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ައށް 2020ްްޖޫން 30ްްފެށިގެން ްިއން 2020ްްަޖަނަވރ01ްީ

ތަޢާރަފު ހ. 

ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ހިލޭ އެހީއާއި ދަރަނީގެ  އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  ،އޮޑިޓަކީ  މި
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ،ގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ 2020މެއި  20ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް

ދައުލަތުެގ  ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ،ށްފައިވާ ކުއާޓާގައި ކޮ 2ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް ހެލްތުން
ނެރެފައިވާ  ންއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު 19-ކޮވިޑް  ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި

ކުރުމުގައި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޚަރަދު  ،ލުމަށާއިކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިުދތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެ އެ ،އިސަރކިއުލާތަކާ
 ށްފައިވާ ކޮދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު އޮޑިޓް) 2007/4 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮަތށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 213ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، 

ތުރުން ރައްޔިތުންނަްށ ކަމާ ގުޅޭ ދަުއލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަެހޅުމުގެ އިކަންކަމާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 
 ގައި މި ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.  www.audit.gov.mvފެންނާނެެހން މި އޮފީހުގެ ވެބްަސއިޓް 

 ގޮތުގެ ވުނުކުރެރަދުޚަ ފައިސާ އެ  އިޓާބަޖެ ކަނޑައެޅުނު ކުރުމަށް ޚަރަދު ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑްމި ރިޕޯޓާއެކު މިނިސްޓްރީގެ "
 އެވެ.ފައިވާނެނާހިމަ" ބަޔާން

އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެ ން ފާހަގަކޮށް، ކުރެވިފައިވާކަޙިއްޞާ ތާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  ގައިއޮޑިޓު މި
 ވަމެވެ.ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ މި މަށްދެއްވި އެއްބާރުލު މިނިސްޓްރީން
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 ށ. އޮޑިޓް ސްކޯޕް 

ތަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެ ޚަރަދު 19-އޮފް ހެލްތަށް، ކޮވިޑް މިނިސްޓްރީ ،ޅިގެންގުއާ  19-ކޮވިޑް ބަލާފައިވާނީ،  އޮޑިޓުގައި މި
ށްފައިވާ ގައި ކޮގެ ނިޔަލަށް(  2020ޖޫން  30ން  2020 ޖަނަވަރީ 1ރ )ކުއާޓަ ދެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2020 ބަޖެޓުން
 ވެ.ތަކަށެޚަރަދު

 ގެންގޮސްފައިވާގޮތް  ކުރިޔަށް  އޮޑިޓް  ހަމަތަކާއި  ގެންގުޅެފައިވާ  ކުރުމުގައި  އޮޑިޓް ނ. 

އިްނ  (INTOSAI) މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ޮއްފ ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
 އިގެންނެވެ. އަސާސަކަށް ަބލަ( ISSAI 4000ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ސްޓޭންޑަރޑް" ) ނެރެ

އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިން ތަކުން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ބައެއް މުއައްސަސާ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ ،މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
އަދި މި  .ނެއެވެވާ ފައިފުކޮށްތު ސާތްތަކުން މަޢުލޫމާހުރި ފަރާ ގުޅުން ނުގެ ކަމާކުރެވި، އެ ތަންތަ ސާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި ދިރާ

 މިނިސްޓްރީގެ  މަށްޓަކައިކަަށވަރުކުރު އްޙަކަންޞަ އަދަދުތަކުގެ ހިމަނާފައިވާ ރިޕޯޓުގައިމި ، އިކަންަކމާ ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓްގައި
 ގެންނަންެޖހޭ  ޕޯޓަށްރި އޮޑިޓު ،ބިނާކޮށް ކޮމެންޓަށް ލިޔެކިއުންތަކާއި ހުަށހަޅާފައިވާ ންފަރާތު އެ ،ކުރެވިޙިއްޞާ މެނޭޖްމަންޓާ
 ގެނެވިފައިާވނެއެވެ. ބަދަލުތައް
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 އާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތައް  19-ކޮވިޑް ރ. 
 

