާތުންުކުއްޔަށް ުގަބޫލުކޮުހިފި ުސަރުކާރުން ުޕްރޮޕޯސަލް ުއެއްބަސްވުމުގައިުހުށަހަާޅފައިވާ ުށް
ުއަން ުގަސޮއިކުރުމަށް ުފަރާތުން ުއެ ުއެކަން ުސަގާފައިވާތީ ުއަންބޫލުކޮށް ުއެގްރިމަންޓްގަިއުުގާފައިވެއެވެ.ރުކާރަށް ނަމަވެސް،

ުއިންތިޒާމް ުސޮއިކުރުމުގެ ުފަހިކޮށްދީަފއިނުުރަސްމީކޮށް ުކޯޓަްށުުކަމަށްބުނެުުވާސަރުކާރުން ުސިވިލް ުއެފަރާތުން އެމައްސަލަ
14ުުުހުށަހެޅުމާގުޅިގެން، 2015ުުސެޕްެޓންބަރު ުސަރުކާރު ު)ގައި ުެއންޑް ުފިޭނންސް ުއޮފް ުމައްޗަށްުގެު(ޓްރެޜަރީމިނިސްޓްރީ

ުކޯޓުންުޙުކުމްކޮށްފައިވަނީުއެފަރާާތއެކުުއެއްބަސްވުންުހެދުމަށެވެ.

ުއދ.ު ުނިސްބަތްކުރަނީ ުަނމުން ުވެފައި،ުފުށިދިއްގާގެ ުކަމަށް ުރަށް ުދެ ުއޮތް ުކައިރީގައި ުއަކީ ު'ރަށްދިއްގާ' ުއާއި އދ.'ފުށިދިއްގާ'
ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުބެލެވޭކަން ުކަމަށް ުއަށް ުއަތޮޅުުުއދ.ުރަށްދިއްގާ ުއދ. ުގޮސްފައިކަމަށް ުގިރާލައިގެން ުވަނީ ުމިހާރު ފުށިދިއްގާ

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޝަރީޒްގެުއޮންލައިންުޑޭޓާުމީގެުއިތުރުންުުއެވެ.ުއޮފީހަށްުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުމި
ުހަގަކުރަމެވެ.ފާުތްކަންފެންނަންުނެއްވެސްުރަށެއްުބޭސްގައިވެސްުފުށިދިއްގާގެުގޮތުގައިުބަޔާންކުރާުލޮކޭޝަނުގައިުއެ

ު

ު
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 :ބައި ވަނަހަތަރު (4)

އަދިުޖަވާބުދާރީުކުރުމުގެުނިޒާމުުރޭވިފައިވާގޮތާުގުޅޭުހިންގުމުގެުނިޒާމާއިުއިންޓާނަލްުކޮންޓްރޯލްސްު  

ު ުހިންގާ ުކުންުފިނން ުގޮތާއި، ުގެންގޮސްފައިވާ ުހިންގަމުން ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުެއނޫން ުއަދި ުމާލީ ޤާޫނނުތަކާުމުޢާމަލާތްތަކަކީ
ުކަ ުކުންފުނިން ުގަވާއިދުތަކާ، ުއަދި ުޕޮލިސީތަކާ ުއެއްގޮތަށްުޢާނޑައަޅާފައިވާ ުއުސޫލުތަކާ ުރަނގަޅު ުޢަމަލުކުރެވޭ އްމުކޮށް

ުހިންގާނަޒާޙަތްތެރި ުކުރުުކަމާއެކު ުޔަޤީން ުއިންޓަރނަްލުު،މަށްޓަކައިމުޢާމަލާތްތަކެއްކަން ުއޮންނަންޖެހޭ ގާއިމުކުރެވިފައި
ުމަތިންު ުއުސޫތަކެއްގެ ުަހރުދަނާ ުގޮސްފައިވަނީ ުހިނގަމުން ުކުންފުނި ުރިއާޔަތްކުރާއިރު، ުގޮތަށް ުރޭވިފައިވާ ުނިޒާމު ކޮންޓްރޯލްގެ

ުނޫން ުތެރެއިން ުނިޒާމެއްގެ ުހަރުދަނާ ުކުރެވޭ ުޖަވާބުދާރީ ުމެނޭޖްމަންޓް ުގުޅިގެން ުޙަރަކާތްތަކާ ުފާހަގަކުރެވެއެވެކުންފުނީގެ .ުކަން
ުމިބައިގައި ުކޮްނޓްރޯލްުގެނެްސދީފައިވާނީ،ުއެހެންކަމުން ުއިންޓަރނަލް ުނިޒާމާއި ުހިންގުުމގެ ުރޭވިފައިވާކުންުފނީގެ ގޮާތުސް

ުެމވެ.ގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަ

4.1 ު ުބޯޑު ުބަޔާންވެގެންވާ ުގަވާއިދުގައި ުހިންގާ ުގަވާއިދާއި ުއަސާސީ ުމަުރުުމެންބަުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ސްއޫލިއްޔަތުުންގެ
ުއަދާކޮށްފައިވާކަމަށްުނުބެލެވުން.ފުރިހަމައަށްު

ުހިންގުންުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުކުންފުނީގެ ުހިންގުމާއި ުކުންފުނި ުއެ ުގޮތުގެމަތިން ުގަވާއިދުގައިވާ ުހިންގާ ުޤަވާއިދާއި ުއަސާސީ ގެ
އެގޮތުންުކުންފުނީގެުބޯޑުގެު.ުުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެގަވާއިދުންުމޮނިޓަރކޮށްުރިވިއުުކުރުމަކީުއެުކުންފުނީގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުގެ

ު ުޤަވާއިދުގެ ުހިންާގ ުކުންފުނީގެ ުއެ ުގޮތުގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ުމާއްާދގައ38ުިޒިއްމާތަކާއި ުުކންފުނީެގުުވަނަ ވާގޮތުން،
ުދަށުްނު ުނިޒާމެއްގެ ުހަރުދަނާ ުރޭވުާމއި، ުސްޓްރެޓެީޖ ުކުންފުނީގެ ުޮގތަްށ ުފައިދާވާ ުހިންގުމަށްޓަކަިއުހިއްސާދާރުންނަށް ކުންފުނި

ުކުންުފިނު ުރިވިއުކޮށް ުާހލަތު ުމާލީ ުިހންގުމާއި ުކުންފުނީގެ ުގަވާއިދުން ުހެދުމާއި، ުއުޫސލުތައް ުގަވާއިދުތަކާއި ހަދަންޖެހޭ
ުކުންުފިނު ު ުބެލުމާއި، ުއެއްގޮތަށްތޯ ުއުސޫލުތަކާ ުގަވާއިދުތަކާއި ުސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުބޯޑުން ހިނގަމުންދަނީ

ުފިޔަވަޅުއެޅުންުހިނގަ ުއެކަށީގެންވާ ުއެކަމަްށ ުނުވާނަމަ ުކަމަށް ުއެއްގޮތަށް ުސްޓްރެޓެޖީތަކާ ުއެކުލަާވލާފައިވާ ުބޯޑުން މުންދަނީ
ު.ުހިމެނެއެވެ

ލޫމާތުުދީފައިވާގޮތުގައި،ުއެުފަރާތުންުބަރުންުމިުއޮފީހަށްުމަޢުމެންުގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީއެހެންުނަމަވެސްު
ރޭޝަނާއިުމާލީުޕައޮުއަހަރީުބަެޖޓާުގުޅޭުކަންކަންުފިޔަވައިުކުންފުނީގެުޑުގެުއެއްވެސްުޖަލްސާއެއްގައި،ުކުންފުނީގެހާޒިރުވިުބޯ

ުކޮށްފައިނުވެއެވެ ުމަޝްވަާރ ުގޮތުން ުހިންގުމާބެހޭ ުބޯޑުގެު. ުރިޕޯޓެއް ުއެއްވެސް ުއަންގައިދޭ ުހަލާތު ުމާލީ ުކުންފުނީގެ އަދި
ު.ުނާުހިއްސާކޮށްފައިނުވެެއވެބަރުންންމެ

ު ުއިތުރަށް ުމީގެ ުހިސާބުތައ2014ުްކުންފުނީގެ ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުހުށަހަޅާފައި ުބޯޑަށް ނުވާކަންވެްސުުތައްޔާރުކޮށް
ުހަދަންެޖހޭުއެމްއެމްޕީއާރސީުއެވެ.ުފާހަގަކުރެވެ ުހިންގުމަށް ުކުންުފނި ުއެއްގޮތަށް ުސްޓްރެޓެޖީތަކާ ުއެ ުރޭވުމާއި ުސްޓްރެޓެޖީތައް ގެ

ުހެދު ުޕޮލިސީތައް ުބޯޑުގެުގަވާއިދުތަކާއި ުކުންފުނީގެ ުޔަގީންކުރުމަކީ ުހިނގާތޯ ުކުންފުނި ުއެއްގޮތަށް ުއެއާ ުއަދި މާއި
ުބަ ުބޯޑުގެ ުޒިއްމާއަކަށްވާއިރު، ުމެންމެންބަރުެއއް ުއެ ު ުމިއީ ުހިނަށް ުތެރޭގަިއ ުޒިންމާގެ ުސާފުކޮށްުބަރުންގެ މެނޭކަމެއްކަން

ު.ފާހަގަކުރަމެވެުއެނގިފައިނުވާކަން

ުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިނުވުންުުތައްުރުގެުމާލީުބަޔާންުނަުއަހަުވ2014ުުުައެމްއެމްޕީއާރސީގެު 4.2
ގެުޑިރެކްޓަރުންގެުއެމްއެްމޕީއާރސީތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓްުކުރަންުއޮޑިޓަރުންނަށްުހުށަހެޅުމަކީުުތައްގެުމާލީުބަޔާންއެމްއެމްޕީއާރސީ

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ުބޯޑުގެ .ު ުކުންފުނީގެ 2014ުުއެހެންނަމަވެސް ުބަޔާންވަނަ ުމާލީ ުނުވުމުގެުުތައްއަހަރުގެ ތައްޔާރުކޮށްފައި
ު ުއޮފީހުން ުމި ުގެންދަުލައްވައިުުއޮޑިޓަރުންުކޮންޓްރެކްޓްސަބަބުން ުމާލީުބުނެވިދިޔަުކުންފުނީގެުއެުުރާވާފައިވާުންކުރިޔަށް

ުފެު.ފާހަގަކުރަމެވެުުނވާކަންުޓިފައިފެއްުމިއަދާހަމައަށްުއޮޑިޓްުބަޔާންތަކުގެުމާލީުއަހަރުގެ ުއޮޑިޓް ުށްއަދި 2014ުޓުމަްށޓަކައި
ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުވެސ2015ުުްު،ފޮނުވާުދިނުމަށްުތަކުރާރުކޮށްުއަންގާފައިވީުނަމަވެސްުތައްވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާން



 

 
 info@audit.gov.m މެއިލް:-އީު 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.ުުފޯން: މާލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)

ގ52ުުެސަފުޙާުު 34  

ުުއެ ުބަޔާނ2014ުްކުންފުނީގެ ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުނުވެއެވެުތައްވަނަ ުހުށަހަޅާފައި ުއޮފީހަށް ު.ުމި އަހަރުގެުވަނ2014ުުަކުންފުނީގެ
ނުވިނަމަވެސްުމިކަންވެސްުބޯޑުންުބަލައިުއެކަންުރަނގަޅުކުރުމަށްުއެއްވެސްުުތައްޔާރުކޮށްުއަދިުއޮޑިޓްުކޮށްފައިުތައްމާލީުބަޔާން

ު.ފިޔަވަޅެއްުއަޅާފައިުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ

ފާމަކާއެކުުުޚިދުމަތްދޭުކޮންސަލްޓެންސީގެުއަދިއާއިުއޮޑިޓްުުއެމްއެމްޕީއާރސީުކުންފުނީގެުމާލީުބަޔާންތައްުތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައިު
21ުު ުސޮއިކޮށްފައިވެއެވ2014ުެއޯގަސްޓު ުއެއްބަސްވުމެއްގައި ުގައި ުއޮޑިޓްު. ުސޮއިކޮށްފައިވާ ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމި ުނަމަވެސް

ުއެ ުދީފައިވާގޮތުގައި، ުމަޢުލޫމާތު ުއޮފީހަްށ ުމި ުބޭނުންމްއެމްޕީއާރފާމުން ުތައްޔާުރކުރުމަށް ުހިސާބުތައް ުމާލީ ުަމޢުލޫމާުތުސީގެ ވާ
ުދަންނަވައިގެންވެސް ުތަކުރާރުކޮށް ުމެނޭޖްމަންޓުގައި ުއޭރުގެ ުކުންުފނީގެ ުދިނުމަށް ުއެއްު،ފޯރުކޮށް ުފުރިހަމަ ބާރުުލްނުއެކަމަށް

ުުުއެވެ.ޖެހިފަުހުއްޓާލަންުއޭރުވަނީުކުރަމުންުގެންދިޔަުމަސައްކަތްފާމުންުުނުދިނުމުގެުސަބަބުންުއެ

ގުޅިގެންުއެުރިޕޯޓާުބޯޑުގައިުމަޝްވަރާކޮށްފައިުނުވުމާއިުުުގުޅިގެންުކުންފުނީގެުރިޕޯޓާުުޚާއްސަުއޮޑިޓްުއެމްއެމްޕީއާރސީގެު 4.3
ުއެއްވެސްުއިސްލާޙީުފިޔަވަޅެއްުއަޅާފައިނުވުންު

ު ުއޮފީހުން ުޝާއިޢުކޮށްފައިވ2014ުާުއޮކްޓޫބަރ29ުުމި ުރިޕޯޓު އެމްއެމްޕީއާރސީގެުުގައި ުއޮޑިޓް ުފާހަގަކޮށްފައިވާުޚާއްސަ ުގައި
ުުކަންކަމާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީގުޅޭގޮތުން ުގެ ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުުއެއްވެސްބޯޑުގައި ނުވާކަންުުމަޝްވަރާކޮށްފައިވަރަކަށް

ުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ު ުރިޕޯޓުގައި، ުއޮޑިޓް ުނޫންކަމާއިުއެމްއެމްޕީއާރސީމި ުހަރުދަނާ ުކޮންޓްރޯލްަތއް ުއިންޓާނަލް ގެ
ުމުޢާމަލާތްތައް ުމާލީ ުމަގުފަހިވާގޮތަްށ ުފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުުކޮރަޕްޝަނަށް ުކަންތަކާބެހޭގޮތުްނުު،ުހިްނގާފައިވާކަން މި

ޓެްއުސޯރިުމީގެުިއތުރުންުޓޫރިސްޓު.ުގެުބޯޑުންުއެުކުންފުނީގެުމެނޭިޖންގުޑިރެކްޓަރާުސުވާލުކޮށްފައިުނުވެއެވެއެމްއެމްޕީއާރސީ
ު.ތަރައްޤީކުރުމަށްުދ ުތުހުމަތުކުރެވޭ ުކޮރަޕްޝަނަށް ުދޫކުރުމުގައި ުއެުރިމާގައު ުހުރިކަމަށް ުފާހަގަކޮށްފައިކަންތައްތަކެއް ުވީޕޯޓުގައި

