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ޢިމރތްތަށް ކުރުވުމއި ،މަރމތުތައް ކުރުވުމއި ،ޓެކޮނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމއި ،މީހުން ބިނކުރުމއި ،ތަފސްހިސބު އެއްކޮށް
އޓުމ އަދި އިދރީ އެންމެހ މަސައްކަތްތައް
ޝއިޢުކުރުމއި ،ޝަރުޢީ އިދރގެ މުވައްޒަފުންނގުޅޭ ކަންކަން ހިންގ ބެލެހެ ް
އިންތިޒމުކޮށް ހިންގުމެވެ.

ނ .އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް
ނނިވި ކަންކަމަށެވެ.
މި އޮޑިޓްގައި ބަލފައިވނީ އަން ަ
ތ
 .1ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކރއި އެއް ވޭން ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވލުކޮށްފައިވ ގޮ ް
 .2އެއްބަސްވުންތަކ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ ގޮތް
ނ
އގުތަކެއްގައިތޯ ބެލު ް
 .3އުޅަނދުތައް ގަނެފައިވަނީ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އެކަށީގެންވ ަ

ރ .އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވ ހަމަތަކއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ ގޮތް
މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އންމު އުސޫލުތަކއި މި އޮފީހުން ޚއްޞަ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް
މ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
ގތުން ި
ކަނޑައަޅފައިވ މިންގަނޑުތަކއި ،ހަމަތަކއި ،އުޞޫލުތަކ އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މި ޮ
ރ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރސ
ޑީޖޭއޭއިން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކއި ސަރުކރުގެ ބައެއް އެހެނިހެން އިދރތަކުން ލިބެން ހު ި
ނ
ކޮށްފައިވނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓްގައި ފހަގަކޮށްފައިވ ކަންކަމ އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނފައިވ ޢަދަދުތަކުގެ ޞައްޙަކަ ް
ހށަހަޅފައިވ ކަންކަމ ގުޅިގެން މި
ޓ އންމުކުރުމުގެ ކުރިން ޑީޖޭއޭއއި ހިއްސކުރެވި އެ ފަރތުން ު
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،މި ރިޕޯ ް
ތއް ގެނެވިފައި ވނެއެވެ.
ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލހު ަ
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ބ .އޮޑިޓްގައި ފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލޞ

 .1ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ( 2016ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަމުންދިއަ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު) ގެ  8.25ވަނަ
ކތީގެ އަގު  1.5މިލިއަން ރުފިޔއަށް ވުރެ ބޮޑުވނަމަ އެ ތަކެތި ގަތުމުގެ
ނށް ގަންނަ ތަ ެ
ތ ަ
މއްދ ގައި ދައުލަތުގެ ތަން ަ
ނލް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ބުނެފައިވީ
މަސައްކަތް ހަވލުކުރނެ ފަރތެއް ހޯދަންވނީ ،ނެޝަ ަ
ރންޑްގެ މރޗް މޮޑެލްގެ
ނަމަވެސް ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ބޭނުމަށް ނިސން ބް ޭ
ތިން ( )03ކރއި ޓޮޔަޓ ބްރޭންޑްގެ ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  20ސެޕްޓެންބަރު 2016
ނ
ފންޏަކ ހަވލުކުރިއިރު އެ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭ ް
އގެ ދަށުން އަމިއްލަ ކުން ު
ގައި ތަފތު ދެ އެގްރީމެންޓެ ް
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވލުކޮށްފައިވ އަގަކީ  1.69މިލިއަން ރުފިޔކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް
ޓންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަނޅައި ޑީޖޭއޭއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮކިއުމެންޓް
ޝނަލް ެ
ހަވލުކޮށްފައިވަނީ ނެ ަ
ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިންކަން ފހަގަކުރެވުން.
 .2ޑީޖޭއޭއިން މި އުޅަނދުތައް ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވ އަގުތަކެއްގައިތޯ ބެލުމަށް އެ އުޅަނދުތައް ރއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސް
ބލެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން އެ އުޅަނދުތައް އަގުކުރއިރު ކޮންމެ އުޅަދަކަށް ޖެހޭ އަގއި
އެކިކަންކަމަށް ހިނގނެ ކަމަށް ެ
ރޖް ގޮތެއްގައި ޑީޖޭއޭއަށް ކރެއް ވިއްކފައިވަނީ ކރުގެ
ޑީޖޭއޭއަށް އެ އުޅަނދުތައް ވިއްކފައިވ އަގުތަކަށް ބެލިއިރު އެވް ެ
ޑކޮށްކަމއި އަދި ވޭން ވިއްކފައިވަނީ ވޭންގެ އަގަށްވުރެ ހަ ( )06ގުނަ ބޮޑު އަގެއްގައިކަން
އަގަށްވުރެ ތިން ( )03ގުނަ ބޮ ު
ފހަގަކުރެވުން.
މ
ށން ފުރަތަ ަ
ވންތަކުގެ ދަ ު
ނފުންޏއެކު ހަދފައިވ އެއްބަސް ު
 .3ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކު ް
ދީފައިވ  40ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ޑީޖޭއޭއަށް ހުށަހަޅފައިވ މައިގަ ނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި
ށހަޅފައިވ
ހިމެނެނީ އެ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކުރުމއި ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސަށް އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވކަމަށް ބުނެ ހު ަ
ސަބަބުތަކެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ ހުރިހ އުޅަނދުތަކަކީ ވެސް
ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލން ކުރުމުގެ ކުރިން އެކި ފަރތްތަކުން ރއްޖެ އެތެރެކޮށް
ގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް
ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސް ހޯދފައިވ އުޅަނދުތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވޭތީ އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތު ެ
ކން ފހަގަކުރެވުން.
ށހަޅފައިވ ސަބަބުތަކެއް ނޫން ަ
ހ ަ
ހުށަހަޅފައިވ ސަބަބުތަކަކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމތުގެ މައްޗައް ބިނކޮށް ު
ތ
ށފައިވ މަސައްކަތް ބަލައި އަދި މުއްދަ ު
 .4އުޅަނދުތައް ރއްޖެ ގެނެސް ޑީޖޭއޭއ ހަވލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮ ް
ލމަށް އުޅަނދުތައް ރއްޖެ
ކކީ ޞައްޙަ ސަބަބުތަކެއްތޯ ބެ ު
ބތަ ަ
ހށަހަޅފައިވ ސަބަ ު
ނފުނިން ު
އ ކު ް
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ެ
އެތެރެކުރުމ ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތަކއި އެހެނިހެން ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓް ނުހޯދައި އެކިފަހަރު މަތިން ޑީޖޭއޭއިން
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވކަން ފހަގަކުރެވުން.
އ
 .5އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުންޏއި ޑީޖޭއޭއ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުޅަނދުތަ ް
ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހެނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރތ  40ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ވީނަމަވެސް ،ކރުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް
ފުރަތަމަ ދިން  40ދުވަހުގެ އިތުރަށް  208ދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވުމއި އަދި ވޭން ސަޕްލައިކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން 40
ދުވަހުގެ އިތުރަށް  172ދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވއިރު އެއީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވި މުއްދަތއި އަދި
ދތެއްކަން ފހަގަކުރެވުން.
ގ މުއް ަ
ނ ސަބަބުތަކ އަޅބަލއިރުވެސް އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ދި ު
މށް އެދު ު
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު ަ
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ނ
 .6އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން އެކިފަހަރު މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދެ ީ
ށދެމުން ގޮސްފައިވަނީވެސް
އތުރުކޮ ް
އ ކުންފުންޏަށް މުއްދަތު ި
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ފއިތުވ ފަހުންކަމއި އަދި ޑީޖޭއޭއިން ެ
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ވެހިކަލްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފއިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ ފަހުންކަން ފހަގަކުރެވުން.
 .7އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން އެ ތަކެތި ޑީޖޭއޭއ ހަވލުކޮށްފައިވަނީ ،އެކި ފަހަރުމަތިން
ނ
ތވުމުގެ ކުރިންކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޑީޖޭއޭއިން ލިޔެކިއުން ބަލަހައްޓފައިނުވކަ ް
އިތުރުކޮށްދީފައިވ މުއްދަތު ފއި ު
ފހަގަކުރެވުން.
 .8އުޅަނދުތައް ގަތުމަށް ޢއްމުކުރި އިޢުލންތަކ ގުޅިގެން ދިން މަޢުލޫމތު ކަރުދސްތަކުގައި ވަކި ތރީޚެއްގެ ފަހުން އުފައްދފައިވ
ކރުތަކއި ވޭނެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވ
އ
ހދި އެއްބަސްވުންތަކުގަ ި
ދ މަސައްކަތް ހަވލުކުރުމަށް ެ
އުޅަނދުތަކަކީ މަޢުލޫމތު ކަރުދސްތަކއި ކޯޓޭޝަންތަކއި އަ ި
ބަޔންކޮށްފައިވ މުއްދަތައްވުރެ ކުރީގެ ތރީޚްތަކުގައި އުފައްދފައިވ ތަކެތިކަން ފހަގަކުރެވުން.
ޓރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން
ރޚްތަކުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ް
ފރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތ ީ
 .9ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކި އުޅަނދުތައް ު
ދޫކޮށްފައިވ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކަކީ ،އެ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކުރި ފަރތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅފައިވ އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި
ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތރީޚްތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވުން.
 .10ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން  1.6މިލިއަން ރުފިޔއަށް ގަނެފައިވ ވޭން  8ޖޫން  2017ގެ ކުރިން
ނ
ކށްފައިވަނީ ހަމަ އެކަ ި
ޑީޖޭއޭއަށް ލިބިފައި ވީނަމަވެސް  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހ ހަމައަށް އެ އުޅަނދު ބޭނުން ޮ
ހފަމުން ނުދކަން ފހަގަކުރެވުން.
ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިންކަމަށްވތީ އެ އުޅަނދުގެ ބޭނުން ޑީޖޭއޭއިން ި
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ޅ .އޮޑިޓްގައި ފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ ޚިލފަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަނޅައި  1.69މިލިއަން ރުފިޔއަށް ވޭނެއް ގަނެފައިވުން
ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ބޭނުމަށް ނިސން ބްރޭންޑްގެ މރޗް މޮޑެލްގެ ތިން ()03
ކރއި ޓޮޔޓ ބްރޭންޑްގެ ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  20ސެޕްޓެންބަރު  2016ގައި ތަފތު
ވއެވެ .އެ ގޮތުން ކރުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް
މއްލަ ކުންފުންޏަކ ހަވލުކޮށްފައި ެ
ދެ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން އަ ި
އެ ކުންފުންޏ ހަވލުކޮށްފައިވަނީ  1.4މިލިއަން ރުފިޔއަށެވެ .އަދި ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވލުކޮށްފައިވަނީ
 1.69މިލިއަން ރުފިޔއަށެވެ .މި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭން ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ  69.1މިލިއަން
ނޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް
ނޝަނަލް ޓެ ް
ރުފިޔކަމަށް ވީނަމަވެސް އެފަދަ އުޅަނދެއް ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކނެ ފަރތެއް ހޯދުމަށް ެ
ހުށަހަޅފައި ނުވކަމއި އެ އުޅަނދު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވލުކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
ނ
ނ ފަރތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލ ް
ތން މި ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދޭ ެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިންކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮ ު
ކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިންކަމއި އެ އިޢުލނ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެ މަސައްކަތް ހަވލުކުރނެ
ކރެވެއެވެ.
ފަރތެއް ކަނޑައަޅފައިވަނީވެސް ޑީޖޭއޭގެ ބިޑްކޮމިޓީންކަން ފހަގަ ު
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ ( 2016ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ)  8.25ވަނަ
ނޖެހޭ ތަކެތީގެ އަގު  1.5މިލިއަން ރުފިޔއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ،
ތނަށް ހޯދަ ް
އވަނީ ދައުލަތުގެ ތަން ަ
މއްދގެ (ށ) ގައި ބަޔންކޮށްފަ ި
ނނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ހަމަ
އެތަކެތި ގަތުމަށް ހަވލުކުރނެ ފަރތެއް ކަނޑައަޅނީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެ ް
ތކެތި ގަތުމަށް ހަވލުކުރނެ
ޅ މަސައްކަތްތަކއި ހޯދަންޖެހޭ ަ
ށ ހުށަހެ ޭ
ށފައިވަނީ ޓެންޑަރ ބޯޑަ ް
މި މއްދގެ (ރ) ގައި ބަޔންކޮ ް
ފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަމަށެވެ.
ފަރތެއް ހޯދނީ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ޑީޖޭއޭއަށް ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލން ކުރުމުން ލިބުނު އަގުތައް  1.5މިލިއަން ރުފިޔއަށްވުރެ
ބޮޑުވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފ ހޯދުމަށް ޑީޖޭއޭގެ އިންޓނަލް މެމޯއެއްގައި ރިކްއެސްޓްކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް މިކަމ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފ ހޯދފައިވކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން
ނ
ނންކަ ް
ޓންޑަރ އިވަލުއޭޝަން ބޯޑުން ޫ
ނެތެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް ހަވލުކުރނެ ފަރތް ކަނޑައަޅފައިވަނީ ނެޝަނަލް ެ
ކަށަވަރުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ވޭން ގަތުމަށް ޑީޖޭއޭއިން ހަވލުކޮށްފައިވ އަގަކީ  1.69މިލިއަން ރުފިޔ ކަމަށް ވީނަމަވެސް
އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ 1.5
މިލިއަން ރުފިޔއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު މުދަލއި ޚިދުމަތް ހޯދނެ ފަރތްތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ
ގަވއިދުގައި ކަނޑައަޅފައިވ އުސޫލ ޚިލފުކަމެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ކުރުވ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން

