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މަ  އިހުމާލުގެ

ް ސްޓްރީ އޮފް ހެ
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ކުރެވުނު ސޮއި  ދ
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ު ޔަތު ކޮމިޓީއަށް 
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  ފ
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ނމަށް މިނިސްޓް

އާއި ދެމެދު ) 
ސެޕްޓެމްބަ 7 

ތަކުގެ އޮޑހިސާބު
އްޙީ މަރުޞި ށއި 

ކް ސޮއާއި އެފްޓެ 
ދައުލަތުން ފަދީ 
ކަންކަމާމެދު އި  

ށާޑް ޓްރެޜަރީއަ 
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ޝްރޫޢުގެ ބީލަން
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އްސަލައާއި، މި
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 ކުރެވުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތައް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ މި   ށ.

ގޮތަށް ތިން ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ބީލަން  ހިމެނޭ " ކޮލޫސިވް ޕްރެކްޓިސް "ހުޅުވާލުމުން  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބީލަން  .1
  ހުށަހެޅުން 

ެގ ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކޮންސިއުމަބަލްްސ އަދި ލެބޯޓްރީ ބޭނުންވާ މެޑިކަލް  އްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ޞިދަށުން ކުރިން ހިން

 ޚިދުމަތްދޭ އްޙީ ޞި ވާކުރެއްީވ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައިފުރަތަމަ އިޢުލާންބެހޭ ބީލަން މި މަޝްރޫޢާއި ކޮށްދިނުމަށްސަޕްލައި
އެޗްއަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް .އެމް.ޖީ.އައިއަދި ތަންތަނަށާއި،  އްޙީ ޚިދުމަތްދޭޞި ވާތަންތަނަށާއި، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގައި

ނޮވެމްބަރު  16. ވަކިން ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށެވެ ޒޯނަށް 3ބަހާލުމަށްފަހު،  )ކެޓަގަރީ(ޒޯނަށް  3ޒިއުމަބަލްސް ކޮން
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތައް  ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތްތަކާއި އެއިޢުލާނާއި މި ގައި ކުރެވުނު  2009
  .ގައި އެވަނީއެވެ 1ލު ތާވަ

  )އިން (ރުފިޔާ  އަގުތައް  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ގުޅިގެން އިޢުލާނާ  ކުރެއްވި  ފުރަތަމަ  ބީލަމަށް  : މަޝްރޫޢުގެ 1 ތާވަލު 

ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ބީލަން   އަގު  ޒޯން  

ޯމލްޑިވްސް  މެޑިކުއިޕް  1 12,674,745.38 

ހަމައެަކނި ސޯލްިޑސްޓްރިބިއުޓަރ ރައިޓް އޮތް އައިޓަމްތަކަށް –ޯމލްޑިވްސް  މަމްޫނޒް  1 1,492,524.44 

ގޝިޕިން އެންޑް ގޓްރޭޑިން އޭޑީކޭ  2 11,678,094.00 

ޯސލްިޑސްޓްރިބިއުޓަރ ރައިޓް އޮތް އައިޓަމްތަކަށްހަމައެކަނި  -ޯމލްޑިވްސް  މަމްޫނޒް  2 1,558,465.70 

މެޑިކަލްސް އެސްޓީއޯ  3 68,395,985.82 

ހަމައެކަނި ޯސލްިޑސްޓްރިބިއުޓަރ ރައިޓް އޮތް އައިޓަމްތަކަށް -ޯމލްޑިވްސް  މަމްޫނޒް  3 7,025,305.86 

  
ޑަރ އިވެލުއޭޝަން ގޮތުން ޓެން ބެހޭ ލިބިފައިވާ ބީލަންތަކާ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅިގެން ބެހޭ ގޮތުން މަޝްރޫޢާ މި

  .އް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތަބޯޑުން ފާހަގަ

 އަދި  ފަރާތަކުން (އެސްޓިއޯ، އޭ.ޑީ.ކޭ ވާއިރު ބީލަން ހުށަހެޅުއްވި ތިންއިފައަށް ބަހާލާބީލަން ތިން ކެޓަގަރީ މި  )ހ(
. މިގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން ކެޓަގަރީ  ) ގުޅިގެން ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން މެޑިކުއިޕް

. އަދި މެޑިކުއިޕް  2ކެޓަގަރީ  އްވާފައިަވނީއޭ.ޑީ.ކޭ އިން ބީލަން ހުށަހަޅު ،އަށް ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިރު 3 އަށެވެ
 އަށެވެ. 1ލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކެޓަގަރީ މޯލްޑިވްސް އިން ބީ

ތަކަކީ އި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް އައިޓަމްހުޅުވާލެވިފައިވާ ބަީލމުގެ ތިން ސަރަހައްދުގެ ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ ލިސްޓުގަ )ށ(
ވާތީ، ބީލަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯލްޑިސްޓްރިބިއުޓަރޝިޕް ރައިޓް ނަންގަވާފައިވާ އައިޓަމްތަކެއް ކަމުގައި

ލިސްޓަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  ނުގުޅި މުޅި ފަރާތަކާ  ހެން އިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެބައިވެރިވެފަ
އި އް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމާ ބީލަމުގައި ކޮލިއުޝަނެ ވުމާއެކު، މި. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމެއްކަމުގައިނުވުން

 .ބޮޑު ގެއްލުމަކަށްވުން ލިބޭ ދައުލަތަްށބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީ  ތައްމިކަމުގެ ސަބަބުން ބީލަމުގައި ހުށަހެޅޭ އަގު
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އޯ .ޓީ.ގައި ހިމެނިފައިވާ ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ މުިޅ ލިސްޓަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފަިއވަނީ ހަމައެކަނި އެސް 3ކެޓަގަރީ  )ނ(
 ރައިޓް  އިން ސޯލްޑިސްޓްރިބިއުޓަރޝިޕް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރޭގައި، މަމްނޫޒް މޯލްޑިވްސްކުންފުނިން  އި، އެ އިން ކަމާ

އައިޓަމްތަކަށް މަމްނޫޒް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ  އެ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ހޯދާފައިވާ އައިޓަމްތަކަށް 
  .މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްކަން 4

ގައި  2010 ނަވަރީޖަ 25 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން މަތީގައި 
 ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތަކަކީ، ޝްރޫޢަށްމަ  ގުޅިގެން މި ނީ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާފައިވަވާނިްނމަ

އި، އަދި ކޮލޫސިވް ޕްރެކްޓިސްގެ ސަބަބުން ބީލަމުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާތީ، މި ކަމާ  ވާއިދު ހުއްދަކުރާ ބީލަންތަކެއް ނޫންގަ
ދިވެިހ އަދި ކޮލޫސިވް ޕްރެކްޓިސްއަށް ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް . ކުރުމަށެވެންތައް ބާތިލްކޮށް އަލުން ބީލަންބީލަ

އަލުން ބީަލން ކުރުމަށް  ،އައިޓަމްތައް ވަކިކުރުމަށްފަހުނަންގަވާފައިވާ  ރައިޓްސްޝިޕް ރޑިސްޓްިރބިއުޓަ ސޯލްކުންފުނިތަކުން 
  .ދެއްވާފައިވެއެވެ މަޝްވަރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ެޓންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން 

  

ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި  އެހެން  ން ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ކުންފުންޏަކު  ވެސް ތިން ފަހަރަށް ބީލަން ހުޅުވާލުމުން  ދެވަނަ  .2
  ގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހަބީލަންތަކުގައި ފާ 

ޏަކުން ބީލަން ންގޮތަށް ތިން ކުންފު މަޝްރޫޢު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުން ކޮލޫސިވް ޕްރެކްޓިސް ހިމެނޭ މި
އެބީލަން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ހެދި، ކުރެވުނު އެެހން މައްސަލަތަކާފާހަގަ އެބީލަމުގައި  ހުށަހެޅުމުންނާއި
ބީލަްނ  ދެވަނަ ފަހަރަށް މި. ބީލަމަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެމަޝްރޫޢު  މިފަހަރަށް  ގައި ދެވަނަ 2010މާޗް  4 ބާތިލްކުރައްވާ

އުނިކުރުމަށް ތައް އައިޓަމް ހޯދާފައިވާ ރައިޓްސް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރޝިޕް  ސޯލް ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން ކުރައްވާފައިވަނީއިޢުލާނު
ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުއްވި އަގުތައް  ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްަތކާއި އެ  މިގޮތުން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ. ފަހުގައެވެ

  .އެވަނީއެވެ ގައި 2ލު ތާވަ

  )އިން (ރުފިޔާ  ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި އަގުތައް  ކުރެވުނު އިޢުލާނާ  ށް ފަހަރަ  ދެވަނަ  :2ތާވަލު 

ފަރާތް ކުރި ބިޑް #  އަގު 

ހޮސްޕިޓަލް އެޕޯލޯ /ކެއިމިޑް 1  9,954,673.69 

ސޮލިއުޝަންސް އެފްޓެކް 2  12,784,849.71 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކުއިޕް 3  14,402,236.87 

މެޑިކަލްސް އެސްޓީއޯ 4  14,402,236.87 

ގޝިޕިން އެންޑް ގޓްރޭޑިން އޭޑީކޭ 5  14,402,236.86 

  
ގޮތުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ފާހަަގ  ބެހޭ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބީަލންތަކާ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ށްފަހަރަ ދެވަނަ

  :ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ

އިން ދެވަނަ  ކޭ .ޑީ.އާއި އޭ އާއި މެޑިކުއިޕް އޯ .ޓީ.ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރިމަތިލެއްވި ތިން ފަރާތް ކުަމގައިވާ އެސް )ހ(
 އްވީޅުހުރިހާ އައިޓަމްތަކަކަށް ހުށަހެތިން ފަރާތުންވެސް  މިގޮތުން މި. ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާކަންބީލަމުގައިވެސް 
  .ކަންވަރު އެއް (14,402,236)އި ޖުމްލަ އަގުވެސް އެއް އަގެއް ކަމާ 



 

 
 info@audit.gov.mvމެއިލް: - އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 3ބިލްޑިންގ (ޣާޒީ 
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 އައިޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން  ހިމެނޭ ގައިގެ ފަރާތުން މުޅި ލިސްޓު) އިންޑިއާ(އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކެއިމެޑް  )ށ(
އްގެ ނުވަތަ ކޮން ށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކޮން މޮޑެލެފަރާތުން ހު އި، އެއަގު ހުށަހަުޅއްވާފައި ނުވާކަމާއައިޓަމަށް  108

  .ނެތްކަންކަން ދެނެގަނެވެން  ތަކެތީގެ ކޮލިޓީއާއި އެއީ އިތުބާރުހުރި ތަކެތި އެކު އެ ގެން ނެތުމާނކަން އެ ބްރޭންޑެއްގެ ތަކެތި

ފަރާތުން  އައިޓަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނުވުމާއި، އެ  4ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބީލަމުގައި  ސޮލިއުޝަންުސން އެފްޓެކް )ނ(
ތަކެތީގެ ކޮލިޓީއާއި އެއީ  އެކު އެ ގެން ނެތުމާނއްގެ ނުވަތަ ކޮން ބްރޭންޑެއްގެ ތަކެތި ކަން އެ ށަހަޅުއްވާފައިަވނީ ކޮން މޮޑެލެހު

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަކީ އި، ކުންފުނިން ހާސިލުމާ ނެތްކަ ކަން ދެނެގަނެވެން އިތުބާރުހުރި ތަކެތި
ންފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކު އެހުށަހެޅި ބީލަމުގައި  އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން އެގޮތުން .ންތެދު ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަ 

 މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިޒްއާއި  މެޑިކަލްވިސަސްއަށް ރށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސާއެންޑް ފެމިލީއަ ހެލްތު
 މިއްޗެއް އެއެއްވެސް މިއިން  މިބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށްނަމަވެސް، މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީކަ ކޮށްދީަފއިވާސަޕްލައި

  . ނުވާކަންސަޕްލައިކޮށްދީފައި ދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް 