ުުއެވެ.ކޮށްފައިުނުވެޓްުޖަވާބުދާރީނަމަވެސްުރިޕޯޓުގައިވާކަންކަންުކުންފުނީގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުންުބަލައިުކުންފުނީގެުމެނޭޖްަމން

ުމެދުވެރި ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުރިޕޯޓުގައި، ުދެންނެވި ުުތހުމަތުކުުގެންމި ުމުޢާމަާލތްތަކެްއުކޮރަޕްޝަނަށް ުބޮޑެތި ުފައިާސގެ ރެވޭ
އިލީުމަސްލަޙަތުުއޮތްުޢާފައިސާތަކުގެުތެރެއިންުބައެއްުއޭރުގެުޓޫރިޒަމްުމިނިސްޓަރުގެުުައދިުއެ، ތުހުަމތުކޮށްުވާކަމަށްހިންގާފައި

ުފާހަގަކޮށްފައި ުދީފައިވާކަން ުހިުކުންފުންޏަކަށް ުކުންފުނިތައް ުސަރުކާރުގެ ުނވީނަމަވެސް، ުބަލަިއުގާނުހިނގާ ގޮތް
ުފަރާތުންނާއި ުމަތިކުރެވިފައިވާ ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުމިކަންކަމުގައިުުންމުއައްސަސާތަކުުކަމާގުޅޭުުދައުލަތުގެު،ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ

ުޖަާވބުދާރީު ުފަރާތްތައް ުުކުރުވައިޝާމިލުވި ުފިޔަވަޅުތަކެއް ުމެދުވެރިކޮށްުުއަޅާފައިއިސްލާޙީ ުެއމްއެމްޕީއާރސީ ުފަހުްނ ނުވުމަކީ،
ުުބޮޑެތިުޢަމަލުތަކެއްުިހންގުމަށްުމަގުފަހިކޮށްދިންުކަމެއްަކމުގައިުފާހަގަކުރަމެވެ.ޚިޔާނާތުގެ

ުއެންޑްުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންުުބޯޑާއިުުއިވެލުއޭޝަންުުއެންޑްުުމޮނިޓަރިންގުއެންޓަރޕްރައިސަސްުުޕަބްލިކް 4.4
ުނުވުންުުޖަވާބުދާރީކޮށްފައިުުމެނޭޖްމަންޓްުުހަރުދަނާކޮށްުުހިންގުންުުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުބޯޑުންުުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންު

ުވާނުވާގޮތްުކެޕިޓަލަށްުދޫކޮށްފައިވާުސަރުކާރުންުއެތަންތަަނށްު،ދިރާސާކުރުމާއިުބަޖެޓްުޙާލަތާއިުމާލީުކުންފުނިތަކުގެުސަރުކާރު
ުހިނގާުުއެތަންތަންުމޮނިޓަރކުރުމާއިުހަރުދަނާކުރުމާއިުހިންުގންުއެތަންތަނުގެުއަދިުޮގތާއިުބެލެހެއްޓޭުހިސާބުުބެލުމާއި

ުނަންބަރުުޤާނޫނުުމަސައްކަތްުލަފާދިނުމުގެުބޭނުންވާުހަރުދަނާކުރުމަށްުހިންގުންުދިރާސާތައްކޮށްުބެލުަމށްުނުހިނގާގޮތް
ުއިވެލުއޭޓްކުރުމުގެުުމޮނިޓަރކޮށްުއަދިުކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއިުޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއިުވިޔަފާިރތަންތަންުދައުލަތުގެ)3/2013ު

ުޤާނޫނު (ުޕީސީބީ)ުބޯޑްުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންުހަވާލުކުރެވިފައިވަނީުދަށުންުދާގެމާއްުވަނ12ުަުގެ(
ުއާއެވެ ުގިނަުުޚިލާފަށްުގަވާއިދާުހިންގާުއަދިުގަވާއިދާއިުުއަސާސީުކުންފުނީގެުުމެނޭޖްމަންޓުންުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުގޮތުންުމި.

ުހިންުގންުޖަވާބުދާރީކޮށްުޖްމަްނޓްމެނޭުކުންފުނީގެުއެުގޮސްަފއިވާތީުކުރަމުންުފެށިގެންުއަަހރުންުވަނ2014ުަުކަންތައްތަކެއް
ުރިޕޯޓްުުކުއާޓާލީުކުންފުނީގެުއެުު،ބެލިއިރުުކޮށްފައިވޭތޯުމަސައްކަތްތަކެއްުއަހަރުުދެުވޭތުވެދިޔަުޕީސީބީންުހަރުދަނާކުރުމަށް

ުުރިޕޯޓްުބައެއްުއެފަދަުފޮނުވައިުސިޓީުހޯދުމަށް ުފިޔަވައި ުބޯޑުުުބަލައިުހިނގާނުިހނގާގޮތްުކުންފުނިުއެހޯދުން މެނޭޖްމަންޓާއި
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ުނުބެލެއެވެ.ުމަަސއްކަތްތަކެއްުއެކަށީގެންވާުޕީސީބީންުކުރުމަށްުުޖަާވބުދާރީުބަރުންމެން ކުްނފުނީގެުުއަދިުކޮށްފައިވާކަމަކަށް
ުނުވުމާއި،2014ު ުއޮޑިޓްކުރުވާފައި ުބަޔާންތަކުގެ ުއެުމާލީ ުތައްޔާރުކޮށް ުބަޔާންތައް ުއަހަރުގެުމާލީ ުއަހަރުގެުުވަނ2014ުަުވަނަ

ުކުންފުނީގެުުގުޅިގެންުރިޕޯޓާުއޮޑިޓްުޚާއްސަުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުުޝާއިޢުކޮށްފައިވާުއާއްމުކޮށްުއޮފީހުންުމިުމަހުުއޮކްޓޫބަރު
ު.ުފާަހގަކުރެވެއެވެުކޮށްފައިނުވާކަންވެސްުމަސައްކަތްތަކެއްުޖަވާބުދާރީކުރުމަށްުމެނޭޖްމަންޓާއިުޑިރެކްޓަރުންގެުޯބޑު

ުއެންޓަރޕްރައިސިސްުުަޕބްލިކްުއަންނަުހިނގަުމންުދަށުންުޓްރެޜަރީގެުއެންޑްުފިނޭންސްުއޮފްުުމިނިސްޓްރީުއިތުރުންުމީގެ
ުޕެމެބް)ުބޯޑްުއިވެލުޭއޝަންުއެންޑްުމޮނިޓަރިންގ ުހަރުދަނާކުރުމާއިުުހިންގުންުކުންފުނިތަކުގެުސަރުކާރުުއާެވސް(

ުހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެުމަސައްކަތްުޖަާވބުދާރީކުރުވުމުގެުމެނޭޖްަމންޓްުތަންތަނުގެުއެުއިވެލުއޭޓްކޮށްުމޮނިޓަރކުރުމާއި ުނަމަވެސް.
ުބޯޑުުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުކަންކަމާގުޅިގެންުއިސްވެދެންނެިވފައިވާުބޯޑުންވެސްުއެ ުހިންުގންުުޖަވާބުދާރީކޮށްުމެނޭޖްމަންޓާއި

ު.ފާހަގަކުރެވެއެވެުމަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަންުހަރުދަނާކުރުމަށް

ުލިބޭުރިސޯު 4.5 ުފަޅުތަކަށް ުރަށްރަށާއި ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުގޮތުގައި ުރަސީދުުުޓުގެ ުދޫކުރާ ފައިސާއަށް
ުގެުއެކައުންޓިންުސިސްޓަމުގެުބޭރުންުހަދާފައިވުންުއެމްއެމްޕީއާރސީު

ު ުފަޅުތަކުން ުރަށްރަށާއި ުދޫކޮށްފައިވާ ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުގޮތުގައި ުގޮތުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންރިސޯޓުގެ ުގެ ުއެމްއެމްޕީއާރސީުގައި
ު ުބަލައިަގތުމަށްފަހުުއަށް ުުފައިސާ ުރަސީދުތަަކކީ ުގިަނ ުކުންފުނީދޫކޮށްފައިވާ ުބޭރުން،ުއެ ުސިސްޓަމުގެ ުއެކައުންޓިްނގ ެގ

ކުންފުނިންުއާއްމުކޮްށުޢަމަލުކުރާުއުސޫލާުޚިލާފަށް،ުކުންުފނީގެުެމނޭޖިންގުޑިރެކްޓަރުސޮއިކޮށްުޫދކޮށްފައިވާުރަސީދުތަކެއްކަންު
ުކުރެވުނެވެުފާހަގަ ުއިތުރަށް. ުމީގެ ުފާހަަގުު،އަދި ުނެތްަކން ުތަރުތީބެއް ުއެއްވެސް ުނަންބަރުތަކުގައި ުރަސީދު ދޫކޮށްފައިވާ

ުތަކުރާރުވެފަ ުނަންބަރުތައް ުރަސީދު ުބައެއް ުކުރެވުނެއެވެުއިކުރެވުނުއިރު، ުފާހަގަ ުވެސް ުހުރިކަން ުކުންފުންޏަްށުއެހެން. ކަމުން
ުރެކޯޑުުލިބޭ ުގަވާއިުދންފައިސާ ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުކޮށް ުނުދާަކން ުބަލަހައްޓަުމން ުުކންފުނީެގުުހިސާބު ުސަބަބުން ުަކމުގެ ުމި އަދި

ުފާހަގަު ުވެސް ުއޮތްކަން ުފަހިވެަފއި ުފުރުޞަތު ުބޭނުންކުރުމުގެ ުނަހަމަގޮތުގައި ުފައިސާ ުކުންުފނީގެ ުދިމާނުކުރެވި، ހިސާބުތައް
ު.ުކުރެވުނެއެވެ ުގޮތުން ުގުޅޭ ުމިއެމްއެމްޕީއާރސީމިކަންކަމާ ުދީފައިވަނީުން ުމަޢުލޫމާތު ުމެނޭޖިންގުު،އޮފީހަށް ުކުރީގެ ކުންފުނީގެ

ުއެކައުންޓް ުކުންފުނީގެ ުމަޢުލޫމާތެއް ުއެއްވެސް ުގުޅޭ ުރަސީދުތަކާއި ުދޫކޮށްފައިވާ ުބޭރުން ުސިސްޓަމުގެ ުސްޑިރެކްޓަރ
ު.ޑިޕާރޓްމަންޓަށްުއަދިުމެނޭޖްމަްނޓަށްުވެސްުހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ

ުފައިވުންުށްުކޮންސަލްޓަންސީުސާރވިސްުހޯދާުފަރާތުންުއަގުުނުހޯދައިުއަދިުބޯޑުންުފާސްނުކޮުުއެއްފަރާތަށްވުރެުގިނަު 4.6

ު ުަޢމަލުކުރުމަށް ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ުކުންފުނީެގުއެމްއެމްޕީއާރސީމުދަލާއި ުއަދި ުޚިލާފަށް ުއުސޫލުތަކާއި ުކަނޑައަޅާފައިވާ ން
ރޮސެސްުއިންޕްލިމެންޓޭޝަންުޕްު(އީއައިއޭ)މެންޓްުއިމްޕެކްޓްުއެސެސްމެންޓްުޔަރަންއެންވަ"ޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުންުފާސްނުކޮށްު

ުވޯރކް ުު"ފްރޭމް 12,000ުުތައްޔާރުކުރުމަށް 27ުުޑޮލަރަށް ުހަވާލުކޮށްފައިވާކަްނ2015ުުެމއި ުކޮންސަލްޓަްނޓަކާއި ގައި
ު.ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ު ުަޢމަލުކުރުމަށް ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ުއެމްއެމްޕީއާރސީމުދަލާއި ުއުސޫލުގެ ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުވަނ2.6.1ުުީން ުމާއްދާގައި ވަނަ
ު ުއަގު ުޖުމުލަ ުޚިދުމަތުގެ ުކުންފުނީގ25ުުެމުދަލާއި ުހޯދުމަށް ުަފރާތެއް ުމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ުބޮޑުވާނަމަ ުވުރެ ުރުފިޔާއަށް ހާސް

ުކަމަށެވެ ުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަންވާނެ ުދިވެހިުސަރުކާރުގެ ުއަދި ުގަވާއި.ުވެބްސައިޓް ުމި ުއަދި ުޑިރެކ2.14ުްދުގެ ޓަރުންގެުގައި
ުލިބި ުޑިރެކްޓަބޯޑަށް ުކުންފުނީގެ ުނުގޮސް ުބީލަަމށް ުދަށުން ުއިޚްތިޔާރުެގ ުގޮތެއްގެގެންވާ ުފާސްކުރާ ުބޯޑުްނ މަތިންުރުންގެ

ު.ުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރެވިދާނެކަންވެސްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ތަށްުދުމަތްުހޯދުމުގައިުޢަމަލުކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުއުސޫލާުއެއްގޮމިުމަސައްކަތްުކުރާނެުވަކިުފަރާތެއްުހޯދުމަށްުމުދަލާއިުޚި
ުވެބްސައިޓާ ުގެޒެޓުުއިކުންފުނީގެ ުސަރުކާރުގެ ުފާަހގަކުރެވެއެވެދިވެހި ުފޮނުވާފައިނުވާކަން ުޝާއިޢުކުރަން ުގައި ުބީލަމަށްު. އަދި
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ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުކުންފުީނގެ ުހަވާލުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުފަރާތަކާ ުވަކި ުނުވާކަންވެސްުުނުގޮސް ުފާސްކޮށްފައި ބޯޑުން
ުފާހަގަކުރެވެއެވެ ުދީފައިއެމްއެމްޕީއާރސީ. ުމަޢުލޫމާތު ުއޮފީހަށް ުމި ުކޮންސަލްޓެން ުމަސައްކަތަށް ުމި ުހޮވިގޮތެއްުވަނީ ންޓެއް

ު.ުއެނގިފައިުނުވާކަމަށާއިުއަދިުބޯޑުންުވެސްުމިުމަސައްކަތްުހަވާލުުކުރުމަށްުފާސްކޮށްފައިނުވާުކަމަށެވެ

ުމެުއެމްއެމްޕީއާރ 4.7 ުބޯޑު ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުބޯޑުުންސީގެ ުޞައްޙަނޫން ުފޯޖްކޮށްގެން ުސޮއި ރިޒޮލިއުޝަންތަކެއްުުބަރުންގެ
 ކަމަށްުބެލެވުންުހަދާފައިވާު

ުނަމުގައެމްއެމްޕީއާރސީ ުރިޒޮލިއުޝަންތަކުގެ ުބޯޑުގެ ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުޞަގެ ުގުޅިގެން ުކަންކަމާ ުބައެއް ުޙައްއި 3ުނޫން
ުހަދާފައި ުބެލެވޭކަންވާކަރިޒޮލިއުޝަން ުމިލިޔެކިުމަްށ ުމެާފހަގަކުރެވެއެވެ. ުބޯޑު ުހަދާފައިވަީނ ުސޮިއުންއުންތައް ބަރުންގެ

ުިޑރެކްޓަރު ުމިގޮުތން ުމެުފޯރޖްކޮށްގެންނެވެ. ުބައެްއ ުބޯޑުގެ ުނޫންންންގެ ުޞައްޙަ ުފޯރޖްކޮށްެގން ުސޮއި ުބޯޑުުބަރުންގެ
ުތިރީގައިވާުކަންކަމާުގުޅޭގޮތުންނެވެ.ުކަމަށްުެބލެވެނީރިޒޮލިއުޝަންުހަދާފައިވާ