އެކިއެކި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގައި ކަނޑައަޅފައިވ މިންގަނޑުތަކ ޚިލފަށް މަސައްކަތް ހަވލުކުރުމުގެ ކަންކަން
ކުރިއަށްގެންދނަމަ މަސައްކަތް ހަވލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމއި މަސައްކަތް ހަވލުކުރެވޭ ފަރތަކީ މަސައްކަތަށް
ވމުގެ ފުރުސަތު އޮންނނެއެވެ.
އެންމެ ޤބިލު ފަރތްކަމުގައި ނު ު
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
ތގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގައި
ލ ު
މދުވެރިކޮށް މުދަލއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރތް ހޯދުމަށް ދައު ަ
ޝނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ެ
(ހ) ނެ ަ
ކަނޑައަޅފައިވ މިންވަރަށް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އަގު ބޮޑުވނަމަ މުދަލއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ނނަވަމެވެ.
ވރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަ ް
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދު ެ
ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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ނޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަނޅައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވތީ
ދނެ ފަރތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ެ
(ށ) މި މަސައްކަތް ކޮށް ޭ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނުގެ  48ވަނަ މއްދގެ ދަށުން މިކަމުގައި ޒިންމވ ފަރތްތަކ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ
ދންނަވަމެވެ.
އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅުމަށް ަ
 .2އެކަށީގެންވ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހަވލުކޮށްފައިވުން
ދ
ތއް ހޯދުމަށް އއްމުކުރި އިޢުލނ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ެ
ތން ކރއި އެއް ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރ ެ
ޑީޖޭއޭގެ ބޭނުމަށް ި
ކުންފުނީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ އަގުތައް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏ
ވއެވެ .ތިރީގައިވ ތވަލުގައި
ތކަކީ އެކަށީގެންވ އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑެތި އަގުތަކެއްކަން ފހަގަކުރެ ެ
މަސައްކަތް ހަވލުކޮށްފައިވ އަގު ަ
އެވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ އުޅަނދުގެ ބވަތްތަކއި އަގުތަކެވެ .މި އުޅަނދުތަކަކީ ސެކެންޑް ހޭންޑް (ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިވ)
އުޅަނދުތަކެކެވެ.
ތވަލު  :1ޑީޖޭއޭއިން  2016ވަނަ އަހަރު ގަނެފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ބވަތއި އަގުތައް

އަގު (ރުފިޔއިން)

ތަފުސީލު
1

ޓޮޔޯޓ ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން )(CBF-TRH228B

2

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

477,000

3

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-NK13

477,000

4

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

477,000

1,696,000

ޖުމުލަ

3,127,000

ގއިތޯ ބެލުމަށް އެ އުޅަނދުތައް ރއްޖެއިން ބޭރުން ގަނެފައިވ
ޑީޖޭއޭއިން މި އުޅަނދުތައް ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވ އަގުތަކެއް ަ
އަގއި ފްރައިޓް ޗރޖއި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށް ދައްކފައިވ އަގއި އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ ގެނެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ
އގައި އެކިކަންކަމަށް ހިނގނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން އެ އުޅަނދުތައް އަގުކުރއިރު
ހލަތަށް ގެނައުމަށް އންމު ގޮތެ ް
ފއިވ އަގުތަކަށް ބަލއިރު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ޑީޖޭއޭއަށް ކރެއް
ޑޖޭއޭއަށް އެ އުޅަނދުތައް ވިއްކ ަ
ކޮންމެ އުޅަދަކަށް ޖެހޭ އަގއި ީ
ވިއްކފައިވަނީ ކރުގެ އަގަށްވުރެ ތިން ( )03ގުނަ ބޮޑުކޮށްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ވޭން ވިއްކފައިވަނީ ވޭންގެ އަގަށްވުރެ
އ ރއްޖެ ގެނައުމަށް ހިނގފައިވ
ނ ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ އުޅަނދުތަ ް
ގނަ ބޮޑު އަގެއްގައެވެ .ތިރީގައިވ ތވަލުގައި އެވަ ީ
ހަ (ު )06
ޚރަދުތައް ހިމަނައިގެން އެ
މށް ބެލެވޭ ަ
ކންކަމަށް ހިނގނެކަ ަ
ޚަރަދއި އެ ފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއއި އެހެނިހެން ަ
އުޅަނދުތައް އަގުކުރއިރު ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގއި ޑީޖޭއޭއިން އެ އުޅަނދުތައް ގަތް އަގއި އެ އަގުތަކުގެ
ހުރި ތަފތުތަކެވެ.
ތވަލު  :2އުޅަނދުތައް އަގުކުރއިރު ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ޖެހޭ އަގއި ޑީޖޭއޭއިން އެ އުޅަނދުތައް ގަތް އަގއި އެ ދެ އަގުގެ ތަފތު
ތަފުސީލު

