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މި އޮޑިޓަކީ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން) އިން މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމގައި ޢަމަލކރަމން ގެންދ ގޮތް
ބެލމަށް ޤނޫނ ނަންބަރ ( 4/2007އޮޑިޓް ޤނޫނ) ގެ ދަށން ކރެވނ ،ޚއްޞަ އޮޑިޓެކެވެ .ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔގެ
ޤނޫނއަސސީގެ  213ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތގެމަތިން މި ރިޕޯޓ ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔއަށއި ރައްޔިތންގެ
އޑިޓގައި ފހަގަކރެވނ ކަންތައްތަކ ގޅޭގޮތން އިސްލޙީ ފިޔަވަޅ އެޅމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓ ފެނަކަ
މަޖިލީހަށް ހށަހެޅމއެކ ،މި ޮ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހށަހެޅޭނެއެވެ.
މި އޮޑިޓަށް ބޭނންވި މހިއްމ ލިޔެކިއންތަކއި މަޢލޫމތތައް ފޯރކޮށް ދީފައިވތީ ،އެ ލިޔެކިއންތަކއި މަޢލޫމތތައް ފޯރކޮށްދިން
މވެ .މި ރިޕޯޓ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނއަސސީއއި
ދައލަތގެ މއައްސަސތަކަށް މި ފރސަތގައި ޝކރދަންނަވަ ެ
ޓ  www.audit.gov.mvގައި
ގ ވެބްސައި ް
ކށް ހށަހެޅމގެ އިތރން މި އޮފީހ ެ
ޅންޖެހޭ ފަރތްތަ ަ
އޮޑިޓް ޤނޫނގެ ދަށން ހށަހަ ަ
ޝއިޢކރެވޭނެއެވެ.
ށ .ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ތަޢރަފ
ނބަރ ( 10/96ދިވެހިރއްޖޭގެ ކންފންޏ ބެހޭ ޤނޫނ) ގެ ދަށން 18 ،ޖޫން 2012
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ޤނޫނ ނަ ް
ގައި ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔގެ ޤަރރަކން އފައްދަވފައިވ ސައްތައިން ސައްތަ ސަރކރ ހިއްސވ ކންފންޏެކެވެ .މި ކންފނި
ލޓީ
އ އަދި ނަރދަމގެ ޚިދމަތް ދިނމަށް ހިންގަމން އައި ހަ ޔޫޓި ި
އފެއްދމން ،ރއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދތަކަށް ކަރަންޓއި ފެނ ި
ޓޑްގެ ދަށަށް ވަނީ ބަދަލކޮށްފައެވެ.
ކންފނިން ކރަމންއައި މަސައްކަތްތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމި ެ
ނ .އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް
ނކަ ކޯޕަރޭޝަނން  2014ވަނަ އަހަރއި  2015ވަނަ އަހަރ މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމގައި
މި އޮޑިޓްގައި ބަލފައިވނީ ފެ ަ
ނނަނިވި ކަންކަމެވެ.
ޢަމަލކޮށްފައިވ ގޮތގެ މައްޗަށެވެ .އެ ގޮތން މި އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕްގެ ގޮތގައި ހިމަނލފައި ވނީ އަ ް
ށ
ޕރޮކިއމަންޓް ޕޮލިސީތަކއި ގައިޑްލައިންތަކ އެއްގޮތަ ް
މށް ބޭނންވ މދަލއި ޚިދމަތްތައް ހޯދމގައި ް
 .1ކންފނި ހިންގ ަ
ޢަމަލކރަމން ދޭތޯ ބެލން.
ށ ހިންގފައިވ މޢމަލތްތަކގެ ޞައްޙަކަން ބެލން.
 .2ކންފނިން ބޭރ ފައިސ ގަތމަ ް
 .3ކންފނީގެ ޕްރޮކިއމަންޓް ޕޮލިސީތަކއި ޕްރޮސީޖތަކ އަދި މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމގައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހރި
ގޮތް ބެލން.
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ރ .އޮޑިޓް ކރމގައި ގެންގޅެފައިވ ހަމަތަކއި އޮޑިޓް ކރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ ގޮތް
މި އޮޑިޓް ކރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮޑިޓްކރމގައި ގެންގޅޭ ޢއްމ އސޫލތަކއި މި އޮފީހން ޚއްސަ އޮޑިޓްތައް ކރމަށް
ކަނޑައަޅފައިވ މިންގަނޑތަކއި ،ހަމަތަކއި ،އޞޫލތަކ އެއްގޮތްވ ގޮތގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތން މި އޮޑިޓް ކރިޔަށް
ރ
ގެންދިއމގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑން ލިބެންހރި ލިޔެކިޔންތަކއި ސަރކރގެ ބައެއް އެހެނިހެން އިދރތަކން ލިބެން ހ ި
ލިޔެކިޔންތައް ބަލައި ދިރސ ކރެވިފައިވނެއެވެ .މީގެ އިތރން އޮޑިޓްގައި ފހަގަކރެވނ ކަންކަމ އަދި މި ރިޕޯޓގައި
އޙަކަން ކަށަވަރކރމަށްޓަކައި ،މި ރިޕޯޓް ޢއްމކރމގެ ކރިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ
ހިމަނފައިވ ޢަދަދތަކގެ ޞަ ް
އ ގެނެވިފައި ވނެއެވެ.
ހިއްސކރެވި އެ ފަރތން ހށަހަޅފައިވ ކަންކަމ ގޅިގެން މި ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލޙތަ ް
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ބ .އޮޑިޓްގައި ފހަގަކރެވނ ކަންތައްތަކގެ ޚލޞ
 .1ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހޯދ މދަލއި ޚިދމަތގެ އަގ ބެލމއި ކންފނިން ހިންގ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢތައް އެކި ފަރތްތަކ
ހަވލކރމގައި ހމަކަން ބޮޑ ވދަވެރި ބީލަމގެ އސޫލތަކގެ ބޭރން އެކިފަހަރ ޢަމަލކރަމން ގޮސްފައިވމއި އަދި
ށ މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދން
ނނަ ގޮތަ ް
ކންފނީގައި މިހރ ޢަމަލކރަމންދ ގަވއިދަކީ ވދަވެރި ބީލަމގެ ތެރެއިން ދެފށްފެ ް
ފަހިކޮށްދޭ ގަވއިދަކަށް ނވމގެ އިތރން ،މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމގައި ޢަމަލކރަންޖެހޭ މައިގަ ނޑ އަސސްތަކގެ މައްޗަށް
ބިނކޮށް ރަނގަޅ ހަރދަނ އސޫލތައް ހިމަނައިގެން ކންފނީގެ މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމގައި ޢަމަލކރ ގަވއިދ
އިސްލޙކރަން ޖެހިފައިވކަން ފހަގަކރެވން.
 2014 .2ވަނަ އަހަރ އިމަރޖެންސީ އސޫލން އެކި ފަހަރމަތިން ގަނެފައިވ ޖަނަރޭޓަރތަކގެ ތެރެއިން  38ޖަނަރޭޓަރ ވަކި
ހދައިގެން ގަނެފައިވން.
ނޓްރެކްޓް އެވޯޑްކރވމަށް މަގފަހިވ ގޮތަށް އެއް ކންފނިތަކަކން ކޯޓޭޝަން ޯ
ކންފނިތަކަކަށް ކޮ ް
 .3އެފްއެސްއެމން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކމަށް ހށަހަޅފައިވ އަގަށްވރެ ބޮޑ އަގގައި އަމިއްލަ ފަރތްތަކން ޑީސަލް
ނ އަހަރއި  2015ވަނަ އަހަރ ޑީސަލް ގަތމަށް އިތރަށް  21.86މިލިއަން ރފިޔގެ ޚަރަދ
ގަތމގެ ސަބަބން 2014 ،ވަ ަ
ހިނގފައިވން.
 .4އެއް ފަރތްތަކެއްގެ ވިޔަފރިތަކެއްގެ ގޮތގައި ބެލެވޭ ވިޔަފރިތަކަކން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  2015ވަނަ އަހަރ ޖމލަ 4.32
ކ
އކި ވިޔަފރިތަކަށް ފެނަ ަ
މިލިއަން ރފިޔގެ ޑީސަލް ގަނެފައިވކަން ފހަގަކރެވމއި މި ފަރތްތަކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ެ
ކޯޕަރޭޝަނން ދޫކރ ޗެކްތަކއި އެ ވިޔަފރިތަކގެ ފަރތން އެކަކ ހަވލވަމން ގޮސްފައިވކަން ފހަގަކރެވން.
ނ
މށް  2014ވަނަ އަހަރއި  2015ވަ ަ
 .5ތ.އަތޮޅގެ އެކި ރަށްތަކގައި ހރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނގެތަކގެ ބޭނ ަ
ލ
ގން ކަމއި އެ ގޮތން ޖމ ަ
ނ އެއް ކންފނިން އަގ ހޯދައި ެ
އަހަރގެ ތެރޭގައި ޑީސަލް ގަންނަމން ގޮސްފައިވަނީ ހަމައެކަ ި
 26.1މިލިއަން ރފިޔގެ ޑީސަލް އެ ކންފނިން ގަނެފައިވއިރ ،އެ ކންފނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކފައިވ
އަގ އެފްއެސްއެމން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކމަށް ހށަހަޅފައިވ އަގަށްވރެ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ލީޓަރަކން 1.29
ރފިޔ ބޮޑކަން ފހަގަކރެވން.
ގން އެކި ފަހަރ
ޔށް ބަހލައި ެ
ބއެއް މަޝްރޫޢތައް އެކި ބައިބަ ަ
 .6ސަރކރން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ހަވލކރި ފެނއި ނަރދަމގެ ަ
މަތިން ރއްޖެއިން ބޭރގެ ދެ ކންފންޏަކ ހަވލކޮށްގެން ކރވފައިވއިރ ،ކޮންމެ ފަހަރަކ ވެސް އަންދސީ ހިސބ ހޯދަން
ކންމެ ފަހަރަކ
ށ އރްއެފްޕީ ފޮނވަމން ގޮސްފައިވކަމއި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކންފނިތައް ޮ
އެއް ކންފނިތަކަކަ ް
ށ އރްއެފްޕީ ފޮނވަމން ގޮސްފައިވކަން ފހަގަކރެވިފައިވމއި
އލްވި ނަމަވެސް އެ ކންފނިތަކަ ް
ޓެކްނިކަލް އިވަލއޭޝަނން ފެ ި
ށ
ފއިވަނީ ވަކި ފަރތްތަކަކަ ް
މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޢއްމ ބީލަމގެ އޞޫލގެ ބޭރން ރއްޖެއިން ބޭރގެ ދެ ކންފންޏަކ ހަވލކޮށް ަ
ށކަމަށް ބެލެވން.
ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކރމގެ ބޭނމގައި އެ ގޮތަށް މަގފަހިވ ގޮތަ ް
އ ޚިދމަތް ފޯރކޮށް ދޭންޖެހޭ
 .7މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމަށް އެކި ފަރތްތަކ އެކ ހަދފައިވ އެއްބަސްވންތަކގެ ދަށން މދަލ ި
އ
މއްދަތަށް މދަލއި ޚިދމަތް ފޯރކޮށް ނދެވމގެ ސަބަބން ކންފންޏަށް ލިބިފައިވ ގެއްލމގެ ބަދަލގައި ޖޫރިމަނގެ ގޮތގަ ި
ނނަށް ފައިސ ދީފައިވން.
ކަނޑަންޖެހޭ  2.54މިލިއަން ރފިޔ އނިނކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ް
 .8ސ.ހިތަދޫ ގައި ޤއިމްކރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޝޯރޫމަށް ބޭނންވ ތަކެތި ހޯދމަށް ކރެވނ އިޢލނ ގޅިގެން ހށަހެޅނ
ބިޑްތައް އިވެލއޭޓް ކރމަށްފަހ އެކަށީގެންވ ސަބަބެއްނެތި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބނ ފަރތް ފިޔަވައި ތިން ވަނައަށް
އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބނ ފަރތ މަސައްކަތް ހަވލކރން.
ލ ސަޕްލައިކޮށްދިނމަށް ބިޑް ހށަހެޅި ކންފނިތަކގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ކޑަ
 .9އިންޖީނގެތަކަށް ބޭނންވ ކޭބަ ް
އަގ ހށަހެޅި ކންފންޏަށްވރެ  2.3މިލިއަން ރފިޔ އަގ ބޮޑކޮށް ބިޑް ހށަހެޅި އެހެން ކންފންޏަކ މަސައްކަތް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ށ ހށަހެޅނ ބިޑްތައް އިވަލއޭޓްކރމގައި އެންމެ ބޮޑ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑެއް ދިނމަށް ހށަހަޅ
ހަވލކޮށްފައިވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓަ ް
ފަރތަކަށް