 ީންުބޭރުުފައިސާުގަނެުވިއްކުންުކުރިއަށްގެންދިއުންުއެމްއެމްޕީއާރސ 

 ުުުރިސޯޓުުޓޫރިސްޓ ުސަރުކާރުން ުފަރާތްތަކަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީުތަރައްޤީކުރުމަށް ުއެހެން ުފަޅުތައް ުރަށްތަކާއި ުދޫކުރާ އަށް
 ރެކްޓަރަށްުދިނުންުއްުކުރުމުެގުބާރުުމެނޭޖިންގުޑިޢާމަލާތްތަސަބްލީޒަށްުދޫކުރުމާއިުއެކަމާުގުޅޭުއެންމެހާުމު

 ުްބަޑިބޭހުގެުކުޅިވަރުުވިޔަފާރީގެުއުސޫލުންުއަމިއްލަުފަރާތްތަކަށްުާބއްވައިުދިނުމުގެުޚިދުމަތްުއެމްއެމްޕީއާރސީންުކުރުނ 

ުނުވާ ުަމޝްވަރާކުރެވިފައި ުބޯޑުގައި ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުގުޅޭގޮތުްނ ުކަންކަމާ ުމަތީގައިވާ ުސޮއިކަމާއި ުލިޔުންތަކުގައިވާ ތަކަކީުއެ
ުނޫންކަން ުސޮއިތަކެއް ުމެނިސްބަުތައްސޮއިުއެު،އަސްލު ުބޯޑުގެ ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުއޮފީަހށްުންތްވާ ުމި ބަރުންވަނީ

ު.ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ

ުރިޒޮުު 4.8 ުބޯޑު ުސޮޔާއެކުުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުފަރާތެއްގެ ުއެއްމެ ުޚިލާފަށް ުު،ލިއުޝަނާ ުކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށްުއެ
ުތައްުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުގެުއެކައުންޓުތަކަށްުޖަމާކޮށްދީފައިވުންުޖަމާކުރަންޖެހޭުޗެކްު

ކުރުމާއިުޗެކްުއެންޑޯސްކުރުމާއިުނުވަތަުއެހެންވެސްުމާއިުފައިސާުނެގުމާއިުޗެކްުޤަބޫލުފަރާތުންުޗެކްުދޫކުރުއެމްއެމްޕީއާރސީގެު
ގޮތަކުންުއެކައުންޓުންުފައިސާުޫދކުރުމަށްުޗެކްތަކުގައިުސޮއިކުރުމުގެުހުއްދަުދެވޭނީުޗެކްތަކުގައިުސޮއިކުރުމުގެުހުއްދަުދީފައިވާު

ު ުތެރެއިން ުުމވައްޒަފެމުވައްޒަފުންގެ ުދެ ުސޮއި ުއޮވެއްގެ 7ުުުބަޔާންކޮށްގެންކަން 2014ުުުޖލައި ުބޯުޑުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ
ބޭންކަށްުފޮނުވާފައިާވުމިުދެންނެވިުރިޒޮލިއުޝަންގައިުޗެކްުއެންޑޯސްކުރާއިރުވެސްުުއެވެ.ބޭންކަށްުފޮނުާވފައިވެއްުލިއުޝަނެޒޮރި

ު ުފާހަގަކުރެެވއެވެ. ުބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ުބޭނުންވާނެކަން ުސޮއި ުފަރާެތއްގެ ުދެ ުދެވިފައިވާ ުއެހެންކަމަށްވުމާއެކު،ހުއްދަ
އެހެންފަރާތަކުންުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުނަމުގައިުދޫކޮށްފައިވާުއަދިުެއުކުންފުނީގެުއެކައުންޓަްށުޖަމާކުރަންޖެހޭުފައިސާއެއްުއެހެންު

ުޖަމާކުރެވޭކައެކައުންޓަ ުދެުށް ުތެރެއިން ުމީހުންގެ ުދީފައިވާ ުހުއްދަ ުސޮއިކުރުމުގެ ުވާގޮތުން ުރިޒޮލިއުޝަނުގައި ުބޯޑު ުނީވެސް،
ުއޮވެގެންކަމުގައިުފާހަގަކުރަމެވެ.މީހެއްގެުސޮއިު

ުބިންތަކުގެުނަމަވެސް ުއަދި ުފަޅުތަކާއި ުރަށްތަކާއި ުދޫކުރި ުމެދުވެރިވެގެން ުުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންީލސް
ު ުޗެކްުގެއެމްއެމްޕީއާރސީދެއްކުމަށް ުދޫކޮށްފައިވާ ުބަދަލުގައިނަމުގައި ުޖަމާުކރުމުގެ ުއެކައުންޓަށް ުކުންފުނީގެ ުއެ ހެންުއެު،ތައް

ދެުކުރުމަށްޓަކައިުޗެކްތަކުގެުނުފުށުގައިުއެމްެއމްޕީއާރސީގެުފަރާތުންުއެުޗެކްތައްުއެންޑޯސްު،ފައިވަނީުދީުއެކައުންޓްތަކަށްުޖަމާކޮށް
ުފަރާތެއްގެުސޮއިުއޮވެގެންކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުުއެންމެުުމީހުންުސޮއިކުރަންޖެހޭއިރު

ު ުުގެއެމްއެމްޕީއާރސީއަދި ުޖަމާކުރުމަށް ުުގެވަނައަހަރ2014ުުއެކައުންޓަށް ުފެށިގެން ުމަހުން ުއަހަރުގ2015ުެމެއި ުވަނަ
ުގާތްތަނޑަކަށްުއޮކްޓޫބަރު ުލިބުނު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުހިމެނ65ުުޭުމަހުގެުނިޔަލަށް ުޑޮލަރު އެުކުންފުނިންުުތައްޗެކްުމިލިއަން
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ުކުން ުއެ ުޚިލާފަށް ުރިޒޮލިއުޝަނާ ުބޯޑް ުފޮނުާވފައިވާ ުބޭންކަށް ުދެ ުއެންމެުުމުވައްޒަފުންުފނީގެ ުބަދަލުގައި ުކުރުމުގެ ސޮއި
ުުމުވައްޒަފެއް ުއެކިފަހަރުމަތިން ުއެކައުންޓުކުންުފނިތަކުުއެހެންސޮއިކޮށްގެން ުުތަކަށްެގ އެންޑޯޒްކުރާުު،ފައިވަނީދީޖަމާކޮށްފައިސާ

ުބޭންކުު ުބަލައިގަތުމުގައި ުތަކުޗެކްތައް ުދެކެމެވެ. ުނުވުމުްނކަމުގައި ުހަރުދަނާ ުކޮންޓްރޯލްސްތައް ުގާއިމުކުރެވިފައިވާ ުވުމާއެކުުގައި
ު ުތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށްަޓކައި ުކަންކަން ުމިފަދަ ުމުސްތަޤުބަލުގައި ުފަރާތުންުުންކުތަކުންނާއިބޭމިއީ ުރެގިއުލޭޓްކުރާ ބޭންކުތަްއ

ުުއިތުރު ުއަޅައި ުޤާއިފިޔަވަޅުތަކެއް ުކޮންޓްރޯލްސްތަމުކުރެވިފައިމިހާރު ުވާ ުހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައިވާއް ކަމެއްކަމުގައިުުރިވިއުކޮށް
ުފާހަގަކުރަމެވެ.
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ުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަންު

ުާވނީ ެއުުފައިސާުދޫކޮށްފައިވާުގޮތާއި،ުޑޮލަރުުގަތުމުގެުނަމުގަިއުއެމްޕީއެލްއިންުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށްު،މިުބައިގައިުަބލާލާފައި
ުމައްޗަށާއި،ު ުފައިސާގެ ުހުރި ުނުލިބި ުއަނބުރާ ުމިހާތަނަށް ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުއެތެރެކުރުމުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުސާމާނު ކުޅޭ

ުސާމާނު ުކުޅިވަރު ުބަިޑބޭުހގެ ުއޮޅުވާލައިގެން ުރިސޯްޓުނަމުގައި ުއިންޓެގްރޭޓެޑް ުހިންގާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުއަދި ުއެތެރެކުރުމާއި
ުބިންތަުކެގު ުދޫކޮށްފައިވާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކި ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުއެ ުގެންގޮސްފައިވާގޮތާއި ުކުރިޔަށް ުޕްރޮޖެކްޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިުޕޮލިސްުވެލްފެއަރުކޯޕަރޭޝަނަށްުޓީސީސީުއަށާމްއެު،ކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުލިބިފައިވާުފައިސާގެުއިތުރުންުއެކުއިޒިޝަންލީސްު
އަނބުރާުނަގައިުބަދަލުގެުގޮތުގައިުއިތުރުުއެހެންުރަށްތަކަކާއިުފައިސާތަކެއްުުދޫކޮށްފައިވާުދެރަށްުމުންޓޫރިޒަމިނިސްޓްރީުއޮފްު

ުއްޗަށެވެ.މަުސްވުންތަކުގެއެުކުންފުނިތަކާުއެކުުވެފައިވާުއެއްބަނިންމައިުދޭންުއޭރުގެުޓޫރިޒަމްުމިނިސްޓަރު

 މިލިއަންުރުފިޔާުދޫކޮށްފައިވުނ205.21ުުްސީުއަށްުއެކިފަހަރުމަތިންުއިންުއެމްއެމްޕީއާރއެމްޕީއެލްުށްޓަކައިުޑޮލަރުުގަތުމަ 5.1
ު)އެމްއެމްޕީއާރސީ ުލިމިޓެޑް ުޕޯޓްސް ުމޯލްޑިވްސް ުއެމްޕީއެލްއާއި ުވިއްކުމަށް ުގަނެ ުޑޮލަރު ުދެމެދު ުއާ ުއަހަރުނ2014ުުް( ވަނަ

13.31ުރުފިޔާގެުރޭޓުނ15.42ުުްު،އެއްބަސްވުމެއްުއެކުލަވާލައިުއެުއެއްބަސްވުންތަކުގެުދަށުންުއެކިުފަހަރުމަތިނ6ުްފެށިގެންު
އަށްުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ުޑޮލަރުުގަތުމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީއިންުއެމްޕީއެލްުމިލިއަންުރުފިޔާ(205.21ުުމިލިއަންުޑޮލަރުުގަތުމަށްު)

.ުމިުފައިސާުކަމަށްުބެލެވެއެވެގެުބޯޑުގެުމަޝްވަރާުއޮވެގެންވަނީުއެުކުންފުނީގެުޑިރެކްޓަރުންއެމްޕީއެލްުއިންުފައިސާުދޫކޮށްފައި
ު ުލިބުމުން ުމިލެރުފ15.32ުިއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު ުރޭޓުން ުދޫކޮށްފައެވެ.ުޔާގެ ުވަނީ ުއެސްއޯއެފަށް ނިއަމަށާއި

ު ުއަނބުރާ ުއެކުންފުންޏަށް ުހޯދުމާއި ުފައިސާ ުތިރީގަިއުއެމްޕީއެލްއިން ުކަންތައްތަްއ ުފާހަގަކުރެވުނު ުގުޅޭގޮތުން ުދިނުމާ ޑޮަލރު
ުގެނެސްދެވިފައިުއެވަނީއެވެ.

އަށްުޑޮލަރުުވިއްކުމަށްުއެއްބަސްވުމާއިުއެުއެމްޕީއެލްުގެުހިންގާުގަވާއިދާުޚިލާފަށްުބޯޑުގެުހުއްދަުނެތިުއެމްއެމްޕީއާރސީު 5.1.1
ުފައިސާުއަނބުރާުދިނުންުފަސްކުރަމުންުދިއުންު

ުއެމްޕީއެލް ުކުންފުންޏާއެކު ުއެ ުވިއްކުމަށްޓަކައި ުޑޮލަރު ުހަދައެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުއެއްބަސްވުން ުފައިާސުން ުޑޮލަރުވިއްކުމަށް އި،
ު ުގަވާއިދުގެ ުހިންގާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުބޯޑ33ުުާހޯދާފައިވަނީ ުޑިރެކްޓަރުންގެ ުކުންފުނީގެ ުޚިލާފަށް ުމާއްދާއާ ވަނަ

ުހުއްދަ ުޯބޑުގެ ުއަދި ުނެތި ުުމަޝްވަރާކުރުމެއް ުޖުމުލަ ުފަހަރުމަތިން ުއެކި ުމިގޮުތން ު 13.31ުުނެތިއެވެ. ޑޮލަރުުމިލިއަން
ުތެ ުމިފައިސާގެ ުހޯދާފައިވެއެވެ. ުއެމްޕީއެލްއިން ުފައިސާ ުއެއަށްވާ ުއެއްބަސްވެ ުވިއްކުމަށް ުއަހަރުގ2015ުުެރެއިން ވަނަ

ުުޑިސެންބަރު ުނިޔަލަށް ުއެްމއެމްޕީއާރސީމަހުގެ ުއެމްޕީއެލްން ުދީފައިވަނީ ުމިލ7.79ުިއަށް މިލިައްނ5.52ުުއަްނުޑޮލަރެވެ.ުބާކީ
ު ުފާހަގަކުރެވެއެވެއެމްޕީއެލްޑޮލަރު ުދައްކާފައިނުވާކަން ުމިހާތަނަށް ުއަށް ުދައްކާފައިވާ ުއެމްޕީއެލްއަށް މިލިއަނ7.79ުުް.

ުރަށްރަޑޮލަ ުކީވެސް، ުލީސް ުކުއްޔަްށުދޫކޮށްގެން ުފައިސާެގުުއެކުއިޒިޝަންުތަށް ުލިބުނު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ
ުތެރެއިންުދައްކާފައިވާުފައިސާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ު ުވިއްކުމަށް ުގަނެ ުއެމްޕީއެލްޑޮލަރު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާއި ުދެމެދު ުއާއި ުފުރަތަމަ ބަލާއިުރުުއެއްބަސްވުންތަކަށްހަދާފައިވާ
ުއެމްޕީ ުފައިސާ ުލިބެންޖެހޭ ުނަމަވެސ2015ުުްއެލްއަށް ުޚަލާސްކުރަންޖެހެއެވެ. ުދައްކާ ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުއެޕްރީލް ުއަހަރުގެ ވަނަ

ު ުފަސްކުރުމަށް ުދެއްކުން ުއެއްބަސްވުންތަކަށްފައިސާ ުހެދި ުުފުރަތަމަ ުއެުބަދަލު ުއައު ުއެކުލަވާލައިުއްބަސްވުންގެނައުމަށްފަހު ތައް
ުފަހަރުއެމްޕީއެލް ުއެކި ުދިނުން ުޑޮލަރު ުއަށް ުދެއްކުންުމަތިން ުއެމްޕީއެލްއަށް ުއަނބުރާ ުޑޮލަރު ުގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ފަސްކުރަމުން

ުފަ ުއެ ުގަތުމަށްޓަކަިއ ުޑޮލަރު ުއެމްއެމްޕީއާރސީން ުއެުފަސްކޮށްފައިވަނީ، ުދީފައިވާ ުމިލެފާއެސްއޯއިސާ ނިއަމުންުއި
ުފާހަގަކު ުސަބަބުންކަން ުލަސްކުރުމުގެ ުނުހޯދައި ުޑޮލަރު ުލިބެންޖެހޭ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ންުއެމްއެމްޕީއާރސީެރވެއެވެ.