އުޅަނދަކަށް
ޖެހޭ އަގު

ޑީޖޭއޭއިން ގަތް އަގު

އަގުގެ ތަފތު
(ރުފިޔއިން)

1

ޓޮޔޯޓ ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން )(CBF-TRH228B

261,267

1,696,000

1,434,733

2

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

138,207

477,000

338,793

3

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-NK13

134,349

477,000

342,651

4

ނިސން މަރޗް މޮޑެލް ކރު )(DBA-K13

190,538

477,000

286,462

724,362

3,127,000

2,402,638

ޖުމުލަ

ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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މީގެ އިތުރަށް ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ އުޅަނދުތަކއި އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ވެހިކަލްތަކއި އަދި އެ އުޅަނދުތަކ ދދި އެއް ފެންވަރުގެ
އ
ބލިއިރު ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ ފަދަ ކރުތަ ް
ހންނަ އަގުތައް ެ
ސެކަންޑް ހޭންޑް އުޅަނދުތައް އއްމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަށފައި ު
އެންމެ ބޮޑުވެގެންވެސް  250ހސް ރުފިޔއަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި ވިއްކަން ހުންނަކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޑީޖޭއޭއިން
އވެ.
ގަނެފައިވ ފަދަ ވޭން  5ލައްކަ ރުފިޔއަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކަން ހުންނަކަން ފހަގަކުރެވެ ެ
މަތީގައިވ ތވަލުގައިވ އަގުތަކއި އަދި ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވފަދަ އުޅަނދުތައް އންމުކޮށް ވިއްކައި އުޅޭ އަގުތަކަށް ބަލއިރު
ރ
ޑީޖޭއޭއިން ތިން ކރއި އެއް ވޭން ގަތުމަށް އެއްބަސްވި އަގުތަކަކީ އެ ފަދަ އުޅަނދުތައް ލިބެން ހުންނަ އަގުތަކަށްވު ެ
ނށް ހޯދ މުދަލއި ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެން ނުވ
އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .ދައުލަތުގެ ތަންތަ ަ
ގ
ގތުމަށް މަ ު
މންފ ހޯދ ލިބި ަ
އލުން ލިބުމއި ،ނޖއިޒު މލީ ަ
ދއުލަތަށް އޭގެ މލީ ގެ ް
ބޮޑު އަގުތަކުގައި ގަތުމުން ަ
ފަހިވެގެންދނެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
ޑީޖޭއޭއިން އުޅަނދުތައް ގަނެފައިވަނީ އެކަށީގެންވ އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްގައި ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި ކަމުގައި ޒިންމވ
ފަރތްތައް ޖަވބުދރީ ކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް  :1އުޅަނދުތައް ރއްޖެ ގެނައުމަށް ހިނގ ޚަރަދއި ރއްޖެ ގެނައުމަށް ފަހު އުޅަނދުތައް ބޭނުންކުރެވޭ ހލަތަށް ގެނައުމަށް
ހިނގނެކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން އުޅަނދަކަށް ޖެހޭ ލަފކުރެވޭ އަގު ބަލފައިވނީ ތިރީގައިވ ހަމަތަކއި މިންގަނޑުތައް
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.


އުޅަނދުތައް ގަތް އަގު :މި އަގު ކަނޑައަޅފައިވނީ މި އުޅަނދުތައް ރއްޖެއިން ބޭރުން ގަތް ފަރތްތަކުން އެ ތަކެތި ރއްޖެ

އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސރވިސްއަށް ހުށަހަޅފައިވ ސެކަންޑް ހޭންޑް އުޅަނދުތައް ވިއްކ ރއްޖެއިން
ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ފޮނުވފައިވ އިންވޮއިސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.


ފްރައިޓް ޗރޖް :މި އަގު ކަނޑައަޅފައިވަނީ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކުރި ފަރތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

ސރވިސްއަށް ހުށަހަޅފައިވ ޝިޕިންގ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބަލައިގެންނެވެ.


އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ :މި އަގު ކަނޑައަޅފައިވަނީ މި އުޅަނދުތަކުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

ސރވިސްއިން ތައްޔރުކޮށްފައިވ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގެންނެވެ.


އެހެނިހެން

ޚަރަދުތައް:

މި

ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނފައިވނީ ބަނދަރަށް ދައްކފައިވ ފީއއި ޑޮކިއުމެންޓް

ޕްރޮސެސިންގއަށް ދައްކފައިވ ފީއއި އުޅަނދުތައް މަރމތު ކުރުމަށް ހިނގނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދއި ވެހިކަލްތައް އައްޑޫއިން
މލެ ގެނައުމަށް ހިނގނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދެވެ.
ނޯޓް  :2ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ ބވަތުގެ އުޅަނދުތައް އއްމުކޮށް ވިއްކ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލފައިވނީ ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ
އުޅަނދުތަކއި އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ވެހިކަލްތަކއި އަދި އެ އުޅަނދުތަކ ދދި އެއް ފެންވަރުގެ ސެކަންޑް ހޭންޑް އުޅަނދުތައް
ވިއްކުމަށް އޮންލައިން ވެބްސައިޓެއްގައި ޖަހފައިވ އަގުތައް ބަލައިގެންނެވެ.

ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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.3

އުޅަނދުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެކަށީގެންވ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މުއްދަތު ދީފައިވުމއި މުއްދަތު ހަމަވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް

ފއިތުވ ފަހުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމއި އިތުރު މުއްދަތު ހޯދުމަށް ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމތު ދީފައިވުން.
ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކރއި އެއް ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުންޏއި ޑީޖޭއޭއ ދެމެދު  20ސެޕްޓެންބަރު
 2016ގައި ވެފައިވ ދެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުޅަނދުތައް  40ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
އެ މުއްދަތު ހަމަވ ތރީޚަކީ  30އޮކްޓޫބަރު  2016އެވެ .ނަމަވެސް މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުންޏަށް ،އެ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށް ނުދެވުމުން އެކިފަހަރު މަތިން އެ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ދީފައިވ މުއްދަތު
ވއެވެ .އަދި ވޭން ސަޕްލައި
އިތުރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން ކރުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް އިތުރަށް ޖުމުލަ  208ދުވަސް ދީފައި ެ
ދތައް ސަޕްލައިކުރުމއި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމ ގުޅޭގޮތުން
ލ  172ދުވަސް ދީފައިވެއެވެ .މި އުޅަނ ު
ކުރުމަށް އިތުރަށް ޖުމު ަ
ގއި ގެނެސްދެވިފައިވނެއެވެ.
ފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީ ަ
(ހ) ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކި އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން އުޅަނދުތަކެއް ހޯދުމަށް އިޢުލން ކުރުމުގެ
ކުރިންކަމަށްވއިރު އިތުރު މުއްދަތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅފައިވ ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަ ސަބަބުތަކެއް ނޫންކަން ފހަގަކުރެވުން
ދތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް
ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ވިއްކފައިވ އުޅަނ ު
ހަދފައިވ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދީފައިވ  40ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ޑީޖޭއޭއަށް
ނންކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .މި
އޙަ މަޢުލޫމތުގެ މައްޗައް ބިނކޮށް ހުށަހަޅފައިވ ސަބަބުތަކެއް ޫ
ހުށަހަޅފައިވ ސަބަބުތަކަކީ ސަ ް
ށ
ފއިވ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކޮ ް
މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅ ަ
ށހަޅފައިވ ސަބަބުތަކެއް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މި މަސައްކަތ
ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސަށް އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވކަމަށް ބުނެ ހު ަ
ހަވލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ ހުރިހ އުޅަނދުތަކަކީ ވެސް ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކރއި އެއް ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ
ރމުގެ ކުރިން އެކި ފަރތްތަކުން ރއްޖެ އެތެރެކޮށް ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސް ހޯދފައިވ
ފަރތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލން ކު ު
ވއެވެ .ތިރީގައިވ ތވަލުގައި
ލޔެކިއުންތައް ބެލުމުން ފހަގަކުރެ ެ
އ ރއްޖެ އެތެރެކުރުމ ގުޅުންހުރި ި
އުޅަނދުތަކެއްކަން އެ އުޅަނދުތަ ް
އެވަނީ މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ ކރުތަކއި ވޭން ރއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކެވެ.
ތވަލު  :3ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ ކރުތަކއި ވޭން ރއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ ތރީޚްތައް
ތަފުސީލު