އިސްކަންދީގެން

ހަވލކރމަށްފަހ

އެލްސީ

ބޑް
ި

އިވަލއޭޝަން

ހޅވަން

ކރިއަށް

އނދަގޫތަކެއް

ގެންގޮސްގެން

ކރިމަތިވެފައިވ

ކަމަށް

ކަމަށްވއިރ،
ނިންމައި

ޕްރޮޖެކްޓް

ކްރެޑިޓް

އެކންފންޏ

ޕީރިއަޑެއް

ނެތި

ނންމމގެ ޙަޤީޤީ
ކޮންޓްރެކްޓރއަށް ފައިސ ދީފައިވމން 2.3 ،މިލިއަންރފިޔ ބޮޑކޮށް މަސައްކަތް ހަވލކރމަށް ނިންމި ި
ބފައިނވން.
މަންފ ކންފންޏަށް ލި ި
 2014 .10ވަނަ އަހަރއި  2015ވަނަ އަހަރ އަމިއްލަ ފަރތްތަކން ޑޮލަރ ގަތމަށް  95.56މިލިއަން ރފިޔ ދޫކޮށްފައިވއިރ
ޑޮލަރ ވިއްކ ފަރތްތަކަށް ކަމިޝަންގެ ގޮތގައި އިތރ  5.08މިލިއަން ރފިޔ ދޫކޮށްފައިވކަން ފހަގަކރެވމއި މި
ނ ނޫންކަމއި ،ޑޮލަރ ގަތމގެ މޢމަލތް ކރިއަށް ގެންދނެ
ގންގޮސްފައިވަނީ ހމަކަން ބޮޑ އސޫލެއްގެ ދަށ ް
މޢމަލތްތައް ެ
އސޫލެއް ތައްޔރކޮށް ޢަމަލކރަމން ގޮސްފައިނވމއި އަދި ޑޮލަރ ގަނެ ވިއްކމގެ ހއްދަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން
ޑލަރ ގަންނަމން ގޮސްފައިވން.
ދީފައިނވ ބައެއް ފަރތްތަކން ޮ
 .11ވދަވެރި ބީލަމގެ އސޫލން ބޭރން މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމަށް މަގފަހިވ ގޮތަށް ،ކންފނީގެ މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދމގައި
ގ
ތތަކގައި ވެސް ޢއްމ ބީލަމ ެ
ނ ހލަ ް
ޖންސީ ހލަތ ފިޔަވައި އެހެ ް
ޢަމަލކރ ގަވއިދ އެކލަވލފައިވކަމއި މި ގޮތން އިމަ ެ
ތށް ގަވއިދ އެކލަވލފައިވމއި ރއްޖެއިން
ގން މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދޭ ގޮ ަ
ކޓޭޝަން ހޯދައި ެ
އސޫލން ބޭރން ހަމައެކަނި ޯ
ބޭރން މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދއިރ ޢއްމ ބީލަމގެ އސޫލގެ ތެރެއިން މދަލއި ޚިދމަތް ހޯދަންނޖެހޭ ގޮތަށް ގަވއިދ
އެކލަވލފައިވކަން ފހަގަކރެވން.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު" ގެ ( 3.11ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި  -އިމަރޖެންސީގައި
ށ
ނނަ ް
ލބިގެން ކުންފުނިން ޢާއްމު ރައްޔިތު ް
އ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނު ި
ޢމަލުކުރާނެ ގޮތް) ގައި މުދަލެ ް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ަ
ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓި ނުވަތަ ހުއްޓިދާނެ ފަދަ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޢާއްމު ބީލަމުގެ
ކ
ށފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން މިފަދަ ބައެއް ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެގެން ފެނަ ަ
އުސޫލުން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ވކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނރޭޓަރުތައް އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން އެކި ފަހަރު މަތިން ހޯދާފައި ާ
ކޯޕަރޭޝަނުން އެހެން ބައެއް ޖަ ަ
ބލާއިރު ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލޫން ޖަނަރޭޓަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ
މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ަ
ރޓަރުތައް ހޯދުން ބައި ބަޔަށް
ނންވާ ޖަނަ ޭ
ރކްއެސްޓްތަކަށް ބޭ ު
ހދުމަށް ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ ި
ރޓަރު ޯ
އިންޖީނުގެތަކުން ޖަނަ ޭ
ގން
ދ ޢަދަދެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ެ
ވތަ އެއަށްވުރެ މަ ު
ކޓޭޝަން ނު ަ
ފހަރަކުވެސް އެއް ކުންފުނިތަކަކުން ޯ 3
ބަހާލައިގެން ،ކޮންމެ ަ
އ
ކންޓްރެކްޓްތަކެ ް
ކންފުނިތަކަކަށް ޮ
ވދަވެރި ބީލަމަކާ ނުލައި ވަކި ު
ވނީ ާ
ފންޏަކުން ޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައި ަ
އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކުން ު
އ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ
ށ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އަދި މުދަލާ ި
އެވޯޑްކުރުވުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަ ް
ށ
ރތްތަކަ ް
ޤބިލް ފަ ާ
މ ފުރުޞަތު ާ
ދނަމަ ހަމަހަ ަ
އ ކުރިއަށް ނުގެން ާ
އސޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގަ ި
މަސައްކަތް ވާދަވެރި ބީލަމުގެ ު
ނުދެވުމާއި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތެއްގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން  38ޖަނަރޭޓަރު ގަނެފައިވަނީ ވާދަވެރި ބީލަމަކާ ނުލައި ވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްތަކެއް
ށ
އެވޯޑްކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަ ް
ދަންނަވަމެވެ.

 1.2ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަތުމުގެ ސަބަބުން ޖުމުލަ  21.86މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވުން.
ށ ސަޕްލައިކޮށް ވިއްކުމަށް ،ފިއުލް
ތނަ ް
ށ ބޭނުންވާ ޑީސަލް އެ ތަން ަ
ކ ް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އިންޖީނުގެތަ ަ
ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން
ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އެއްރޭޓެއްގައެވެ .ނަމަވެސް އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކުމަށް އަގު
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ޓތަކުންކަން ާ
އ ކައިރި ރަށްރަށާއި އަދި ދުރު ރަށްރަށަށް ތަފާތު ރޭ ް
ހުށަހަޅަމުން ގޮސްފައިވަނީ މާލެ ާ
އެ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާލެއާ ކައިރި ރަށްރަށަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެފްއެސްއެމްއިން
ލއާއި ދުރު ރަށްރަށަށް ޑީސަލް
ފއިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަވި ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާ ެ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ަ
އވާ
އވާ އަގު ،އެފްއެސްއެމްއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފަ ި
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފަ ި
ރ
އަގަށްވުރެ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފްތަކުގައި އެ ވަނީ  2014އަދި  2015ވަނަ އަހަ ު
ޖ
ނ އެވްރެ ް
އެފްއެސްއެމްއިން އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކު ް
ގޮތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގުތަކެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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ގްރާފް  2014 :1ވަނަ އަހަރު އެފްއެސްއެމް އާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގުތައް
18.00
17.52
17.17

17.06
16.64

16.67

16.32

16.28

ހއ

ހދ

16.64

16.42

16.29

16.57

16.74

16.19

16.24

ރ

ބ

17.31

17.13

17.50

17.16
16.80

16.65

16.38

16.30

16.21

16.30

16.32

16.30

16.29

ދ

ތ

ލ

ގއ

16.79

16.45

17.00
16.44

16.39

16.44

16.39

16.50
16.00
15.50

ށ

ނ

ޅ

މ

ފ

އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެވްރެޖް ރޭޓް

ގދ

ޏ

ސ

އެފްއެސްއެމްގެ އެވްރެޖް ރޭޓް

ގްރާފް  2015 :2ވަނަ އަހަރު އެފްއެސްއެމް އާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގުތައް
13.50

13.17

13.00

12.59

11.83

11.88

11.92

11.87

ހއ

ހދ

12.05

12.23
11.89

11.98

11.98

ށ

ނ

11.69

11.91

11.97

12.05

12.31

12.04

12.03

11.90

11.89

11.95

11.93

11.86

11.90

11.88

11.91

11.95

12.02

ރ

ބ

ޅ

މ

ފ

ދ

ތ

ލ

ގއ

ގދ

11.92

11.92

12.04

12.50
12.00

12.04

11.50
11.00
10.50

އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެވްރެޖް ރޭޓް

ނޯޓް :މަތީގައިވާ ޗާޓްތަކުގައި އެފްއެސްއެމްއިން

ޏ

ސ

އެފްއެސްއެމްގެ އެވްރެޖް ރޭޓް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ތަފާތުވެފައިވަނީ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަގަށް އައި

ބަދަލާގުޅިގެންނާއި އެކި އަތޮޅުތަކަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ ޢަދަދު ތަފާތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު ޑީސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް
ބެލިއިރު އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  2014ވަނަ އަހަރު  16.01މިލިއަން
ގށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި  2015ވަނަ
އފްއެސްއެމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަ ަ
ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ގަނެފައިވެއެވެ .އަދި ެ
ގ ޑީސަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން  2014އަދި 2015
އަހަރު  10.20މިލިއަން ލީޓަރު ެ
ޅފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 26.21
ސއެމްއިން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހުށަހަ ަ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެފްއެ ް
ކޕަރޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން
ފނަކަ ޯ
އން ރުފިޔާ އިތުރަށް ެ
ތމުގެ ސަބަބުން  21.86މިލި ަ
މިލިއަން ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ގަ ު
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު  526,263ލީޓަރުގެ ޑީސަލް އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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ހެޔޮއަގުގައި

ގަނެފައިވާއިރު

އެފްއެސްއެމްއިން

ވ
ހުށަހަޅާފައި ާ

އަގަށްވުރެ

އަގު

ހެޔޮ

ވެފައިވަނީ

0.33

ނ
މިލިއަ ް

ރުފިޔާކަންފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރު  13,902,988ލީޓަރުގެ ޑީސަލް އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ
އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ގަނެފައިވާއިރު އެފްއެސްއެމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ ވެފައިވަނީ  1.59މިލިއަން ރުފިޔާއާ
އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފެނަކަ

ލމާތު
މަޢު ޫ

ކޯޕަރޭޝަނުން

ދީފައިވަނީ

އަމިއްލަ

ށ
ގސްފައި ވަނީ އެ ކުންފުންޏަ ް
ނނަމުން ޮ
ފަރާތްތަކުން ތެޔޮ ގަ ް

އަގު ބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާ ޑީސަލްއާ ގުޅޭ މަުުލމމާތު
7.66

ޔ
ހށް އެފްއެސްއެމްއިން އެކި ރަށްރަށަށް ތެ ޮ
ބޭނުންވާ ދުވަ ަ
ސަޕްލައި

ނުކުރެވޭތީއެވެ.