  

 ށްފައިވާފާހަގަކޮ ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ލަން ހަވާލުކުރުމުގައި ރިއާޔަތް ބީ ސޮލިއުޝަންސަށް  އެފްޓެކް  .3
  މައްސަލަތައް 

ބީލަން ަހވާލުކުރުމަށް  ގެމަޝްރޫޢު ގައި ބޭއްވުނު ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުމުން މި 2010މެއި  5
ޓެންޑަރ ބޯޑުެގ  ބޭއްވުނު ދުވަހު އެ. މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ 12.7ށް ފައިވަނީ އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަނިންމަވާ

 ވަނީ އަންނަނިވި ކުރައްވާފައިމުގައި ރިޢާޔަތްއެވޯޑްކުރެއްވުއެފްޓެކަށް ބީލަން  ގެމަޝްރޫޢު ޔައުމިއްޔާގައި މިބައްދަލުވުމުގެ 
  .ވެއެވެކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ންކަމަށް ކަ

ކަތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުންވެްސ މެޑިކުއިޕް، އެސްޓީއޯ އަދި އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އްމަސަ މަޝްރޫޢުގެ މި  )ހ(
ކޮލޫސިވް ކަމަކީ  މިހުށަހަޅުއްވާފައިާވތީ ) މިލިއަން ރުފިޔާ 14.4(އަގެއް  އެންޑް ޝިޕިންގ އިން ގުޅިގެން އެްއ

  އްވި ކަމަށް.ކުރެލު ތިން ފަރާތުގެ ބީލަން ބާތި މިޕްރެކްޓިސްގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބަލާ 

 އެ  ،ކަމުގައިވިޔަސް ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު) އިންޑިއާ(އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކެއިމެޑް  ބީލަމުގައި އެންމެ ކުޑަ )ށ(
  . ކަމަށް ނެތްކަމުގައި ބެލެވެން  ބީލަމަކީ ރެސްޕޮންސިވް ބީލަމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެ އަިއޓަމަށް އަގު  108ކުންފުނިން 

 މި އި، ފައިނުވާ ކަމާހުށަހަޅުއްވާ އަގު ކަްށއައިޓަމަ  4ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބީލަމުގައި  ސޮލިއުޝަންުސން އެފްޓެކް )ނ(
ކުންފުނިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ބްރޭންޑް އެނގެން ނެތުމާއެކު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އޭރު 

ފުރިހަމަ  ންއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝައެންޑް ެފމިލީ  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، އިނިންމާލެވިފައިނުވާ ކަމާފުރިހަަމއަށް 
 ކަން.ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ފުޅުވާބްރޭންޑް ެބއްލެވުމަށް ބޭނުންރާތުން ހުށަހަޅާ ކުރުމަށްޓަކައި އެފަ

ހު އަހަރު ޑިސެމްބަރ މަ ވަނަ 2009ކޮންސިއުމަބަލްސް ހޯުދމަށް އަދި ލެބޯޓްރީ ތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ހޮސްޕިޓަލް  )ރ(
 ބަބުން ބާތިލުކޮށްފައިވާގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަންތައްވެސް ކޮލޫސިވް ޕްރެކްޓިސްގެ ސަ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ 

ކޮންސިއުމަބަލްސް ނުލިބި ލަސްވަމުން ދިއުމާއެކު ދުމަތްދޭ ތަނަްތނަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ޚިއްޙީ ޞިއެހެންކަމުން ، އިކަމާ
އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް . ވާކަންއޮފް ހެލްތްއިން ވިދާޅުވެފައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ކުރިމަތިވަމުންދާ އްސަލަތަކާވަރަށްގިނަ މަ

ކަށް ބުރޫއެރުން ދުމަތްތަޚިއްޙީ ޞިޖެހެނީނަމަ ތަކެތި ނުލިބި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރެވުނު ބީލަންވެސް ބާތިލުކުރަންކު
  . އެކަށީގެންވާނެކަން
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 ންސޮލިއުޝަންސު ޝަންބޯޑުން ނިންމެވީ އެފްޓެކްކުރައްވައި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭކަންކަމަށް ރިއާޔަތްމަތީގައިވާ  )ބ(
ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އި، އަދި އެ ޔާގެ ބީލަން އެކަށީގެންވާ ކަމާ މިލިއަން ރުފި 12.7ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ 

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ޕްރޮޑަކްޓް.އެޗް.ޔޫޓްތަކުގެ ބްރޭންޑްތަކަކީ ޑަބްލިޕްރޮޑަކް ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ތަކެއްތޯ އޯ ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުން ކަ
  .ކަތް ހަވާލުކުރުމަށެވެއް މަސަ ށްކް ސޮލިއުޝަންސަބެލުމަށްފަހު އެފްޓެ

  

ކުރިން މިފަދަ ފަރާތަކީ  އެ ، އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަމާއިއި ލިޔުންތަކުގަ  ހުށަހެޅުއްވި ބީލަމަށް  ން އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސު  .4
  ރުން ހަވާލުކު މަސައްކަތް ފަރާތަށް  އެ  ފަރާތެއް ނޫންކަން އެނގިތިބެ ލިބިފައިވާ ސައްކަތްތަކެއްކޮށް ތަޖުރިބާ މަ 

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާއި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން މަޝްރޫޢުގެ ބީަލން ވަޒަންކުރެއްވި ލިބިފައިވާ ީބލަންތަކާއި،  މަޝްރޫޢަށް މި
ހަވާލުކުރުމުގެ ބީލަން މަޝްރޫޢުގެ  މި ށްސޮލިއުޝަންސަ އެފްޓެކް  ތަކަށް ބަލާއިރުބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން

  .ވެނެއޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވު އަންނަނިވި މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައި މި މަރުހަލާގައި

 ަފރާތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބައެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ީބލަމުގައި ެއ ންސޮލިއުޝަންސު އެފްޓެކް  )ހ(
 މިގޮތުން އެފްޓެކް . ން ފާހަގަކުަރއްވާފައިވެއެވެޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭަޝން ކޮމިޓީކަންކަމަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި 

ށާިއ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް އާއި ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ ންސޮލިއުޝަންސު 
ން ކަތަކެއްފައިވާއިރު މިއީ ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކްަލ ސަޕްލައިސަށް ޑިޕާ

  ގެ ބީލަން ބަލައިގެންފައިވާކަން.އިވެލުއޭޝަްނ ބޯޑުން އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސްޑަރ ޓެން  އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބަވައި

 މި  ށް މެޑިކަލް ސަޕްލައިސަ އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްށާއި އެންޑް ފެމިލީއަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ސޮލިއުޝަންސަކީ އެފްޓެކް  )ށ(
 އުމަބަލްސްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދީަފއިވާ ފަރާތެއް ކުރިން އެއްވެސް ލެބޯޓްރީ އަދި މެޑިކަލް ކޮންސިބީލަން ހުށަހެޅުްއވުމުގެ 

ގެ ގޮތުން އެ ފަރާތަކީ ތަޖުރިބާތީ، ފާހަގަ ކުރައްވާފައިާވ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައިބީލަމުގެ  ކަމަށް ކަމުގައިނުވާ
ނޑައަޅުއްވައިގެން ނުވާނެކަން.   ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ކަ

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލީއިރު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ ބޭްސ  މި  ސޮލިއުޝަންސުން އެފްޓެކް  (ނ)
އިމްޕޯޓް  ކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓުން ދޫކުރައާްވމިނިސްޓްރީ އޮފް އިފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުމާއި،  ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް

އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު " 1ފަރާތަކީ  ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްގެ ސެކްޝަން  އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުމުން އެ ލައިސަންސް 
ރޒް ރޒް"ބައިގެ  މި " ޖެނެރަލް.އޭ"ގެ " ބިޑާ ޝަރުތު  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެ" އެލިޖިބަލް ބިޑާ

  .ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން

 ކް ކުރެއްވިއިރު އެފްޓެހަވާލު ކަތްއްމަސަ  މި ސޮލިއުޝަންަސށް ރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން އެފްޓެކްޓެންޑަ  )ރ(
ފަރާތުން  ކަމަށާއި އެ ނުވާ  ފައިވާ ބަީލމުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ފުރިހަމަކުރައްވާފައި އްވާހުށަހަޅު ސޮލިއުޝަންުސން

ނޑަށްއޯ އިން .ެއޗް.ޔޫތަކުގެ ބްރޭންޑަކީ ޑަބްލިޅުއްވާފައިާވ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްހުށަހަ ެފތޭ ބްރޭންޑްތަކެއްކަން  ގަބޫލުކުރާ މިންގަ
  .ވާފައިނުވުންބައްލަ
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ކުގެ މާލީ ހާލަތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކްރައިޓީރިއާގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަމަންޓުގައި އުޓެންޑަރ ޑޮކިމިބީލަމުގެ   (ބ)
ކަމާއި، މިފަދަ މާއްދާތައް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ޤާބިލުކަމަށްކްނިކަލް ސްޓްރެންތް) އަދި ޓެ (ފައިނޭންޝަލް

ންޓްރެކްޓް ހަވާލުުކރުމަށް ފަރާތްތަކަށް ކޮ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމަނާފައިނުވަނީ، މާލީ އަދި ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން ނެތް
ހޯދައިދިނުމަށް  ވަކިފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ  ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިގޮތަށް ބީލަށް ފަރުމާކޮށްދީފައިވަނީ ފަހިކޮށްދިނުމަށްމަގު

  ކުރެވެއެވެ.ކަމަށް ތުހުމަތު

ބީލަން މަޝްރޫޢުގެ  މި ސޮލިއުޝަންސަކީ ރިއާޔަތްކުރާއިރު އެފްޓެކް ކްރައިޓިރިއާތަކަށް މަތީގައިވާ ކަންކަމަށާއި ބީލަމެުގ
  .އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ ކަމަށް މި ކުންފުންޏެއްކުރެވިދާނެ ޤާބިލްކަން ހުރި ސައްކަތްމިމަޝަރުތުހަމަވާ  ކުރައްވައިގެންވާނެހަވާލު

  

  ބީލަން ހަވާލުކުރެއްވުން  ސޮލިއުޝަންސަށް  ލާފަށް އެފްޓެކް ޚި  ންގުންތަކާ ޝަން ކޮމިޝަންގެ އެ އެންޓި ކޮރަޕް  .5

ގައި ބޭއްވުނު  2010މެއި  5 ،ގުޅިގެން ލިބުނު ބީލަންތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުފަހަރަށް ކުރެއްވި އިޢުލާނާ ދެވަނަ
މިލިއަން  12.7ން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގެ ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވަީނ އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު

 މި  ސޮލިއުޝަންސަށް ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެފްޓެކްއޮފީހަށް ފާ މި. ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުމަށެވެ ބީލަން އެ ރުފިޔާއަށް މި
މިގޮތުން . ޚިލާފަށެވެ ވެސްން އަންގަވާފައިވާ އެންގުންތަކާރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުކުރައްވާފައިވަނީ އެންޓި ކޮހަވާލު ބީލަން

ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  މެދުއެންގުންތަކާ އެގޮތުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގަވާފައިވާ އެންގުންތަކާއި  މިބީލަމާއި ބެހޭ
  . ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނެވެ ބެހޭގޮތުން އަންނަނިވި ގޮތާ

ބެހޭ ބީލަމާ ން މި ސިޓީ  B/13/2010/49-123ގައި  އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  2010މެއި  23  )ހ(
 ބީލަން ވަކި  ޮކމިޝަނުން އަންގަވަންދެން މި  ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާތީ، ވަކި އެއްޗެއް އެ މައްސަލައެއް އެ

ގުޅިގެން  ސިޓީއާ މި. އަންގަވާފައިވެއެވެ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއްވުހަވާލުނުކުރެފަރާތަކަށް 
  . މަޑުޖައްސަވާލައްާވފައިވެއެވެދުވަސްކޮޅެއްވަންދެން ފަރާތަކަށް ހަވާލުނުކުރައްވައި  ބީލަން ވަކި ން މި މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް

ފޮނުއްވި  އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަގައި  2010ޖޫން  24  )ށ(
ރޒް " 1ސިޓީގައި، ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްގެ ސެކްޝަން  B/13/2010/64-123 ނަންބަރު  " އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު ބިޑާ

ރޒް"ބައިގެ  މި" ޖެނެރަލް.އޭ"ގެ   ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކީ  މާއްދާގައި ވަނަ  3.4 ގެ ދަށުން" އެލިޖިބަލް ބިޑާ
އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ  އްވާއެންޑް ޓްރޭޑުން ދޫކުރަ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ، )ކޮންޓްރެކްޓަރ(

ބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކަްށ  އްވާ އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރަ  ލްޑިވްސް ފުޑްއޮތް ފަރާތަކަށްވުމާއި، މޯ
ކަމުގައިވާ އެފްޓެކް  ފަރާތް ފައިވާވާސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވަން ނިންމަފައިވާއިރު، މަރައްވާކަމަށް ބަޔާންކު  ވާންޖެހޭނެ

 ރާތަކީ  މިފަ އެ ،ކަމުގައި ނުވާތީ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް ކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ދެ ސޮލިއުޝަންްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ
ކަމަށް  ކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއްމަސަ ފަރާތާ އެ، ރައްވައިކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބަޔާންކު ބީލަމުގައި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް

  . ވާހަކަ އަންގަވާފައިވެއެވެ އެކޮމިޝަނަށް ނެުފންނަ

-13ވި ނަންބަރު އް ފޮނު އަށްމިނިސްޓްރީ  ހެލްތްން މިނިސްޓްރީ ގައި ފިނޭންސް 2010ޖުލައި  1  )ނ(
K/23/2010/107  ިކަތް އެފްޓެކް އް ފައިވަނީ، މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކުުރމުގެ މަސަވިދާޅުވެސިޓީގައ 

ސީ އިން .ސީ.މަސައްކަތް އޭ މަޝްރޫޢުގެ ގުޅިގެން މި ކުރެއްވުމާޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން އެވޯޑްޓެން ށްސޮލިއުޝަންސަ 
 އެފްޓެކް ) އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައާއި ބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ(ހުއްދަ  ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ ދެބައްލަވާ 

ހަވާލުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި،  ކަތް އެކުންފުންޏާއްެނންގެވުމަށްފަހު މަޝްރޫޢުގެ މަސަ ސޮލިއުޝަންުސން
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ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ އަށް ހުޅުވާލެވޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ރޝަރުތަކީ އިންޓަ ދެ އަދި ބީލަމުގައި ހިމެނިފައިވާ އެ
  .ކަމަށެވެ ޭބރުގެ ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް

  ނަންބަރު  ވި އްފޮނު  އަށް މިނިސްޓްރީ   ފިނޭންސް  އިން  ސީ .ސީ.އޭ   ގައި   2010 ސެޕްޓެމްބަރ  14) ރ(
123-B/13/2010/93 ް13ގެ ނަންބަރު ޓްރީމިނިސް ކުރައްވާފައިވަނީ ފިނޭންސްސިޓީގައި ބަޔާނ-K/IUL/2010/11 

ޅާފައިވާއިރު، ހުށަހަ ސޮލިއުޝަންސުން އި ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެފްޓެކްގުޅިގެން މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލަ އިޢުލާނާ
މަނުވާއިރު، ކުންފުނީގައި ހަ ޝަރުތެއް އެ ކޮށްފައިވާ ދެބަޔާން ކަމަށް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭނެއެތަކެތި ސަޕްލައި
ފަހުން ނެގޭ ހުއްދައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް އެކުންފުނީގެ ޝަރުތު ހަމަވާނެކަމަށް  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލީ

 ކޮށްދިނުމަށް އެފްޓެކް ޕްލައިސައިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް  އަދި އެ. ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ
ސީ އިން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ .ސީ.އޭ. ފައިވެއެވެވިދާޅުވެހަވާލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް  ސޮލިއުޝަންަސށް

 ން އެފްޓެކްމިނިސްޓްރީ ފިނޭންސްލާފަށް ޚިކޮމިޝަނުން އެންގެވިގޮތާ  ގައި އެ  2010ޖޫން  24ގޮތުގައި 
  . ފައިވަނީ މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިންނެވެވަަޑއިގެންލޫމާތު ލިބިޢުމަ  ކަމުގެ ކުރައްވަން އުޅުއްވާއެގްރީމަންޓް  ސޮލިއުޝަންާސއެކު

  

ގޮތަށް  ދައުރެއްނެތް  އެންޑް ފެމިލީގެ އެއްވެސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ލާފަށް އަދި ދާއި ޚި ވާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަ  .6
 އްވުން ހުޅުވައިދެ އެއް އެލްސީ ލޯކަލް  ސޮލިއުޝަންސަށް ން އެފްޓެކް ރީ އޮފް ފިނޭންސު މިނިސްޓް 

މާއްދާއަށް   14.1  ގެ" ކޮންޓްރެކްޓް   އޮފް ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް " 1އެއްބަސްވުމުގެ ސެކްޝަން   މަޝްރޫޢުގެ
ވި ނަންބަރު އްގައި ފޮނު 2010  ގަސްޓްއޯ  24  އަށް  މިނިސްޓްރީ   ހެލްތް  ންސޮލިއުޝަންސު  ހަވާލާދީ އެފްޓެކް

)F-TECH/LET/MOHF-016/2010 (ްފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ލޯކަލް  އެ ސިޓީގައި އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުނ
 14.1ގެ  1އެއްބަސްވުމުގެ ސެކްޝަން  .ފައިވެއެވެވަޑައިގެންކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުވާދިނުމަށް އެދިލެޓަރ އޮފް 

ބީލަން  ފަރާތުްނ އެދޭނަމަ އެކަން ސާ ދިނުމަށް އެކްރެޑިޓުން ފައި މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ލެޓަރ އޮފް
އެއްގޮތަށް އެލްސީ ހުޅުވާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ  އެދުމާ އަދި އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުގެ. ރުދާހުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށެވެކަ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުއްވި  2010ސެޕްޓެމްބަރު  21އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއިން 
ިމނިސްޓްރީއިން އެފްޓެކް  ފިނޭންސް މިގޮތުން . ން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެސިޓީ S/13/2010/735-23ނަންބަރު 

އަށްޑިހަހަތަރުހާްސ ސަތޭކަ  މިލިއަން ހަތް ބާރަ(ރ 12,784,849.71ށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ސޮލިއުޝަންސަ 
 2010ޑިސެމްބަރު  21އެއް ) އެލްސީ(ގެ ލޯކަލް ލެަޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް  )ނުވަރުފިޔާ ހަތްދިހައެއްލާރިއަށްސަތޭކަ ސާޅީސް

 އެލްސީެގ މުއްދަތު ދެ ލޯކަލް އެދުމުގެ މަތިން މި  ސޮލިއުޝަންސުގެ އަދި އެފްޓެކް .ހުޅުވައިދެއްވާފަިއވެއެވެބޭންކުގައި ގައި 
ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ބެހޭ އެލްސީއާލޯކަލް ގޮތުން ހުޅުވުނު މި .މަތިން އިތުރުކޮށްދީފައިވެއެވެ ފަހަެރއްގެ

  .ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ

މާޖިންގެ ގޮތުގައި ބެންކުގައި  ފައިސާ ކޭޝް  100% އެލްސީ އަދަދުގެ އެލްސީއެއް ހުޅުވާ ލޯކަލް މިލިއަން ރުފިޔާގެ  12.7 )6.1
  ލާފަށް ގެ ގަވާޢިދާ ޚި ހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތުބަ

 އެއް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަށްއެލްސީމިލިއަން ރުފިޔާގެ  12.7މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން 
އަށް .އައި.ބީ.މިނިސްޓްރީގެ ޗެކަކުން އެސް އެ ށްވާ ފައިސާކޭޝް މާޖިނަ 100% އެލްސީ އަދަުދގެ، ހުޅުވައިދެއްވައި

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް  12.7ނުލިބެނީސް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ  ޖަމާކޮށްދެއްވުމުގެ ސަބަބުން ތަކެތި
އެކު ލޯކަލް އެލްީސއެއް ހުޅުވުމުން ދައުލަތުގެ މާޖިނާ ކޭޝް  100%އަދި . ބޭންކް އެކައުންޓުން ބޭރުވެފައިވެއެވެ

މުޢާމަލާތަކީ ދައުލަތުގެ  އިތުރަށް މި މީގެ. ކަމަށް ބެލެވެއެވެ ކުރިމަތިވާނެއެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޭޝްފްލޯއަށް 
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މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އެ. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަމެއްމާއްދާއާ ޚިލާފު ވަނަ 8.23ވާއިދުގެ ގަތުގެ މާލިއްޔަ
ގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ކަތުއްމަސަ ،ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަަމ ތަކެތީގެ އަގާއެކު އެއްކަތުގެ އަގު އްމަސަދައުލަތުން ހަވާލުކުރާ 

  . އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށް އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެވިދާނެކަމަށެވެ %15

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ދެއްވާ އެލްސީ ހުޅުވައިލޯކަލް ގެ އެއްވެސް ދައުރެއްނެތްގޮތަށް އެންޑް ފެމިލީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އޮފް  )6.2
  ފައިނުވުން ވާ އަންގަ މިނިސްޓްރީއަށް އެ

ނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެން ދިނުމަށް މި ފައިސާސޮލިއުޝަންސަށް  އެފްޓެކް ޑް އެއްބަސްވުމުގައި ކަ
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ދައުރެއްނެތް ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސް، އެ ޔަން ކަމުގައިވިފެމިލީ

އަށް މިނިސްޓްރީހެލްތް ރަސްމީކޮށް އަދި އެލްސީ ހުުޅވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ، ރަށް އެލްސީއެއް ހުޅުވައިދެއްވާކޮންޓްރެކްޓަ
. އަދިނުވެ އްދެއްވާފައެ ނޯޓް  ހުށަހަޅާ ގުޑްސް ެޑލިވަރީ ސޮލިއުޝަންސުން ނެގުމަށް އެފްޓެކް ލްސީގެ ފައިސާއެ  އެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާ (ހެލްތް މިނިސްޓްރީ) ގެ  ތަކެއްޗާކުރާ ފަރާތަކީ ތަކުގައި ސޮއި   ހަވާލުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަ
 މަޝްރޫޢުއަށް ފައިސާ  ގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން މިމިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސްމުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި 

ނޑައަޅު އްކުމުގައި ދައުލަތުންދެ ސަޕްލައިކޮށްނުދޭ  ރޯލްތައް ނެތިގެންގޮސްވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ކޮންޓްގަފައިވާ މާީލ އްވާކަ
   މުދަލަށް ފައިސާ ދެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  46އެލްސީގެ  ވައިދެއްވިހުޅު ންސަށްޓްރެޜަރީން އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަ ސް އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
އްޮފ ން ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސްތަކަށް ބެންކުން ފައިސާ ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީ ށްފައިވަނީ އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސު ޮކބަޔާން

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެފްޓެކް  ނުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުން އިންވޮއިސްގައިވާ މުދާ ހަމައަށް ލިބުފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ބެހޭ ޑެލިވަރީ ނޯޓްަތކުގައި މިގޮތުން އެލްސީއާ. ތަކުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެޑެލިވަރީ ނޯޓްގުޑްސް ހުށަހަޅާ  ސޮލިއުޝަންުސން

އެ  .މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއެކެވެ އިވަނީ އެވާފަމިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖައްސަ ސޮއިކުރުމަށް ފިނޭންސް
ސް މިނިސްޓްރީގެ މި ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވަނީ ފިނޭން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް 
  .އޭރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެކެވެ

ނޑު ބޭނުމަކަށްވެފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ބެންކް މެދުވެރިކޮށް  ދެއްވި ލޯކަލް އެލްސީއެއް ހުޅުވާ )6.3 މައިގަ
  ށް ބެލެވޭ ކަމަ  ހޯދައިދިނުން 

ނޑު ބޭނުމަކީ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ  އެލްސީއެއް ހުޅުވަންޖެހޭ މައިގަ
ނޑު ގޮތެއްގައި މިގޮތުން އެލްސީ ފެސިލި. މުޢާމަލާތްތަކަށް ބެންކެއް މެދުވެރިވެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދުމެވެ ޓީ މައިގަ

އެކްސްޕޯޓަރާއި ދެމެދުގައި ކުެރވޭ ވިޔަފާރީގެ މުދަލާިއ  މުޢާމަލާތްތަކުގައި އިމްޕޯޓަރާ ވާމީ ވިޔަފާރީގެބައިނަލްއަޤްބޭނުންކުރަނީ 
ދައުލަތުން ހަދާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް . ޔަޤީންކަން ހޯދުމަށެވެ ބެންކެއް މެދުވެރިވެ އިތުބާރާ ފައިސާގެ މުާޢމަލާތްތަކަށް

ދޫކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ސަރުކާރުން ފައިސާކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ކަންތައްތައް 
ދިނުމަށް ލޯކަލް  ފައިސާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އޮތަތީވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ހަދާފައިވާ އެގްރިމެންޓަކަށް 

ލޯކަލް  މިން މިނިސްޓްރީ  ންކަމާއެކު ފިނޭންސްއެހެ. އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ ށް މިކަމަ  ތްހުުޅވަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮ އެލްސީއެއް
ފެސިލިޓީއެއްގެ  ގބެކް އެލްސީގެ ފައިނޭންސިން-ޓު -ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ބެކް ށް ބޭނުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރަ  ވަިއދެއްވިއެލްސީ ހުޅު

  . ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ

 ތައްގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މިފަަދ އިންތިޒާމުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުފައިސާ ދޫކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ީމގެ އިތުރަށް 
 ވުންތައް އެއްބަސް ،ފުރުސަތު ހުޅުވާދީއެފަދަ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންުޓގައި  ދިނުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށް

ބިޑްކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ ހަާލތަށާއި (ފައިނޭންޝަލް ސްޓްރެންތް)  ކްރައިޓީރިއާގައި ދި މާކްސް ދިނުމުގެ އަ ،ލާއެގޮތަށް އެކުލަވާ
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އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލި ފަރުމާކޮށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ކުރާނެ މާއްދާތައް ނުހިމަނާކްނިކަލް ޤާބިލްކަމަށް ރިއާޔަތްއަދި ޓެ
ދީފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކޮށްމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ދިނުމަށް މާލީ ާޤބްިލކަން ނެތް ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްކަމީ، 

  މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.

  ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ އިހްމާލު  ޓްރެޜަރީގެ އޭރުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ދެއްވި ވުމުގެ ހުއްދަ ލޯކަލް އެލްސީ ހުޅު )6.4

ދައުލަތުގެ ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ ެއފްޓެކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ލޯކަލް އެލްސީ  އޭރުގެގެ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް
ގޮތަށް ލޯކަލް އެލްސީއެއް ހުުޅވުމުގެ ހުއްދަ  ނެތްރީގެ ދައުރެއްމިނިސްޓް ހެލްތު އި، ޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމާމާލިއް

އި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިޔަ ކަމާ ސަތު ހުޅުވިގެންސަބަބުން ސަޕްލައިކޮށްނުދޭ މުދަލަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ފުރުދެއްވުމުގެ 
ކަމަށް މި ދިޔަގެން ބަލިކަށިވެ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމު  ނަލްރއިންޓާ މަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާޢަދައުލަތުގެ މާލީ ކަންަކމުގައި 

ހުއްދަދެއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ލޯކަލް އެލްސީ ހުޅުވުމުގެމާ ންޒިމިކަންކަމުގެ  އެހެން ކަމާއެކު . އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ފަރާތުގެ އިހުމާލުވެސް  އެ އި ނަންގަވަންޖެހޭނެކަމަށާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އޭރު ހުންނެވިފި

  .އޮފީހުން ދެކެމެވެ މި މިކަމުގައި އެކުލެވޭ ކަމަށް 

  

ނުދިނުމުންވެސް  ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކޮށް  ލެބޯޓްރީ އަދި   ކޮށްދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް ސަޕްލައި  ސޮލިއުޝަންސުން  އެފްޓެކް   .7
  ނުލެއްވުން އެއްބަސްވުން އުވާ  އެންޑް ފެމިލީން  ލްތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ

 އެފްޓެކް) އަށް 2010އިން ޑިސެމްބަރ  2010އޮކްޓޯބަރ ( އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހަށް މި
ނޑައަޅާފައިވާ މެޑިކަލްއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ސޮލިއުޝަންުސން ކޮންސިއުމަބަލްސް  އަދި ލެބޯޓްރީ ސަޕްލައިކޮށްދޭން ކަ

 ކަަމށްވާތީ  ތަކެތި ތަކެއްޗަކީ ހޮސްޕިޓަްލތަކާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ދުވަހުން ދުވަަހށް ބޭނުންވާ އެ ލަސްވެެގންނާ ލިބުން
އި ހެލްތް ޕިޓަލްތަކާތަކެތި ހޮސް ން ހޯއްދެވުމަށްފަހު އެމިނިސްޓްރީ ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހެލްތް

ން ޓްރީމިނިސް ހެލްތްގައި  2010ޑިސެމްބަރ  28އަދި . ދެއްވާފައިވެއެވެވާއްފޮނުހެލްތް މިނިސްޓްރީން ތަކަށް ސެންޓަރު
މުގެ ސިޓީގައި މިކަން ބަޔާންކުރައްވައި، އެއްބަސްވު HS/2010/89-23ފޮނުއްވި ނަންބަރު  ސޮލިއުޝަންސަށް އެފްޓެކް

 ހެލްތު  މަޢުލޫމާތު ނަމަވެސް މިކަމުގެ. ނެކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެއްވާ މަހަށްވާ ޢަދަދު އުނިކުރަފައިސާގެ ޖުމްަލ އަދަދުން ތިން 
ގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގަޔާިއ އަންގަވާފައިނުވާކަމާއި ދެ މިނިސްޓްރީގެ ދެމެދުށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަން މިނިސްޓްރީ

. ކަންކަން ރާއްވަވައި ހިންގެވު   މުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ވި އްފޮނު ސޮލިއުޝަންަސށް މިނިސްޓްރީން އެފްޓެކް ގައި ހެލްތް 2011ޖަނަވަރީ  24ދެންނެވުނު ސިޓީގެ އިތުރުން،  މި
 2011ވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖަނަވަރީ ވެގައި  2010ސެޕްޓެމްބަރ  ،ސިޓީގައި  HS/2011/006-23ނަންބަރު 

ފައި ނުވުމުގެ ވަޑައިގެންލިބި ސޮލިއުޝަންުސން ޓެކްގެ ނިޔަލަށްވެސް އެއްވެސް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްއެއް އެފް
ށް އިތުރުވަމުން ށް ކުރާ ޝަކުވާތައް ދުވަހުން ދުވަހައަމިނިސްޓްރީ ހެލްތުސަބަބުން، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން 

 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތތަކަށް ދަތި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ  ންތަންތަނު  ތަކެތި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެ އި، އެގޮސްފައިވާކަމާ
  .ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ ކަމަށް

ކޮްށދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް ސަޕްލައި ސޮލިއުޝަނުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފްޓެކް  އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި މި  މި
 ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކޮށް ނުދީ ލަސްތަކެއްވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްަލއިކޮށް ނުދިން

ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް  މެދު މިއަދާކް ސޮލިއުޝަންސާން އެފްޓެމިނިސްޓްރީ ފަހުންވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ހެލްތް
 . ވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުެގ ވެދެމެދު  ސޮލިއުޝަންސާ އި އެފްޓެކްއާ ސްޓްރީ މިނި  ހެލްތުފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ
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އުޒުރެއްނެތި މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްްސ  އެއްވެސްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މަޤުބޫލު  20.1
ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ މިއެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުގެ ބުާރ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ސަޕްލައި ތަނަށް ތަންސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ 

. އެހެންކަމުން މިކަމުގަ ލިބިގެންވާ   އޮފުީހން ދެކެމެވެ. ކަމަށް މިވާގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުމިނިސްޓްރީ އި ހެލްތްކަމަށެވެ

  

ސަޕްލައިކޮށްނުދީ އެފްޓެކް  ކޮންސިއުމަބަލްސް އަދި ލެބޯޓްރީ މެޑިކަލް  ދޭންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕްލައިކޮށް  .8
  މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވުން  11.8 ދައުލަތުން  އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން  ސޮލިއުޝަންސުން 

ހުުޅވާދެއްވި ލޯކަލް  ން އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަށްއެންޑް ޓްރެޜަރީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  މި
ބާރަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ (ރ  12,784,849/71 އެލްސީއަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ

 ގައި  2011އެޕްރީލް  24 ހޯދުމަށް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންުސން )ނުވަރުފިޔާ ހަތްދިހައެއްލާރިސަތޭކަ ސާޅީސްށް ހަތަރުހާސް އަ
ކޮށްދިން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ސަޕްލައި ށާއިއަމިނިސްޓްރީ ހެލްތު އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ މުދާ ، އި އިންވޮއިސާ 21ފައިވާ އްދަވާހަ

. އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން ހުށަހަޅުއްވާ ލިސްޓުތައް އި ޕެކިންގޑެލިވަީރ ނޯޓްތަކާފައިވާ ވާދައްކަމަށް ހަ  ފައިވެއެވެ
ގެ ޑެޕީއުޓީ މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް އޮތްމުގެ ހުއްދަ އްވުއެލްސީގެ ފައިސާ ދޫކުރެމިލިޔުންތައް ލިބުމާއެކު  ހުށަހެޅުއްވި

. އެހެންނަމަވެސް އެފްޓެކް ހުއްދަ ބޭންކަށް ދެއްވާފައެލްސީއަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ  އެވެ
ލިޔުންތައް  ވަނީ އެ  ލިުޔންތަކުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރުމާއެކު ބޭންކުން ބޭންކަށް ހުށަހެޅި މި ސޮލިއުޝަންުސން

. އަނބުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް    ފޮނުވާފައެވެ

ފިނޭންސް  އަނބުރާ  ބޭންކުން ލިޔުންތައް  އްދެވުމަށް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުއްވި އެލްސީއަށް ފައިސާ ހޯ އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން
 22ވަނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ފޮނުވާލެއްވުމުންށް މިނިސްޓްރީއަ

 ފޮނުއްވާ، އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން ސިޓީ  K/PRIV/2011/637-13ގައި ބޭންކަށް ނަންބަރު  2011ޖޫން 
ލިސްޓުގައިވާ  އްދެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކާ، ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާ އަދި ޕެކިންގއެލްސީއަށް ފައިސާ ހޯ
 ސޮލިއުޝަންަސށް  އެލްސީގެ ފައިސާ އެފްޓެކް  އަދި މިނިސްޓްރީން ޤަބޫލުކުރަށްފައިވާކަމަށާ  ތަފާތުތައް ފިނޭންސް

ގައި  2011ޖޫން  23 މާއި ގުޅިގެންވަަޑއިގަތުލިބި . އަދި ބޭންކަށް މިހުއްދަށް ބޭންކަށް ހުއްދަ ދެއްވާފައެވެމައްވުްށދެދޫކޮ
ނުވަރުފިޔާ ސަތޭކަ ސާޅީސްށްހަތަރުހާސް ައއަށްޑިހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ  ބާރަ(ރ 12,784,849/71އެލްސީގެ ޖުމްލައަށްވާ 