ރއްޖެ އެތެރެކުރި ތރީޚް
 28އޮގަސްޓް 2014

1

ޓޮޔޯޓ ހައިއޭސް މޮޑެލްގެ ވޭން )(CBF-TRH228B

2

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

3

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-NK13

 28މރިޗު 2015

4

ނިސން މަރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

 28މރިޗު 2015

 13ޑިސެންބަރު 2015

ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކރއި އެއް ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރތެއް ހޯދުމަށް ޑީޖޭއޭއިން ފުރަތަމަ އިޢުލންކޮށްފައިވަނީ  4ސެޕްޓެމްބަރު
 2016ގައި އެވެ .އެހެންކަމުން މަތީގައިވ ތވަލުގައިވ ތރީޚްތަކަށް ބަލއިރު ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ
އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން އެ ތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލންކުރުމުގެ ކުރިންކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .އެ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކޮށް
ހށަހަޅފައިވ ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމތުގެ މައްޗަށް
ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސަށް އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވކަމަށް ބުނެ ު
ބތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ބިނކޮށް މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތުން ހުށަހަޅފައިވ ސަބަ ު

ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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(ށ) މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ސިޓީތަކުގައިވ ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަ
ސަބަބުތަކެއްތޯ ނުބަލައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވުން.
ރ
ވ ކުންފުންޏަށް އެކި ފަހަ ު
ނ  40ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލު ި
ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކރއި އެއް ވޭ ް
މަތިން އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ދެމުން ދިޔައިރު ،އެ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމ ހަވލުވި ކުންފުނިން
ތކަކީ ،ސައްޙަ މަޢުލޫމތުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް އިތުރު އެއްވެސް
ބ ަ
އިތުރު މުއްދަތު ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީތަކުގައިވ ސަބަ ު
ކރެވެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ
ކށްދެމުން ގޮސްފައިވކަން ފހަގަ ު
ލިޔެކިއުމެއް ނުހޯދައި ޑީޖޭއޭއިން އެ ކުންފުންޏަށް މުއްދަތު އިތުރު ޮ
ރ
ގއިވ ސަބަބުތަކަށް ބަލއި ު
ހރު މަތިން ފޮނުވފައިވ ސިޓީތަކު ަ
ތން އެކި ފަ ަ
މށް މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރ ު
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު ަ
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ ގެނައުމއި ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށއި އަދި ކުރިން ގެނެސްފައިވ
ތކެވެ.
ބބު ަ
ކމަށް ބުނެ ހުށަހަޅފައިވ ސަ ަ
ހން އުޅަނދުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ަ
އުޅަނދު ފަހަރުގެ ބަދަލުގައި އެ ެ
ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުތައް ރއްޖެ ގެނެސް ޑީޖޭއޭއ ހަވލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވ
މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށއި އަދި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅފައިވ ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަ
ނ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓް
ތއް ރއްޖެ އެތެރެކުރުމ ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތަކއި އެހެނިހެ ް
ދ ަ
ސަބުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް އުޅަނ ު
ފއެވެ.
ނުހޯދައި އެކިފަހަރު މަތިން ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ ަ
މަސައްކަތ ހަވލުވ ފަރތުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭއިރު
އދަތު އިތުރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަދަ
ދ ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަކީ ޞައްޙަ ސަބަބުތަކެއްތޯ ބެލުމަށއި މު ް
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެ ި
ޙލަތެއް މެދުވެރިފައިވކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ،އެކަމ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތައް ނުހޯދައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމުން ،ވދަވެރި
ބީލަމުގެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ގެއްލިގެންދނެއެވެ.
(ނ) އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވުން.
އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުންޏއި ޑީޖޭއޭއ ދެމެދު  20ސެޕްޓެންބަރު  2016ގައި ހެދި
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހެނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރތ  40ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަމަށް
ވީނަމަވެސް ،އެ މުއްދަތުގެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދީފައިވކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން ކރުތައް
ސަޕްލައި ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން  40ދުވަހުގެ އިތުރަށް  208ދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވއިރު އެއީ ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތުގެ
ގތްގަނޑަކަށް  5ގުނަ އިތުރު މުއްދަތެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ވޭން ސަޕްލައިކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން  40ދުވަހުގެ އިތުރަށް
 172ދުވަސް އިތުރަށް ދީފައިވއިރު އެއީ ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތުގެ ގތްގަނޑަކަށް  4ގުނަ އިތުރު މުއްދަތެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ތރުކުރުމަށް އެދި ފޮނުވފައިވ
ދތު އި ު
ތިރީގައިވ ތވަލުތަކުގައި އެވަނީ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައި ކުރުމ ހަވލުވި ކުންފުނިން މުއް ަ
ފއިވ ދުވަހުގެ ޢަދަދެވެ.
ސިޓީތަކުގައިވ ސަބަބުތަކއި އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްދީ ަ
ތވަލު  :4ކރުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ދިން ސަބަބުތަކއި ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދު
މުއްދަތު އިތުރު

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވ ސަބަބު

ކުރުން

އިތުރުކޮށްދީފައިވ
މުއްދަތު (ދުވަސް)

ލަންކގެ ބަނދަރަށް ގެނައުމުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގައި ދިމވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން
ފުރަތަމަ ފަހަރު

ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެއްބަސްވެފައިވ ތަކެތި ބޯޓަށް ބަރުކުރަން ހަމަޖެހުނު ތރީޚަށް
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ބަރުނުކުރެވިގެން
ދެވަނަ ފަހަރު

ރއްޖެއަށް އުޅަނދުތައް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވ ބޯޓު ބަރުކުރުމުގައި ލަސްތަކެއްވތީ
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ތިންވަނަ ފަހަރު
ހަތަރުވަނަ ފަހަރު
ފަސްވަނަ ފަހަރު

ރއްޖެ ގެނެވިފައިވކަމއި ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސްގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ވަގުތު
ބޭނުންވތީ
އުޅަނދުތައް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫއަށް ކަމަށްވތީ އައްޑޫއިން މލެއަށް އުޅަނދުތައް
ގެންނަން ވަގުތު ބޭނުންވތީ

146

ނ
ކޮންޓެއިނަރުން ކރެއް ބޭލިއިރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވތީ އ އެއްޗެއް ޖަޕނު ް
ގެންނަން ވަގުތު ބޭނުންވތީ
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ޖުމުލަ

ތވަލު  :5ވޭން ސަޕްލައިކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ދިން ސަބަބުތަކއި ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދު
މުއްދަތު އިތުރު

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވ ސަބަބު

ކުރުން
ފުރަތަމަ ފަހަރު
ދެވަނަ ފަހަރު
ތިންވަނަ ފަހަރު

އިތުރުކޮށްދީފައިވ
މުއްދަތު (ދުވަސް)

އުޅަނދުތައް ރއްޖެ ގެނެވިފައިވކަމއި ކަސްޓަމުން ކްލިއަރެންސްގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ވަގުތު
ބޭނުންވތީ
އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވތީ

172

ވޭންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިމުނުފަހުން ،ވޭންގެ އެތެރޭގައި މައްސަލައެއް
ހުރިކަން ފހަގަކުރެވުމުން އައު ވޭނެއް ގެނައުމަށްކަމަށް
172