އެފްއެސްއެމްއިން

ނަމަވެސް

ނ
ނވާ ވަގުތު އޮވެގެން ހަރުދަ ާ
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެކަށީގެ ް
ޕްލޭނެއްގެ

ދަށުން

އެ

ކުންފުންޏަށް

އޯޑަރުތައް

ލިބޭނަމަ

21.86

2014

މިލިއަން ރުފިާާ

2015

ބޭނުންވާ ދުވަހަށް ހުރިހާ އޯޑަރަކަށްވެސް ތެޔޮ ސަޕްލައި
ކޮށްދެވޭނެކަމަށެވެ .ރާއްޖޭގައި ޑީސަލް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް

14.2

ކ
ފންޏަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާއިރު ފެނަ ަ
ފުޅާ ދާއިރާގައި ހިންގާ ކުން ު
ނ އެންމެ ހެޔޮ
ޑސަލް ލިބެން ހުން ަ
ނށް ީ
ފހިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ ަ
ނ ގޮތް މަގު ަ
ނންވާ ޑީސަލް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭ ެ
ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭ ު
އަގުގައި ޑީސަލް ގަންނަމުންދާ ނަމަ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ޑީސަލް ގަތުމުގައި އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ޑީސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.3އެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވުން
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ދފައިވާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ
ގަވާއިދު" ގެ ( 3.12ބީލަމުގެ އުސޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން) ގެ ދަށުން ލިބި ީ
ދ
ހ ާ
ތއްގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޑީސަލް ގަތުމަށް ޯ
ވ ޑީސަލް ގަތުމުގައި ޢާއްމު ގޮ ެ
އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުން ާ
ށ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވައިގެންނެވެ .ޑީސަލް
ތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ތެޔޮ ވިއްކާ އެކި ފަރާތްތަކަ ް
ގ ަ
ހންނަ އަ ު
ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ު
ބލާއިރު އެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމުގައި
ގަތުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކި ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަށް ަ
ނ ހޯދާ ،އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ އަގުތައް ނުބަލައި ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ބެލެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޯޓޭޝަ ް
ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މި ވިޔަފާރިތަކަކީ އެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ
ސަބަބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ތެޔޮ ގަތުމަށް ފަހު މި ވިޔަފާރިތަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކުރާ ޗެކުތަކާއި އެއް ފަރާތަކުން ހަވާލުވުން.



ޓތަކުގައި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިން ފަރާތުގެ ނަމުގައި ޢާއްމު
މި ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަންނަމުގައި ހުންނަ ބިލްތަކާއި ޑެލިވަރީ ނޯ ް
ގޮތެއްގައި އެކަކު ސޮއިކޮށްފައި ހުރުން.



މި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކުރާ ޕާޗޭސް އޯޑަރތަކަށް ބައެއް ފަހަރު މި
އ ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދީފައިވުން.
ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަންނަމުގަ ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ކ
ބއެއް ފަހުން އަމިއްލަ ވަ ި
ޑ ަ
ލބޭ ފައިސާގެ ބޮ ު
ލތްތަކުން ި
މި ވިޔަފާރިތަކާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ކުރާ މުޢާމަ ާ
ފއިވުން.
ފަރުދެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ަ



ނ.
ވރީ ނޯޓްތަކުގެ ފޯމެޓް އެއްގޮތްވު ް
ބލްތަކާއި ޑެލި ަ
މި ވިޔަފާރިތަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވާ ި

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ޑީސަލް ގަތުމަށް އަގު ހޯދާއިރު ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްގެ ވިޔަފާރި ކަމުގައި ބެލެވޭ
ވިޔަފާރިތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ އަގުތައް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން ޑީސަލް ގަތުމަށްޓަކައި އަގު ބެލުމަށް
ރ
ތތަކުން އެކި ފަހަ ު
ނތައް އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފަރާ ް
ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  2015ވަނަ އަހަރު  4.32މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް ،ގަނެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވ ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ބެލުމަށް އަގު ހޯދާއިރު އެއް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުން ާ
އ
ނ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެކި ނަންނަމުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދަ ި
ގ ބަލާފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތު ް
ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އަ ު
އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ
ގތެއްގައި ޑީސަލް ހޯދުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު
ނފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ޮ
ތތަކަށް ނުދެވުމާއި ކު ް
ރ ް
ޤބިލް ފަ ާ
ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ާ
ވއެވެ.
ގެއްލިގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެ ެ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ނ
ވާދަވެރި އަގުތަކެއްގައި ޑީސަލް ގަނެފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެއްފަރާތްތަކެއް ކަމަށްބެލެވޭ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެ ް
ފހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި
މށް މަގު ަ
މންފާތަކެއް ހޯދައި ދިނު ަ
ނ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ަ
ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވަ ީ
ޅމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ު

 1.4އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގުތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ އަގު ނުބަލައި 26.1
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް އެއް ކުންފުންޏަކުން ގަނެފައިވުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކާއި އަގުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބެލިއިރު
ގން ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި
އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދައި ހަމައެކަނި އެންމެ ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ެ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ބޭނުމަށް  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ  26.1މިލިއަން
ނވި ކުންފުނިން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ވަކި
ރުފިޔާގެ ޑީސަލް ގަނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ދެން ެ
ނން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް
ރަށަކަށްވާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ ު
ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އިތުރު ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ
ނ
ތ ް
ދއިގެން ޑީސަލް ގަނެވޭނީ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކާއި އަދި ި
ނ އަގު ހޯ ަ
ނ އެންމެ ފަރާތަކު ް
އ ހަމަ އެކަ ި
އަގުތައް ނުބަލަ ި
ދ
ނންބަރު ( 9.0ޑީސަލާއި އަޑީ ތެޔޮ ފަ ަ
ވއެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ަ
ނ ޙާލަތްތަކުގައިކަން ފާހަގަކުރެ ެ
ނހުން ަ
ބން ު
ފަރާތެއްގެ އަގު ލި ެ
ޑ
ރންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނ ި
ނންވާ އެއްޗެހި ގަތުން) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަ ަ
ނށް ބޭ ު
ކުންފުނީގެ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަ ަ
މ
ބރުން ޑީސަލް ގަނެވިދާނެ ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ޑީސަލް ގަންނަނަ ަ
ޞލުގެ ޭ
ފރާތްތަކުން ބީލަމުގެ އު ޫ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ަ
ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ހޯދަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ސަރަހައްދެއްގައި ޑީސަލް ގެންގުޅޭ
ލ
ނވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޑީސަ ް
މކެޓް ރޭޓާއި އަޅާކިއުމަށްފަހު  50ހާސް ލީޓަރަށްވުރެ މަތި ު
ބައެއްގެ އަތުން އަގު ހޯދައި ާ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ށ
ކހުރެ ޢާއްމު އުސޫލުން މިތަކެތި ކުންފުންޏަ ް
ނ މަޤުބޫލް ސަބަބަ ާ
ގަނެވިދާނެ ކަމަށެވެ .އަދި މި އުސޫލުން ޑީސަލް ގަންނަންވާ ީ
ކގައި ކަމަށް ވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ކރިއަށް ނުގެންދެވޭ ފަދަ ޙާލަތްތަ ު
ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ު
ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން ތ.އަތޮޅުގައި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ގަންނަމުން
ށ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޑީސަލް
މން ކަމަ ް
ގޮސްފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރާ އިތުރު އެހެން ފަރާތްތައް ނެތު ު
ގަތުމަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގުތައް
އެފްއެސްއެމްއިންނާއި

އަމިއްލަ

އެހެން

ކން
ކުންފުނިތަ ު

ނކަ
ފެ ަ

ކޯޕަރޭޝަނަށް

އވާކަމާއި
ހުށަހަޅާފަ ި

ތ.އަތޮޅުގެ

ރަށްތަކަށް

އެފްއެސްއެމްއިން އަދި އަމިއްލަ އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ،ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރުމުގެ
މީގެ އިތުރުން ތ.އަތޮޅުގެ ރަށް ަ
ހޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެފްއެސްއެމްއިން
ނން ހުށަ ަ
މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަވާލުކުރި ކުންފު ި
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި ތ.އަތޮޅަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ
އހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު އެ
ށ ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު  2014ވަނަ ަ
ކުންފުނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަ ް
ކުންފުނިން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ވަނީ އެފްއެސްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން
 1.29ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް އެފްއެސްއެމްއިން ނުގަނެ
ނވާ
ނ ް
އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ޑީސަލް ގަނެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭ ު
ރން
ފޔާ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތު ު
އން ރު ި
ޑީސަލް ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  5.47މިލި ަ
ލ
ވ ޑީސަލް އެއްރަށަކަށް ސަޕްލައި ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ބްރާންޗްތަކަށް ޑީސަ ް
ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުން ާ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ވ
ބނުން ާ
ފރާތަކުން ކުންފުންޏަށް ޭ
ދ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ަ
އގެން ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައި ާ
(ހ) ވާދަވެރި އަގުތަކެއް ހޯދަ ި
ނނަވަމެވެ.
ޑީސަލް ގަންނަމުން ދިއުމަށް ދަ ް
ގން ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައިވަނީ
ފންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ެ
ބލައި އެންމެ ކުން ު
ރތުން އަގު ނު ަ
ގނަ ފަ ާ
(ށ) އެއްފަރާތަށްވުރެ ި
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީގްކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ވމެވެ.
ދންނަ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ަ