 ބަޔާން  ގޮތުގެ  ވުނު ކުރެ ޚަރަދު  ފައިސާ  އެ  ބަޖެޓާއި  ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށް  ޚަރަދު  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

 ނިޔަލަށް ގެ 2020 ޖޫން 30 ފެށިގެން ން 2020 ޖަނަވަރީ 01

 ތަފްޞީލް  ޢަދަދު )ރުފިޔާއިން(

   
 ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާ  ޚަރަދު  

 އާ ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް  19-ކޮވިޑް  237,008,013

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  237,008,013

   
 1 ޚަރަދު  ކުރެވުނު  

 ކުރި ޑްވާންސަށްއެ ހޯދުމަށް ވެންޓިލޭޓަރު 75 މެދުވެރިކޮށް( ޑުބާއި ) ޓްރޭޑިންގ ޖެނެރަލް  އެގްޒެކިއުޓަރސް  30,911,063
 ޚަރަދު 

ހޯދުމަށް  (އީ.ޕީ.ޕީ) އިކުއިޕްމަންޓްސް ޕްރޮޓެކްޓިވް ޕާސަނަލްއެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް  32,968,650
 އެޑްވާންސަށް ދެއްކި ފައިސާ

 ޚަރަދު  ކުރެވުނު ހޯދުމަށް( އީ.ޕީ.ޕީ) އިކުއިޕްމަންޓްސް ޕްރޮޓެކްޓިވް ޕާސަނަލް 19,404,289
 ތަނުގެ ހިފާފައިވާ ޔަށްކުއް ކުރުމަށް ގުދަން ތަކެތި  އެހެނިހެން ބޭހާއި ބޭނުންވާ ގުޅިގެން  އާއި 19-ކޮވިޑް  500,000

 ޚަރަދު  ކުރި ކުއްޔަށް
 ކުރި ކަތްތަކަށްމަސައް ކޮށްފައިވާ ގައި ފެސިލިޓީ  އައިސޮލޭޝަން އަދި ފެސިލިޓީ  ކަރަންޓީންފަރުކޮޅުފުށި  423,576

 ޚަރަދު 
 ރަދު ޚަ ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތަށް މަރާމާތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ގައި ސެންޓަރު އައިސޮލޭޝަން ހުޅުމާލެ 436,932

 ޚަރަދު  އެހެނިހެން 2,998,216

 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ކުރެވުނު  87,642,726

 ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ ކަނޑައި ބާކީ  ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅުނު  149,365,287

ން ގެްނުގޅޭ ސެޕް ސުަމށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭން ަދއުލަތުގެ ުމައއްަސސާތަކުގެ ިހސާބުަތއް ބެލެހެއްޓު ،މި ޚަރަދުަތއް ދެއްކިަފިއވާނީނޯޓް: 
  ގެ މައްަޗށް ބިނާކޮެށވެ.ގައި ނަގާފަިއވާ ިހސާބުަތކު 2020 ޖުލައި 29 ،ުނގެެނސް ަބދަލެއް ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޯޕސްޓު ޚަަރދުތައްސޮފްޓްެވއަރގައި 
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 ގޮތް ތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަން ލަފާ ދޭ ކުރެވުނު ކަންތައް ފާހަގަ  އޮޑިޓްގައި . ބ

އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު  19-ކޮވިޑް  .1
 ކަންކަން 

ވެންޓިލޭޓަުރ ގަތުަމްށ  149 ޖުމްލަ ގެ ނިޔަަލށް 2020ޫޖން  30އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްގެން  19-ކޮވިޑް
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް  ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު 3މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން 

ޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. އަދި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމަށްުކރި މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން  އޮޑި ތިރީގަ
 އެ ތާވަލަށްފަހު ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 ތާވަލް: ވެންޓިލޭޓަރުތައް ަގތުމަްށ ކުރި މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚުލާޞާ

މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނާޑް  ފަރާތް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް  ނާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ޓްރޭޑިންގ ) ޑުބާއީ(

 ސީޔޫ ވެންޓިލޭޓު އައި 65 - އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރ 20 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރ 50 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރ 4 އަދަދު 
 ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރު  10 -

 Fritz Stephan ބްރޭންޑް 
GmbH (Germany) 

BELLAVISTA 
(Switzerland) 

Fritz Stephan GmbH 
(Germany) 

- Dräger (Germany) 
- WEINMANN 
(Germany) 