  .އެވެ އިވެދޫކުރައްވާފަ ސޮލިއުޝަންސަށް އެފްޓެކް )ހަތްދިހައެއްލާރި

އަތޮޅު  މިނިސްޓްރީއަށާ ހެލްތު ސޮިލއުޝަންސުން ޮކންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އެފްޓެކްއޮފީހުން ބެލިެބލުމުގައި  ނަމަވެސް މި
ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން އަދި ލެބޯޓްރީ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް  12.7ފައިވަނީ އްވާހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދެ

 އެހެންކަމާއެކު މި . ގެ މުދަލެވެ) ލާރިަފނަރަ ސަޭތކަބާރަރުފިޔާތިރީސްހާސް ފައްނުވަލައްކަ (ރ 930,512/15އެންމެ 
އަދި ލެބޯޓްރީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް  ކޮށްދޭންޖޭެހ ވަރަށް ސަޕްލައި ސޮލިއުޝަންސުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އެފްޓެކް 

މިލިއަން  އެގާރަ(ރ 11,854,337/56ސަޕްލައިކޮށްނުދީ، އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން  ކޮންސިއުމަބަލްސް
  އެވެ.ނަގާފައިވެ )ފަންސާސްހަާލރި ރުފިޔާތިރީސްހަތްސަތޭކަ ތިންހާސް ފަންސާސް ހަތަރުއަށްސަތޭކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަްށ  ސޮލިއުޝަންސުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެފްޓެކްމިގޮތުން އެލްސީއަށް 
ފީހުން ބެލިބެލުމުގައި އޮ މި .ވާނެއެވެބަޔާންކޮށްފައިގައި  1ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ނަގާފައިވާ އިންވޮއިސްތައް ޖަދުވަލް 

 ސޮއިތަކެއް  އްޙަ ޞަނޯޓްތަކުގައިވަނީ  އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ެޑިލަވރީބައެއް އިންވޮއިސްތަކާ ގެސޮލިއުޝަންސު އެފްޓެކް
 ށާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއަމިނިސްޓްރީ ހެލްތްގައިވާ މުދާ ތަކުނޯޓް އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރީއި، ބައެއް އިންވޮއިސްތަކާމާކަނޫން
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 ކާއެކު ހުށަހެޅި ޑެލިވަރީ އަ އިންވޮއިސް އެއްއޭގެ ތެރެއިން އި، ގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމާ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް އެއް
އިންވޮއިސްގައިވާ މުދަލުެގ  ގެ ސަޕްލައި ިޑޕާޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މިންިސޓްރީ ތަކެތި ހެލްތް ނޯޓްގައިވާ ގިނަ 

. ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކޮށަްފއިވާ އަގުތަކަށްވުރެ އާދަޔާ ޚިލާފް ބޮޑު އަގުތަކެއް ތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންއަގު
   .އެވަނީއެވެ ފައިށްތަފްސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކޮ މިދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ 

ހެލްތް އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާނީ  ސަޕްލައިކޮށްިދން މުދަލުގެ އަގު މި އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންުސންގައިވާ  1ޖަދުވަލު 
ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ މުދަލުގެ ކޮންފަރމޭޝަން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް މިނިސްޓްރީއަށާ 
ނޑައަޅާފަފަރާތްތަކަށް  ެއހޯދުމަށްފަހު،    އިވާ ރޭޓްތަކަށް އަގު ހަދައިގެންނެވެ.ލިބުނު މުދަލަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

އްޙަނޫން ޞަ ނޯޓްތަކުގައި އޮޅުވާލައިގެން   ޑެލިވަރީ  ގުޅޭވާ އިންވޮއިސްތަކާބަޔާންކޮށްފައިއަށް  9އިން  1ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު  )8.1
  ނަގާފައިވުން  މިލިއަން ރުފިޔާ  5.7ސޮއިތަކެއް ކޮށްގެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ސަޕްލައިކޮށްނުދޭ މުދަލަށް 

 އަތޮޅު ވާ އިންވޮއިސް ތަކުގައިވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްއަކީ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި  9އިން  1ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު 
 އަދި މި . ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ސީދާ ފޮނުވައިދިނުމަްށ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލެވެ

 ނޯޓްތަކުގައިވާ މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދިން ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހެލްތް  އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރީއިންވޮއިސްތަކާ
ކަމަށް  ފަރާތުން ހަވާލުވެ ޮސއިކުރި ޓްމަންޓުގެއެޑިޕާތަކެއްޗާއި  އި، އެްޓމަންޓަށް ކަމާސަޕްލައި ޑިޕާ ގެމިނިސްޓްރީ

 އޮފީހަށް އެ ނަމަވެސް މި. ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރެވެޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަްލ ސަޕްލައިސްެގ ޑިޕާބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 
ާވ އަށް ބަޔާންކޮށްފައި 9އިން  1ގެ ނަންބަރު  1ވަލު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ދެއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖަދު

ތަުކގައި ސޮއި ނުކުރާ ނޯޓް  ޑެލިވަރީ އި، އޭނާ އެ ކަމާ ނޫންޔެއްނޯޓްތަކުގައިވަނީ އޭނާގެ ސޮ އިންވޮއިސްތަކުގެ ޑެލިވަރީ
 ހެލްތްގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއޭނާ އިތުރަށް . ކަމަށެވެުނވާ ކުގައިވާ މުދަލާ ހަވާލުވެފައިޑެލިވަރީނޯޓް ތަ އި، އަދި އެ ކަމާ

ސަޕްލައިކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މެޑިކަލް އަދި ލެބޯޓްރީ  ޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަޕްލައިސަށް ނުވަތަ ޑިޕާ ށް އަމިނިސްޓްރީ
ގެ ވަޒީފާ އި، އެއީ އޭނެާގހަވާލުވާން ނުޖެހޭކަމާ އޭނާ ވެސް ތަ އެހެން ބާވަތެއްގެ މުދަލަކާކޮންސިއުމަބަލްސް ނުވަ

  . ކަމަށެވެ ކުރަންނުޖެހޭކަމެއް ކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންވެސް އެފަދަ އްއަދި އޮފީހުގެ މަސަ ކަމާ އެއްނޫންޒިންމާ

 މި  ޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ަސޕްލައިސަށްއަދި ޑިޕާ މިނިސްޓްރީ ގައި ހެލްތްއެނގުނުގޮތު  ންއޮފުީހން އިތުރަށް ބެލިބެލުމު މި
ތަކެތި  ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރަކަށްވެސް މިއަތޮޅު އަދި އެއްވެސް  އެއްނުވެއެވެ.ތަކެތި ލިބިފަ

 އިވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ޑެލިވަރީ އަށް ބަޔާންކޮށްފަ 9އިން  1ގެ ނަންބަރު  1އެހެންކަމާއެކު ޖަދުވަލު . ލިބިފައެއްނުވެއެވެ
އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ، ކޮށްނުދީއެއްގޮތަކަށްވެސް ސަޕްލައި ސޮލިއުޝަންުސން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ އެފްޓެކް ނޯްޓތަކުގައި 

ތްާހްސ އަށްޑިހަހަ ކަސަތޭސްމިލިއަން ހަތްފަ(ރ 5,787,272/33 އެލްސީން ސޮއިތަކެއް ކޮށްގެންއްޙަނޫން ޞަހީލަތުން 
  . ނަގާފައިވެއެވެ)  ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ތިރީސްތިންލާރި

ސައްޙަނޫން ނޯޓްތަކުގައި އޮޅުވާލައިގެން  ޑެލިވަރީ ގުޅޭ އާ އިންވޮއިސް ދެ އިވާ ބަޔާންކޮށްފަ  ގައި  12 ދިއަ  11ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު  )8.2
  މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވުން  4.2ސޮއިތަކެއް ކޮށްގެން ސަޕްލައިކޮށްނުދޭ މުދަލަށް 

ނޯޓްތަކުގައި  އިންވޮއިސްގެ ޑެލިވަރީ  ދެ ސޮލިއުޝަންުސގެ ގައިވާ އެފްޓެކް 12އަދި  11ެގ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު 
 ގޮތުގައި ޑެލިވަރީ އޮފީހަށް ފާަހގަކުރެވުނު މި. ގެ މުވަްއޒަފެކެވެމިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހެލްތް ސޮއިކުރި

ނޯޓްތަކުގައި  އެ ކަމަށް  ން ހަވާލުވިމިނިސްޓްރީ ހެލްތް މުދަލާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަޕްލައިކޮށްދިން ތަކުގައި ނޯޓް
ގައި މިނިސްޓްރީ އްޒަފަކު ހެލްތްނަން ނަންކިޔާ މުވަ ުފރިހަމަ ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ފަރާތުގެ ނަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ހެލްތް  އެދުވަސްވަރު އްމުނަން ކިޔާ މުވައްޒަފެންމުވައްޒަފުގެ އާ ނަމަވެސް އެ އް ނުވެއެވެ.ވަސްވަރު އުޅެފައެއެދު
ގައިވާ  12އަދި  11ނަންބަރު  ގޮތުގައިމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިޔުހަށް ލިއޮފީ މުވައްޒަފު މި  މި. ފައިވެއެވެއުޅެ މިނިސްޓްރީގައި
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ތަކުގައި ސޮއި ނުކުރާ ޑެލިވަރީނޯޓް އި، އޭނާ އެ ކަމާ  ނޫން ޔެއްގެ ސޮނޯޓްތަކުގައިވަނީ އޭނާ ގެ ޑެލިވަރީއިންވޮއިސްދެ 
  .ކަމަށެވެ  ހަވާލުވެފައި ނުވާނެއޭނާ ތަކުގައިވާ މުދަލާ ނޯޓް ޑެލިވަރީ އި، އަދި އެ ކަމާ

އަތޮޅު އަދި އެއްވެސް  އްނުވެއެވެ.ތަކެތި ލިބިފައެ ށް މިއަ މިނިސްޓްރީ ހެލްތްއޮފީހުން އިތުރަށް ބެލިބެލުމުގައި  މި
 11ގެ ނަންބަރު  1އެހެންކަމާއެކު ޖަދުވަލު . ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރަކަށްވެސް މިތަކެތި ލިބިފައެއްނުވެއެވެ

އެއްގޮތަކަށްވެސް  ސޮލިއުޝަންސުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ އެފްޓެކްނޯޓްތަކުގައި  އިންވޮއިސްގެ ޑެލިވަރީ ދެގައިވާ  12އަދި 
ރ 4,215,642/82  އެލްސީން  ސޮއިތަކެއް ކޮށްގެންއްޙަނޫން ޞަ ޅުވާލައިެގން މަކަރާއި ހީލަތުންއޮ  ،ކޮށްނުދީސަޕްލައި 

  .ނަގާފައިވެއެވެ) ދެލާރިސަތޭކަ ސާޅީސްދެރުފިޔާ އަށްޑިހަފަނަރަހާސް ހަ އިސައްތަހަތަރު މިލިއަން ދު( 

  ނަގާފައިވުން މިލިއަން ރުފިޔާ 1.8 އް ޖަހައިގެންރޭޓްތަކެ ށް ބޮޑު އިންވޮއިސަގައިވާ  10ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު  )8.3

 ރ2,368,954/84ސޮލިއުޝަންސުން  އެފްޓެކް ހުށަހަަޅއިގެން  އިންވޮއިސްގައިވާ  10ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު 
 އެލްސީން  )ހަތަރުލާރިއަށްޑިހަ ރުފިޔާހަތަރުފަންސާސްއަށްާހސް ނުވަސަތޭކަ ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްމިލިއަން ދެ(

ގެ މިނިސްޓްރީ ހެލްތް މުދަލާނޯޓްގައިވާ  އިންވޮއިސްގެ ޑެލިވަރީ ގޮތުގައި މި  އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު މި. ނަގާފައިވެއެވެ
އޮޅުވާލައިގެން ކޮށްފައިވާ  ޔަކީމުވައްޒަފުގެ ސޮންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާ  ހަވާލުވި މެޑިކަލް ސަޕްަލއިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން 