 1.5ސަރުކާރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ބޭރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރުން
ސރުކާރުން  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު ފެނަކަ
ަ
ތޭރަ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
ނ
ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި  158.23މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންވަ ީ
މ
ތ ަ
ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ .މި ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ފުރަ ަ
ކުންފުންޏާ  6ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ޖުމުލަ  93.53މިލިއިން ރުފިޔާއަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ .އަދި ދެވަނަ ކުންފުންޏަށް 4
ފނިތަކާ
ށ އެ ކުން ު
ޢތައް ހިންގުމަ ް
މ މަޝްރޫ ު
ރފިޔާއަށް ހަވާކޮށްފައެވެި .
ޖމުލަ  42.55މިލިއަން ު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ު
ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.
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(ހ) ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ނުހޯދައި ހަމައެކަނި ވަކި ކުންފުނިތަކަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ
ދަޢުވަތު ފޮނުވައިގެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ
ދަޢުވަތު ޢާއްމުނުކޮށް ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް 5
ބ ބިޑްތައް ބެލުމަށްފަހު ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާ ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ
ކުންފުންޏަކަށް ފޮނުވައިގެން ލި ޭ
އުސޫލުންނެވެ.
ތ
ދމަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަ ު
މސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ އަގު ހޯ ު
ށފައިވާ ަ
ނތަކާ އެކި ފަހަރުމަތިން ހަވާލުކޮ ް
މި ދެންނެވި ކުންފު ި
ރވެއެވެ .އެ ގޮތުން މި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ
ފޮނުވާފައިވަނީ އަބަދުވެސް އެއް ކުންފުނިތަކަކަށްކަން ފާހަގަކު ެ
ތ
ށހެޅުމުގެ ދަޢުވަ ު
ދމަށް ބިޑް ހު ަ
ކގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހޯ ު
ނ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަ ު
ކުންފުންޏާ އެކި ފަހަރު މަތި ް
ނ ދެވަނަ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް
ވއެވެ .އަދި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
ނ ފާހަގަކުރެ ެ
ފޮނުވާފައިވަނީ އަބަދުވެސް އެއް ކުންފުނިތަކަކަށްކަ ް
ނތަކަކަށްވާއިރު އެ
އހެން ކުންފު ި
ފތު ެ
ވނީ ތަ ާ
ދޢުވަތު ފޮނުވާފައި ަ
ހށަހެޅުމުގެ ަ
އގު ހޯދުމަށް ބިޑް ު
ހަވާލުކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ަ
ބދުވެސް އެއް ފަރާތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޓތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅަނީ ވެސް އަ ަ
ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޖެކް ް
ރން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން)
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު" ގެ ( 3.6ރާއްޖޭން ބޭ ު
ގައި ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއިން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ށ
ހޯދިދާނެކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގު ހޯދުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން  5ފަރާތަކުން އަގު ހޯދުމަށް ފޮނުވަން ވާނެކަމަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ލަފާކުރެވޭ އަގު ކިތައްމެ ބޮޑުވި ނަމަވެސް
ވ ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކާއެކު އެ
މށް ީ
ޅފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަ ަ
ނ އަގު ހުށަހަ ާ
ހދުމަށް ފޮނުވައިގެ ް
ށ އަގު ޯ
މަދުވެގެން  5ފަރާތަކަ ް
ނކަމަށް ވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މުޢާމަލާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާ ެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މަދުވެގެން  5ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެނަކަ
ވކި
ކޯޕަރޭޝަނުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އަބަދު އެއްފަރާތްތަކަކަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ަ
ށ ބެލެވޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަ ް
ކުންފުންނިތަކަ ަ
އަދި ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ
ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވުމުން ،މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށް އުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
(ށ) މަޝްރޫޢުތަކަށް ޢާއްމުކޮށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްނުވި
ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވަމުން ދިއުން
މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދެ ކުންފުންޏާ އެކިފަހަރު މަތިން އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިތަކާއެކު
އވާ ކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަނުން
ކލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވެފަ ި
ބިޑް ހުށަހަޅާ އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނި ަ
އ
ހށަހަޅާ ބިޑްތަ ް
ށހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވައި އެ ކުންފުނިތަކުން ު
ހ ަ
ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ކުންފުނިތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ބިޑް ު
ހމަނާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ގއި އެ ކުންފުނިތަކުގެ ބިޑްތައް ި
ބަލައިގަނެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމު ަ
ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ ނުވަތަ ކްލޯސްޑް ބިޑިން ޕްރޮސެސްގައި ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ
ނތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑް ބައިވެރިކޮށް ބިޑް އިވެލޭޓްކުރުމަކީ ވާދަވެރި
ކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވައި އެ ކުންފުނި ް
އަގުތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ދެއްކުމަށް އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކުރާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން
ނ
ށފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަގު ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނު ް
ބޭރު ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮ ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ހށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވަނީ ވަކި ކުންފުންނިތަކަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ފެއިލްވާ ކުންފުނިތަކަށް ބިޑް ު
ފއިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
ގޮތުން ވާދަވެރި އަގުތަކެއް ހޯދާ ަ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ކ ކޯޕަރޭޝަނުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް
ދމާގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ފެނަ ަ
(ހ) ސަރުކާރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި ފެނާއި ނަރު ަ
ށ
ނތަކަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލިބުމަ ް
ގން ކުރުވުމުގައި ވަކި ކުންފު ި
ހވާލުކޮށް ެ
އުސޫލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކާ ަ
ނ
މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބިޑިން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ.
ގތަށް
ށފެންނަ ޮ
މގެ ތެރެއިން ދެފު ް
ބލަ ު
މންދާ ގަވާއިދަކީ ވާދަވެރި ީ
ތ ހޯދުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަ ު
ދލާ ޚިދުމަ ް
ނފުނިން މު ަ
(ށ) ކު ް
މުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯދުން ފަހިކޮށްދޭ ގަވާއިދަކަށް ނުވުމާއެކު ،މުދަލާ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް
ހިމަނައިގެން ގަވާއިދު އިސްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް :ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓެއް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހިންގާފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް
އެވޯޑްކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިނުވާނެއެވެ.

 1.6އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ 2.54
މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިނުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފައިސާ ދީފައިވުން
މދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ
ފނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ދެ ެ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ެ
އއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ނުވާއިރު ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ
ނތަކުން ެ
ދަށުން ބައެއް ކުންފު ި
ކޓްގެ ފުރިހަމަ އަގު ދީފައިވާކަމާއި
ނކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އުނި ނުކޮށް ކޮންޓްރެ ް
ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިތަކުން ފެ ަ
ކން
އަދި ބައެއް ފަހަރު ފައިސާ ކަނޑަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު" ގެ ( 3.12.18މަސައްކަތް ލަސްވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ
މ ލަސްވާނަމަ ލަސްވުމުގެ ބަދަލު
ވލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނި ި
ގޮތް) ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަ ާ
މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ނަގަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މަސައްކަތް ލަސްވުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ހިސާބުކުރާނެ ފޯމިއުލާއެއް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް މުދަލާއި ތަކެތި ގަތުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު  2014ވަނަ އަހަރާއި އަދި  2015ވަނަ އަހަރު
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުގެ
ސަބަބުން ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަންޖެހޭ  2.54މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިނުކޮށް ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ
ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނިނުކޮށް
ފައިސާ ދީފައިވާއިރު އަނެއްބައި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ
ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ .ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ގ ހިސާބުކުރުމުގައި ގޯސްކޮށް ހިސާބުކޮށްފައިވާތީއެވެ .ތިރީގައިވާ
ފައިސާ ކެ ނޑުމަށްފަހު ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ ފައިސާ ެ
ނނަގާ ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބެވެ.
ތާވަލުގައި އެވަނީ ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކަމަށްބެލެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ު
ތާވަލު  :1ލިކްއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުނަގާ ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ރުފިޔާ)

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސް (ރުފިޔާ)

ޕްރޮޖެކްޓް

1

ޕެނަލް ބޯޑް ސަޕްލައިކުރުން

4,971,400

745,710

2

ސިންކްރޮނައިޒިންގ ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން

5,565,000

834,750

3

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން

1,187,200

178,080

4

ކޭބަލް ސަޕްލައިކުރުން

65,073

9,761

5

ސިންކްރޮނައިޒިންގ ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން

1,007,000

142,929

6

ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ސަޕްލައިކުރުން

1,068,600

136,003

7

ސިންކްރޮނައިޒިންގ ޕެނަލް ސަޕްލައިކުރުން

3,535,100

498,701

#

2,545,935

ޖުމުލަ (ދެ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް)

އބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލައި
ގ ތެރޭގައި މުދަލާއި ތަކެތި އެ ް
ހދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ މުއްދަތު ެ
މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ަ
ލގައި ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖްސް ގޮތުގައި އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ
ނުކުރުމުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަ ު
ރ ނުކުރެވުމާއި އެއްބަސްވުންތައް
ކންފުނީގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެ ި
ވލުވާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރާނަމަު ،
އުނިނުކޮށް މަސައްކަތާ ހަ ާ
ނކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދ ެ
މށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ާ
ތަންފީޒުކުރުމަށާއި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދު ަ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި
ނ
މނާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ނޫ ީ
މގެ ބަދަލުގައި ނަގަންޖެހޭ ޖޫރި ަ
ލބޭ ގެއްލު ު
ނފުންޏަށް ި
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ކު ް
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމެނޭ
މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުން ކަނޑަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސް އުނިނުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 1.7ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ތިން ވަނައަށް
އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ބީލަން ހަވާލުކުރުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސ.ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރި ޝޯރޫމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ
ޅގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް
ހށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގު ި
ބލަން ު
ނ ގުޅިގެން  5ފަރާތަކުން ީ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާ ާ
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ،މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ،މަސައްކަތަށް
ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަކާއެވެ.
ނަމަވެސް

މި

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

ހުށަހެޅުނު

އ
ހުށަހެޅުންތަ ް

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު

މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ

ބިޑް

އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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މލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ .ނަމަވެސް
ބނު ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ި 1.051
ގނަ ޕޮއިންޓް ލި ު
ތިންވަނައަށް އެންމެ ި
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރިއިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  1.015ރުފިޔާ ކަމަށްވާއިރު
ށހަޅާފައިވާ އަގު ،ޖުމުލަ  36ހާސް ރުފިޔާ ބޮޑުކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މަސައްކަތް ލިބުނު ފަރާތުން ހު ަ
ޔވައި އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް
ބނު ފަރާތް ފި ަ
ގނަ ޕޮއިންޓް ލި ު
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު އެންމެ ި
ޓކުރި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ވެއެވެ.
ބނުމުގައި ކަމަށް މި މަސައްކަތުގެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭ ް
ށ ހޯދުމުގެ ޭ
ހ ް
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތަކެތި އަވަ ަ
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް ހޯދާތަކެތި ،ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާއިރު
މި މަސައްކަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑަށް ( 60%ޕޮއިންޓް އަގަށް 10% ،ޕޮއިންޓް ޑެލިވަރީ މުއްދަތަށް،
ނ
ގން އިޢުލާ ް
ނބޭނުންވެ ެ
ވގެން ހޯދަ ް
 30%ޕޮއިންޓް ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑްއަށް) ބަލާއިރު މި ތަކެއްޗަކީ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރި ެ
ތކެތި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބިޑްތައް
އވެ .އެހެންކަމުން އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހޯދާ ަ
ބލެވެ ެ
ކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ނު ެ
އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަކީ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ
ފރާތްތައް ހޯދުމަށްކުރާ އިޢުލާންތަ ާ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ަ
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ނ
ނކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު އޮން ަ
ތތަކާއި ފެ ަ
މށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ދލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުން މު ަ
ދނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެވިގެން ނު ާ
އިތުބާރު ގެއްލި މަސައްކަތްތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާމެދު ހަމަހަމަ ަ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ޅ ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން
ނ ހުށަހަ ާ
ށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
ތ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަ ް