ޖުމުލަ

ދތުތަކަކީ ،މި މަސައްކަތް
ކރުމަށް އިތުރަށް ދީފައިވ މުއް ަ
ކށް ބަލއިރު ،މި އުޅަނދުތައް ސަޕްލައި ު
މަތީގައިވ ތވަލުތަ ަ
ސވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދިން  40ދުވަހުގެ މުއްދަތ އަޅބަލއިރު
ހަވލުކުރުމަށް ހަދފައިވ އެއްބަ ް
ހގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށއި
ށ ދީފައިވ މުއްދަތުތަކެއްކަން ފ ަ
އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ އިތުރަ ް
ދ
ފ ަ
އތުރަށް ދީފައިވ މުއްދަތުތަކަކީ އެ ަ
ހދުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުން ި
އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ޯ
ކށްވުރެވެސް ދިގު މުއްދަތުތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ބލެވޭ މުއްދަތުތަ ަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އއްމުކޮށް ހިނގނެކަމަށް ެ
ވދަވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުރުވ މަސައްކަތްތަކަށް އެ މަސައްކަތަކ އެކަށީގެންނުވ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް މުއްދަތު ދިނުމުން،
ނތުމއި ވދަވެރި ބީލަމުގެ
ހދުމުގެ ފުރުޞަތު ެ
މގެ ބަދަލު ޯ
އލު ު
ށ ލިބޭ ގެ ް
މަސައްކަތް ލަސްވުމުން މަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރތަ ް
ގފަހިވނެއެވެ .އަދި ވދަވެރި
މށް މަ ު
އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ގެއްލި މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުދެމިގެން ދިއު ަ
ބީލަމުގެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވލުކުރނެ ފަރތް ކަނޑައަޅަނީ ،މަސައްކަތުގެ އަގއި ތަޖްރިބއަށް ބެލުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް
ވސް ޕޮއިންޓް ދީގެން ކަމަށްވއިރު ،މަސައްކަތް ވަކި ފަރތަކ ހަވލުކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވ
ށހަޅ މުއްދަތަށް ެ
ނިންމުމަށް ހު ަ
މސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތަށް ނޖއިޒު މަންފތަކއި ލުއިތައް
ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުންަ ،
ލިބިގެންދނެއެވެ.
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ފހުން އެކިފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވުން
(ރ) އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފއިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ ަ
ނ
ފހަރު މަތި ް
ވ ކުންފުނިން އެކި ަ
ޕޓެންބަރު  2016ގައި ހަވލު ި
ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ  20ސެ ް
ނ
ވ ީ
މއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި ަ
މށް ފޮނުވފައިވ ރިކްއެސްޓްތަކ ގުޅިގެން ޑީޖޭއޭއިން އެ ކުންފުންޏަށް ު
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު ަ
މ
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފއިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ ފަހުންކަން ފހަގަކުރެވެއެވެި .
މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ،ކރުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް (ކޮންމެ
ރިކްއެސްޓެއްގައި ތަފތު މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް) ،ފަސް ( )05ފަހަރު ރިކްއެސްޓް ފޮނުވފައިވެއެވެ .އަދި ވޭން ސަޕްލައިކުރުމަށް
ނ ( )03ފަހަރު ރިކްއެސްޓް
ތ މުއްދަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް) ،ތި ް
ދީފައިވ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް (ކޮންމެ ރިކްއެސްޓެއްގައި ތަފ ު
ފޮނުވފައިވެއެވެ .އެ ކުންފުނިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު ރިކްއެސްޓްކޮށްފައިވަނީ ވެސް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައި
ކުރުމަށް ދީފައިވ މުއްދަތު ފއިތުވ ފަހުންނެވެ .އެ ރިކްއެސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރިކްއެސްޓްތަކަށް ވަކިވަކިން ޑީޖޭއޭއިން
ދ
ފއިވަނީ އެއްފަހަރއެވެ .އަ ި
މވެސް ބައެއް ރިކްއެސްޓަކަށް ޑީޖޭއޭއިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ ަ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި ވީނަ ަ
އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ތރީޚް ފއިތުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވ
ފަހުންނެވެ.
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ ( 2016ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަމުންދިއަ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ)  8.30ވަނަ
ތ
ށ ބަދަލު ގެނައުން) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ،މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަ ަ
މއްދ (ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަ ް
އެހެންވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ ގެނެވުނު ބަދަލެއް ސފުކޮށް
އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔެކިއުމުން އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް މި މަސައްކަތްތަކ ހަވލުވި ކުންފުންޏަށް މުއްދަތު
ކރިން ދީފައިވ މުއްދަތު ހަމަވތ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންކަމަށްވތީ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދެމުން ގޮސްފައިވަނީ ު
ށ
ށ ބަދަލު ގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަ ް
އިތުރުކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަ ް
ގކުރެވެއެވެ.
ބުނެފައިވ ގޮތަށް ނޫންކަން ފހަ ަ
ލން
ހމަވި ތރީޚްތަކއި ކުރިން ދީފައިވ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް އަ ު
ނ މުއްދަތު ަ
އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ދި ް
އިތުރު މުއްދަތު ދިން ތރީޚްތަކއި ،އެ ތރީޚްތަކަށް ބަލއިރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ލަސްވި ދުވަސްތަކއި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް
އ ވނެއެވެ.
އިތުރުކުރި ދުވަހުގެ ޢަދަދގުޅޭ މަޢުލޫމތު ތިރީގައިވ ތވަލުތަކުގަ ި
ތވަލު  :6ކރުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު ދިން މުއްދަތު ހަމަވ ތރީޚްތަކއި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން ތރީޚްތަކއި މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުން ލަސްވެފައިވ ދުވަހުގެ ޢަދަދއި އިތުރަށް ދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދގުޅޭ މަޢުލޫމތު
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން ލަސްވި ދުވަހުގެ

އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ

ތރީޚް

ޢަދަދު

ޢަދަދު

 30އޮކްޓޫބަރު 2016

 21ޑިސެންބަރު 2016

 51ދުވަސް

48

 17ޑިސެންބަރު 2016

 27ޑިސެންބަރު 2016

 10ދުވަސް

14

 31ޑިސެންބަރު 2016

 15ޖޫން 2017

 166ދުވަސް

146

 26މެއި 2017

-

-

-

މުއްދަތު ހަމަވ ތރީޚް
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ގ
ޖއޭ ެ
ލ  2017ވަނަ ދުވަހު ޑީ ޭ
ރމަށް  18އެޕްރީ ް
މއްދަތު  26މެއި  2017އ ހަމައަށް އިތުރު ކު ު
ނ ދީފައިވ ު
ރ ް
ރމަށް ކު ި
ނޯޓް :ކރުތައް ސަޕްލައިކު ު
އވަނީ  15ޖޫން  2017ގައެވެ.
އންގފަ ި
މސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތަށް އެކަން ަ
ވސް ަ
މ ެ
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ޖ
އ ެ
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މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
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ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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ސަފުޙ  18ގެ 11

ތވަލު  :7ވޭން ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެކި ފަހަރު ދިން މުއްދަތު ހަމަވ ތރީޚްތަކއި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން ތރީޚްތަކއި މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދިނުން ލަސްވެފައިވ ދުވަހުގެ ޢަދަދއި އިތުރަށް ދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދގުޅޭ މަޢުލޫމތު
މުއްދަތު ހަމަވ ތރީޚް

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިން ތރީޚް

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން
ލަސްވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު

އިތުރުކޮށްދިން ދުވަހުގެ ޢަދަދު

 30އޮކްޓޫބަރު 2016

 15ޖޫން 2017

 204ދުވަސް

172

 17އޭޕްރީލް 2017

-

-

-

މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރި ދުވަހުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު

172

ޖއޭގެ
ރލް  2017ވަނަ ދުވަހު ޑީ ޭ
ރމަށް  18އެޕް ީ
އށް އިތުރު ކު ު
އދަތު  17އޭޕްރީލް  2017އ ހަމަ ަ
ރމަށް ކުރިން ދީފައިވ މު ް
ނޯޓް :ވޭން ސަޕްލައިކު ު
އވަނީ  15ޖޫން  2017ގައެވެ.
އންގފަ ި
މސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތަށް އެކަން ަ
ވސް ަ
މ ެ
ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމފައި ވީނަ ަ