ޑޮލަރުުދިނުންުފަސްކުރަމުންުގޮސްފައިވަނީުމިުދެުކުންފުނީގެުބޯޑުގެުހުއްދަުލިބިގެންކަންުމިުއޮފީހަށްުއަށްުދޭންޖެހޭުއެމްޕީއެލް
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ތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުއެވަނީުފުރަތަަމުހެދުނުުއެއްބަސްވުންތަކުގެުުލިބިފައިވާުއެއްވެސްުޑޮކިއުމަންޓަކުންުކަށަވަރުުނުކުރެވެއެވެ.
ު ުފަސްކުރެވުނުުއެމްޕީއެލްދަށުން ުދިނުން ުޮޑލަރު ުދަށުން ުއެގްރިމަންޓްތަކުގެ ުއައުކުރެވުނު ުތާރީޚާއި ުދޭންޖެހޭ ުޑޮލަރު އަށް

ުމުއްދަތާއިުތާރީޚެވެ.

ުއެމްއެމްޕީއާރސީުު:5.1ުވާލުުތަު ުދޭންޖެުއެމްޕީއެލްުން ުޑޮލަރު ުދިނުންުއަށް ުޑޮލަރު ުދަށުން ުއެގްރިމަންޓްތަކުގެ ުއައުކުރެވުނު ުތާރީޚާއި ހޭ
 )ފައިސާގެުއަދަދުުމިލިއަނުން(ުފަސްކުރެވުނުުމުއްދަތާއިުތާރީޚްު

އެމްޕީއެލްއަށްުުބާކީު
 ދޭންޖެހޭު)ޑޮލަރު(

ފަސްކުރެވުނުު
 ތާރީޚުު

އެމްޕީއެލްުއަށްު
ދޭންޖެހޭުުޑޮލަރުު

 ތާރީޚުު

ގަންނަު
ޑޮލަރުގެު
 ޢަދަދުު

ދޫކުރިު
ުރުފިޔާގެު
 ޢަދަދުު

ފައިސާުދޫކުރިު
 ތާރީޚުު

- - 25/06/2014 2.50 38.55 24/02/2014 

- 01/12/2014 13/07/2014 2.50 38.55 13/03/2014 

- 31/12/2014 07/11/2014 1.49 22.98 07/07/2014 

- 30/12/2015 14/11/2014 1.30 20.00 14/07/2014 

3.90 30/12/2015 31/03/2015 3.90 60.14 24/11/2014 

1.62 27/01/2016 27/04/2014 1.62 24.99 27/01/2015 

5.52 
  

 ޖުމްލަު 205.21 13.31

 

ުރިޢާޔަތްނުކޮށްުއަދިުއަވަސްުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުގިނަުއަދަދެއްގެު 5.1.2 ޑޮލަރުުއަނބުރާުލިބުމާމެދުުއޮތްުރިސްކްތަކަށް
ުގަތުމަށްުފައިސާުދޫކުރުންުޑޮލަރުު
ު ުގަތުމަށް ުއެމްޕީއެލްޑޮލަރު ުހުރިުއެމްއެމްޕީއާރސީއިން ުލިބުމުގައި ުއަނބުރާ ުޑޮލަރު ުއައިސްފައިވަނީ ުދޫކުރަމުން ުފައިސާ ުއަށް

ުގިނަު ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއަދި ުނޫންކަން ުގޮތުގައި ުރައްކާތެރި ުއެންމެ ުފައިސާއަށް ުކުންފުނީގެ ުއަދި ުރިޢާޔަތްނުކޮށް ރިސްކްތަކަށް
ު ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު ުއެމްޕީއެލްޢަދަދެއްގެ ުދޫކުރަމުންއެމްއެމްޕީއާރސީއިން ުފައިސާ ުއަވަހަށް ުއަވަސް ފައިވާކަންުސްުގެންގޮއަށް

ުގޮތުންުފާހަަގކުރެވޭކަންތައްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިު

 ީުއާމްދަނ ުއަމިއްލަ ުއެކުންފުނީގެ ުގޮތުގައިއެމްއެމްޕީއާރސީއަކީ ުކުންފުންޏަކަށްުޑޮލަރުުގެ ުޑޮލަރުުނުވާއިރު،ުުލިބޭ އަނބުރާ
ު ުޤާބިލްކަން ުވަޒަންނުކޮށް،ގައެމްއެމްޕީއާރސީދިނުމުގެ ުމިންވަރު ުހުރި ުުއި ުގަތުމަށް ުއެލްއެމްޕީޑޮލަރު ފައިސާުއިން

 ދޫކުރަމުންުގޮސްފައިވުން.

 ީުލަސްވެފައިުއެމްއެމްޕީއާރސ ުނުލިބި ުޑޮލަރު ުމުއްދަތަށް ުއެއްބަސްވާ ުފުރަަތމަ ުދިނުމަށް ުޑޮލަރު ުދޭންޖެހޭ ުއަނބުރާ ން
ުއެުު،ވީނަމަވެސް ުއެމްޕީއެލްއިން ުފަިއސާ ުއިތުރު ުހަދައި ުއެއްަބސްވުންތައް ުއައު ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު ުއެކު ުކުންފުންޏާ ުއެ

 ކުންފުންޏަށްުދޫކުރުން.

 ު ުބަޖެޓުކޮށްފައިވާކަންކަަމްށ ުޤާއިމުކުރުމަށް ުވަސީލަތްތައް ުޑޮލަރ2015ުުުއުމްރާނީ ުއަދަދެއްގެ ުގިަނ ުއަހަރު ވަނަ
ުވީނަމަވެސް ުމަޢުލޫމާތުދީފައި ުއެމްޕީއެލްއިން ުު،ބޭނުންވާނެކަަމށް ުކުންފުނިން ުޖުމުލ2014ުުައެ ުއަހަރު ވަނަ

ުގާތްގަނޑަކަށްުުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީނިމުނުއިރުުވަނަުއަހަރ2015ުުުުޑޮލަރުުކަމަށާއިުއަދިލިއަންުމ2.9ުިޚަދުކޮށްފައިވަނީު
3.7ުު ުއަހަރުތެރޭު،ކަމަށްވާތީުޑޮލަރުމިލިއަން ުުއެއް ުފަހަރުމަތިން ުގަތުމަށ13.31ުުްއެކި ުޑޮލަރު މިިލއަން

ުފަުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުދޫކުއިސާ ުފައިސާއަށް ުކުންފުްނނީގެ ުގޮސްފައިވަނީ ުުރަމުން ުކަމަށްުރަްއކާތެރިއެންމެ ުގޮތުގައި
 ނުބެލެވުން.
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އަށްުޑޮލަރުުގަތުމުގެުނަމުގައިުފައިސާުދޫކުރަމުންުއެމްއެމްޕީއާރސީއިންުއެމްޕީއެލްމަތީގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންކަމަްށުބަލާއިރުު
އަދިުކުންފުންޏަށްުއެންމެުުއޮތްުރިސްކްތަކަށްުރިޢާޔަތްނުކޮށްލަރުުލިބުމާމެދުުންުއަނބުރާުޑޮއެމްއެމްޕީއާރސީުު،އައިސްފައިވަނީ

ުމަންފާހުރިުގޮތުގައިުނޫންކަންުާފހަގަކުރެވެއެވެ.

ުޓޫރިޒަމަށްު 5.1.3 ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރާއިރު ުސަބްލީސް ުއެހެންފަރާތްތަކަށް ުތަންތަން ުދޫކޮށްފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް
ުރުފީުދައްކާފައިނުވުންުދައްކަންޖެހޭުލީސްުޓްރާންސްފާު

ުހެދުމަށްރިސޯުޓޫރިސްޓު ުކުއްޔަށްދޫކުރާުޓު ުބިމެއްުުސަރުކާރުން ުނުވަތަ ުރަށެއް ުކުރެވޭުއެއްވެސް ުދިނުމަށް ުުކުއްޔަށް
ުފަ ުހިފާ ުކުއްޔަށް ުބިން ުުނވަތަ ުރަށް ުދަށުން ުޙައެގްރިމެންޓްގެ ުއެންމެހައި ުލިބިފައިވާ ުރާތަށް ުފަރާތަކަްށުއްޤުތައް އެހެން

ު ުމިނިސްުނުވަތަބަދަލުކުރުން ުގެންދަންވާނީ ުކުރިޔަށް ުކަންތައް ުކުރުމުގެ ުޓޫރިޒަމުންސަބްލީްޒ ުއޮފް ހުއްދަުުޓްރީ
ުޙަ ުމިއާއެކު ުއަދި ު'ލީްސުހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ުފަރާތުން ުއެދޭ ުކުރަން ުލީޒް ުސަބް ުނުވަތަ ުފަރާތުން ުއެދޭ ުބަދަލުކުރުމަށް އްޤުތައް

ުފީ' ުރެޖިސްޓްުޓްރާންސްފަރ ުލީޒް ު'ސަބް ުުރޭޝަންނުވަތަ ުގޮތުގައި ުގެ ުމިނިސްޓްރ5000ުީފީ' ުޓޫރިޒަމަށްުުޑޮލަރު އޮފް
ުޓޫރިސްޓުދައްކައިގެންކަ ުޙައްޤުރިސޯުމަށް ުޓްތަކާގުޅޭ ުގަވާއިދުގެ ުބަދަލުކުރުމާބެހޭ 13ުުު،4ތައް ުމާއްދާގައ33ުުިއަދި ވަނަ

ު ުުޓުރިސޯުސްޓުޫޓރިުމިގޮތުންުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ުއެމްއެމްޕީއާރުހޮޓާއަދި ުކުރުމަށް ުއޮްފުަތރައްޤީ ުމިނިސްޓްރީ ުއަށް ސީ
ު ުދޫކޮށްފައިވާ 53ުުޓޫރިޒަމުން ުތެރެއިން، ުޙ50ުަަތނުގެ ުތަނެއްެގ ުއަދި ުބަދަލުކޮށް، ުފަާރތަކަށް ުތިންވަނަ ަތނެއ1ުުްއްޤުތައް

ުކޮށްފައިވެއެވެ.ު ުލީޒް ުދެންނެވުނުުސަބް ުދަުށްނ،ުއިްސވެ ުުގަވާއިދުގެ ުލީޒ51ުުްމި ުސަބް ުއާ ުޓްރާްނސްފަރުފީ ުލީސް ތަނުގެ
ު ުޓޫރިޒަމަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުގޮތުގައި ުގެ ުފީ ދައްކަންޖެހެއެވެ.ުުސީންއެމްއެމްޕީއާރުޑޮލަރ255,000ުުރެޖިސްޓްރޭޝަން

ުކުންފުނިން ުއެ ުދައްކާފައިވަނީުނަމަވެސް ުޓޫރިޒަމަށް ުއޮފް ުބަދަލުކުރުމަށ31ުްުމިިނސްޓްރީ ުޙައްޤުތައް  ުދައްކަންޖެހޭުތަނެއްގެ

ުޑޮލަރެ 155,000 ުއެހެންކަމުން ުޙައްޤ20ުުވެ. ުތަނެއްގެ ުސަބްލީޒް ުބަދަލުކުރުމުންނާއި ުއޮފްުުކުރުމާގުޅިގެންތައް މިނިސްޓްރީ
ުގެުނިޔަލަށްުދައްކާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.2015ުނޮވެންބަރ15ުުުޑޮލަރ100,000ުުުޓޫރިޒަމަށްުދައްކަންޖެހޭު

 ރާއްޖެުއެތެރެކުރުން.ގެުނަމުގައިުބަޑިބޭހުގެުސާމާނުުއެމްއެމްޕީއާރސީު 5.2
ުއެތެރެކުރި ުރާއްޖެ ުނަމުގައި ުކުޅިު،އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުސާމާނުުވަރުބަޑިބޭހުގެ ުބޭނުންކުރާ ުބެލެވޭުުބޭއްވުމަށް ހުރިކަމަށް

ު.އެވެއްުިތރީގައިުބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެތެރެކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވޭުކަންތައްތަުރުކޮންޓެއިނަ

ުސާމާނުު 5.2.1 ުކޮންޓެއިނަުުބަޑިބޭހުގެ ުބެލެވޭ ުއެތަކެތިުުރުުހުރިކަމަށް ުފަހުން ުދޫކުރި ުކަސްޓަމުން ުގެނެސް ރާއްޖެ
ުއެތެރެކުރުމުގެުހުއްދަުދީފައިވުންު

ގައި ރާއްޖެ  2015ޖުލައި  5 ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ނަމުގައި ގެނައި ބަޑިބޭހުގެ ސާމާނު ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންޓެއިނަރ

އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން  ބަޑިބޭހުގެ ސާމާނުއެތެރެކޮށްފައިވާއިރު 

 ގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 2015ޖުލައި  14އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ދީފައިވަނީ 

ާމާނު ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ގުދަންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ސ

 2015މާރޗް  10ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ ދެމެދު 

 ެތި ގަތުމާއި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ މަސައްކަތްސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެމްއޯޔޫގައި މި ތަކއެމްއޯޔޫއެއްގައި  ގައި

ގުދަންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ބޭނުންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް  ،ކުރިއަށްގެންދާނީ އެމްއެމްޕީއާރސީ މެދުވެރިކޮށްކަމާއި

 އެވެ. އިވެގެންދާނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

އެމްއެމްޕީއާރސީން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތަކަކާ ގުޅިގެން ހަވާއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެ މީގެ އިތުރުން 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް  2015ޖުލައި  5، އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި
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ވަންޓައިމް ހުއްދަ )ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ  އެތަކެތިއެކު ަކި ޝަރުތުތަކާްރީން ކަނޑައަޅާ ވއެ މިނިސްޓ، ސިޓީ ފޮނުވުމުން

ނަމަވެސް މި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ބަޑިބޭހުގެ ސާމާނު  ގައި އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ދީފައިވެއެވެ. 2015ޖުލައި  14 ް(ޕާރމިޓ

 ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންޓެއިނަރ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އަދި ދޫކުރި ފަހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ބަޑިބޭހުގެ  5( ގެ ު)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނ 4/75ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ު ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަވާ ފަޓާސްފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ކުޅިވަރ

އެހެންކަމުން އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންޓެއިނަރ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނަމުގައި ގެނައި ބަޑިބޭހުގެ ސާމާނު 

 ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާތު ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަމުގައިުޑިކްލެއާރކޮށްފައިވުމާއިުުއީސްގެުގައިުހުރިުތަކެތިުޓޯުކޮންޓެއިނަރުުުބެލެވޭުުހުރިކަމަށްުުހަވާުފަޓާސްފަދަުތަކެތިު 5.2.2
ުއެތަކެއްޗާގުޅޭުޞައްޙަުޑޮކިއުމަންޓްތައްުހޯދާފައިުނުވުންު

ުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުނަމުގައި ުތެރޭގައ2015ުިގެ ުމަހުގެ ުޖުލައި ުއަހަރުގެ ުކޮންޓެއިނަރާުވަނަ ުއެތެރެކުރި ގުޅިގެންުުރާއްޖެ
ު ުސާރވިސް ުކަސްޓަމްސް ުކަސްޓަމްސް)މޯލްޑިވްސް ުހުށަހަޅައި( ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުއަށް ުއެތަނުްނ ހުރިހާުުއަދި
ު.ގައިުހުރިުމުދާުޑިކްލެއާރކޮށްފައިވަނީުޓޯއީސްގެުުނަމުގައެވެޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައިވެސްުއެުކޮންޓެއިނަރު

ު ުގުޭޅގޮތުން ުކޮންޓެއިނަރާ ުއެ ުޑިފެންސްުއެމްއެމްޕީއާރސީނަމަވެސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުސެކިއުރިޓީއާއާއި ުނެޝަނަލް ުުއެންޑް
ުދެމެދު ުލިޔެކިއުންތަކުން ުހުރި ުއެތެރެކޮށްފައެމްއެމްޕީއާރސީުބަދަލުކުރެވިފައި ުރާއްޖެ ުނަމުގައި ުގެ ުފަޔާރުވޯރކްސް ހުރިުއިވަނީ

ުއެނގެއެވެކޮންޓެއިނަރެ ުއްކަން ުކޮންޓެއިނަރެއެހެންކަމު. ުުހރި ުފަޔާރުވޯރކްސް ުހުިރުކޮންޓެއިނަން ުޓޯއީސް ުނަމުގަިއުރެއް އްގެ
ު.ކަމަށްުބެލެވެއެވެމަޢުލޫމާތުުއޮޅުވާލައިގެންއަސްލުުުމުދަލުގެފައިވަނީުރާއްޖެުއެތެރެކޮށް

ުއިމްޕޯޓްުޑިއުޓީުނަގާފައިުނުވުންުުހުރިުތަކެއްޗަށްުުގައިުކޮންޓެއިނަރުުުހުރިކަމަށްުބެލެވޭުުހަވާުފަޓާސްފަދަުތަކެތިު 5.2.3
ުއެ ުރާއްޖެ ުފަދަތަކެއްޗަކީތެރެކުރާ ުފަޓާސް ުވީުު%35ުހަވާ ުކަމަށް ުތަކެތި ުހަމަޖެހިފައިވާ ުނަގާގޮތަށް ުޑިއުޓީ ުއިމްޕޯޓް ރޭޓްގައި
ުު،ނަމަވެސް ުނަމުގައި ުއެމްއެމްޕީއާރސީޓޯއީސްގެ ުން ުއެތެރެކޮށްފައިވާ ުތަކެތީގެރާއްޖެ ުފަޓާސްފަަދ ުޑިއުޓީުއިމްޕޯުހަވާ ޓް

ު.ުނަގާފައިުނުވާކަންުފާަހގަކުރެވެއެވެމިހާތަނަށްު

ުކަުއެމްއެމްޕީއާރސީ ުނަމުގައި ުޮގތުގައިުގެ ުތަފްޞީލްގެ ުމުދަލުެގ ުއިންވޮއިސްގައި ުކޮމާރޝަލް ުހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓަމަށް
ު ުޓޯއީސްއެވ1190ުެލިޔެފައިވަނީ ުކާރޓަން .ު ުވަނީ ުއިންވޮއިސްގައި ުގޮތުގައި ުވެލިއުގެ ުސީއައިއެފް ުމުދަލުގެ 86,623ުއަދި

ުޑޮލަރެވެ ުއެ. ުތަކެރާއްޖެ ުފަދަ ުޓޯއީސް ުޑިއުޓީުތީގެތެރެކުރާ ުމިުުއިމްޕޯޓް ުނަމަވެސް ުނުވެއެވެ. ުހަމަޖެހިފައި ނަގާގޮތަށް
ު ުތަކެތިކޮންޓެއިނާގައި ުފަޓާސްފަދަ ުދަށުންުުހަވާ ުގަވާއިދުތަކުގެ ުޤާނޫނާއި ުކަސްޓަމްސްގެ ުޔަޤީންކުރެވޭތީ އެތެރެކޮށްފައިވާކަން

ުދެކެމެވެ. ުނަގަންޖެހޭނެކަމުގައި ުޑިއުޓީ ުހުުއެހެންކަމުންުއިމްޕޯޓް ުފަރާތުން ުއެތެރެކުރި ުތަކެތި ުއިންވޮއިސްގައިވާުމި ށަހެޅި
ިއުއުޓީގެުގޮތުގަރުފިާޔުއިމްޕޯޓްުޑ467,504ުިުނޑަކަށްގާތްގަުފައިސާގެުއަދަދަށްުބަލައިެގންުިއމްޕޯޓްުޑިއުޓީުހިސާބުކުރާުނަމަ

ުުކަސްޓަމްސްއަށްުހޯދަންޖެހޭކަންުާފހަގަކުރަމެވެ.

ުއެކައުންޓަކުންުފައިސާުޚަރަދުކޮށްފައިުނުވުންުއެމްއެމްޕީއާރސީގެުއެއްވެސްުބަޑިުބޭހުގެުސާމާނުުގަތުމަށްު 5.2.4
ު ުކޮންޓެއިނަރުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުގެނައި ުރާއްޖެ ުކޮންޓެއިނާރުުނަމުގައި ުއެ ުއަދި ުގަތުމަށްުއެތެރެކުރުމަށާއި ުމުދާ ުހުރި ގައި

ުޚަރަދުކޮށްފައި ުފައިސާ ުއެކައުންޓަކުން ުއެއްވެސް ުބެލިބެލުންތަކުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުއޮފީހުން ުމި ފާހަގަކުރެވިފަިއުުންވާކަން
އަދިުމިފަދަުތަކެތިުަގތުމަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީންުއެއްވެސްުފަރާތަކާއެކުުމުޢާމަލާތްކޮށްަފއިުވާކަންވެސްުލިޔެކިއުމުންުނުވެއެވެ.ު
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ުސްޓޮކްު ުއެއްޗެއްގެ ުއެްއވެސް ުމިފަދަ ުގެނައި ުނަމުގައި ުކުންުފީނގެ ުއެ ުއިތުރަށް ުމީގެ ުފާހަގަކުރެވެެއވެ. ުނެތްަކން އެނގެން
ުރެވެއެވެ.ުކޯޑެއްުއެުކުންފުނީގައިުބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެ

ުވެު 5.3 ުއެމްޓީސީުޕޮލިސް ުލްފެއަރުކޯޕަރޭޝަނަށާއި ުރަށް ުދެ ުދޫކޮށްފައިވާ ުނެގުުސީއަށް ުކުންފުނިތަކަށްުއަނބުރާ ުއެ މަށްފަހު
 ުބަދަލުުދޭންުނިންމުން.

ުޓޫރިޒަމުންުއްރިސޯޓެުޓޫރިސްޓު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ 25ުު، ތަރައްޤީކުރުމަށް ުވެލްފެއަރުުގައ2013ުިސެޕްޓެންބަރު ޕޮލިސް
ު ުޕޮލްވެކް)ކޯޕަރޭޝަން ު.ޅުުދޫކުރިއަށް( ުވަނީ ުެނގުމަށްފަހު ުއަނބުރާ 4ުުމާބިންހުރާ 2014ުުޖޫން އަށްުއެމްއެމްޕީއާރސީގައި
ު.ުދޫކޮށްފައެވެ 5ުުއަދި ުޕލކުުގައ2010ުިމެއި ުކޮމްޕެނީ ުކޮންޓްރެކްޓިންގެ ުއެންޑް ުޓްރާންސްޕޯޓް ު(ޓީސީސީއެމް)މޯލްޑިވްސް

ު.ުއަށްުދޫކޮށްފައެވެއެމްއެމްޕީއާރސީގައ2014ުުިއޮގަސްޓ20ުުްުއަނބުރާުނެގުމަށްފަހުުަވނީުފޮތްތެޔޮބޮޑުފުށި.ުއަށްުދޫކުރިުވ

ު.ޅ ުކަންތައްތަކަޕޮލްވެކަމާބިންހުރާ ުވެލްފެއާރގެ ުމުވައްޒަފުންގެ ުސާރވިސްގެ ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ުދީފައިވަނީ ުބޭުނންާވުށް ށް
ު ުހޯދުމާ ުއިގެންނެވެގުޅުވަފައިސާ .ު ުދަތުރުފަތުރުގެުއެްމޓީސީސީވ.ފޮތްތެޔޮބޮޑުފުށި ުސަރަޙައްދުގެ ުމެދުއުތުރު ުދީފައިވަނީ އަށް

ުގުޅުވައިގެންނެވެ ުޕްރޮޖެކްޓާ ުޚިދުމަތްދިނުމުގެ .ު ުއެ ުކުރިން ުނެގުމުގެ ުއަނބުރާ ުރަށްތަްއ ުފަރާުތައްރަށްުމި ްށުތަކަތްުއެހެން
ބަދަލުގަިއުުނެކަމަށާއިުއަދިދޭއަށްުއެމްޓީސީސީށާއިުއަދިުޕޮލްވެކަުގެުވަކިުމިންވަރެއްކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންުކުއްޔަށްދީގެންުލިބޭު

ުރަށް ުކުންފުނިުތަކެއްއެހެން ުއަންގާފައިވެއެވެދޭުތަކަށްއެ ުޓޫރިޒަމުން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ުން ުރަށްތައްު. މި
ު.މާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވޭުކަންތައްުިތރީގައިއެވަނީއެވެއަނބުރާުނެގުމާއިުއެުކުންފުނިަތކަށްުބަދަލުގައިުފައިސާުދިނު

ުއަށްުބަދަލުުދިނުމަށްުހަމަޖެއްސުންުއެމްޓީސީސީުށާއިުޕޮލްވެކަުބަދަލުގެުގޮތުގައިުފައިސާުދޭނެުއުސޫލެއްުނެތިު 5.3.1
ު ުޓޫރިޒަމުން ުއޮފް ުޅޕޮލްވެކަމިނިސްޓްރީ ުއޮތް ުދޫކޮށްފައި ު.ށް ުއާއި ުއެމްޓީސީސީމާބިންހުރާ ުދޫކޮށްފައި އޮތްުއަށް

ުދޭގޮަތށްު.ވ ުރަށްތަކެއް ުއެހެން ުއަދި ުފައިސާއާއި ުބަދަލުގައި ުކުންފުނިތަަކށް ުއެ ުަނގާފައިވަނީ ުއަނބުރާ ފޮތްތެޔޮބޮޑުފުށި
ރަށްތައްުުމި. ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުންކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ، ސްކަމަށްވީނަމަވެ

ބަދަލުަގއިުފައިސާުދިނުމަށްުކަނޑައެޅިުޢަދަދާުގުޅޭގޮތުންުމިުއޮފީހަށްުިލބިފައިވާުމަޢުލޫމާތުުތިރީަގިއުއަނބުރާުނެގުމާގުޅިގެންު
ު.އެވަނީއެވެ

 ޅ.ު ުބަދަލުގައި ުނެގުމުްނ ުއަނބުރާ ުޕޮލްވެކަމާބިންހުރާ ުޓޫރިޒ3.5ުަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދިނުމަށް ުޑޮލަރު މުންުމިލިއަން
 ޑޮލަރުުމިހާތަނަށްުދީފަިއވުން.މިލިއަނ1.5ުުްގެުތެރެއިންުއެއްބަސްވެުއޭ

 ވ.ު ުައނބުރާ ުޓޫރިޒަމަށްފޮތްތެޔޮބޮޑުފުށި ުއޮފް ުުަމށްފަހުނެގުުމިިނސްޓްރީ ުފަރާއެ ުއެެހން ުލިޭބުތްުރަށް ުކުއްޔަށްދީގެން ަތކަށް
ުއެކު ުމިންވަރެއްކޮސްޓުއިޒިޝަން ުވަކި ުވީނަމަވެސްުއަށްއެމްޓީސީސީުގެ ުއަންގާފައި ުފައިސާގެުު،ދޭނެކަމަށް ުދޭނެ ުަބދަލުގައި
އަދިުބަަދލުގައިުފައިސާުދިނުމަށްު.ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޫޓރިޒަމާއިުއެމްޓީސީސީއާުދެމެދުުއެއްބަސްވެފައިނުވެއެވެުދަދާުމެދުޢަ

ުސިޓީއެއްގައިވެސްު ުއެއްވެސް ުފޮނުވާފައިވާ ުކުންފުންޏަށް ުއެ ުމިނިސްޓްރީން ުއެ ުޢަދަދެއް ުކަނޑައެޅި މިނިސްޓްރީން
ުނުވެއެވެ ުބަޔާންކޮށްފައި .ު ުއެ ުލިބޭނަމަވެސް ުކުއްޔަށްދީގެން ުފަރާތަކަށް ުއެހެން ުުރަށް ުޑޮލަރ4ުުުފައިސާއިން މިލިއަން

ފީހަށްުަމޢުޫލމާތުުދީފައިވެއެވެ.ުމީެގުންުމިުއޮއެމްޓީސީސީދޭނެކަމަށްުކުރީގެުމިނިސްޓަރުއޮފްުޓޫރިޒަމްުވިދާޅުވެފައިވާކަމަށްު
ު.މިލިއަންުޑޮލަރުުއެުކުންފުންޏަށްުދީފައިވެއެވ1ުެތެރެއިންުމިހާތަނަށްު

ު ުގޮތުގެަމިތން ުދެންނެވުނު ުޕޮލްވެކަމަތީގައި ުވީނަމަވެސްުއެމްޓީސީސީށާއި ުނިންމާފައި ުދިނުަމށް ުފައިސާ ުބަދަލުގައި އަށް
ުޕޮލްވެކް ުނުވަތަުއެމްޓީސީސީއާއި ުއޮންނަ ުހިއްސާ ުދައުލަުތގެ ުގޮތުގެމަތިން ުޤާނޫނުގައިވާ ުޓޫރިޒަމް ުދީފައިވަނީ ުދެރަށް ުމި އަށް

ުމަސްލަޙަތު ުލީސްުއޮންނަދައުލަތުގެ ުވުމާއެކު ުތަނަށް ުނުނަގައެވެުުުދެ ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުސަރުކާރަށް ުގޮތުގައި .ުޕޭމަންޓްގެ
.ުއެުރަށްތަކުގައިުއެއްވެސްުއިންވެސްޓްމެންޓެއްުމިހާތަަނށްުކޮށްަފއިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެުމީގެުއިތުރުންުމިުދެުކުންފުިނންު

ު ުރަށްތައް ުޓޫރިޒަމަށްއަދި ުއޮްފ ުކުންފުންަޏްށުުމިނިސްޓްރީ ުދެ ުއެ ުރަްށތަކެއް ުއެހެން ުބަަދލުގައި ުރަށްތަކުގެ ުއެ ނަގާފައިވަީނ
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ުދޭގޮތަށެވެ .ު ުފަރާުތައްރަށްުއެ ުއެކުތްއެހެްނ ުިލބޭ ުކުއްޔަށްދީގެްނ ުތަކަށް ުކޮސްޓުއިޒިޝަން ުމިންވަރެއް ުަވކި ށާއިުޕޮލްވެކަގެ
ސާގެުޢަދަދުުކަނޑައަޅާފައިވަނީުއެއްވެސްުއުސޫލެއްގެުއެުދެކުންފުންޏަށްުދޭނެުފައިު،އަށްުދިނުމަށްުކަނޑައެޅިއިރުއެމްޓީސީސީ