 1.8ޖަނަރޭޓަރުތައް ސަޕްލައިކުރިއިރު ބައެއް ބައިތައް ހަލާކުވެފައިވުމާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ލަހުން ބައެއް ތަކެތި
ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުހޯދައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފުރިހަމަ އަގު ދީފައިވުން
ޅ.ނައިފަރު އިންޖީނުގެއަށާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ފޮނުވުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން
 2013ވަނަ އަހަރު  640KWދެ ޖަނަރޭޓަރު ހޯދާފައިވެއެވެ .މި ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އަގަކީ  5.4މިލިއަން ރުފިއާއެވެ.
ޖނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރު ލިބުނުއިރު،
އ އިން ީ
ޓރުގެ ބައެއް ބައިތައްެ ،
ވފައިވާ ޖަނަރޭ ަ
ނޖީނުގެއަށް ފޮނު ާ
މީގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު އި ް
ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ނައިފަރު އިންޖީނުގެއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން ޖަނަރޭޓަރުގެ ރޭޑިއޭޓަރގެ
ކޓަރ
ރބަރ މައުންޓާއި ރަބަރ ކަނެ ް
އންޗިވަރު ލެނބިފައިވުމާއި ަ
ނ ި 4
ލނބި ރޭޑިއޭޓަރ މަތި ް
މަތީގައި އެއްޗަކުންޖެހި ފޭން ެ
ވއެވެ .ނަމަވެސް އިންޖީނުތައް
ފއިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައި ެ
ބ ަ
އއް އެހެން ގެއްލުންތައް ލި ި
ހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއި އަދި ބަ ެ
ލ އުނި ނުކޮށް
ވ ގެއްލުމުގެ ބަދަ ު
ލބިފައި ާ
ރތަކުގެ އަގު ދިންއިރު ި
ޖނަރޭޓަ ު
ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތަށް ަ
ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ
ކ ް
ތއް ހަމައަށް ލިބިފައިނުވާ ަ
މީގެ އިތުރުން ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަދި ޅ.ނައިފަރަށް ގެންދިޔަ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ބައެއް ބައި ަ
ބފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ލ ި
ޓރާއި ބައެއް އެހެން ބައިތައް ި
ނރޭޓަރުތަކުގެ ޗާރޖިން އޯލްޓަނޭ ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން ޖަ ަ
ޖނަރޭޓަރުތައް ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ
ށ ލިބިފައިވަނީ ަ
މި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ބައިތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަ ް
ތ
ކ ި
ނން ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް ތަ ެ
ނ އެ ކުންފު ި
ތކެތި ފަހު ް
މ ަ
ފހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެި .
މުއްދަތަށްވުރެ  198ދުވަސް ަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ބނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދިންއިރު ކުންފުންޏަށް ލި ު
ފައިސާއެއް ކަނޑާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު" ގެ ( 3.15މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި
މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުން) ގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނައިރު މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބަލައި ޗެކްކުރާއިރު ނޭދެވޭ
ލން
ކން އަންގައި ކުންފުންޏަށް ގެއް ު
ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް އެ ަ
ނ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަރުދަ ާ
ވލުވާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުން
ނހޯދައި މަސައްކަތާ ހަ ާ
ދލުގެ ބަދަލު ު
ގންނައިރު ހަލާކުވެފައިވާ މު ަ
ދ ބަލައި ަ
ކުންފުންޏަށް ހޯދާ މު ާ
ކުންފުނިން

ހޯދާ

ތަކެތީގެ

ބނުންނުކުރެވި
ޭ

ބަހައްޓަން

ހމާއި
ޖެ ު

އެފަދަ

ތަކެތީގެ

ހިފުމަށް

ބޭނުން

ކުންފުނިން

އިތުރު

ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ބސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ތށް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއް ަ
(ހ) އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮ ަ
ށ ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ނަގަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ
މުދަލާއި ޚިދުމަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަ ް
ކޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އުނިކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ކޮންޓްރެ ް
ނނައިރު ނޭދެވޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ
(ށ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބަލައިގަ ް
ފަރާތަށް އެކަން އަންގައި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ތަކެތީގެ
ނނަވަމެވެ.
ދލާ ހަވާލުނުވުމަށް ދަ ް
މށްފަހުގައި ނޫނީ މު ަ
ހާލަތު ބެލު ަ

 1.9އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަގުގެ  10%އަށްވުރެ އިތުރުވި
ނަމަވެސް އެހެން ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ އަގު ނުހޯދައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ލ.މާވަށުގައި އައު އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށާއި އަދި ތ.ކިނބިދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
އ
ހަވާލުކުރި ދެ ކުންފުންޏާ ފަހުން އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ލ.މާވަށުގައި އަ ު
ހސް ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ވަނީ
އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏާ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ާ 670
ތމަ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  20%އަށްވުރެ އަގު ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ .މީގެ އިތުރަށް
ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ ފުރަ ަ
މހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު
ތކޮށްފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ނުނި ި
ތ.ކިނބިދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާ ް
ނ
ކުންފުންޏާ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި  375ހާސް ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރެވު ު
މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  30%އަށްވުރެ އަގު ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ.
އތުރު
ނވާ އަގުތަކެއް ބެލުމަށް ި
މސައްކަތްކޮށްދެވިދާނެ އެކަށީގެ ް
ކށްފައިވަނީ ަ
ފންނިތަކާ ހަވާލު ޮ
މި މަސައްކަތްތައް އެ ކުން ު
ފަރާތްތަކުން އަގު ނުހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އިތުރަށް ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  10%އަށްވުރެ ބޮޑުކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ގނައުން) ގައި،
ގވާއިދު" ގެ ( 3.12.21މަސައްކަތަށް އުނިއިތުރު ެ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ަ
ކޮންޓްރެކްޓް

އުސޫލުން

ކުރުމަށް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތަކާއި

ގުޅިގެން

ނުވަތަ

މަސައްކަތުގެ

ތެރެއިން

އިތުރު

ލކުރެވުނު އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ސީދާ ގުޅުންހުރި
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މަސައްކަތްތަކަކީ ހަވާ ު
ށފައިވެއެވެ.
ވދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
އ އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެ ި
މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގަ ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ނަމަވެސް އިތުރަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު އަސްލު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  10%ވުރެ އިތުރުވެގެން
ށފައިވެއެވެ.
ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ތނެއްގައި
އ ކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއް ަ
ތތައް ،ކުރިން މަސައްކަތްތަ ް
އިތުރަށް ހަވާލުކުރި މަސައްކަ ް
ވނެކަމަށް ބެލެވުމާއި އަދި އެހެން
ކން މަސައްކަތްކުރަން ވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ާ
އެއްފަރާތައްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަ ު
ށ ބެލެވި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވެސް
ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނަމަ މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްތައް ވެދާނެ ކަމަ ް
ތ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.
ވ ީ
ނނެކަމަށް ބެލެ ޭ
ބަދަލުތައް އަން ާ
ހވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 10%
ށ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިތުރަށް ަ
އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަ ް
ނ
ށފައިވަނީ މަސައްކަތްކޮށްދެވިދާ ެ
ކ ް
ނތަކާ ހަވާލު ޮ
ތއް އެ ކުންފުން ި
ތރަށް ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ަ
އަށްވުރެ ބޮޑުވެފައިވާތީއާއި އި ު
ށ އިތުރު ފަރާތްތަކުން އަގު ނުހޯދައި ކަމަށްވާތީ އިތުރަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ
އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ބެލުމަ ް
ޖހޭ ގަވާއިދާއި އަދި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
ކށްފައިވަނީ ކުންފުނިން ޢަމަލުކުރަން ެ
ކުންފުނިތަކާ ހަވާލު ޮ
ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  10%އަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވާ މަސައްކަތްތައް ވާދަވެރި އަގުތަކެއް ހޯދައިގެން
ރ
ނޓްރެކްޓް އަގުގެ  10%އަށްވުރެ އިތު ު
ދންނަވަމެވެ .އަދި ކޮ ް
ނޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުނުކުރުމަށް ަ
ނޫނީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޮ ް
ނމަ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ
ރންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ަ
މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކު ަ
ވސް
މސައްކަތް ހަވާލު ނުކުރުމަށް ެ
ނ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ އިތުރު ަ
ށ ފަހު ނޫ ީ
ބލުމަ ް
އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ެ
ދަންނަވަމެވެ.

 1.10ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑަށް އިސްކަންދީގެން ،ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑެއް
ނެތި ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ފައިސާ ދީފައިވުން.
ނންވާ ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަ ރަށެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭ ު
ދލުގައި އެ ކުންފުނިން ކަނޑައެޅި
ޢންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ބަ ަ
ގެންގޮސްފައިވަނީ ،އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ާ
ށހަޅާ
މ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހު ަ
އން ެ
ށހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ެ
ހ ަ
ފނުވައިގެން ު
ޅމުގެ ދަޢުވަތު ޮ
ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ބިޑް ހުށަހެ ު
ނ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު
ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށެވެ .އެ ގޮތުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވު ު
ކުންފުންޏަކުން މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
އށް މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ
ވނީ ،ތިންވަނަ ަ
ޑތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައި ަ
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބި ް
މލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ .މި އަގަކީ
އކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ި 9.07
އގޮތުން އެ ކުންފުންޏާ މި މަސަ ް
އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށެވެެ .
މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ކުންފުނިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ  2.3މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވި ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ
ށހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގު އެހެން ކުންފުނިތަ ު
އެ ކުންފުނިން ހު ަ
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން
ވނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަގުގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑަށް ވުރެ ބޮޑު ވާތީއެވެ .އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައި ަ
 15%ހޯދުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ އެލްސީ ފެސިލިޓީއެއްގެ ތެރެއިން  130ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދުމަށެވެ.
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މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނިން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އަގު ދެއްކުމަށް ދިގު
މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑެއް ދޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ކުރިން
ކރާނެ ފަރާތެއް ބެލުމުގައި ދިގު
ކަނޑައެޅި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ހަވާލު ު
މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ފީރިއަޑެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް
ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު ވަނީ އެލްސީ ހުޅުވަން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނިންމައި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ
ނ
ބހާލައިގެ ް
ޓގެ  90%އަށްވާ ފައިސާ ދެ އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް ަ
ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  10%ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކް ް
ނ
ހ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން) ދޭ ް
ފއިސާ ތަކެތި ގެނައުމަށްފަ ު
ޕ ކުރުމުގެ ކުރިން އަދި ބާކީ ަ
(އެއްބައި ފައިސާ ،ތަކެތި ޝި ް
ޓރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދީފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނިންމައި އެގޮތުގެ މަތިން ކޮން ް
ބލާއިރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އިސްކަންދިނުމަށް ބަލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ
އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ަ
ށހެޅި އަގަށްވުރެ 2.3
ފނިން ހު ަ
ގތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކުން ު
ކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ޮ
އ ނުވާ ަ
ކުންފުންފުންޏަށް ލިބިފަ ި
މިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަ އަގެއްގައި ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތް އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ކުރަންޖެހުމާއި ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް
ށ
ޓރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެ މާލީ ފައިދާ ކުންފުންޏަ ް
ޕީރިއަޑެއް ދޭ ފަރާތަކަށް ކޮން ް
ހގަކުރެވެއެވެ.
ލިބިގެން ގޮސްފައި ނުވާކަން ފާ ަ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ
މށްފަހު،
ކ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމު ަ
ޖއްސާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަ ާ
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަ ަ
އޅޭ
ލބުމަށް ހުރަސް ެ
ނ މަންފާތައް ި
ނ ަ
ލބެން އޮ ް
އދި ކުންފުންޏަށް ި
ނ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށާއި ަ
މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލި އެހެ ް
ވމެވެ.
މށް ދަންނަ ަ
ކށް ބަދަލު ނުގެނެއު ަ
ތތަ ަ
ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝަރު ު