ތ
އކުރުމަށް ދީފައިވ މުއްދަ ު
ނފުންޏަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލަ ި
ކށް ބަލއިރު މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކު ް
މަތީގައިވ ތވަލުތަ ަ
ވއެވެ.
ވސްތަކެއް ފަހުންކަން ފހަގަކުރެ ެ
އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ކުރިން ދީފައިވ މުއްދަތު ފއިތުވިތ ގިނަ ދު ަ
މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުންޏަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ދީފައިވ މުއްދަތު ،ޑީޖޭއޭއިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެމުން
ފހުން ކަމަށްވތީ ޑީޖޭއޭއިން
އދަތު ފއިތުވެ ގިނަ ދުވަސްވ ަ
ގޮސްފައިވަނީ އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކުރުމަށް ދީފައި އޮންނަ މު ް
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އެކި ފަހަރު މަތިން އިތުރުކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޒިންމދރު ގޮތެއްގައި ނޫންކަމއި މުއްދަތު
ވރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދޫތަކެއް ދީފައިވކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
އިތުރުކުރުމުގައި މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތަށް އެކަށީގެންވ މިން ަ
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
ނފުންޏަށް
ތ އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކު ް
ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ މުއްދަ ު
ށ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމތު
ދފައި ވތީއއި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަ ް
ރށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ީ
އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ އިތު ަ
ނވަމެވެ.
ނ ަ
ނ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަ ް
ހުށަހަޅފައިވތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
 .4ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ލިބުނުއިރު ހުރި ކޮންޑިޝަންއއި އެ އުޅަނދުތައް ލިބުނު ތރީޚް އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް އެ ތަކެތި
ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުން ތައްޔރުކޮށްފައިނުވުން
ނ
ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަދުތައް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން އެ ތަކެތި ޑީޖޭއޭއ ހަވލުކޮށްފައިވަނީ ،އެކި ފަހަރުމަތި ް
ނ
ކ ް
އިތުރުކޮށްދީފައިވ މުއްދަތު ފއިތުވުމުގެ ކުރިންކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޑީޖޭއޭއިން ލިޔެކިއުން ބަލަހައްޓފައިނުވ ަ
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ރޚަކީ  20އޭޕްރީލް 2017
މި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭން ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ އެންމެފަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވ ތ ީ
އެވެ .އަދި ތިން ކރު ޑީޖޭއޭއަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވ ތރީޚަކީ  26މެއި 2017
ނގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި
ހށަހަޅފައިވ އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން ވޭ ް
އެވެ .މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ު
އިންވޮއިސްގައި  20ޖޫން  2017ގައި ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދު  20އޭޕްރީލް  2017ގައި
ޑީޖޭއޭއަށް ލިބިފައިވކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ .އަދި ކރުތަކުގެ އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްގައި  26މެއި  2019ގައި
ކރުތައް ލިބިފައިވ ކަމަށްވެސް  20ޖޫން  2017ގައި އެ މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފު މި އޮފީހަށް
ވއިސްތަކުގައި އެ ގޮތަށް އޭނ ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެއީ އެ ތރީޚްތަކުގައި އެ އުޅަނދުތައް
މަޢުލޫމތު ދީފައިވަނީ ،އެ އިން ޮ
ކށްފައިވ ސޮއެއް ނޫންކަމަށެވެ .އެ މަޢުލޫމތު އޭނ ހޯދފައިވަނީ އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސ
އޭނ ބަލައިގަނެފައިވތީ ޮ
ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދުތައް ލިބިފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްކަމަށއި އެ މަޢުލޫމތު އޭނއަށް ދީފައިވަނީ ޑީޖޭއޭގެ އެހެން
ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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މުވައްޒަފަކު އަނގަބަހުން ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން އެ ތަކެތި ޑީޖޭއޭއަށް ލިބުނު ތރީޚް ކަށަވަރުވ ގޮތަށް އެ ތަކެތި ބަލައިގަތްއިރު
ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޑީޖޭއޭގައި ނެތްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ށ
މށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވ ތަކެތި ހަމަޔަ ް
އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހ ހަވލުކުރުމުން އެ ތަކެއްޗ ހަވލުވ ފަރތުން ތަކެތި ގަތު ަ
ވތަ ހަލކުވެފައިވ
ފންވަރު ދެރަ ކަމުނުދ ތަކެތި ނު ަ
ގތަށް ނޯޓްކޮށް ެ
ތރެއްވނަމަ އެކަން އެނގޭ ޮ
އ އެއްވެސް އުނި އި ު
ހުރިތޯ ބަލަ ި
ގ
އޑަރު ކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރަންވނެކަމަށް ދައުލަތު ެ
ގތުމަށް ޯ
ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭ ގޮތަށް ތަކެތި ަ
ތކެތި ނުވަތަ ހޯދ ޚިދުމަތް
ށ ގަންނަ ަ
ނތަނަ ް
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  10.64ގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .ދައުލަތުގެ ތަ ް
ލއްޔަތުގެ ގަވއިދުގައިވ ގޮތަށް ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަނުކޮށް މުދަލއި ޚިދުމަތް ބަލައި ގަތުމުން
ބަލައިގަންނައިރު ދައުލަތުގެ މ ި
ށ
ތ އެއްބަސްވުމ އެއްގޮތަ ް
ނންވެގެން އޯޑަރު ކުރި ފެންވަރުގެ މުދަލއި ޚިދުމަތްކަން ނުވަ ަ
ބ ު
ލބިފައިވަނީ ހޯދަން ޭ
ތަނަށް ި
އގަންނަ ތރީޚް ލިޔެކިއުމުން
ގ އިތުރަށް މުދަލއި ޚިދުމަތް ބަލަ ި
ތކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެއެވެ .މީ ެ
ފޯރުކޮށްދީފައިވ މުދަލއި ޚިދުމަ ް
ތ
ވރެ ލަހުން މުދަލއި ޚިދުމަ ް
ތން އެއްބަސްވެފައިވ މުއްދަތަށް ު
މތް ފޯރުކޮށްދިނުމ ހަވލުވ ފަރ ު
ނުބަލަހައްޓ ނަމަ މުދަލއި ޚިދު ަ
ފރުޞަތު ގެއްލިގެންދނެކަން
ނނަ ު
އލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އޮ ް
ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރތަށް ލިބޭ ގެ ް
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
އލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  10.64ވަނަ މއްދގެ (ށ)
ނތަނަށް މުދަލއި ޚިދުމަތް ބަލައި ގަންނައިރު ދަ ު
ދައުލަތުގެ ތަ ް
އއްވެސް އުނިއިތުރެއްވނަމަ ،އެކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ނޯޓުކޮށް،
ގައިވ ގޮތަށް ،އޯޑަރު ފޯމުގައިވ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައިެ ،
ފެންވަރުދެރަ ،ކަމުނުދ ތަކެތި ނުވަތަ ހަލކުވެފައިވ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެކަންވެސް އެނގޭނޭގޮތަށް ،ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި
ށ
ފޯމުގައި ނުވަތަ ގުޑްސް އެންޑް ސރވިސް ރިސީވް ނޯޓްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުނޫނީ މުދަލއި ޚިދުމަތް ބަލައި ނުގަތުމަ ް
ދަންނަވަމެވެ.
 .5ޑީޖޭއޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދިން އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުތަކަކީ ޑީޖޭއޭއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވި
އަހަރުތަކަށްވުރެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި އުފައްދފައިވ އުޅަނދުތައްކަން ފހަގަކުރެވުން
ނ
ށ ހޒިރުވި ފަރތްތަކަށް ދި ް
މ ް
ނތަކ ގުޅިގެން މަޢުލޫމތު ހޯދު ަ
ޑީޖޭއޭއަށް ތިން ކރއި އެއް ވޭން ހޯދުމަށް ޢއްމުކުރި އިޢުލ ް
ވ
މަޢުލޫމތު ކަރުދސްތަކުގައި ،ވަކި ތރީޚެއްގެ ފަހުން އުފައްދފައިވ ކރުތަކއި ވޭނެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވކަމަށް ބަޔންކޮށްފައި ީ
ދފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުތަކަކީ،
ވ ފަރތުން ފޯރުކޮށް ީ
ނަމަވެސް މި މަސައްކަތ ހަވލު ި
މަޢުލޫމތު ކަރުދސްތަކުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ މުއްދަތައްވުރެ ކުރީގެ ތރީޚްތަކުގައި އުފައްދފައިވ ތަކެތިކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ
ކރުދހުގައި ބަޔންކޮށްފައިވަ ީ
މޢުލޫމތު ަ
ނ ކރު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލނ ގުޅިގެން ދިން ަ
މި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ތި ް
އ އުފައްދފައިވ އުޅަދުތައް
ފހުގެ އަހަރުތަކުގަ ި
ރން ފެށިގެން ަ
ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅ ކރުތައް ވންވނީ  2013ވަނަ އަހަ ު
ކރި މަޢުލޫމތު ކަރުދހުގައި
ރ އިޢުލނ ގުޅިގެން ތައްޔރު ު
މށްކު ި