 EVE TR BELLAVISTA މޮޑެލް 
1000 

EVE IN - Dräger Savina 
300 classic 
- WEINMANN 
MEDUMAT EACY 
CPR 

 ސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރަކަށް އައި - -/351,577 -/288,914 -/328,142 ޔުނިޓް ރޭޓް 
501,150/- 

 ބަލް ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ޕޯޓަ -
192,750/- 

 -/34,502,250 -/7,031,541 -/14,445,700 -/1,312,566 ޖުމްލަ އަގު )ރުފިޔާ(ކޮންޓްރެކްޓުގެ 

 -/30,911,063 - - - މިހާތަނަށް ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދު 

 2020އޭޕްރީލް  2 2020މާރިޗް  19 2020މާރިޗް  19 2020މާރިޗް  8 އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވުނު ތާރީޚް 
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 ދުވަސް  14 ދުވަސް  14 ދުވަސް  10 ދުވަސް  10 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު 

ޖުލައި  9އޮޑިޓްކުރެވުނު ތާރީޚް )
ލިބުނު ތަކެތީގެ  ( އާ ހަމައަށް 2020
 އަދަދު 

 10 0 ވެންޓިލޭޓަރު  218 ވެންޓިލޭޓަރު  4

 - - 2020މެއި  10 2020ޖޫން  4 ލިބުނު ތާރީޚް 

ޖުލައި  9) އިތުރަށް ހިނގި ދުވަސް 
ނުވަތަ ތަކެތި ލިބުނު ދުވަހާ  2020

 ހަމައަށް(

 ދުަވސް  84 ދުަވސް  98 ދުވަސް  102 ދުވަސް  77

ލިއިރު ޑިޓަރުން ބެއޮގައި  2020ޖުލައި  9ވެންޓިލޭޓަރެއް  11އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ  1
ން ން ލިޔެކިއުމުން އެނގެހުރިނަމަވެސް، އެ ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބަލައިގަތްކަން ނުވަތަ ޤަބޫލު ކުރިކަ މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނުގައި

 ނެތެވެ.

 13ވެންޓިލޭޓަރު  ހުރި ބިނުލިރުގެ ތެރެއިން ޓަމެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ވެންޓިލޭ 2
 ދީފައިވެއެވެ. މިކަން މި ގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާކަމަށް މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 2020އޯގަސްޓް 

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސްޕެކްޓް ންމަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ މި ތަކެތި އިއޮފީހުން ޔަޤީންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ސުވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން 
 ކުރިއަށް ދާކަމަށެވެ.

 ރި މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ކު  75( މެދުވެރިކޮށް ޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ )ޑުބާއީ އެގްޒެކިއު  1.1
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

 ފައި ނުވުން އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ )ޑުބާއީ( ގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ބަލާ  1.1.1

"ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް"  ،ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  10.25ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ފިޔާއަށްވުރެ )ތިރީސް ފަސް ހާސް( ރު -/35,000 ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިުދމަތް ހޯދުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު

ންކުރުމަށްފަހުގައި ޤީފަރާތެއްެގ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ޔަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ އެއެ ، ބޮޑުވާނަމަ
 ހުރިތޯ  ވަސީލަތްތައް ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ުހނަރާއި ހުންަނންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކުގައި ހުށަހަޅާ އަދި ބީލަންކަމަށެވެ. 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  10.34އުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ަބލަންޖެޭހ ކަންކަން ދަ
ހާލަުތ،  ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު، މާލީ ވަސީލަތްތަކާއި  ފަންނީ އަދި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުްނ، ޕްރޮފެޝަނަލް

 އެހެން ގުޅުންހުރި ން ކޮށްފައިވާފެންވަރު، ކުރި ހިންުގމުގެ ވަސީލަތްތައް، މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓާއި
 އެކަމަކަށް އަދި ުހނަރު ޤާބިލުކަމާއި އެަފރާތެއްގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރަމުންދާ މިހާރު ،ރިކޯޑު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