 1.11އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އިމަރޖެންސީކޮށް ގަންނަމުން ދިއުން
ތ އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގ އުސޫލުން
ވ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮ ް
އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުން ާ
ލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން
މ ި
ނ އަހަރު އިމަޖެންސީކޮށް ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގަތުމަށްޓަކައި ި 1.34
ބެލިއިރު  2014ވަ ަ
ޓކައި  1.56މިލިއަން ރުފިޔާ
ށ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގަތުމަށް ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި  2015ވަނަ އަހަރު އިމަޖެންސީކޮ ް
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިމަރޖެންސީކޮށް ގަނެފައިވާ ގިނަ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އަގު
ވއެވެ.
ނުހޯދައި އަދި ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުންކަން ފާހަގަކުރެ ެ
ށ
ސގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަ ް
ގވާއިދު" ގެ ( 3.11އިމަރޖެން ީ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް) ގައި ކުންފުނިން ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ
ޖހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި މަދުވެގެން އެއްފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން އަދި ޢާއްމު
ހާލަތެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ހޯދަން ެ
ލއި ޚިދުމަތް ހޯދި ދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން މުދަ ާ
އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން މުދަލާއި ތަކެތި ގަނެވިދާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ގަވާއި ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން ގަންނަމުން ދިއުމަކީ މުދަލާއި
ވ
މ ހަވާލުވެފައި ާ
ލއި ތަކެތި ގަތު ާ
ހ ކަމެއް ކަމަށްވުމާއި އަދި މުދަ ާ
ޖ ޭ
ވ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ެ
ށ އެކަށީގެން ާ
ތަކެތި ގަތުމަ ް
ފނަކަ
ކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ެ
ގންދާ ކަމެއް ަ
ފ ނެގުމަށް މަގުފަހިވެ ެ
ނ ނާޖާއިޒް މަން ާ
މޢާމަލާތްތަކު ް
ލ ު
ނފުނީގެ މާ ީ
ފަރާތްތަކުން ކު ް
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އ
ޖނުތަކެ ް
ގއި އެއްބާވަތެއްގެ އިން ީ
ރ އިންޖީނުތަކަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއް ަ
އންޖީނުގެ ތަކުގައި ބޭނުންކު ާ
ހންގާ ި
ކޯޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ި
ކަމަށްވާއިރު ޢާއްމުގޮތެއްގައި ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް އިމަރޖެންސީ އުސޫލުން ގަންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށް ފަރުޖެއްސުމުގެ
ދނެކަމެއް
ނންވާ ސްޕެއާރ ޕާރޓްސްގެ ސްޓޮކެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުންފުންޏަށް މާލީ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން ާ
ގޮތުން ،ޢާއްމުކޮށް ބޭ ު
ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ޖނުތަކުގެ ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް އިމަޖެންސީކޮށް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ތަކެތީގެ ސްޓޮކެއް
ޢާއްމުކޮށް ގަންނަންޖެހޭ އީން ީ
ވމުގެ ކުރިން ދުރާލާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކޮށް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް
ބެލެހެއްޓުމާއެކު ،ސްޓޮކް ހުސް ު
ދަންނަވެމެވެ.

 1.12ބިޑް ހުށަހެޅިފަހުން ބިޑް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ދިނުން
އ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ތ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ެ
ނންވާ ކޭބަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަ ް
ބ ު
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޭ
ގ
ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވައިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކު ެ
ތން މި މަސައްކަތަށް އަގު ހޯދުމަށް
ޅމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށެވެ .މި ގޮ ު
ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެ ު
ޑ
 17އެޕްރީލް  2014ގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވުމުން  6ފަރާތަކުން ބި ް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ،ބިޑް ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏެއްގެ ބިޑަށް
ތ
ށ އެ ކުންފުންޏާ ވަނީ މަސައްކަ ް
ކ ް
ހށަހެޅި ބިޑް ،ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުން ޮ
ނން އަލުން ު
އ ކުންފު ި
ބަދަލު ގެނެސްގެން ެ
ހަވާލުކޮށްފައެވެ .މި ގޮތުން ފަހުން ހުށަހެޅި ބިޑަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ބިޑްގައިވާ ކްރެޑިޓް
ޕީރިއަޑަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް ދޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ
ނ ރުފިޔާއަށެވެ.
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  9.08މިލިއަ ް
ށ
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކަ ް
މސައްކަތްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ
ނ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ަ
މ ް
ބިޑް ރިވައިސްކޮށް އަލުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނު ު
މަޤްޞަދު ގެއްލި ވަކި ފަރާތެއްގެ މަންފާއަށް އިސްކަންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކަށް ބިޑް ރިވައިސްކޮށް އަލުން
ނމަކީ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށްވާތީ މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ
ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދި ު
ކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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 1.13އެޑްވާންސް

ފައިސާގެ ގޮތުގައި

ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 80%

އަށްވާ ފައިސާ

ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކުރުން.
މ
ސޕްލައި ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަ ާ
ަ
ނންވާ އިކުއިޕްމަންޓް
ތށް ބޭ ު
ސ.ހިތަދޫ މެދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަ ަ
ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  80%އަށްވާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި މުޅި
ށވާ  470ހާސް ޔޫއެސް ޑޮލަރު ( 7.24މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ  80%އަށްވާ  376ހާސް ޔޫއެސް
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު ކަމަ ް
ޑޮލަރު ( 5.79މިލިއަން ރުފިޔާ) މަސައްކަތް ލިބުނު ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު" ގެ ( 3.12.6އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން) ގައި،
ށ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތުގެ އަގު ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތަ ް
ށފައިވެއެވެ .އަދި ވަކި ޚާއްޞަ
އސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ކށް ފަ ި
ށވުރެ ބޮޑު ނުވާ ޢަދަދަ ަ
މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  15%އަ ް
ށ ވާތީވެ އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ވައްތަރެއްގެ މުދަލަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަންޖެހޭ މުދަލަކަ ް
ލއި
ނ  15%އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދޭކަމުގައި ވަނީނަމަ ޙާލަތަށް ބަ ަ
ފަރާތަކަށްވެފައި އެ ފަރާތަކު ް
އެފަރާތަކުން އެދޭ މިންވަރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ތކެއް ގައި ،މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ
ތ ަ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި ޙާލަ ް
ފަރާތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯދަން އެދޭ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަވެސް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކުރުމުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ޙާލަތްތަކުގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން
އތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އުނދަގޫވުމާއި ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބި ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ޮ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ މުދަލާއި ތަކެތީގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެލްސީ ފެސިލިޓީފަދަ އިތުބާރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް
މވެ.
މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމަށް ދަންނަވަ ެ

 1.14ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ނިންމާ  1.39މިލިއަން
ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
އެކި ރަށްރަށުގައި ހުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ރަށްރަށަށް
ޕރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި
ލނާ ގުޅިގެން  6ފަރާތަކުން ް
ނ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢު ާ
ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ެ
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕޮއިންޓް އުސޫލުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް
ނ ހުށަހަޅާ އަގަށް  65ޕޮއިންޓް،
ވ ފަރާތްތަކު ް
ތ ކޮށްދޭން ބޭނުން ާ
ނ މި މަސައްކަ ް
ތކަށެވެ .މި ގޮތު ް
ރ ަ
ށހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަ ާ
ލިބޭ ހު ަ
ނ
މުއްދަތަށް  25ޕޮއިންޓް އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާއަށް  10ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެ ް
ށ އަންގާފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަ ް
ށފައިވަނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮ ް
ނ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތާއެވެ .އަދި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް
ލބު ު
އށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ި
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ ަ
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ހށަހަޅާފައިވާ އަގު  1.39މިލިއަން
ތން ު
ގނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާ ު
ލިބުނު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ދެވަނައަށް އެންމެ ި
ރުފިޔާ ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ
މި މަސައްކަތުގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޓްކުރި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަ ީ
ފރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް މި މަސައްކަތާގުޅޭ
ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ަ
މސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވަކި ލިޔުންތަކެއް ހުށަނާޅާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް
ގޮތުން ކުރި އިޢުލާނާއި އަދި ަ
ވއެވެ.
ބޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ ެ
ޝނުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެކަމަށް ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ބިޑް އިވެލުއޭ ަ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި މަސައްކަތާ ގުޅިގެންދޭ މަޢުލޫމާތާ ޚިލާފަށް
މަސައްކަތް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި އަދި މި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ
ހގަކުރެވެއެވެ.
ލމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަން ފާ ަ
ށ ނިންމާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެ ު
މ ް
ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދާދިނު ަ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ނ ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ
(ހ) މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ް
ނތައް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އެއްގޮތަށް ބީލަ ް
ތތައް
ޑސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާ ް
ރތްތައް ި
ދނުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަ ާ
ތ ފޯރުކޮށް ި
(ށ) މުދަލާއި ޚިދުމަ ް
ތ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާގައި ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ނުވަ ަ

 1.15އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ބެލުމަށް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ އަގު ނުހޯދައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި
މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގު ދެމިގެން ގޮސްފައިވުން
ށޓަކައި އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
ސ.ހިތަދޫ ސެންޓްރަލް އޭރިޔާގެ ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަ ް
މަސައްކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އެ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ފެންވަރު އަދި މުއްދަތާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު
ނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި މަސައްކަތް
ހުށަހެޅުންތަކެއް ހޯދުމަށް ،އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހޯދައިގެންނޫންކަ ް
ސ
ނންމުމަށެވެ .މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  83ހާ ް
ވހުގެ ތެރޭގައި ި
ކށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ  21ދު ަ
އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ޮ
ރުފިޔާއެވެ.
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު  25ހާސް ރުފިޔާއާއި
ކ
ނ އަގު ހޯދައިގެން އަދި އެއިރަ ު
ތ ް
ތން ފަރާ ު
 225ހާސް ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަގުގެ މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ މަދުވެގެން ި
ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
މި މަސައްކަތާގުޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ނުހޯދައި މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ
އ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ މަސައްކަތް ފެށުމުގައި
ގން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ް
ކށް ެ
ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ،އިޢުލާން ޮ
ލަސްވެގެންދާނެކަމަށާއި ޚަރަދުވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  17ވަނަ
ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ކުންފުންޏަކީ ކުރިންވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް
ލބި އަދި މަސައްކަތް އަވަސް
ށފިނަމަ އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ި
ކންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮ ް
ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމަށާއި އެ ު
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމުގައި މި ނިންމުމުގައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާ  21ދުވަސްތެރޭގައި
ނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން މި މަސައްކަތް  24މާރޗް 2014
ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  157ދުވަހުންކަ ް
ށފައިވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  28އޮގަސްޓް  2014ގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ގައި އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮ ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ އަގު އެހެން ފަރާތްތަކުން ނުހޯދައި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާކުރި މަޤްޞަދުގެ
ކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އނުވާ ަ
ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ހިފިފަ ި
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ،ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް
ރ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުވުމަށް
ކށް ނުދެވުމާއި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހު ި
ތ ޤާބިލް ފަރާތްތަ ަ
ޞ ު
ނުގެންދާނަމަ ހަމަހަމަ ފުރު ަ
ދނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ާ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
އިމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން ފިޔަވައި އާއްމު ހާލަތްތަކުގައި ކުންފުންޏަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ބ
ގނަ ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާ ު
ހޯދާއިރު ،ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްފަރާތަށްވުރެ ި
ހޯދައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
ސަފުޙާ  29ގެ 21