ކަމަށެވެ .އަދި ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރތެއް ހޯދު ަ
އކުމަށް ހުށަހަޅ ވޭނަކީ  2015އއި  2016ވަނަ އަހަރ ދެމެދުގެ ތރީޚެއްގައި އުފައްދފައިވ
ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއަށް ވި ް
ށހަޅފައިވ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައި ވަނީވެސް
ފނިން ޑީޖޭއޭއަށް ހު ަ
އުޅަނދެއްކަމަށް ވންޖެހޭ ކަމަށެވެ .މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުން ު
އެ ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކ ކރުތަކަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގައި އުފައްދފައިވ ކރުތަކެއް ކަމއި އަދި އެ ކުންފުނިން
ތރަށް މި މަސައްކަތ ހަވލުވި
ވނަކީ  2015ވަނަ އަހަރު އުފައްދފައިވ ވޭނެއް ކަމަށެވެ .މީގެ އި ު
ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅ ޭ
ސވުމުގައި އެ ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ
ކުންފުންޏއި ޑީޖޭއޭއ ދެމެދު ކރުތައް ގަތުމަށް ހަދފައިވ އެއްބަ ް
ވނެއް ވިއްކުމަށް ހަދފައިވ
ކރުތަކަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގައި އުފައްދފައިވ ކރުތައްކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޭ
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ވސް އެ ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް
ވނަމަ ެ
ބސްވ ވޭން އުފައްދފައިވ ވަކި އަހަރެއް ބަޔންކޮށްފައި ނު ި
އެއްބަސްވުމުގައި ވިއްކުމަށް އެއް ަ
ށފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ވިއްކ ވޭނަކީ  2015ވަނަ އަހަރުގައި އުފައްދފައިވ ވޭނެއްކަމަށެވެ.
ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަނުގައި ބަޔންކޮ ް
ފނިން
ކރުމގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކުން މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުން ު
ނަމަވެސް ޑީޖޭއޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ އުޅަނދުތަށް ،އިމްޕޯޓް ު
ނއަކީ  2013ގެ ކުރިން އުފައްދފައިވ އުޅަނދުތަކެއްކަން
ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ކރއި ވޭ ް
ފހަގަކުރެވެއެވެ .އެ ގޮތުން އެ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކރު  2011ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ރއްޖެއިން ބޭރުގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވއިރު އަނެއް ކރު  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވކަން
ފހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ވޭން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ނންވި މުއްދަތަށްވުރެ ކުރީގެ
އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވަނީ ޑީޖޭއޭއިން ގަތުމަށް ބޭ ު
އަހަރުތަކުގައި އުފައްދފައިވ އުޅަނދުތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ އެކަންތައްކޮށް ނިމުމުން
ނ އެގްރީމަންޓްގައިވ ގޮތުގެމަތި ް
ނނަންވ ީ
ތނުން ހަވލުކުރ ކަންތައްތައް ބަލައިގަ ް
ދައުލަތުގެ ތަން ަ
ނ ނުވނެކަމަށް ދައުލަތުގެ
ގ ް
ވއްކފައިވ ތަކެތި ބަލައިގަނެ ެ
ކަމަށއި އަދި އެގްރީމެންޓ ޚިލފަށް ކޮށްފައިވ މަސައްކަތއި ި
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  10.70ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން
ޑީޖޭއޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުތަކަކީ ޑީޖޭއޭއިން ގަންނަން ބޭނުންވި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އުފައްދފައިވ އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް އެ އުޅަނދުތައް ބަލައިގަނެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތަށް
ފައިސ ދޫކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.
ނވެގެން ޢއްމުކުރ އިޢުލންތަކއި އަދި މުދަލއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހަދ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވ
މުދަލއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނު ް
ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އެއްގޮތް ނޫން ތަކެއްޗއި ޚިދުމަތް ބަލައި ގަނެ ފައިސ ދޫކުރުމުން ގަންނަން ބޭނުންވި ފެންވަރަށްވުރެ
ލންތަކެއް ލިބިގެން ދނެކަން
ދެރަ ތަކެއްޗއި ޚިދުމަތް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރތަށް އޭގެ ސަބަބުން ގެއް ު
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
ށހެޅި
ނ ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކުމަށް ހު ަ
ނފުނި ް
ކށްފައިވަނީ އެ ކު ް
ނ ޑީޖޭއޭއ ހަވލު ޮ
ވ ކުންފުނި ް
(ހ) މި މަސައްކަތ ހަވލު ި
ގ
ތކަށްވތީ މިކަމުގައި ޒިންމވ ފަރތްތަކ މެދު ދައުލަތު ެ
ތކުގައި އުފައްދފައިވ އުޅަނދު ަ
އަހަރުތަކަށްވުރެ ކުރީގެ އަހަރު ަ
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނުގެ  48ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ށ ކޮށްފައިވ މަސައްކަތއި
(ށ) ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  10.70ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް އެގްރީމެންޓ ޚިލފަ ް
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ވިއްކފައިވ ތަކެތި ބަލައިނުގަތު ަ
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 .6ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ،އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި
އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތރީޚްތަކެއް ޖަހފައިވުން
އތޯރިޓީން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ
ދގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ،އެ ޮ
މޯލްޑިވްސް ޓްރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރ އެއްގަމު އުޅަނ ު
އުޅަނދަކީ ސެކަންޑް ހޭންޑް އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ އުޅަނދެއްކަމަށް ވނަމަ އެ އުޅަނދެއް ފުރަތަމަ
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތރީޚްގެ ގޮތުގައި ޖަހަންޖެހޭ ތރީޚަކީ އެ އުޅަނދެއް އެކްސްޕޯޓްކުރ ގައުމުން ދޫކޮށްފައިވ އެކްސްޕޯޓް
ފރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްގެ ގޮތުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚެވެ .އަދި އެ އުޅަނދަކީ ކުރިން
ސެޓްފިކެޓްގައި ،އެ އުޅަނދެއް ު
ށފައިނުވ އައު އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ އުޅަނދެއްކަމަށް ވނަމަ އެ އުޅަނދެއް ފުރަތަމަ
ބޭނުންކޮ ް
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތރީޚްގެ ގޮތުގައިއއި އެ އޮތޯރިޓީން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތރީޚްގެ ގޮތުގައި ޖަހަނީ އެ އުޅަނދު ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ރއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރ ތރީޚެވެ.
ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކފައިވ އުޅަނދުތަކަކީ ސެކެންޑް ހޭންޑް އުޅަނދުތަކުގެ ގޮތުގައި ރއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވ އުޅަނދުތަކަށްވއިރު،
މޯލްޑިވްސް ޓްރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެ އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަހަންޖެހޭނީ އެ އުޅަނދުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ،އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކެވެ .ނަމަވެސް ،މޯލްޑިވްސް ޓްރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެ
އޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ،އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ
ނ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވ އެއްގަމު ު
އުޅަނދުތަކަށް  2017ވަ ަ
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސވިސްއަށް ހުށަހަޅފައިވ އެ
ޚތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަހފައިވ
އުޅަނދުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީ ް
ތރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހުގެ ތރީޚްތަކެއްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ޑޖޭއޭއަށް ވިއްކި އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް
ތިރީގައިވ ތވަލުގައި އެވަނީީ ،
ކަސްޓަމްސް ސވިސްއަށް ހުށަހެޅި އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކއި މޯލްޑިވްސް ޓްރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން
ތައްޔރުކޮށްވ އެ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި
ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކގުޅޭ މަޢުލޫމތެވެ.
ތވަލު  :8ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ،އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކއި ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތައް
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1
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ނިސން މރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