ުފާހަގަކުރެވެއެވެ ުނޫންކަން ުދަށުން ުދިންނަމަވެސް. ުކުންފުޏަށް ުދެ ުއެ ުރަށްތަކެއް ުއިތުރު ުގޮތުގައި ުބަދަލުގެ ު،އެހެންކަމުން
ުވ.ޅ ު.މާބިންހުރާއާއި ުލިބޭ ުދީގެްނ ުކުއްޔަށް ުއަލުން ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންފޮތްތެޔޮބޮުޑފުށި ުވަކި ުދެުެގ ުއެ މިންވަރެއް

ވާލުކުރުމަށްުމްޕީއާރސީއާުހަކުންފުންޏަށްުދޭންޖެހޭުސަަބބެއްުއޮތްކަމަކަށްުނުދެކެމެވެ.ުމީގެުއިތުރުން،ުމިުދެރަށްުއަލުންުއެމްއެު
ުކުއްޔަށްދީގެންުުމިނިސްރީ ުއަލުން ުދެރަށް ުއެއްބަސްވުމުގައިވެސް،ުމި ުދެމެދުުސޮއިކޮށްފައިވާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއާ ުޓޫރިޒަމާ އޮފް

ުކޮސްޓުުކުއިޒިޝަންއެ ުއޭގެގެ ުނުވަތަ ުފައިސާ ުލިބޭ ުގޮތުގައި ުއެމްޓީސީސީއަށާއި ުބައެއް ުދޭންޖެހޭނެކަމަްށުޕޮލްވެކަތެރެއިން ށް
ު.ހިމަނާފައިނުވެއެވެ

ކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތާއިުއެުޕްރޮޖެކްޓުގެުދަށުންުދޫކޮށްފައިވާުުންޓަގްރޭޓެޑްުރިސޯޓްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓްުއިު 5.4
 ކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުލިބެންޖެހޭުއަދިުލިބުނުުފައިސާުުއެކުއިޒިޝަންުގެުލީސްުބިންތަކުު
ންުލ.ތުނބުރީގައިުގެސްޓްުހައުސްުއައިލެންޑްުމަޝްރޫޢުުހިންގުމަށްުިމނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުމެދުވެރިކޮްށުއެމްއެމްޕީއާރސީ
ުއެންޑް ުހުށަހެޅުމާއިކޮނޮމިކް ުކައުންސިލަށް ުު،ގުޅިގެންުުޔޫތް ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުވަނީ ުކައުންސިލުން ުކުރިއަށްުއެ މަސައްކަތް

ުނިންމާފައެވެ.ުުއުމަށްގެންދި

ުނިންމުމާ ުއޮފީުމި ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުގުޅިގެން 23ުުހުން ުއަންގ2014ުާޖޫން ުގައި ންުއެމްއެމްޕީއާރސީަފއިވަނީ،
ުގެސްޓް ުއައިލެުހުށަހަޅާފައިވާ ުގެންދިހައުސް ުކުރިއަށް ުމަޝްރޫޢު ުފެންމައުންޑް ުއެރަށްުނަށް ުއާއި ުތުނބުރި ުލ. ކަމަށާިއ،

އިގެންުމިުމަޝްރޫޢުގެުގެުބައެއްުގޮތުގައިުހަމަޖައްސަކައިރީގައިވާުހުޅިޔަދޫ،ުދޮންބެރަހާ،ުހޮޅުރަހާުއަދިުކުޑަރަށްުމިުޕްރޮޖެކްޓް
ުމަށެވެ.އުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިުއެމްއެމްޕީއާރސީއެންމެހާުކަންކަންު

ގައިުތުނބުރިުޕްރޮޖެކްޓުގެުނަމުގައިުލ.އަތޮޅުގަިއ2014ުުުޖލައ10ުުިގުޅިގެންުުރިއްޔާގެުއޮފީހުގެުމިުނިންމުމާރައީސުލްޖުމްހޫ
ުހުށަހެޅުމަްށު ުބީަލން ުފަރާތްތަކަށް ުޝައުގުވެރިވާ ުހިފުމަށް ުކުއްޔަްށ ުބިން ުހިންގުމަށްޓަކައި ުތަރައްޤީކޮށް ުހައުސް ގެސްޓް

ުއެވެ.ުންުހުޅުވާލާފައިވެއެމްއެމްޕީއާރސީފުރުސަތުު

ު ުހިންގުމަށްޓަކައިއެމްއެމްޕީއާރސީނަމަވެސް ުޕްރޮޖެކްޓް ުމި ުރަށުގައި ުއެ ުހެދުމުން ުއެސެސްމަންޓް ުޕްރިލިމިނަރީ ުތުނބުރީގެ ުން
ު ުބޮޑެތި ުވަގުތާއި ުޕްރޮކުރަންުތަކެއްރަދުޚައިތުރު ުހައުސް ުފެންނާތީެވ،ުގެސްޓް ުބަރެސްދޫުޖެހޭނެކަމަށް ުއަތޮޅު ުއެ ުވަނީ ުކެޖެކްޓް

ުބަދަލުކޮށް ުއެހެންއަށް ުފައިއެވެ. ުހިންގުމަށްޓަކައި ުޕްރޮޖެކްޓް ުމި ުގައި ުބަރެސްދޫ 30ުުކަމުން ުވަނ2015ުުީމާރޗް ގައި
 އާއިުދެމެދުުލީސްުއެއްބަސްވުމެއްގައިުސޮއިުކޮށްފައެވެ.ުއެމްއެމްޕީއާރސީސަރުކާރާއިު

5.4.1 ު ުތަންތަނުން ުދީފައިވާ ުކުއްޔަށް ުދަށުން ުޕްރޮޖެކްޓުގެ ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުރިސޯޓް ގެުކޮސްޓުުުއެކުއިޒިޝަންުއިންޓަގްރޭޓެޑް
ުފައިސާުުއިުލިބުނުުގޮތުގަު

ފަރާތްތަްއުހޯދުމަށްޓަކައިުއާއްމުކޮްށުުންުކުއްޔަށްުދޫޮކށްފައިވަނީުއެކަމަށްުޝައުޤުވެރިވާންުބިދަށުންުބަރެސްދޫުމިުޕްރޮޖެކްޓުގެު
ުހުށަހެޅިއި ުޕްރޮޕޯސަލް ުމިުފަރާތްތަކުގެުއުލާންކޮށްގެން ުމިގޮތުން ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުދަށުންުތެރެއިންކަން ުމަޝްރޫޢުގެ

2.27ުުޖުމުލަުގެުނިޔަލަށ2015ުުްޑިސެންބަރ31ުުުގެުގޮތުގައިުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންންުދޫކޮށްފައިވާުބިްނތަކަށްުލ.ބަރެސްދޫ
ުލިބިުމިލިއަން ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުޑޮލަރު ުޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ުއެކައުންޓަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުފައިސާ ުުމި ުއެކުއިޒިޝަންުއަދި
ުކޮސްޓު ުގޮތުގައި ުންޑިސ31ުެގެ 2015ުުަބރު ުބާކީ ުނިޔަލަށް ުގޮތުގައިވެއެވެ.ުުމިލިއަނ1.36ުްގެ ުލިެބންޖެޭހުފައިސާގެ ޑޮލަރު

ުތަފްޞީލްުމަޢުލޫމާތެއެވެ.ުގެވަނީުމިުފައިސާއެގޮތުންުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުެގނެސްދެވިފައިު

ު
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ު(ުޑޮލަރުންުފައިސާގެުޢަދަދުުމިލިއަންު)ު:ުުއިންޓެގްރޭޓެޑްުރިސޯޓްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓުންުލިބުނުުއަދިުލިބެންޖެހޭުފައިސ5.2ުާުތާވަލުު
 ތަފްޞީލްު ލިބުނުު ބާކީުލިބެންޖެހޭު ުޖުމުލަު
 ބީޗްުރިސޯޓް 0.20 0.80 1.00
 އަކަުފޫްޓ(10,000ުބީޗްުހޮޓާު)ު 1.40 - 1.40
 އަކަުފޫޓް(5,000ުބީޗްުހޮޓާު) 0.67 0.56 1.23
 ޖުމުލަު 2.27 1.36 3.63

ު
ުމިހާތަނަ ުޕްރޮޖެކްޓަށް ުމި ުގެރެންީޓުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންށް ުބޭންކް ުހޯދާފައިވާނީ ުބައެއް ުބޮޑު ުފައިސާގެ ުލިބިފައިވާ ުގޮތުގައި ގެ

ު ުހަރުދަނާ ުނެތްކަްނުމެދުވެރިކޮށެވެ.ުމިފަދަ ުފުރުސަތު ުޖަމާކުރުމުގެ ުއެކައުންޓަކަށް ުއެހެން ުފަިއސާ ުމި ކޮންޓްރޯލެއްގެުސަބަބުން
ުލިބިފަ ުޗެކުން ުއަދި ުނަގުދުން ުޕްރޮޖެކްޓަށް ުމި ުއިތުރުން ުމީގެ ުއަދި ުކުންފުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުވެސް ުަފއިސާ ޏަށްުންއިވާ

ުއިބަލަ ުދޫކުރުމަށް ުރަސީދު ުރަސްމީ ުކުންފުނީެގ ުވެސްުގަނެފައިވަީނ ުފައިސާ ުބަލަިއގެންފައިވާ ުމިގޮތަްށ ުއަދި ފަހުގައެވެ.
ުކުންފުނީގެުބޭންކުުއެކައުންަޓށްުަޖމާކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަުކުރެވުނެެއވެ.

ުކުރެވުނުގޮތުގައި،ު ުފާހަގަ ުއިތުރަށް ުއޮޑިޓުގައި 31ުުމި ުފަރާތަކާއ2015ުުިޑިސެންބަރު ުއެއްވެސް ުދެއްކި ުފައިސާ ުނިޔަލަށް ގެ
ު ުޑްރާފްްޓުރސީއެމްއެމްޕީއާއެކު ުފަރާތްތަކަށް ުދައްކާފައިވާުބައެއް ުފައިސާ ުހަދާފައެއްނުވެއެވެ.ުނަމަވެސް ުލީސްުއެގްރިމެންޓް ން

ު ުވުމާއެކު ުކުރެވުނެއެވެ. ުފާހަގަ ުފޮުނވާފައިވާކަން ުހޯދުމަށް ުކޮމެންޓް ުފަރާތުގެ ުއެ ުތައްޔާރުކޮށް، ުމަޝްރޫޢުގެުއެގްރިމެންޓެއް މި
ު ުބިްނތައް ުަފރާތެހަދަށުން ުވާލުކުރާނެ ުއިޢާއް ުޢުއްމުކޮށް ުއަދި ުހޮވައި ުލިބެންޖެޭހުުއެކުއިޒިޝަންލާންކޮށްެގން ުގޮތުގައި ކޮސްޓުގެ

ުޖަމާކޮށްފައިވު ުއެކައުންޓަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުފައިސާ ުކަންކަން ުމަޝްރޫޢުގެ ުިމ ުގެންގޮސްފައިވަނީުޢާމުްނ، އްމުޮގތެއްގައި
ުހަރުދަނާުގޮތެއްގައިކަންުފާހަގަކުަރމެވެ.
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ުއިސްލާޙުކުރަންުލަފާދޭގޮތްު.ުކ

ުރަށްރަށާ .1 ުލީސް ުދީގެން ުކުއްޔަށް ުބިންތަްއ ުއަދި ުފަޅު ުއެުއެކުއިޒިޝަންއި ުގޮތުގައި މްއެމްޕީއާރސީއަށްުކޮސްޓުގެ
ުއިބަލައިގެންފަ ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުޑޮލަރ65.01ުުުވާ ުއެކައުންޓުތަަކްށުުމިލިއަން ުފަުރދުންގެ ުކުންފުިނތަކާއި އަމިއްލަ

ު ުމާލީ ުނުޙައްޤު ުފަރާތްތަކަށް ުއެ ުޚިޔާނާތްތެރިވެ ުަފއިސާއަށް ުދައުލަތުގެ ުހޯދާދިނުމުެގުޖަމާކޮށްފައިވަނީ، މަންފާތަކެއް
ުފަރާތްތަކާގޮތު ުއެއްމެހައި ުމިކަމުގައިުޝާމިލުވާ ުތަޙުޤީޤުކޮށް ުއިތުރަށް ުބެލެވޭީތ،ުމިކަން ުއެޅުމަށްުންކަމަށް ުފިޔަވަޅު ުމެދު

ުދައުލަތުެގު ުހޯދައި ުއަނބުރާ ުފައިސާ ުދައުލަތުގެ ުހޯާދފައިވާ ުއެފަރާތްތަކުން ުގޮތުގައި ުޙައްޤުނޫްނ ުއަދި ދަންނަވަމެވެ.
 އާމްދަނީއަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

ވަނަުމާއްދާއާުޚިލާފަށްުއަދިުކުންފުނީގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުގެުހުއްދަުނެތި،33ުުގެުހިންގާުގަވާއިދުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީ .2
ު ުނަމުގައި ުވިއްކުމުގެ ުއަމިއްލަުއެމްޕީއެލްޑޮލަރު ުފައިސާ ުއެ ުނަމުގައި ުގަތުމުގެ ުޑޮލަރު ުހޯދުމަށްފަހު ުފައިސާ އިން

ު ުޑޮލަރު ުކުންފުނިތަކުން ުއެ ުއަދި ުދޫކޮށް ުނުފޫޒުުކުންފުނިތަކަށް ުމަޤާމުގެ ުގޮސްފައިވަނީ ުފަސްކުރަމުން ުހޯދުން އަނބުރާ
ުކަމަށްބެލެޭވތީ ުބޭނުންޮކށްެގން ުގޮތުގައި ުތަޙުު،ނާޖާއިޒް ުމައްސަލަ ުއެންޓިޤީޤުމި ކޮމިޝަނަްށުުކޮަރޕްޝަން-ކުރުމަށް

 ހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

އްދަުނެތި،ުުކުންފުނީގެުޑިރެކްޓަރުންގެުބޯޑުގެުހުވަނަުމާއްދާއާުޚިލާފަށްުއަދ33ުިގެުހިންގާުގަވާއިދުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީ .3
ކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުކުންފުނީގެުއެކައުންޓަށްުޖަމާިވުުއެކުއިޒިޝަންލީސްުުއާއިސީންުހޯދިުފައިސާލޯނުގެުގޮތުގައިުއެމްޓީޑީ

ު ުތެރެއިން ުކުންފުނިތަުކްނ5.95ުުފައިސާގެ ުއެ ުައދި ުދޫކޮށް ުގޮތުގަިއ ުލޯނުގެ ުކުންފުނިަތކަށް ުއަމިއްލަ ުޑޮލަރު މިިލއަން
ށްބެލެޭވތީ،ުގޮތުގައިުބޭުންނކޮށްގެންުކަމަުއިވަނީުމަޤާމުގެުނުފޫޒުުނާޖާއިޒްފައިސާުއަނބުރާުހޯދުންުފަސްުކރަމުންުގޮސްފަ

 ުުހށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ކޮރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށް-ކުރުމަށްުއެންޓިމިުމައްސަލަުތަޙްޤީޤު

ުއެމްއެމްޕީއާރސީ .4 ުޖުމުލަ ުއެކައުންޓުން ުދ1.9ުެގެ ުައމިއްލަ ުޑޮލަރު ުސަޕޯރޓިންގުުމިލިއަން ުގުޅޭ ުދޫކުރުާމ ކުންފުންޏަށް
ޑޮކިއުމަންޓްުފެނިފައިުނުވާތީުައދިުމިުފައިސާުއެުދެުކުންުފންޏަށްުދޫކޮށްފައިވަީނުއެުދެުކުންުފްނޏަށްުފައިސާުދޭންޖެޭހު

ު ުނުބެެލވޭތީ، ުއޮވެގެންކަމަށް ުމަސަބަބެއް ުތަޙްޤީޤުމި ުއެންޓިއްސަލަ ުހުށަހެޅުަމށްު-ކުރުމަށް ުކޮމިޝަނަށް ުކޮރަޕްޝަން
 ދަންނަވަމެވެ.