( )2ދެވަނަ ބައި
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބޭރުފައިސާ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް
ލތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ
ދ ބޭރު ފައިސާ ގަތުމުގެ މުޢާމަ ާ
ނކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ
ވނީ ފެ ަ
މި ބައިގައި ބަލާލާފައި ާ
ސ ދޫކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި އެ
މށް ފައި ާ
އ ބޭރު ފައިސާ ގަތު ަ
ބރު ފައިސާ ގަންނަ ބޭނުންތަކާ ި
ގތުން ޭ
ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .މި ޮ
ފައިސާއަށްވާ ބޭރުފައިސާ ހޯދުމުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް މިބައިގައި ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 2.1ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ގަތުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
އ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ބައެއް ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންނާ ި
ނ
ށ) ގަނެފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއި ް
ރ ( 129.77މިލިއަން ރުފިޔާއަ ް
ނ ޖުމުލަ  8.09މިލިއަން ޑޮލަ ު
ފނިތަކު ް
ދައުލަތުގެ ބައެއް ކުން ު
ނ
 2014ވަނަ އަހަރު  5.95މިލިއަން ޑޮލަރު ( 96.53މިލިއަ ް

އ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
ޑޮލަ ު
ރ ގަތުމަށާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގަ ި

ރުފިޔާއަށް) އަދި  2015ވަނަ އަހަރު  0.41މިލިއަން ޑޮލަރު
(6.74

މިލިއަން

ރުފިޔާއަށް)

ގަނެފައިވަނީ

އަމިއްލަ

ދީފައިވާ ފައިސާ

ބައެއް

ނނެވެ .ޑޮލަރު
ބއެއް ކުންފުނިތަކު ް
ފަރުދުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ަ
ނ
ރ ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ ރާއްޖެއި ް
ށ ބަލާއި ު
ނންތަކަ ް
ގަނެފައިވާ ބޭ ު
ގ
ގން ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކު ެ
ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށް ެ
ދ
ނމުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަ ި
އަގަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބޭ ު

5.08
ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ
ފައިސާ
ޑޮލަރު  15.42ރ އަށް ގަތުމަށް

95.56
މިލިއަން ރުފިާާ

ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
90.48

އ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ
ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތަ ް

ނފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ
މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ކު ް
ގކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ފާހަ ަ
(ހ) ޢާއްމުކުރެވިފައިވާ ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވުން
އރު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ ި
ޑޮލަރު ގަނެފައިވަނީ ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް 15.42 ،ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދިނުމުގެ އިތުރުން ކަމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ޑޮލަރު
ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރު 15.42
ނ  5.87މިލިއަން ޑޮލަރު ގަތުމަށް  95.56މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެ ފަރާތްތަކަށް
ގެ ރޭޓުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ް
ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި  5.08މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މން
ޝނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރަ ު
ކރާ ފައިސާގެ އިތުރުން ކަމި ަ
މށް ދޫ ު
އމު ރޭޓުން ޑޮލަރު ގަތު ަ
ޑޮލަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ޢާ ް
ދިޔަ ނަމަވެސް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިނުވެއެވެ.
އެ ގޮތުން ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތައް ބެލުމަށާއި ޑޮލަރު
ވިއްކުމަށް ޝައުޤްވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް 2016
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނަމަ މާލީ
ނތަކާ
ތ ކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް މާލީ ގެއްލު ް
ކއެކު ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާ ް
ރތްތަ ާ
ބލް ނޫން ފަ ާ
ގޮތުން ޤާ ި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ވ
ލތް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ާ
ޞތު ބޮޑުވާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަ ާ
ކުރިމަތިލާންޖެހުމުގެ ފުރު ަ
ގތަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް
މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަޙަތު ހުރި ފަރާތްތަކަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަފާވާ ޮ
ގކުރެވެއެވެ.
ދމަށް މަގުފަހިވާނެކަންވެސް ފާހަ ަ
ބައްޓަންކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯ ު
(ށ) ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަމުން ގޮސްފައިވުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  2014ވަނަ އަހަރާއި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ބައެއް
ތން  95.56މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށްވާ ޑޮލަރު ގަނެފައިވާއިރު އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކީ
ކުންފުނިތަކުން އެކި ފަހަރު މަ ި
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ކން ާ
ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބައެއް ނޫން ަ
ގއި
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން  1މާރޗް  1987ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަނިޓަރީ ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ނަންބަރު ަ
ތރިޓީން ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމާއި ބޭރު
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަނިޓަރީ އޮ ޯ
ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާކަމަށް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.
އެހެންކަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމާގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަމުން ދިޔަ ފަރާތްތަކަކީ ބޭރުފައިސާ ގަނެ
ރ ނުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަމުން ދިއުމަކީ ޒިންމާދާރު
ނންތޯ ކަށަވަ ު
ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ނުވަތަ ޫ
އ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ލތްތަކެ ް
ނޓުން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަ ާ
ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަ ް
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ނ
ދ ާ
ގތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރު ަ
ރއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޑޮލަރު ަ
ތއް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކު ި
މޢާމަލާތް ަ
(ހ) ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ު
ނވަމެވެ.
އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަން ަ
ނ
ބނުންވާ ޑޮލަރު ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ް
(ށ) ކުންފުންޏަށް ޭ
ގތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ނު ަ

ނޯޓް 2016 :ވަނަ އަހަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން  15.42ގެ ރޭޓުން  1,158,105ޑޮލަރު ގަތުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް
ދީފައިވާ  17,857,979މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޑޮލަރުވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ .މި ފައިސާ ލިބިފައިނުވުމާ ގުޅިގެން އެ
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާތީ މި އޮޑިޓްގައި އެ މައްސަލަ ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ.
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( )3ތިންވަނަ ބައި
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް
ލ
އންޓަރނަ ް
އދާއި އެ ކުންފުނީގެ ި
ފނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާ ި
ލފައިވާނީ ެ
މިބައިގައި ބަލާ ާ
ކޮންޓްރޯލްސްގައި ހުރި އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

 .3.1ވާދަވެރި ބީލަމަކާ ނުލައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ގޮތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު
އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ބެލެވުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖްރާތުތަކާއި ހަމަތައް އެކުލެވޭ ގަވާއިދެއް "މުދަލާއި
އ
ވއެވެ .މި ގަވާއިދުގައި މުދަލާ ި
ޖނުއަރީ  2014ގައި އެކުލަވާލާފައި ެ
ގވާއިދު" ގެ ނަމުގައި ެ 29
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ަ
ށ
މގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ނ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދު ު
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޭ
ނ
ށ ބައެއް އުސޫލުތައް ހުރިކަ ް
ދ ގޮތަކަ ް
ގ ފުރުޞަތު ފަހިވާފަ ަ
ރއިން ނާޖާއިޒް މަންފާ ނެގުމު ެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ތެ ެ
ގކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން ފާހަ ަ
(ހ) އިމަ ޖެންސީ ޙާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބޭރުން ހަމައެކަނި ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދޭގޮތަށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައިވުން
ބލަމުގެ އުސޫލުންކަމަށް ފެނަކަ
އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހެނީ ީ
ގ އުސޫލުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން) ގައި
ދގެ ( 3.12ބީލަމު ެ
ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއި ު
ލމުގެ އުސޫލުން ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ޢާއްމު އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލައި މަދުވެގެން 3
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ބީ ަ
ފަރާތަކުން

ނުވަތަ

ރ
އެއަށްވު ެ

މަދު

ޢަދަދެއްގެ

ކޯޓޭޝަން

ހޯދައިގެން

ކުރިއަށް

ގެންދެވިދާނެކަމަށް

ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތ
މި ގޮތުން ،ކުންފުންޏަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު  225ހާސް ރުފިޔާއިން މަތި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަ ަ
ކއި
ދ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަ ަ
މގެ އުސޫލުންކަމަށާއި ނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދާ މު ާ
ޚިދުމަތެއް ހޯދަންޖެހެނީ ބީލަ ު
ތ
ނކަމަށް ބެލެވި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި  3ފަރާތުން ނުވަ ަ
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނަގާފާ ެ
ށ މިގަވާއިދުގައި
ގންދެވިދާނެ ކަމަ ް
ގން ކުރިއަށް ެ
ކޓޭޝަން ހޯދައި ެ
ނމަ އެއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްގެ ޯ
 3ފަރާތުން އަގު ނުލިބިއްޖެ ަ
އވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ެ
މި ގަވާއިދުގައި ،އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ހޯދަންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްވެސް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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(ށ) ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ޢާއްމު ބީލަމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް
ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައިވުން
ވ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ  3.5ގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރުގައި ކުންފުންޏަށް ބޭނުން ާ
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު  225ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާ ކަމުގައި ފެނި ރާއްޖެއިން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ށފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ކށްގެންކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ހޯދާނަމަ ހޯދަންވާނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ޮ
ތށް ވަނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައެވެ.
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މި އުސޫލުން ޢަމަލު ކުރަންނުޖެހޭ ގޮ ަ
ވ
ބނުން ާ
ނތަކަށް ޭ
ފނީގެ އެކި ބޭނު ް
ފނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ  3.6ގައި ވަނީ ކުން ު
މި ގޮތުން ކުން ު
ބރުން ހޯދާއިރު މަދުވެގެން  5ފަރާތަކަށް އަގު ހޯދުމަށްޓަކައި
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ޭ
އވެއެވެ .އަދި  5ފަރާތަކުން އަގު ނުލިބި އެއްމެ ފަރާތަކުން އަގު ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މުދަލާއި
ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ތ
ޚިދުމަތް އެފަރާތަކުން ހޯދިދާނެ ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދަލާއި ޚިދުމަ ް
އވެސް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ހުއްދައާއެކު އެ ވަގުތަކު
ހޯދުމުގައި  10މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެ ް
ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި  10މިލިއަން
ފނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ
ތއް ނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއް ކުން ު
ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ މުޢާމަލާ ެ
ތއްމެ ބޮޑުވި ނަމަވެސް ޢާއްމުކޮށް
ހދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކި ަ
ގވާއިދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޯ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ަ
އިޢުލާންކޮށްގެން އަގު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި މަދު ޢަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ފޮނުވައިގެން އަގު ހޯދަން
ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ވާދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ނުހޯދާނަމަ ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި
ބ
ލ ޭ
ނފާ ި
ގޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް މަ ް
ތ ނުދީ ު
ތތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަ ު
ޤބިލް ފަރާ ް
ރޞަތު އޮތުމާއި ާ
ނލިބުމުގެ ފު ު
ހުށަހެޅުންތައް ު
ހގަކުރެވެއެވެ.
ފ ަ
އމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެކަން ާ
ގ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދި ު
ގޮތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމު ެ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ށ
ހ ގޮތަ ް
މގެ އުސޫލުން ހޯދަންޖެ ޭ
ދންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވާދަވެރި ބީލަ ު
ތތަކުގައި ހޯ ަ
އހެން ހާލަ ް
އިމަރޖެންސީ ހާލަތް ފިޔަވައި ެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .3.2ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެންމެ
ގިނަވެގެން ދެވޭނެ ފައިސާގެ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ( 3.12.6އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން) ގައި
މަސައްކަތުގެ އަގު  5ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 15%
އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން
ހވާލުކުރާއިރު އެ ފަރާތަކުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 15%
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް ަ
އަށްވުރެ އިތުރަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ ފަރާތަކުން އެދޭ މިންވަރަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ
ރވެއެވެ.
ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކު ެ
މ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައި
އން ެ
ރތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ެ
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަ ާ
ނެތުމުން މާލީ ޤާބިލްކަން ނެތް ފަރާތްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރުމަށް މަގުފަހިވުމާއި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ނ
ލބި ފައިސާ ގެއްލިގެ ް
ތތަކުގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނު ި
ކށްލާ ޙާލަ ް
ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫ ޮ
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން ާ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ވންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެންމެ
ފއިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެޑް ާ
ބނުންވާ ވަރަކަށް އެޑްވާންސް ަ
މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޭ
ގިނައިން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު
އިސްލާޙުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .3.3ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގުތައް ބެލުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު ކުރިން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ ބޭނުންކުރުމާއި
އެންމެ ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަނެފައިވުން
ކށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ގަތުމަށް އަގު ބަލާއިރު ތިން ކޯޓޭޝަން
ގތަ ަ
އެކި ރަށްރަށުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ އިންޖީނު ެ
ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ ބޭނުންކުރާކަމާއި އަދި