3

ނިސން މރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-NK13

4

ނިސން މރޗް މޮޑެލްގެ ކރު )(DBA-K13

އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްގައި

ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި

ޖަހފައިވ ތރީޚް

ޖަހފައިވ ތރީޚް

އޮކްޓޫބަރު 2012

 1މރޗް 2016

މެއި 2011

 1ޑިސެންބަރު 2014

އޮކްޓޫބަރު 2012

 1އޮކްޓޫބަރު 2014

ޖުލައި 2013

 1ޑިސެންބަރު 2014

މި އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި ،އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތައް
ގ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމުގެ
ހގެ ތރީޚްތަކެއް އެ އުޅަނދުތަކު ެ
އށްވުރެ ފަ ު
އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ަ
ވނީ ޑީޖޭއަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވ އުޅަނދުތަކަކީ ޑީޖޭއޭއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބޭނުމެއްކަމަށް ބެލެ ެ
އުފައްދފައިވ އުޅަނދުތަކެއްކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ
ށފައިވ މުއްދަތު
ތކެއް ޖެހުމުން އެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކޮ ް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްގެ ބަދަލުގައި އޭގެ ފަހުގެ ތރީޚް ަ
ތއް އެ ފަރތަކަށް ވިއްކުމަށް
ނ ދުވަސްވެފައިވ ބައު އުޅަނދު ަ
ނންވ ވަރަށްވުރެ ގި ަ
ސފުނުވުމއި އުޅަނދު ގަންނަ ފަރތުން ބޭ ު
މަގުފަހިވެގެންދނެކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
ޑީޖޭއޭއަށް ވިއްކި އުޅަނދުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން
ދޫކޮށްފައިވ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކަކީ ،އެ އުޅަނދުތައް ރއްޖެ އެތެރެކުރި ފަރތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅފައިވ އެކްސްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްގައި އެ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ތރީޚްތަކުގެ ގޮތުގައި
ތކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގައި ލިޔެކިއުން އޮޅުވލފައިވކަމަށް
ގ ތރީޚްތަކަށްވތީ އެ އުޅަނދު ަ
ޖަހފައިވ ތރީޚްތަކަށްވުރެ ފަހު ެ
ނނަވަމެވެ.
ޝނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަ ް
ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމި ަ
 .7ޑީޖޭއޭއިން  1.6މިލިއަން ރުފިޔއަށް ގަނެފައިވ ވޭން ބޭނުން ނުކޮށް ބއްވފައިވުން
ހގަކުރެވެއެވެ .މި އުޅަނދު
ކން ފ ަ
ނކޮށް ބއްވފައި އޮންނަ ަ
ނން ު
ތކުގެ ތެރެއިން ވޭން ބޭ ު
ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ އުޅަނދު ަ
ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވަނީ  1.6މިލިއަން ރުފިޔއަށެވެ .ޑީޖޭއޭއަށް މި އުޅަނދު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި
ވނީ ހަމަ އެކަނި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން
ލިބިފައި ވީނަމަވެސް  8އޮގަސްޓް  2019އ ހަމަޔަށް އެ އުޅަނދު ބޭނުންކޮށްފައި ަ
އންނަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި
ނނުކޮށް ބއްވފައި ޮ
ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމތު ދީފައިވެއެވެ .މި އުޅަނދު ބޭނު ް
ދތިތަކެއް ހުރުމއި އެ އުޅަނދު ދުއްވނެ ޑްރައިވަރެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވުން ހިމެނޭކަމަށްވެސް
އުޅަނދު ބޭނުންކޮށް އުޅުމަށް ަ
ޑީޖޭއޭއިން މަޢުލޫމތު ދީފައިވެއެވެ.
އޗެއްތޯ ބެލުމަށް އުޅަނދުގެ
ނން ހިފިދނެ އެ ް
މި އުޅަނދު ގަތުމުގެ ކުރިން ޑީޖޭއޭއަށް ހޯދަންއުޅޭ އުޅަނދަކީ އެ ތަނަށް ބޭ ު
ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަނޑައަޅައި އެކަމުގެ ތަޖްރިބ ލިބިފައިވ ފަރތެއްގެ ލަފ ހޯދފައިވކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން
ނކަށް ބޭނުންވ ނުވަތަ ބޭނުން
ކރިން ގަންނަ އުޅަނދަކީ އެ ތަ ަ
ނެތެވެ .އންމު ގޮތެއްގައި އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ ތަކެތި ގަތުމުގެ ު
އ
ހިފޭނެ ފަދަ އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ޓެކްނިކަލް ރިކްއަރމެންޓް ކަނޑައަޅައި ،ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ެ
ރިކްއަރމަންޓްގެ މައްޗަށް ބިނކޮށް ތައްޔރުކޮށްފައިވ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އެއްގޮތަށެވެ .މި އުޅަނދު ބޭނުންނުކޮށް
ލ
ތމަށް ބޭނުންވ ޓެކްނިކަ ް
ކރެވޭނެ ބވަތުގެ އުޅަނދެއް ގަ ު
ގ ކުރިން ޑީޖޭއޭއަށް ބޭނުން ު
ބއްވަންޖެހުނީ އުޅަނދު ގަތުމު ެ
ލވެއެވެ .އުޅަނދު ފަދަތަކެތި
ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ކަނޑަނޅައި އުޅަނދު ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ކަމަށް ބެ ެ
ގަތުމުގެ ކުރިން ގަންނަ އުޅަނދުތަކަކީ ތަނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް ރިކްއަރމަންޓް
ކަނޑަނޅައި ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދނަމަ ތަނަށް ހޯދ ބައެއް ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވި ބަހައްޓަން ޖެހުމއި
މުދަލއި ތަކެތި ގަތުމަށް ޚަރަދުކުރ ފައިސ އިސްރފުވެގެން ދނެކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
(ހ) އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ޓެކްނިކަލް ރިކްއަރމެންޓް ކަނޑައަޅައި އެ ރިކްއަރމަންޓްގެ މައްޗަށް ބިނކޮށް
ނނަވަމެވެ.
ށ ގެންދިއުމަށް ދަ ް
ތކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ ް
ތައްޔރުކޮށްފައިވ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކ އެއްގޮތަށް އުޅަނދު ފަދަ ަ
ވނަމަ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދ ހުރި އަގެއްގައި އުޅަނދު
ފނެކަމަށް ބެލެ ޭ
ނގެ ބޭނުން ނުހި ޭ
(ށ) ޑީޖޭއޭއަށް ހޯދފައިވ ވޭ ް
އގެ ބޭނުމަށް އެ އުޅަނދު ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އހެން އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ އިދރއެ ް
ވިއްކލުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ެ

ޖ
އ ެ
ވހިރ ް
ލ ،ދި ެ
ގ ،މ ެ
މދު މަ ު
އޙް ަ
މރު ަ
ޑންގ ،އަ ީ
ލ ި
ބ ް
ޒ ި
ސ ،ޣ ީ
އފީ ް
ލގެ ޮ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ޑޓަރ ެ
އޮ ި
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 .8އެއްބަސްވުމ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކަންތަށް ހިނގަމުންދގޮތުގެ މަޢުލޫމތު ދީފައިނުވުން
އ ޑީޖޭއޭއ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ،މަސައްކަތް
އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތ ި
ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދ ގޮތުގެ މަޢުލޫމތު މަސައްކަތް ނިމެންދެން ،ކޮންމެ  10ދުވަހަކުން އެއް ފަހަރު
ގ
ޑީޖޭއޭއަށް ލިއުމުން ދޭންވނެކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދ ގޮތު ެ
މަޢުލޫމތު ފޮނުވަމުން ނުދނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުދނަމަ މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތަށް އެކަން
ވސް މި މަސައްކަތ ހަވލުވި
ލިއުމަކުން އަންގ އެއްބަސްވުން ބތިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޑީޖޭއޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަ ެ
ސއްކަތް ކޮށްފައިނުވކަންވެސް
ތ ހޯދުމަށް މަ ަ
އއިން މި މަޢުލޫމ ު
މޢުލޫމތު ޑީޖޭއޭއ ހިއްސކޮށްފައި ނުވކަމއި ޑީޖޭ ޭ
ކުންފުނިން މި ަ
ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ގ
އއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދ ގޮތު ެ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތ ހަވލުވ ފަރތުން ެ
ނ
މަޢުލޫމތު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސފައިވ ގޮތުގެ މަތިން ފޮނުވަމުން ނުގެންދނަމަ ،އެއްބަސްވު ް
ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތ ހަވލުވ ފަރތުން ކުރަމުން ގެންދ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް އެކަށީގެންވ އަވަސް މިނެއްގައި
ރވެއެވެ.
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދނެކަން ފހަގަކު ެ
އިޞްލޙުކުރަން ލަފދިންގޮތް
މުދަލއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހަދ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތ ހަވލުވ ފަރތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން
ށން
ރމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަ ު
އ ލިޔެކިއުން ހޯދައި މަސައްކަތ ހަވލުވި ފަރތް ޖަވބުދރީ ކު ު
ގންދ ނަމަެ ،
ހުށަހަޅަމުން ނު ެ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .9ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތަކެތި ގަތުން
މށް އިޢުލން ކުރުމއި އަދި މަސައްކަތް ހަވލުކުރުމުގެ ކުރިން
ގތު ަ
ތއް ގަނެފައިވަނީ އެ ތަކެތި ަ
ޑީޖޭއޭއިން ގަނެފައިވ އުޅަނދު ަ
ވއެވެ .އެ ގޮތުން އެ ތަކެތި
ތައްޔރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މުދަލއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަން ފހަގަކުރެ ެ
އނުވެއެވެ.
ކން އެނގޭ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް މި އޮޑިޓަށް ލިބިފަ ި
ރން ،އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދފައިވ ަ
ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކު ި
ވގެން ހޯދި އެއްޗެއްކަމއި
ނން ެ
ށ ބޭ ު
ތމުގެ މަސައްކަތް ހަވލުކުރިއިރު ،އެ އުޅަނދުތަކަކީ ތަނަ ް
ގ ު
އެހެންވުމުން އެ އުޅަނދުތައް ަ
އވެ .ނަމަވެސް އުޅަނދުތައް
ށ ހޯދި އެއްޗެއްކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފހަގަކުރެވެ ެ
އަދި ކޮން ފަރތެއް ބޭނުންކުރުމަ ް
ގަތުމަށް ކުރި އިޢުލނ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތ ހަވލުވި ކުންފުނިން ޑީޖޭއޭއަށް އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިން ފަހުން13 ،
ޖޫން  2017ގައި އުޅަނދުތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތައްޔރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މުދަލއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ
ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ( 2016ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރުމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު) ގެ  8.05ވަނަ
ދންވނީ ތަކެއްޗއި ޚިދުމަތް
ބނުވ ތަކެތި ހޯ ަ
ވތަ ގަންނަން ޭ
މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައި ވަނީ ހޯދަން ބޭނުންވ ޚިދުމަތެއް ނު ަ
އޅަނދުތައް ގަތުމުގެ ކުރިން
ފމު ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމަށެވެ .މި ު
ފތް ނުވަތަ ޯ
ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ޮ
ތައްޔރުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތަކެތި ގަތުމުން ،އުޅަނދުތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ޑީޖޭއޭއިން ހަވލުކޮށްފައިވަނީ މުދަލއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ
މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގައި ކަނޑައަޅފައިވ ބައެއް އިޖްރތުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށްކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
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