 ގެމިނިސްޓްރީ ލިސްޓްގައިވާ މުދާ ހެލްްތގެ ގ އިންވޮއިސްގެ ޕެކިން މި. ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ ސޮއިތަކެއްއްޙަނޫން ޞަ
ގ އި ޕެކިންހުށަހެޅި އިންވޮއިސާ ސޮލިއުޝަންސުން އެފްޓެކްނަމަވެސް  ލަިއސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިފައިވީ މެޑިކަލްސަޕް

 ސޮލިއުޝަންސުން  ލިއުންތައް އެފްޓެކް  ރެވުމުން އެ ފާހަގަކު މެޑިކަލް ސަޕްލައިސަށްހުރިކަން  ލްިސޓްގައި މައްސަލަތަކެއް
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުން  އެ  ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާަކމަށް އެ ޓްމަންޓަށް ޕާޑި އަލުން އެ އި މާކަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ
 . މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ

 މި  ހެޅިހުށަ ސޮލިއުޝަންސުން ދުމަށް އެފްޓެކްހޯ އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެލްސީއަށް ފައިސާ މީގެ އިތުރަށް މި
 އަޅާބަލާއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓްތަކާ  ލިސްޓްގައިވާ ތަކެއްޗަށް ބިލުކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައިގ ޕެކިން އިންވޮއިސާ

 ސޮލިއުޝަންސުން  ސްޓްގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެފްޓެކް ލިގ ތުން ޕެކިންމިގޮ . ވަރަށް ބޮޑު ރޭޓްތަކެއްގައި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
) ހަަތރުރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރުލާރި ފަސްދޮޅަސްއަށްާހސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ސަތޭކަދެމިލިއަން ތިން(ރ 2,368,954/84
އޮފީހުން އަގުހެދިއިރު  ފައިވާއިރު، ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ރޭޓްތަކަށް ބަލައިގެން މިއް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ނަގާގެ އިންވޮއިސެ

ފަންސާސްދެހާސް އެއްސަތޭކަ އްސަތޭކަ ފަ (ރ 552,161/40 ގަޅު އަގަކީނމިދެންނެވުނު ތަކެއްޗަށް ޖެހޭ ރަ
އޮޅުވާލައިގެން ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ  ސޮލިއުޝަންސުން ފްޓެކްއެ ންއެހެންކަމު. އެވެ) އެްއރުފިޔާ ސާޅީްސލާރިފަސްދޮޅަސް

 ސަތޭކަ އެއްމިލިއަން އަށް(ރ 1,816,793/44  އެކަނިވެސް ށްއިންވޮއިސަ ހުށަހަޅައިގެން މި ރޭޓްތަކެއް ރޭޓްތަކަށްވުރެ ބޮޑު
   .ނަގާފައިވެއެވެ އެލްސީން) ހަތަރުލާރިހާސް ހަްތސަތޭކަ ނުވަދިހަތިންރުފިޔާ ސާޅީސް ސޯޅަ

 :  ސޮލިއުޝަންސުން ޮގތުގައި އެފްޓެކް ތަކުން ދައްކާސަޕްލައި ިޑޕާޓްމަންޓުގެ ލިޔެކިއުން ގެ މިނިސްޓްރީ ހެލްތްގެ ނޯޓް
  .ކޮންސިއުމަބަލްސް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަްލތަކަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެލިސްޓާއެކު ގެނެސްދިން މެޑިކަލް ގ މިޕެކިން
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ހާސް ރުފިޔާ އިތުރަށް  69ރޭޓްތަކެއް ޖަހައިގެން  އިވާ އިންވޮއިސްތަކުގައި ބޮޑު އަށްބަޔާންކޮށްފަ 21އިން  13ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު  )8.4
   ނަގާފައިވުން 

ހާސް  ބާރަ ސަތޭކަހަތަރު(ރ -/412,979ށް  ނުވަ އިންވޮއިސައިވާ  ބަޔާންކޮށްފަ 21އިން  13ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު 
އިންވޮއިސްތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  މި. ނަގާފައިވެެއވެ ސޮލިއުޝަންސުން އެލްސީއަށް އެފްޓެކް) ރުފިޔާނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވަ
އަތޮޅު ަތކެއްޗެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ދެންހުރި ހުރިހާ އިމަދު އަދަދެއްގެ ތަކެތި ފިޔަވަ ވަރަށް  ،ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކުގައިވާ

ށް އިންވޮއިސް ހެދުމުގައި ތަކުގައިވާ ތަކެއްޗަނޯޓް ނަމަވެސް ޑެލިވަރީ. އޮފީހަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ ލްތަކުން މިހޮސްޕިޓަ
ނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓްތާަކކޮށްފައިވާ ރޭޓްތަކާއި އެއްބަސްވުމުބޭނުން  ދެންނެވުނު ނުވަ  މި. ތަފާތުވެއެވެ ދެމެދު ބައެއް ގައި ކަ

ހާސް  ސާޅީސްިތންކަ ސަތޭތިން(ރ -/343,573އޮފީހުން ހެދި ހިސާުބން ދައްކަނީ  ކަމަށް މި އަދަދު ސައްޙައިންވޮއިސްގެ 
ންވެްސ އިންވޮއިސު ނުވަ  މި  އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުންއެހެންކަމާއެކު . އެވެ) ރުފިޔާހަތްދިހަތިންސަތޭކަ ފަސް
   .އެވެ ނަގާފައިވެ އިތުރަށް އެލްސީން) ސާޅީސްއެއްލާރި ރުފިޔާހަތަރުސަތޭކަހަހާސް ފަސްދޮޅަސްނުވަ(ރ 41/69,406

ސަޕްލައިކޮށްދިން  ތިން ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 24 އަދި 23، 22 ނަންބަރު ގެ  1ޖަދުވަލު  )8.5
  ރުފިޔާގެ މުދާ  34,777/-

ނޯޓްތަކުގައިވާ މުދަލަށް އެފްޓެކް  ގުޑްސް ޑެލިވަރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  24 އަދި 23، 22ގެ ނަންބަރު  1ޖަދުވަލު 
ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޮނުވި އަތޮޅު އޮފީހުން  ނަމަވެސް މި. ސޮލިއުޝަންުސން އިންވޮއިސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

އަތޮޅު .އަދި ލ ޕިޓަލަށާއަތޮޅު ހޮސް.ހޮސްޕިޓަލަށާއި، ތ.މުދާތަކަކީ ހއ ކޮންފަރމޭޝަންތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި މި 
ލަށް ފައިސާ ނެގުމަށް މުދަ މި އެހެން ކަމުން . ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ މުދަލެވެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން

ވާ ގުޑްސް ޑެލިވަީރ ނޯޓުތަކުން މި ތިން ނަންބަރުގައި ،ނުވާނަމަވެސްއެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާފައި
ތިރީސްހަތަރުހާްސ (ރ 34,777/44ސަޕްލައިކޮށްދިން މުދަލުގެ އަގަށްވާ  ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުންއަތޮޅު 

ސަޕްލައިކޮށްދިން މުދަލުގެ ލިސްޓަށް  އެވަނީ އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން) ހަތަރުާލރިހަތްސަތޭކަހަތްދިހަހަތް ރުފިޔާ ސާޅީސް
  .އިތުރުކުރެވިފައެވެ

  ގުޅޭ އިތުރު ހެކިތައް  މައްސަލައާ މި )8.6

 އާއި  2010 ސޮލިއުޝަންސުން އެފްޓެކް  ބެލިބެލުމުގައި އޮފީހުން  މި  އިތުރަށް ސަބަބުތަކުގެ ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައިމަތީ
 ކަމަށް  އެތެރެކޮށްފައިނުވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އްކޮންސިއުމަބަލްސެ ލެބޯޓްރީ  އަދި  މެޑިކަލް އެއްވެސް  އަހަރު ވަނަ  2011

އެފްޓެކް  ގޮތުގައި  ކުރެވުނު އިތުރަށްފާހަގަ މީގެ. ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ ންސާވިސު ަކސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް
 ކުންފުނިން  އިމްރެސް  ލޭންޑްސްގެރނެދަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ޖޮއިންޓް ކުންފުންޏާއެކު އެ ބީލަމުގައި ސޮލިއުޝަންުސގެ

 ސަޕްލައިކޮށްދީފައިނުވާނެ އްކޮންސިއުމަބަލްސެ ލެބޯޓަރީ އަދި މެޑިކަލް ބާވަތެއްެގ އެއްވެސް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަށް
 .ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ އޮފީހަށް މި  ކުންފުނިން އެ ކަމަށް

 މުދާ  ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންުސން ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ މި  ގޮތުގައި  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އޮފީހަށް މި
 ދެންނެވުނު  މި. ހޯދައިގެންނެވެ މުދާ ދަރަންޏަށް ކުންފުންޏަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ މި ރާއްޖޭގައި ސަޕްލައިކޮށްދީަފއިވަނީ

 ލެބޯޓްރީ  އަދި މެޑިކަލް ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް  މުދަލުގެ ސަޕްލައިކޮށްދިންއެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުގެ ނަމުގައި  ކުންފުނިން 
 އެއްވެސް ބާވަތުގެ މި އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަށް ކުންފުންޏަކުން ތިން ހިންގާ ފުޅާކޮށް އެންމެ ވިޔަފާރި ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ

  . ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ އޮފީހަށް މި ފުނިތަކުންކުން އެ ނުވާކަންފޯރުކޮށްދީފައި މުދަލެއް
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 މަޝްރޫޢު އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންަސށް  މި  ރުފިޔާގެ މިލިއަން 12.7 އިތުރަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި  މީގެ
 5 އެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ނަގާފައިވަނީވެސް  އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން ވެސްލިބުމާއެކު
މިކަމުން ދޭހަވާގޮތުގައި އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސުން އެއްބަސްވުން  އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެކެވެ. މުދާ ރުފިޔާގެ ލައްކަ

  ރުމަށް ގަސްތުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.ހެޔޮގޮތުއި ތަންފީޒުކު

 ލެބޯޓްރީ  އަދި މެޑިކަލް ސަޕްލައިކޮށްނުދޭއެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންުސން  ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ މިހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މި
އިތުރު  ކަމުގެ ނަގާފައިވާ ދައުލަތުން ރުފިޔާ މިލިއަން 11.8 ހީލަތުން މަކަރާ އޮޅުވާލައިގެން ށްކޮންސިއުމަބަލްސަ

  .ހެކިލިބިދެއެވެ

  

ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގެ ޑެޕިއު މިނިސްޓްރީ  ދެއްވި ފިނޭންސް  އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  .9
 އިހްމާލު 

 ތަކަކަށް މުދާގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕްލައިކޮށްނުދޭ  ސޮލިއުޝަންސުން ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެފްޓެކްއޮފީހަށް ފާ މި
ލިބިފައިާވ  އަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައެލްސީ  ނަގާފައިވަނީދައުލަތުން އަދަދެއްގެ ފައިސާ   އޮޅުވާލައިގެން ގިނަ

އަްށ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެލްސީގެ ޑެޕިޓްރީމިނިސް ފިނޭންސް
. މިގޮތުން އެލްސީއަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ  ކުރުމުގެފަރުވާކުޑަނުބަލާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ބެލުންތައް  ސަބަބުންނެވެ
ގެއްލުމެއް ލިބުމުގައި އޭނާ އިހުމާލު ބޮޑު  އި ދައުލަތަށް މިހާކަމާ ކުޑަ ގޮތެއްގައިފައިވަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަންހުއްދަ ދީ

. މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި   މިދަްނނަވާ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ.ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މިލިއަން  ބާރަ(ރ 12,784,849/71 ޖުމްަލ އަދަދަށްވާ އެއްބަސްވުމުގެއިންވޮއިސް އެއްފަހަރާ ހުށަހަޅައި  21  (ހ)
މުދާ  ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ އެއްފަހަރާ  )ނުވަރުފިޔާ ހަތްދިހައެއްލާރިސަތޭކަ ސާޅީސްށްހަތަރުހާސް އަސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތް

ފައިސާ  ތަކަށްހުރިހާ އިންވޮއިސް ވާދައްއް ނުހޯމެޔުރަސްމީ ލި ން މިނިސްޓްރީ ތުން ހެލްތްލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮ 
 ފައިވުން.ދެއްވާރުމަށް ހުއްދަ ދޫކު

 ރ (ބާރަ 12,371,869/99އިންވޮއިސްގައިވާ  12އިންވޮއިސްގެ ތެރެއިން  21ހުށަހެޅި  ސޮލިއުޝަންސުން ފްޓެކްއެ  (ށ)
) ގެ މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދީއެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްަހތްދި ސަތޭކަމިލިއަން ތިން ފައިވަނީ ނުވަރުފިޔާ ނުވަދިހަނުވަލާރި

 ،ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުނޯްޓސަޕްލައި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކަމަށް ޑެލިވަރީ  ގެމިނިސްޓްރީ ހެލްތްހުންނަ  އިގަމާލޭ
ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް  އިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއިވަނީ އަތޮޅުތަކުގަމުދާ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެ

 އެފްޓެކް މަށްއިވާކަޚިލާފަށް ސަޕްަލއިކޮށްދީފަ ޓާކޮންޓްރެކް  96އަގުގެ % ޖުމްލަ އެއްބަސްވުމުގެ މުޅި އި،ަކމާ
އެއްވެސް ސުވާލެއް  މެދުމިކަމާ  ،އޮތުމާއެކުވެސް ގެންނއެވަރަށް ސާފުކޮށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުންތަކުން  ސޮލިއުޝަންުސން

. އަދި ކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވާއިންވޮއިސްތަ މަކާ ނުލައިއްދުއުފެ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ މުދާ ފައިވުން
 ން މި މިހެ ލްތް ސެންޓަރުތަކަށްކަން އޭނާއަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނޭ ކަން.ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހެނީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ހެ

 އިސާ ދޫކުރި ތާރީޚާ މިމަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރި ދުވަސްަވރުން ފެށިގެން އިންވޮއިސްތަކަށް ފަ ދެންނެވީ މީނާއަކީ
  ވީތީއެވެ.ވި ފަރާތް ކަމުގައި ގޮތުގައި ހުންނެ މަންގެޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ޗެއަރހަމައަށް 

 2011އޭޕްރިލް  24ހަދާފައިވަނީ  އިންވޮއިސް  9އިންވޮއިސްގެ ތެރެއިން  21ހުށަހެޅި  ސޮލިއުޝަންސުން އެފްޓެކް  (ނ)
 2011މެއި  22ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ނޯޓް ކަމަށް ޑެލިވަރީ މުދާ ސަޕްލައިކުރި ގައި ކަމުގައިވިޔަސް އެ
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މިކަމާމެދު ކަމަށް ލިޔެފައިވާއިރުވެސް  ތަކެއްގައި މުދާ ލިބުނު ށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޙުއިންވޮއިސްކުރި ތާރީޚަ، ކަމުގައިވާއިރު
  ފައިވުން.ހުއްދަ ދެއްވާ އްދުމަކާ ނުލަިއ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަންއެއްވެސް ސުވާލެއް އުފެ

 ފިނޭންސް އިންވޮއިސްތައް  ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ބެންކުން އެ އިންވޮއިސްތަކުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ  (ރ)
 ،ވާއްބެންކަށް ސިޓީއެއް ފޮނު، އްލަވާއިވާ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ނުބަ ތަކުގައިންވޮއިސް ލުމުންވެސް، އެށް ފޮނުވާއަމިނިސްޓްރީ

 ތަފާތުތަކެއް ނޯޓްތަކާއި އިންވޮއިސްތަކުގައި އެްއވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެިލވަރީ ސޮލިއުޝަންސުން ސިޓީގައި އެފްޓެކް އެ
އެލްސީެގ  ސޮލިއުޝަންަސށް އަދި އެފްޓެކް ،އިޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމާކަންތައްތައް  ން އެމިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް ހުރިނަމަ

  ފައިވުން.އްދަ ދެއްވާފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހު ގަވާން އަ ބޭންކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަްށ 

ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ސުންސޮލިއުޝަންއަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެފްޓެކް އެލްސީ  (ބ)
ނޑުތައް ނެތުމާ ޓްރެޜަރީގެ  އެލްސީއަށް ފައިސާ  ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންުސންއެކު އެންޓްރީ ތައްގަ

އެލިޔުންތަކުން ކަމަށް ރަސްމީކޮށް ލިބިފައިވަނީމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް  ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެ
   ނެތުން. އެނގެން

ފަހަރެއްގެ މަތިން އެލްސީގެ މުްއދަތު  ދެމުދާ ސަޕްލައިކޮށްނުދެވިގެން  ސޮލިއުޝަންސުންއެފްޓެކް   (ޅ)
ވަނަ  21ބަސްވުމުގެ އެއް ،އިރުދެއްވި އިތުރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އަދި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވާ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ

ނޑާ ނޑަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަ އިވޭތޯވެްސ ފަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުދާ ލިބުން ލަސްވުމުން ކަ
ނޑާ، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަުގ  ނޑަންޖެހޭ އަދަދު ނުކަ ބައްލަވާފައިނުވުމާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުން ކަ

  ދީފައިވުން.

ހޯދައިދިނުަމށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް  ސަށްސޮލިއުޝަންފަރާތުން އެފްޓެކް  ތްކުރާއިރު މިމަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަ
. ކަމަށް  އެހީތެރިވެފައިވާ ތަހްޤީޤްކޮށް މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް  މި އެހެންކަމުން ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ

  ބަލަންޖެހެއެވެ.އެކުލެވިގެންވޭތޯ 

  

  ކުރަން ލަފާދިން ގޮތް ޙު ލާ ޞް މަލުކުރަންވީ ގޮތާއި އި ޢަ މައްސަލައާމެދު  މި 

ދެމެދު  ޝަންސާ ސޮލިއު އެފްޓެކް  ންމިނިސްޓްރީ  ހެލްތްމެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި   )ހ(
ފަރާތުން ސަޕްލައިކޮށްނުދޭ މުދަލަށް މަކަރާއި ހީލަތުން  ުސގެސޮލިއުޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފްޓެކް ފައިވާވެ

 ފައިސާ އެ  މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ މިފަރާތާ އެ  ތީނަގާފައިވާ  ދައުލަތުން މިލިއަން ރުފިޔާ 11.8އޮޅުވާލައިގެން 
 އަދި ދައުލަތަށް އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން މިކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެ .ފަރާތުން ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެެވ

އުފުއްލެއްވުމަށް ދައުވާ ދައުލަތަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ  ވެސްޑިރެކްޓަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކުންފުނީގެ
  ވެ.ދަންނަވަމެ

މީގެ ކުރިން މެޑިކަލް އަދި ލެބޯޓްރީ  އެންޑް ފެމިލީއަށް ހެލްތްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ސަކީސޮލިއުޝަން އެފްޓެކް  )ށ(
 ތަކުގައި އެ ހުށަހެޅި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް  ރާތުން ފަ  މަށް ނުވާހިނދު، އަދި އެކޮންސިއުމަބަލްސް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ބިޑް  ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހާސުިލ
ބޭސްތަކުގެ ބްރޭންޑާއި ފައިވާ ހިމަނާބިޑްގައި  ސުގެސޮލިއުޝަން ގަކުރެވިފައިވާހިނދު، އެފްޓެކްއިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަ

ބީލަމުގެ ، ތިބެކްަނތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ނުބަލާ، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާ ބިޑެއްކަން އެނގި އެކު އެ ގެންނެތުމާނކޮލިޓީ އެ 
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ެގ މުގައި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުބީލަން ހަވާލުކުރު ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އަދި ތަޖުރިބާއެއްވެސް ނެތް ފަރާތަކަށް މި
އެކަމުގައި  އިމުރާޖަޢާ ކުރައްވައަލުން ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާ ގޮތް  ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި ހިމެނޭ ވުންއިހުމާލު

  .އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

 ށް އަ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސްހަވާލުނުކުރުމަށް  ށްބީލަން އެފްޓެކް ސޮލިއުޝަންސަ ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިކޮ-އެންޓި   )ނ(
 ސަށްސޮލިއުޝަން ޚިލާފަށް މި ބީލަން އެފްޓެކް  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާއަންގަވާފައިވަނިކޮށް އެންޓި ކޮ

އެންޑް  ކުރެއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްހަވާލުކުރައްވާފައިވާތީ މިކަން
މަށް އްވުފިޔަވަޅުއެޅުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  48އަދި  47ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ މެދު ގެ ފަރާތްތަކާފެމިލީ

  ދަންނަވަމެވެ.

ދައުރެއްނެތް ގޮތަށް ލޯކަލް އެލްސީއެއް ހުޅުވާފައިވާީތއާއި، އެކަމުެގ  އެންޑް ފެމިލީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  )ރ(
ވާފައިުނވާތީއާއި، އަދި މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެލްސީއަށް އް ފޮނު އަށް މިނިސްޓްރީ ހެލްތްމަޢުލޫމާތުވެސް 

ޓެކް އާއި މިކަންކަމުން އެފްގޮސްފައިވާތީ ހަލާކުވެގެން ނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމުރފައިސާދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އިންޓާ
އެއްވެސް  ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ގޮސްފައިވާތީ، ަސށްސޮލިއުޝަން
މިނިސްޓަރ އްޮފ ސްޓޭޓް  އޭރުގެ ގެ މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސްދެއްވި  ގޮތަށް ލޯކަލް އެލްސީ ހުޅުވުމަށް ހުއްދަ ދައުރެއް ނެތް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  48އަދި  47ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރައްވައި ކަމަށް ފެންނާތީ މިކަން މުރާޖަޢާ އިހުމާލުވާ
  .ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންަނވަމެވެމެދު  އެފަރާތާ

ފައިވަނީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް އެލްސީއަށް ފައިސާ ދޫ ސޮލިއުޝަންސުން އެފްޓެކް  )ބ(
ތް ހެލް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާ އަތޮޅު  ށާ އަމިނިސްޓްރީ ހެލްތްތަކުގައިވާ މުދާ ނޯޓް އެކު ުހށަހެޅި ޑެލިވަރީއިންވޮއިސްތަކާ

 ތަކުގައި އަގުއިންވޮއިސް، ހޯދުމަކާނުލާ ަކމުގައި ވާތީއާއިތަންތަނުން ޔަޤީންކަން  އެ މަށްސެންޓަރުތަކަށް ލިބިފައިވާކަ
އެލްސީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްތަކުގައި ތަފާތުތަކަކާއި ނުވާތީއާއި،  ތައް ޗެކްކޮށްފައިހަދާފައިވާ ރޭޓް

މުން ހުށަހެޅު އަށްމިނިސްޓްރީ ފިނޭންސްއިންވޮއިސްތައް އަނބުރާ  ކަމަށް ބޭންކަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ
ބޭންކަށް  ޤަބޫލުކޮށް އެކަންއިން ރީމިނިސްޓް ފިނޭންސްއިންވޮއިސްަތކުގައިވާ ތަފާތުތައް  އެ  އި ނުލާއެކަން އިތުރަށް ބެލުމަކާ

 ގޮތަކަށް ކުޑަމާދާރުކަން ންއި ޒިނީ ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް ކަމާއަންގާފައިވާތީއާއި، އެލްސީއަށް ފައިސާދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަ
 ދައުލަތަށް މިހާ މިހާބޮޑު އޮޅުވާލުމަކާއި މަކަރެއް ހަދައިގެން  ސޮލިއުޝަންސުން ކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، އެފްޓެކް 