ހަމައެކަނި

އހަރު ދުވަސް
ނ ބައެއް ފަހަރު ަ
ގތު ް
ކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ޮ
ނ ގެންދާ ަ
ގން ޑީސަލް ގަންނަމު ް
ގ ހޯދައި ެ
އެންމެ ފަރާތަކުން އަ ު
އ
ޝން ހަމަކުރުމުގަ ި
ގތުމަށް ކޯޓޭ ަ
އވާ ކޯޓޭޝަންތައްވެސް ޑީސަލް ަ
ދހަމަސް ދުވަސް ކުރިން ލިބިފަ ި
ކޓޭޝަނާއި ި
ކުރިން ލިބިފައިވާ ޯ
ދ
ށފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ހިމަނައިގެން ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ޢަދަ ު
ބޭނުންކޮ ް
ހަމަކުރާއިރު

އެ

ކގައިވާ
ކޯޓޭޝަންތަ ު

އަގުތަކަށް

ކން
ފނިތަ ު
ކުން ު

ޑީސަލް

ސަޕްލައި

ކޮށްދެވޭތޯ

ބަލާފައި

ނުވާކަންވެސް

ވ ޑީސަލް ގަންނައިރު ހަމައެކަނި އެއްފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުން ާ
ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އިތުރު އެހެން
ފަރާތްތަކެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޑީސަލް ގަތުމަށް ތިން ކޯޓޭޝަން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ
ށފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު ގައި ތިން ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަނެވިދާނެ ކަމަށް
ބޭނުންކޮ ް
ވރެ ގިނަ ފަރާތުން އަގު ބަލާފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އަދި ބައެއް
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެއްފަރާތަށް ު
ކން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގު
މ ފަރާތަ ު
ކން ކަށަވަރުނުކޮށް އެން ެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ނެތް ަ
ހޯދުމަށްފަހު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދު ގައި އެއް
ފަރާތުން އަގު ހޯދައިގެންވެސް ޑީސަލް ގަނެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އެފަދަ ލުއިތަކުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި
ވސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބލެވޭކަން ެ
ހިފުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ެ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ބނުންވާ ޑީސަލް ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ގަތުމަށްޓަކައި ޑީސަލް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ޭ
އގު
ވިއްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށާއި އަދި އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ަ
ނނަވަމެވެ.
ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަ ް
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 .3.4މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބުނުކަން އެނގެން ނެތި ފައިސާ ދެއްކުން
އ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތް
ރ ހޯދާފައިވާ މުދަލާ ި
ނ އަހަ ު
ވނަ އަހަރާއި  2014ވަ ަ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ަ 2013
ތއް
ތށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ،އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަ ެ
އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު މުދަލާއި ޚިދުމަ ަ
ލިބުނުކަން ޔަގީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ގުޑުސް ރިސީވް ނޯޓް (ތަކެތި ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން) ފުރިހަމަ ނުކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ
ލިޔުމެއް ނެތި ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރާއި  2014ވަނަ އަހަރު މުދަލާއި
އ
ލބުނުކަމުގެ ލިޔުން ނެތި އަދި ެ
ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ  32މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތަނަށް ި
ގން ނެތި  4.6މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތަކެތި ބަލައިގަތް ފަރާތެއް އެނ ެ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ( 3.15މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި މަސައްކަތްކުރި
ކށް ކަމާގުޅޭ
ލބުމާއެކު ރަނގަޅު ނަމަ އެކަން ފާހަގަ ޮ
ވތަ ޚިދުމަތް ި
ނބަރުގައި މުދާ ނު ަ
ތރު ވަނަ ނަ ް
ގ ހަ ަ
ނން) ެ
ފަރާތަށް ފައިސާ ދި ު
މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރަންވާނެކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކާ "ގްޑްސް ރިސީވް ނޯޓް ނުވަތަ ސާވިސް އޯޑަރ
އެކްސެޕްޓް ނޯޓް" ތައްޔާރުކޮށް ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނވަތަ ސާވިސް އޯޑަރ އެކްސެޕްޓް
ބނުކަން އެނގޭ ގޮތަށް ގްޑްސް ރިސީވް ނޯޓް ު
ށ ލި ު
ދލާއި ޚިދުމަތް ތަނަ ް
ކުންފުންޏަށް ހޯދާ މު ަ
ލއި
އޓާ ނަމަ ފައިސާ އަދާކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަކީ ހޯދުމަށް އެދުނު ފެންވަރުގެ މުދަ ާ
ނޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ނުބަލަހަ ް
ޚިދުމަތްކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ކުންފުންޏަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ،ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޯމު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ
ގޑްސް ރިސީވް ނޯޓް ނުވަތަ ސާވިސް އޯޑަރ އެކްސެޕްޓް ނޯޓް
ށ ް
ށ ލިބުނުކަން އެނގޭ ގޮތަ ް
ތނަ ް
މަތިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ަ
ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .3.5ފައިސާއާގުޅޭ ބައެއް ލިޔެކިއުންތައް ނުފެނުން
މހިއްމު ލިޔެކިއުންތަކެއް ފެނަކަ
ޖހޭ ު
ސއާ ގުޅިގެން ބަލަހައްޓަން ެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ފައި ާ
ގކުރެވެއެވެ .މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ
ފހަ ަ
ކޯޕަރޭޝަނުން އޮޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ާ
މުޢާމަލާތްތައް އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު  24މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފެނިފައިނުވާކަމާއި އަދި 15
މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ އިންވޮއިސް ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް  7މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ/ސާރވިސް
ނ
ނކަމުގެ ލިޔުން ފެނިފައިނުވާކަ ް
އޯޑަރ ފޯމް ފެނިފައިނުވާކަމާއި އަދި  9މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދު ު
ނ ފައިސާގެ ހިސާބެވެ.
ނފައިނުވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެ ޭ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ލިޔެކިއުންތައް ފެ ި
ތާވަލު  : 2ލިޔެކިއުންތައް ފެނިފައިނުވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ހިސާބު
ތަފްޞީލް

#

ޓްރާންސެކްޝަންގެ އަދަދު

އަދަދު

 1ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ލިބިފައިނުވާ

23

12,648,180.63

 2އިންވޮއިސް ނެތި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ

14

34,122,622.15

 3ޕަރޗޭސް އޯޑަރ/ސަރވިސްއޯޑަރ ނެތި ފައިސާ ދައްކާފައި

7

189,057.25

 4ރިކުއިސިޝަން ނެތި ފައިސާ ދައްކާފައި

8

254,220.49
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މި

ލިޔެކިއުންތަކާގުޅޭ

ނ
ގޮތު ް

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަނުން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވަނީ

ނޓް
ޕޭމަ ް

ވައުޗަރ،

އިންވޮއިސް،

ޕާރޗޭސްއޯޑަރ/ސާރވިސް އޯޑަރ ނެތި ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި މަދުވާ ލިޔެކިއުންތައް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ފައިލުން
ދލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ
ނވަނީކަމަށް ވެދާނެކަމަށެވެ .މު ަ
ނެގުމަށްފަހު ފައިލްކުރެވިފައި ު
ތމުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ،އިންވޮއިސް ،ޕާޗޭސް އޯޑަރ/ސާވިސް އޯޑަރ އަދި ރިކްއިސިޝަން ފެންނަން ނެ ު
ގންކަމާއި އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ
ލބި ެ
ކން ހުއްދަ ި
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަ ު
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ޖއްސަވައި މަދުވާ ލިޔެކިއުންތައް
އ ހަމަ ަ
ޓނެ ގޮތްތަ ް
އކު ބެލެހެއް ޭ
ފައިސާއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާ ެ
ހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ލިޔެކިއުންތައް ގެއްލުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .3.6ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ސަބަބު ބަޔާންނުކުރުމާއި
އެންމެ މުވައްޒަފަކު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޓެންޑަރކޮށްގެން ނިންމާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ
ގ
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ( 3.13ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ) ެ
ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ  7މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އޮވެއެވެ .މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ
ޓކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އެންމެ
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިޑްތަކުގެ ެ
ށ
ލވެފައިވާ ސަބަބުތައް ތަފްޞީލްކޮ ް
މުވައްޒަފަކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި ،ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ބިޑްތައް ފެއި ް
ހގަކުރެވެއެވެ.
ނނަކަން ފާ ަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނުހު ް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ބިޑްތަކާއި އަދި ޓެކްނިކަލް
ނ
ތއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ މުވައްޒަފަކު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަ ް
އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ބިޑް ަ
ޝންގެ
އމުން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭ ަ
އ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދި ު
އ އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީން ެ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޓީއެ ް
ބޑްތައް ފެއިލްވެފައިވާ ސަބަބުތައް
ކލް އިވެލުއޭޝަނުން ފެއިލްވާ ި
ޞައްޙަކަމާއި އިތުބާރު ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އަދި ޓެކްނި ަ
ތަފްޞީލްކޮށް

އެނގޭ

ށ
ގޮތަ ް

ލިޔެކިއުން

ދ
އޓަމުންނު ާ
ބަލަހަ ް

ނަމަ

ލ
ޓެކްނިކަ ް

އޝަނުން
އިވެލު ޭ

ވފައިވާ
ފެއިލް ެ

ތއް
ބިޑް ަ

ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ކއް ފުރިހަމަނުވާތީކަން އެނގެން ނޯންނާނެކަން ާ
ފެއިލްވެފައިވަނީ ކޮން ކަންތައްތަ ެ
އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދިންގޮތް
ސނުވާ ބިޑްތައް ފާސްނުވާ ސަބަބު
އށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާ ް
(ހ) ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ަ
ށ ދަންނަވަމެވެ.
ބަޔާންކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަ ް
އންމެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ
ނކަލް އިވަލުއޭޝަން ހެދުމަށް ެ
ޓއަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތަކުގެ ޓެކް ި
ޝން ކޮމި ީ
(ށ) ބިޑް އިވެލުއޭ ަ
ޓއަކުން ޓެކްނިކަލް އިވަލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް
ބަދަލުގައި އެއް މުވައްޒަފަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ކޮމި ީ
ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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