5. ު ުޮގތުަގއި ުލޯނުގެ ުގަތުމަށާއި ުކުންފުނިްނުުށްުމޮންިޓލިއަނަުއިށާމިލެނިއަމަޑޮލަރު ުދެ ުއެ ުބަެއއް ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ދޫކުރި
ުގޮތުން ުހެދުމުގެ ުދެއްކިކަމަށް ،ު ުފައިސާ ުގޮތުގައި ުކޮސްޓުގެ ުނަމުގައިުދެއްކިއެކުއިޒިޝަން ުކުންފުންޏެއްގެ ުއަމިއްލަ

ު ުމަސައްކަތްކޮްށފައިވާކައަސްލުނޫން ުއޮޅުވާލުމަށް ުހަދަިއގެން ުތަޙުލިޔުންތަކެއް ުމަްއސަލަ ުމި ުބެލެޭވތީ، ކުރުމަްށުޤީޤުމަށް
 ކޮރަޕްޝަންުކޮމިަޝނަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.-މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްުއަށާއިުއެންޓި

ުއެފަ .6 ުކަނޑައަާޅ ުޭދނެފަރާތްތައް ުަރށްތަށް ުޓޫރިޒަމުން ުއޮފް ުޮފނުމިނިސްޓްރީ ުސިޓީ ުދިވެހިރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެުވާަފއިވަނީ
ު ުޤާނޫނުގެ ުބެހޭ ުނޫންކަމަށ5ުްޓޫރިޒަމާ ުތެރެއިން ުބީލަމެއްގެ ުޚިލާފަށް،ުހުޅުވާލެވިފައިވާ ުމާއްދާއާ ުއަދިުުވަނަ ބެލެވޭތީއާއި

ުސިނާ ުޢަޓޫރިޒަމް ުރަށްތަކެއް ުދޫނުކުރާ ުފިޝަރީޒުން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުބޭނުމަށް ުބެލެވޭީތ،ތުގެ ުކުއްޔަށްދީފައިވާކަމަށް
 ފަރާތްތަކާމެދުުޤާނޫނީގޮތުންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުމިކަމުގައިުޒިންމާވާ

ުނުަވތަުުސިނާޢަތުގެުޓޫރިޒަމްު،ވަސީލަތަށްވާއިރުުއެއްުއަގުހުރިުުއެންމެުހުރިުރާއްޖޭގައިުފަޅުތަކަކީުރަށްރަށާއިުރާއްޖޭގެ .7
ްށުކުރެވޭުގޮތަދޫުކުްއޔަށްުީބލަމަކާުނުލައިުދިގުމުއްދަަތށްުއެތަންތަންު،ޭބުނމަށްކަމުގައިވިޔަސްުސިާނޢަތެއްގެުއެހެންުއެނޫން

ުއޮންނަ ުޤާނޫނުގައި ުބޭނުންކޮށްއޮުތން ުުނަހަަމގޮތުގައި ުއިސްކަންނުދީ ުމަސްލަޙަތަށް ުކުއްޔަްށުދައުަލތުގެ އެކިފަރާތްތަކަށް
ު،ގޮތަށްިލބިީދފައިވާުލުއިތަކުގެުބޭނުންުަނހަމަޮގތުގައިުނުކުރެވޭުނުންނޫޤާުއަުލންުމުރާޖަޢާކޮށްމިކަންުު،މުންުގެންދާތީދޫކުރަ

ުތަްނތަްނުުމަންާފހުރިުެއންމެުދައުލަތަށްުތެރެއިންުުއްގެއުސޫލުތަކެުަހރުދަނާުފެންނަުުދެފުށްުއަދިުވާދަވެރި ުއެ ގޮތުގައި
 މަށްުދަންނަވަމެވެ.ގާއިމުކުރުކުއްޔަށްދެވޭނެފަދަުއުސޫލުތަކެއްު
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ުޓޫރިޒަމާއިުއެމްއެމްޕީއާރސީންުރަށްރަށާއިުފަޅުތައްުކުއްޔަށްުދިުނމަށްުނިންމައިު .8 ކިުފަރާތްތަކަްށުއެުމިނިސްޓްރީުއޮފް
ު ުލީސް ުއަންގާފައިވާ ުދައްކަން ުއެތަންތަަނށް ުގުޅިގެން ުސިޓީތަކާ ުނުވަތަުުއެކުއިޒިޝަންފޮނުވާފައިވާ ުއެއްކޮށް ކޮސްޓް

ުހަދާ ުއެއްބަސްވުމެއް ުދައްކާފައިވީނަމަވެސް، ުޢަމަލުކުުފައިނުވާބައެއް ުނިންމުމަށްުތަންތަނާމެދު ުޮގތެއް ރާނެ
ުމެވެ.ދަންނަވަ

ަވނަުއަހަރުުއިތުރ2015ުުުއަހަރުުއަމިއްލަުފަރާތަަކށްުދޫކޮށްފައިވަނިކޮށްުުވަނ2011ުައދ.ފުށިދިއްގާު)ރައްދިއްގާ(ު .9
ު ުދެ ުދީފައިއެހެން ުކުއްޔަށް ުއެރަށް ުހޯދުމަށްުނަވީުފަރާތަކަށް ުއެރަށް މަވެސް،ުސީއެސްއާރުމަޝްރޫއެއްުހިމަނައިގެން

-Cv/1664)ިޒއްޔާުޤަވަނަުއަހަރުުޕްރޮޕޯސަލްުހުށަހެޅިުފަރާތާއެކުުއެއްބަސްވުންުހެދުމަށްުމަދަނީުކޯޓުގ2011ުުެ
C/2014)ުު ުުޙުކުމްނަންބަރުން ުކޮށްފައިވާތީ، ުއަހަރ2015ުުުރިޢާޔަތްުކރުމާއެކު،މިކަމަށް ުކުއްޔަށްުުވަނަ މިރަށް

 ދަންނަވަމެވެ.ުމަށްޢަމަލުކުރާނެގޮތެއްުނިންމުުުފަރާތާމެދުުދެުނެގުމަށްުފައިސާުދެއްކި

އެމްއެމްޕީއާރސީުމެދުވެރިކޮށްުސީހައުސްުރިސޯޓްސްުއަށްުކުއްޔަށްދީފައިވާުކ.އަތޮޅުގެުފަޅަކާއިުއަދިުޓީއެޗްއެސްއަށްު .10
ުއދ.ހީ ުދީފައިވާ ުއެުުއެކުިއޒިޝަންންފަރުގެ ުގޮތުގައި ުދޫކުރިކަމަށްުކޮސްޓުގެ ުމިއަދާުުފަރާތްތަކުން ުޗެކް ުބނާ

ުމި ުހުަށހަޅާފައިނުވުމާއެކު، ުބޭންކަށް ުއެުހަމައަށްވެސް ުއާމްދަނީއަްށުުފައިސާ ުދައުަލތުގެ ުހޯދައި ުއަލުން ފަރާތްތަކުން
ު ުފަރާތްތަކުން ުއެ ުފައިސާ ުމި ުއަިދ ުދަންނަވަމެވެ. ުއެޖަމާކުރުމަށް ުހަދާފައިވާުތަކާުފަރާތްުނުލިބިއްޖެނަމަ އެކު

ުނެގުަމްށުދަންނަވަމެވެ. ުދައުލަަތށް ުއަނބުރާ ުމިތަްނަތން ުބާތިލުޮކށް ުފަޅެއްުުއެއްބަސްވުން ުކ.އަތޮޅުގެ ުއިތުރުން މީގެ
ު ުލީސް ުލިބުނު ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުރިސޯޓަކީ، ުސީހައުސް ުހަދާފައިވާ ުއެއްބަސްވުން ުއެކުއިޒިޝަންުކުއްޔަށްދިނުމަށް

ުއޮްތު ުގުޅުން ުހިއްސާދާރަކާ ުއެސްއޯއެފްގެ ުޖަމާކޮށްފައިވާ ުފައިސާ ުައދަދެއްގެ ުގިނަ ުތެރެއިން ކޮސްޓުގެ
ުމި ުހަދާފައިުކުންފުންޏަކަށްވާތީ، ުއެއްބަފަރާތާެއކު ުރިވާ ުމިކަންކަމަްށ ުނިންމުމުގައި ުގޮތެއް ޔަތްކުރުމަށްުޢާސްވުމާމެދު

 ދަންނަވަމެވެ.

ުކ .11 ުދޫކޮށްފައިާވ ުފަރުދަކަށް ުއަމިއްލަ ުފަޅެއްގެ ުުއެކުއިޒިޝަން.އަތޮޅުގެ ުލިބެްނޖެހޭ ުގޮތުގައި މިލިއަނ1.4ުުްކޮސްޓުގެ
މިލިއަންުޑޮލަރުެގުޕޯސްޓްުޑޭޓެޑްުޗެކް،1ުުޑޮލަރުގެުތެރެއިންުއެުފަރާުތންުެއމްއެމްޕީއާރސީއަށްުދީފައިވާކަމަށްުބުނާު

، މުގެުއެއްވެސްުލިއުމެއްުލިބެންުނެތުމާއެކުއެުކުންފުންޏަށްުބަލައިގަތްކަުކްުއަދިުމިުޗެއިއެމްއެމްޕީއާރސީގައިުނެތުމާ

 އަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ލުންުހޯދައިުދައުލަތުގެުއާމްދަނީފައިސާުއަމިު

ުމޯލްޑިވްސް .12 ުލިމިޓެޑަށްުބިޒްނަސް ުބ.ދޫުޕްރައިވެޓް ުިހބަޅިދޫކޮށްފައިވާ ުުއެކުއިޒިޝަންގެ މިލިއަނ3ުުްކޮސްޓަްށވާ
މިލިއަނ1ުުްކޮސްޓަށްވާުުއެކުއިޒިޝަންލެގޫންުވޯލްޑްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑަށްުކ.އަތޮޅުންުދޫކޮށްފަިއވާުފަޅުގެުުޑޮލަރާއި

ު ުއަދި ުމެނޭޖްމަންޓްުމިލެނިއަމްޑޮލަރާއި ުލިމިޓެޑަށްކެޕިޓަލް ުބޮޑުކާށިހުރާގެުުުޕްރައިވެްޓ ުއދ. ދޫކޮށްފައިވާ
ުުއެކުއިޒިޝަން ުއެއްގޮތަކ2ުަކޮސްޓަށްވާ ުޑޮލަރު ުއެއްބަސްވުންތަްއުމިލިއަން ުމިފަރާތްތަކާއެކު ުނުދައްކަނީސް، ށްވެސް

ު ުމިލެނިއަމްހަދާފައިވާތީއާއި، ުލިބިފައިވާ ުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ުދީގެން ުކުއްޔަށް ުރަށްތައް ުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންއަކީ
ުއަނެއްުދެުކުންުފންޏަކީވެސް،ުއެ ުާވތީއާއިުއަދި ުިލބިފައިާވުކުންފުންޏަކަށް މްއެމްޕީއާރސީއަށްުފައިސާުނަހަމަގޮތުގައި

ު ުލިބިފައިވާުުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންބަލައިގެންފައިވާ ުގޮތުގައި ުނަހަމަ ުފައިސާ ުގިނައަދަދެއްގެ ުތެރެއިން ފައިސާގެ
ުދީފައިވާޮގްތު ުިމތަްނތަން ުފަާރތްތަކަށް ުމި ުބެެލވޭތީ، ުކުންފުނިތަކެއްކަމަްށ ުގުޅުންހުރި ުސީދާގޮތުން އެސްއޯއެފާ

ުއެޅުމާއެ ުފިޔަވަޅު ުފަރާތްތަޙުޤީޤުކޮށް ުއެއްބަސްވުންކު،ުމި ުހަދާފައިވާ ުދައުލަަތްށުތަކާއެކު ުތަންތަން ުމި ުބާތިލުޮކށް ތައް
 ނެގުމާމެދުުގޮތެއްުނިންމުމަށްުަދންނަވަމެވެ.
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ުރަށްރަުޓޫރިސްޓު .13 ުދޫކުރާ ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުހޮޓާ ުކުއްޔަށްދޭއިރުށާުރިސޯޓާއި ުބިންތައް ުއަދި ުފަޅު ސްުލީ، އި
ންުޢަމަލުކުރަުމންދާުއުސޫލުގައިުރީޓްގެންުނަަގންޖެހޭެނކަމަށްުމިނިސްތުގަިއުއެންމެުކުޑަވެކޮސްޓުގެުގޮުއެކުއިޒިޝަން

ުއަގު ުތަންތަންކަނޑައަޅާފައިވާ ުބައެއް ުއަގުތަކެއްގައި ުކުޑަ ުދީފަުތަކަށްވުރެ ުބެލެވޭއިކުއްޔަށް ުމިކަމަކީތީވާކަމަށް ުއާއި
ު ުފަރާތްތަކަކަށް ުމަންފާތަކެވަކި ުމާލީ ުޙައްޤުނޫން ުގޮތުން ުހޯދައިދިނުމުެގ ުޢަަމލެއްއް ުބެލެވޭީތ،ުހިންގާފައިވާ ކަމުގައި

މިކަންުއިތުރަށްުތަޙުޤީޤުކޮށްުމިަކމުގައިުޒިންމާވާުފަރާތްތަކާމެދުުިފޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުމިފަރާތްތަކުްނު
ު ުުއެކުއިޒިޝަންއިތުރަށް ުހޯދުމާމެދު ުފައިސާ ުލިބެންެޖހޭ ުގޮތުގައި ުދެމެހެއްޓުމާމެުދުުނުވަތަކޮސްޓުގެ އެއްބަސްވުްނ

ުގޮތެއްުނިންމުމަށްުދަްނނަވަމެވެ.