މިނިސްޓްރީގެ  ދެއްވި އެ ގެ ފަރާތުން އެލްސީއަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަމިނިސްޓްރީ  ެވަފއިވަނީ ފިނޭންސްބޮޑުގެއްލުމެއް
ވަނަ މާއްދާގެ  48އަދި  47ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބެލެވޭތީ 

  . އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ މެދު ފިޔަވަޅު ފަރާތާއި އެދަށުން 

ނުދީ ވުމުގައިވާ ގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްފަރާތުްނ ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުދާ އެއްބަސް ސުގެސޮލިއުޝަން އެފްޓެކް  )ޅ(
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސަޕްލައި ޑިޕާޓްމަންޓުން ފުރަތަމަ ނާއި، ތަކެތި ލިބިފައިނުވުމުން ސް އެލަސްވުމުންނާއި، އަދި ފަހުންވެ 

ސް އަމިއްލައަށް ސަޕްލައިކޮށްދީ، މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް މަހަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ތިން
މަތިން އެއްބަސްވުން  ދެއްވާފައިނުވާތީއާއި، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޮގތުގެ އަށްމިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް ވެސްމަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ

ގެ މިނިސްޓްރީ ިމކަމުގައި އެކުލެވޭތީ ހެލްތްގެ އިހުމާލު މިނިސްޓްރީ މައްސަލާގައި ހެލްތް ބާތިލުކުރައްވާފައިނުވާތީއާއި، މި 
ދައުލަތުގެ މެދު މާލުވާ ފަރާތްތަކާކުރައްވައި އެކަމުގައި އިހު މުރާޖަޢާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ކަމާ

  .ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެވަނަ މާއްދެާގ ދަށުން  48އަދި  47މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
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މެޑިކުއިޕް  އަދި ކޭ އާއި.ޑީ.އޯ އާއި އޭ.ޓީ.ފަހަރު ހުޅުވާލެއްވި ބީލަމުގައިވެސް އެސް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން ދެ  )ކ(
މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  ދިޔަ ކުރައްވަމުންންގަވާފައިވާތީ މިއީ އޭރު ޢަމުަލގުޅިގެން ކޮލޫސިވް ޕްރެކްޓިސްގެ ޢަމަލުތަކެއް ހި 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކަންކަން މިނިސްޓްރީ  މަލަކަށްވާތީ މިޢަވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  8.46ވާއިދުގެ ގަ
މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ފަރާތްތަކާ ވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެގަ ން އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރައްވައި މާލިއްޔަތުގެޓްރެޜަރީ 

 ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ވީހިނދު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޢުލާނުކުރެވުނު މީގެ އިތުރަށް އެސް.ޓީ.އޯއަކީ . ދަންނަވަމެވެ
ގޮތެއް  އް ކަމަށާއި މިކަންކަން ހިނގާދިޔަސަލައެމުަލ ކުރައްވާފައިވާތީ މިއީ ސީރިއަސް މައްބީލަމެއްގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަ

  ޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރި ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިންކަން ކަ  ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި އެބައްލަވާ، 

ކުރާ އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށާއި، ލެޓަރ ނާއި ގަވާއިދު ހުއްދަލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫދައު  )އ(
އް އުސޫލުތަކެއޮފް ކްރެޑިޓަށް ފައިސާ ދޫކުރައްވަން ސަރުކާރަށް ޖެހިވަަޑއިގަންނަވާނަމަ، އެގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ ހަރުދަނާ 

ނޑައަޅުއްވާ އެއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  ކުރެއްވުމަށް ން ޢަމަލުކުރައްވާ އެގޮތުގެ މަތިމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުދައުލަތުގެ ކަ
މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދޫކުރަމުން ގެންދެވުމަށާއި، އެފަދަ  އެއްމިނިސްޓްރީ  ވާދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްއަ . ދަންނަވަމެވެ

މެނުވީ ފައިސާ  ވަޑައިގަތުމުންމިނިސްޓްރީތަކުން އެދި ން އެ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  ތަކަށް މިނިސްޓްރީއްބަސްވުންއެ
އެއްގޮތަށް މުދާ  މަސައްކަތް ނިމި އެއްބަސްވުމާތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އެއްބަސްވުން ނުދެއްކެވުމަށާއި، 
  .ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެކުރިއަށްވުރެން ޔަގީންކުރުމަށް ސަޕްލައިކޮށްދީަފއިވާކަ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބީލަން ބައްޓަންކުރައްވާއިރު، ބީލަން އެވޯޑް ކްރައިޓީރިއާގައި މާލީ އަދި ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން ހުރި   (ވ)
އެލްސީ ކޭްޝ  100ފަރާތްތަކަށް %ފަރާތްތަކަށް ގިނައިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެ އުސޫލުތައް ހިމެނުއްވުމާއި، މާލީ ޤާބިލްކަން ނެތް

މިފަދަ މާއްދާތައް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން  ފުށުއަރާދާއި ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިމާލިއްޔާތު ދައުލަތުގެ މާޖިން ބަހައްޓައިގެންނާއި 
  އުނިކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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  މްއިބްރާހީ ނިޔާޒު  
  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  

 



ން)
ސާބު (ރުފިޔާއި

ސާގެ ހި
ނަގާފައިވާ ފައި

ން 
ން އެފްޓެކު

ސައްޙަ އަގާއި، އޮޅުވާލައިގެ
ނު މުދަލުގެ 

ސްތަކާއި، ލިބު
ންވޮއި

ން ހުށހެޅި އި
ޖަދުވަލު 1: އެފްޓެކު

ެންޑް ފެމިލީ
ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އ

ިނި
ިންޓް: މ

ކްލައ
ސް)

ސިއުމަބަލް
ޮން
ެންޑް ލެބޯޓްރީ ކ

ސް އ
ސިއުމަބަލް

ޮން
ެންޑް ޑެލިވަރީ އޮފް މެޑިކަލް ކ

ސްޓޯރ އ
ސަޕްލައި 

) TEB
ަންބަރު 2009/25/

ނ
ޮންޓްރެކްޓް 

ޝްރޫޢު: ކ
ުނު މަ

އޯޑިޓް ކުރެވ

ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ަން
ޝ
ސޮލިއު

ޮންޓްރެކްޓަރ: އެފްޓެކް 
ކ

ން
ން އެފްޓެކު

އޮޅުވާލައިގެ

ސާގެ ޢަދަދު
ނަގާފައިވާ ފައި

ނު މުދަލުގެ
ލިބު

ސައްޙަ އަގު

ސްގެ
ންވޮއި

އި

އަދަދު

ސަޕްލައިކުރިކަމަށް
މުދާ 

ންކޮށްފައިވާ ތާރީޚް
ބަޔާ

ނޯޓް
ޑެލިވަރީ 

ންބަރ
ނަ

ން
ން ކޮށްފައިވާތަ

ސަޕްލައި ކުރިކަމަށް ބަޔާ
މުދާ 

ސް
ންވޮއި

އި

ންބަރު
ނަ

ސް
ންވޮއި

އި

ތާރީޚް
#

810,032.75
           

810,032.75
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-021/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ް ޕްރޮވ ނޯތ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (
ިނި
މ

FTS/-031/2011
24/04/2011

1

706,567.67
           

706,567.67
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-023/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ސައުތު ޕްރޮވ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (
ިނި
މ

FTS/-033/2011
24/04/2011

2

476,170.44
           

476,170.44
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-025/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ނޯތު ޕްރޮވ

ެންޓްރަލް 
ސ
ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (

ިނި
މ

FTS/-35/2011
24/04/2011

3

840,680.27
           

840,680.27
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-026/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ނޯތު ޕްރޮވ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (އަޕަރ 
ިނި
މ

FTS/-036/2011
24/04/2011

4

670,813.98
           

670,813.98
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-027/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ސައުތު ޕްރޮވ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (އަޕަރ 
ިނި
މ

FTS/-037/2011
24/04/2011

5

471,223.16
           

471,223.16
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-029/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ސައުތު ޕްރޮވ

ެންޓްރަލް 
ސ
ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (

ިނި
މ

FTS/-040/2011
24/04/2011

6

836,853.67
           

836,853.67
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-031/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ނޯތް ޕްރޮވ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (
ިނި
މ

FTS/-042/2011
24/04/2011

7

97,264.69
            

97,264.69
        

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-032/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ސައުތު ޕްރޮވ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  (
ިނި
މ

FTS/-043/2011
24/04/2011

8

877,665.70
           

877,665.70
       

22/05/2011
G
D
N
-FTEC

H
-033/2011

ަންޖެހޭ މުދާ)
ޮނުވ

ސަށް ފ
ިން
ނޯތު ޕްރޮވ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (އަޕަރ 
ިނި
މ

FTS/-044/2011
24/04/2011

9

1,816,793.44
         

552,161.40
    

2,368,954.84
     

13/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-017/2011

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ިނި
މ

FTS/064/2011
24/04/2011

10

4,169,769.00
         

4,169,769.00
     

26/03/2011
G
D
N
-FTEC

H
-035/2011

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ިނި
މ

FTS/-046/2011
24/04/2011

11

45,873.82
            

45,873.82
        

26/03/2011
G
D
N
-FTEC

H
-030/2011

ސްޕިޓަލް
ވިލި މާލެ ހޮ

FTS/-041/2011
24/04/2011

12

37,379.32
            

258,088.37
    

295,467.69
       

16/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-020/2011

ސްޕިޓަލް
ވިލި މާލެ ހޮ

FTS/-055/2011
24/04/2011

13

827.18
              

11,073.39
     

11,900.57
        

02/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-007/2011

ސްޕިޓަލް
ޅ.އަތޮޅު ހޮ

FTS/-056/2011
24/04/2011

14

(14.25)
               

4,792.95
      

4,778.70
         

24/01/2011
G
D
N
-FTEC

H
-006/2011

ސްޕިޓަލް
ބ.އަތޮޅު ހޮ

FTS/-057/2011
24/04/2011

15

476.61
              

11,405.96
     

11,882.57
        

04/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-005/2011

ސްޕިޓަލް
ުނގޫފާރު ހޮ

އ
FTS/-058/2011

24/04/2011
16

635.71
              

19,624.04
     

20,259.75
        

24/01/2011
G
D
N
-FTEC

H
-018/2011

ސްޕިޓަލް
ަނަލް ހޮ

ހިތަދޫ ރީޖ
FTS/-059/2011

24/04/2011
17

9,720.36
             

12,914.55
     

22,634.91
        

26/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-016/2011

ސްޕިޓަލް
ަނަލް ހޮ

ިނަދޫ ރީޖ
ތ

FTS/-060/2011
24/04/2011

18

11,650.32
            

10,984.59
     

22,634.91
        

G
D
N
-FTEC

H
-002/2011

ސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮ

FTS/-061/2011
24/04/2011

19

4,424.49
             

7,458.08
      

11,882.57
        

01/03/2011
G
D
N
-FTEC

H
-019/2011

ސްޕިޓަލް
ފުވައްމުލަކު ހޮ

FTS/-062/2011
24/04/2011

20

4,306.67
             

7,231.38
      

11,538.05
        

20/01/2011
G
D
N
-FTEC

H
-017/2011

ސްޕިޓަލް
ގއ.ވިލިގިލީ ހޮ

FTS/-063/2011
24/04/2011

21

11,889,115.00
        

895,734.71
    

12,784,849.71
    

ސް ކޮށްފައިވާ): 
ންވޮއި

 ޖުމްލަ އަދަދު (އި

11,429.07
     

08/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-001/2011

ސްޕިޓަލް
ހއ. އަތޮޅު ހޮ

22

3,306.35
      

20/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-015/2011

ސްޕިޓަލް
ތ. އަތޮޅު ހޮ

23

20,042.02
     

13/02/2011
G
D
N
-FTEC

H
-014/2011

ސްޕިޓަލް
ަނަލް ހޮ

ަން ރީޖ
ޅ. ގ

24

-
                

 
34,777.44

     
-

            
 

11,854,337.56
        

930,512.15
    

12,784,849.71
    

މުޅިޖުމްލަ: 