ކުއްޔަށްުުބިމެއްފައިސާުނުނަގާގޮތަށްުމާެލުއަތޮޅުގެުފަޅަކާއިުހއ.އުލިގަމުންުކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުުއެކުއިޒިޝަންލީސްު .14
ުއުސޫލުގެު ުއެ ުއަދި ުޚިލާފަށް ުއުސޫލާ ުހަދާފައިވާ ުޓޫރިޒަމުން ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުހަދާފައިަވނީ ުއެއްބަސްވުން ދިނުމަށް

ު ުލީސް ުނަގަންޖެހޭ ުބެލެވޭތީުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންދަށުން ުމިު، ނުނަގާކަމަށް ުކުރުމަށްފަހު، ުރިއާޔަތް މިކަންކަމަށް
ު ުދަންނަަވމެވެ.ގޮޢަމަލުކުރާނެއެއްބަސްވުންތަކާމެދު ުނިންމެވުމަށް ުކޮމްޕޯނެންޓެއްުުތެއް ުސީއެސްއާރ ުއިތުރުން މީގެ

ުދޫކުރިއިރު ުބިމެްއ ުމާލެއިން ުނުނަގައި ުކޮސްޓު ުއެކުއިސިޝަން ުގުޅޭުު،ހިމަނައިގެން ުސީއެސްއާރއާ އެއްބަސްވުމުގައި
ުހަދާފައިވާ ުދިނުމަށް ުކުއްޔަށް ުިބން ުމި ުހިމަނާފައިނުވާތީ، ުތަފްސީލެއް ުއެއްވެސް ުގޮތެއްުުއިތުރު އެއްަބސްވުމާމެދު

ުނިންމުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ކޮސްޓުެގުުއެކުއިޒިޝަންފަރާތަްށުލީސްުުހިފާފައިވާޓޫރިސްޓްުރިސޯޓެއްުތަރައްޤީކުރުމަށްުރ.އަތޮޅުުފިލައިދޫުކުއްޔަށްު .15
ުއިތުރުކޮށްދީފައިވާތީއާއި،ު ުއެއްބަސްވުމަށް ުފަޅެއް ުޮއތް ުކައިރީގައި ުރަށް ުއެ ުނުނަގާ، ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ގޮތުގައި
ުއުތުރުު ުކައިރީގައިވާ ުރަށާ ުދެ ުއެ ުފަރާތަށް ުދީފައިވާ ުކުއްޔަށް ުހުރަސްވެލި ުވެއްޔާއި ުބޮޑު ުއުތުރު ުމ.އަތޮޅު އަދި

ު ުލީސް ުއެއްބަސްވުމަށްުކޮސްޓުުއެކުއިޒިޝަންގަސްވެލި ުނުނަގައި ުފައިސާއެއް ުއެއްވެސް ުގޮތުގައި ގެ
ު ުލީސް ުނަަގންޖެހޭ ުަތންތަަނށް ުމި ުމިފަރާތްތަުކން ުނުވަަތުުއެކުއިޒިޝަންއިތުރުކޮށްދީފައިވާތީ، ުެނގުމާމެދު ކޮސްޓު

ުަނވަމެވެ.އެފަރާތްތަކާއެކުުހަދާފައިވާުއެއްަބސްވުންތަކުގައިުމިތަންތަންުހިެމުނމާމެދުުގޮތެއްުނިންމުމަށްުދަން

ފަރާތަކާުއެކުުުއެއްބަސްވުމުގައިުހިމަނައިގެންުޓޫރިސްޓްުރިސޯޓެއްުތަރައްޤީކުރުމަށްުއަމިއްލަުޢުމަޝްރޫުސީއެސްއާރ .16
ުމިު ުޚިލާފަށް ުއެންގެުވމާ ުއަންގަވާފައިވާ ުއޮފީހުން ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުދޫކުުރމަށް ުހަދައިގެން އެއްބަސްވުން

ުނުހި ުއެއްބަސްވުމުގައި ުފަރާތްތައްުމަޝްރޫޢުތައް ުޒިންމާވާ ުމިކަމުގައި ުދީފައިވާތީ ުކުއްޔަށް ުފިނޮޅު ުއއ.މަތިވެރި މަނާ
 ޖަވާބުދާރީކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ބަރުންގެ ެންފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މއެމްއެމްޕީއާރސީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ .17

ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ މިކަން އިތުރަށް ބަލައި އެ ފަރާތްތައް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެ 

ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ބޯޑަކީ ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މާލީ ކަންކަން 

ޖަވާބުދާރީކުރުވާ އަދި ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ގާތުންބަލައި ކުންފުނީގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން މެނޭޖްމަންޓް 

 މެވެ.ތްތެރި ބޯޑަކަށް ހެދުމަށް ދަންނަވަޙާސިލުކުރުމަށް ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ ޙަރަކާ

ުޤާ .18 ުނަްނބަރު ުއަދ3/2013ުުިނޫނު ުކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި ުޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ުވިޔަފާރިތަންަތން )ދައުލަތުގެ
ުއި ުމޮނިޓަރކޮށް ުދަށުން ުޤާނޫނު(ގެ ުވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ުޕްރައިވައުފައްދާފައިާވ ުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ންުޓައިޒޭޝައެންޑް

ުހިންު،ބޯޑާއި ުދަށުން ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭްނސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުމޮނިގާ ުއެންޓަރޕްރައިސަސް ޓަރިންގުޕަބްލިކް
ުބޯޑުން ުއިވެލުއޭޝަން ުޖަވާބުދާުއެންޑް ުމެނޭޖްމަންޓް ުއޭރުގެ ުހަރުދަނާކުރުމުގެުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުހިންގުްނ ރީކޮށް
ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުއާއި ުޖަވާބުދާީރުުއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައިުޒިންމާ ުފަރާތް ުދެ ުިމ ުނުބެލެޭވތީ، އަދާކޮށްފަިއވާކަމަށް

ުޖަވާބުދާރީކު ުމޮނިޓަރކޮށް ުގަވާއިދުން ުކުންފުނިތައް ުސަރުކާރު ުއިންތިޒާމުތަކެއްުކުރުމާއެކު، ުހަރުދަނާ ރެވޭނެ
 ުހަމަޖެއްސުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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ގ52ުުެސަފުޙާުު 48  

ުކޯޕަރަޕްރައިވަ .19 ުއެންޑް ުބޯޑާއިޓައިޒޭޝަޓައިޒޭޝަން ުދަށުންުު،ން ުްޓރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްްޓރީ
ު ުއިވެލުއޭޝަން ުއެންޑް ުމޮނިޓަރިންގ ުއެންޓަރޕްރައިސަސް ުޕަބްލިކް ުހިންގާ ުޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއިުބޯޑާ

ުުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ުފާހަގަކުރެވޭތީ، ުމަސްއޫލިމިފުށުއަރާކަމަށް ުފުށުއްފަދަިއްނ ުގޮތަކަްށުޔަތުތައް ނާރާނެފަދަ
ޖަވާބުދާރީުކރެވޭނެުހަރުދަނާުހިންގުމުގެުނިާޒމެއްުގާއިމުކުރުމަށްުުބަލައިުގާގޮތްނުހިނސަރުކާރުގެުކުންފުނިތައްުހިނގާު

ުދަންނަވަމެވެ.

ުޢަމަލުއެމްއެމްޕީއާރސީ .20 ުޚިޔާނާތުގެ ުތެރެއިން ުފުރުސަތުގެ ުމުސްތަުޤބަުލގައި ުުތަކަށް ުނުދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނިންުއެ
ުގާއިމުކުރެވިފައިވާު ުމިހާުރ ުގުޅޭގޮތުްނ ުުމޢާމަލާތްތަކާ ުމާލީ ުމިނޫން ުއަދި ުޚަރަދުކުރުމާއި ުބަލައިގަތުމާއި ފައިސާ

ުމުރާޖަޢާުއިންޓަރނަލް ުއަލުން ުކޮްނޓްރޯލްސްތައް ުއަދި ުދަންަނވަމެވެ. ުހަރުދަނާކުރުމަށް ުކޮންޓްރޯްލސްތައް އެުކޮށް
ުބޯޑު ުކުންފުނީގެ ުމުޢާަމލާތްތަަކކީ ުހިންގާ ުުކންފުނީކުންފުނިން ުހިންގާ ުފާސްކޮްށގެން ުތެރޭގަިއުން ުަމޤްސަދުތަކުގެ ގެ

ުދަންނަވަމެވެ.ުކަމުގައިުހެުދމަށްުހިމެނޭުކަންތައްތައް

ުޖަމާ .21 ުއެކައުންޓަށް ުއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ުގާތްތަނޑަކަށް 65ުުކުރަންޖެހޭ ުހިމެނޭ ުޑޮލަރު ުގިނ60ުުަމިލިއަން އަށްވުރެ
ު ުދެ ުކުްނފުނީގެ ުއެ ުޚިލާފަށް ުރިޒޮލިއުޝަނާ ުބޯޑް ުބޭންަކްށުފޮނުވާފައިވާ ުކުންފުނިން ުއެ ސޮއިުުމުވައްޒަފުންޗެކްތައް

ު،ުއެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްދީފައިވާތީކުރުމުގެުބަދަލުގައިުއެންމެުމީހެްއގެުސޮޔާއެކުުއެކިފަހަރުމަތިންުއެހެންކުންފުިނތަކުގެ
ުމިކަންުހިނގާފައިވާގޮތްުތަޙުޤީޤުޮކށްުމިކަމުގައިުއިހުމާލުވާުފަރާތްަތކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ުހަރުދަނާު .22 ުއެކަށީގެންވާ ުމިހާރު ުބޭންކުގައި ުގޮތުން ުގުޅޭ ުބަލައިގަތުމާ ުޗެކްތައް ުހުންނަ އެންޑޯޒްކޮށްފައި
ު ުހުކޮނޓްރޯލްސްތަކެއް ުމަނީގާއިމުކުރެވިފައި ުައދި ުނުެބލެވޭތީއާއި ުބެެލޭވުލޯންޑްުރިކަމަށް ުމުޢާމަލާްތތައްކަމަށް ރިންެގ

ުތެރެއިންު% ުމުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ުފައިސ100ުުާގިނަ ުޖަމާކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުކުންފުންޏެއްގެ ުހިއްސާވާ ސަރުކާރު
ުޖަމާަވމުންދިޔައިރު ުއެކައުންޓްތަކަކަށް ުބޭންު،އެހެން ުމުއައްސަސާތަކުގެުއެކަން ުކަމާބެހޭ ުއަދި ުނުކުރެވި، ުފާހަގަ ކަށް

ުނުބެލެވޭތީ ުގެނެސްފައިވާކަމަށް ުއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ުު،ސަމާލުކަމަށް ުކަންކަން ުމިފަދަ ތަކުރާރުވިޔަުމުސްތަޤުބަލުގައި
ުބޭު ުކޮންޓްރޯލްސްތައްނުދިނުމަށްޓަކައި ުއިތުރު ުފަރާތުން ުރެގިއުލޭޓްކުރާ ުޭބންކުތައް ހަރުދަނާުުތައާރަފުކޮށްުންކުންނާއި

ުދަންނަވަމެވެ.ުފިޔަވަޅުތަކެއް ުފައިނޭންސްކުރުްނުުއެޅުމަށް ުޓެރެރިޒަމަށް ުއަދި ުޯލންޑްރިންގ ުމަނީ ުއިތުރުން މީގެ
ުއިތުރަްށު ުމަސައްކަތްތައް ުޔުނިޓުގެ ުިއންޓެލިޖެންސް ުފައިނޭންޝަލް ުއުފައްދާފައިވާ ުަދށުން ުޤާނޫނުގެ ހުއްޓުވުމުގެ

 މެވެ.ހަރުދަނާކުރުމަށްުދަންނަވަ

23. ު ުގަތުމަށް ުޑޮލަރު ުއަދިުއެމްއެމްޕީއާރސީއެމްޕީއެލްއަށް ުފަސްކޮށް ުހޯދުން ުއަނބުރާ ުޑޮލަރު ުއަދި ުދޫކޮށް ުފައިސާ އަށް
ކުރިންުދީފައިވާުފައިސާއަށްުލިެބންޖެހޭުޑޮލަރުުލިބުމުގެުކުރިްނުއިތުރުުފައިސާުއެމްޕީއެލްއިންުއެމްއެމްޕީއާރސީއަށްު

ގެުފަިއސާއަށްުރައްކާތެރިުދޫކޮށްފައިވަނީުޑޮލަރުުއަނބުރާުިލބުމުގައިުހުރިުރިސްކްތަކަށްުރިާޢޔަތްނުކޮށްުއަދިުކުންުފނީ
ު ު ުބެލެވޭތީ ުނޫންކަމަށް ުފިޔަވަގޮތުގައި ުމެދު ުފަރާތްތަކާ ުޒިންމާވާ ުކަމުގައި ުމައްސަލަުމި ުމި ުއެޅުމަށް ޅު

 ަދްނނަވަމެވެ.ހުށަހެޅުމަށްުކޮރަޕްޝަންުކޮމިޝަނަށްު-ކުރުމަށްުއެންޓިތަޙްޤީޤު

24. ު ުއަދި ުރިސޯޓު ުމިުހޮޓޫރިސްޓް ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުތަންަތން ުަފދަ ުއެްމއެމްޕީއާރސީއަށްުޓާ ުޓޫރިޒަމުން ުއޮފް ުނިސްޓްރީ
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 އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާގޮތް. ފައިސާ ގޮތުގައި ނެގިްކުމަށާއި ލޯނުގެ ޑޮލަރު ގަނެވިއ ންއެމްއެމްޕީއާރސީ :1އެނެކްސްު

 އެމްޓީޑީސީއިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިސާ މޮންޓިލިއަންއަށް ދީފައިވާގޮތް.  .1

 ކޮސްޓުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް އެކުއިޒިޝަންއަށް ލިބުނު އެމްއެމްޕީއާރސީެއްކުމުގައި ކުންފުންޏަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެ ފައިސާއިން ބައެއް ދ 2އެމްޕީއެލްއިން ޑޮލަރުގަތުމުގެ ނަމުގައި ގެނައި ފައިސާ އަމިއްލަ  .2

 

 

ްލެއީޕްެމއ

ްެފއޯއްސެއ

ްަމއިނެލިމ

ްނައިލިޓްނޮމ ީސީީޑޓްެމއ

ުްށައުީސރާއީޕްެމއްެމއ
ުިއަގުތޮގުެގުޓްސޮކުްނަިޝސިއުކެއ

ުްކެޗުޭިބލ
$5m

$1m

MVR 205m ($13.3m)ީސރާއީޕްމެއްމެއ

MVR 127m

MVR 76.6m

$1m

$4m

$3m

$59.51m

1

2

MVR 120m ($7.78m)

$1m

މިލިއަންުޑޮލްރުގެުލޯނާުގުޅ1ުުޭއެމްޓީޑިސީންުނެގިު  

 އެމްޕީއެލްއިންުޑޮލަރުުގަންނަންުދިންުފައިސާުއަމިއްލަުކުންފުނިތަކަށްުދޫކޮށްފައިވާުޮގތްު

އެމްއެމްޕީއާރސީއަށްުއެކުއިޒިޝަންުކޮސްޓުގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާުއަމިއްލަުކުންފުނިތަކަށްު
އެމްޕީއެލްއަށްުދޭންޖެހޭުޑޮލަރުުދައްކާފައިވާުގޮތްޖަމާކޮށްފައިވާުގޮތާއި،ުއެުފައިސާުބޭނުންކޮްށގެންު  
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