 ،އޮތްނަމަ ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ކޯޓެއްގައި ޝަރުޢީ އަދި ،އެކަން ހުރިނަމަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ
 އެކަމެއް ބެލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.
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 75ރޭޑިންގއާ ރސް ޖެނެރަލް ޓްކިއުޓާލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެގްޒެޞޫލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް" ގެ އު"ސިންގަ
ސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( )ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ދެ ހާ -/34,502,250 ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުަމށް ޖުމްލަ

ރިއަށް ގެންދެވޭނެ ރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އަކީ މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކުކިއުޓާރުފިޔާ އަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި، އެގްޒެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  10.25ގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ،މާލީ އަދި ފަންނީ ާޤބިލްކަން ިލިބފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން

ފައި ނުވާކަްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަްށ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަޒަންކޮށް 10.34އަދި 
ފަރާތަކަށް  ތެއް ކޮށްފައިވާމިގޮތުން މި ކުންފުންޏަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު މީގެ ކުރިން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ފަރާތުން  މެޑިކަލް އިކްޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،މި ކުންފުނީގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން ދެނެަގތުމަށް ،ނުވާއިރު
ުކްނފުނީގެ މާލީ ާޤބިލުކަްނ ، ކުންުފނީގެ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮްށދޭ ޕްރޮފައިލެއްގެ އިތުރުން ،ކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި

ހެނިހެން މަޢުލޫމާުތ އެޒަންކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނީެގ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނާއި، މާލީ ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭނެ ވަ
 ،ޢުލޫމާތު ހުރިޯތބެލުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްުތން ހޯދާަފއި ނުވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުްނ، އެ ފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުން މި މަ 

، ށް އިްނޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އެ ފަރާތުން ުހށަަހޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުންނާއިމި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން 

 ކުރެވުނެވެ. އިޓެއްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަ މި އޮފީހުން ބެލިެބލުމުން އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ވެބްސަ

 ހޯދުމަށް  ހުއްދަ ގެދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ، ބިޑްކޮމިޓީވަނަ މާއް 10.15ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
، ގޮތުގެމަތިންތޯ ެއއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ގެންދެވިފައިވަނީ، މި ކުރިޔަށް މަރުޙަލާގައި އެ ،ކަންަތއްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ހުށަހަޅާ

 75އުޞޫލުން  ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޗެކުކުރަންވާނެ ކަމަށެެވ. ބަލައި ކޮމިޓީން  ،ކުރިން ހުއްދަދިނުމުގެ
ށް އެދި މިނިސްޓްރީ ވެންޓިލޭޓަރު ަގތުމުގެ މަސައްކަްތ އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްޭރޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދައަ

ޅައިގެން، ެއ ހުށަހަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި އެދުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ،އޮފް ހެލްތުން
 ،އެގޮތުން އި ވެއެވެ.މަސައްކަތާ މެދު، ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އަނާގފަ

ނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުުމގެ މަސައްކަތް އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެ 75ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުން 
އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ދަ، ގައި ނިންމާފައި ވާއިރު 2020އޭޕްރީލް  1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީން  ،ޙަވާލުކުރުމަށް
ރސް ގްޒެކިއުޓާއެ ،ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާޮގތަށް 10.34ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި  10.25ގަވާއިދުގެ 

ކޮށްފައި ނުވާކަން ބިޑްކޮމިޓީން ބަލަިއ ޗެކް ،ޤާބިލުކަން ވަޒަންކޮްށފައި ވޭތޯޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަންނީ އަދި މާލީ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޏެއް އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އަކީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އާއެކު އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާ ކުންފުން  1.1.2
.އެޗް.އޯ އިން ޤަބޫލުކުރާ އު ޑަބްލި ، ނޫންކަމަށާއި ޑް ސަޕްލަޔަރެއް .އެޗް.އޯ ގެ ރިކޮމެންޑެ އެ ފަރާތަކީ ޑަބްލިއު ، ނޫންކަމަށާއި

ވާކަމަށް ޙިއްޞާކޮށްފައި ނު  ތާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް އެ ފަރާތުން ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓެއް 
 ން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވު .އެޗް.އޯ އިން އު ޑަބްލި 

އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަންނީ އަދި މާލީ ޤާބިލްކަން ވަޒަންނުކޮްށ، އެ ފަރާތަށް މި މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެ ފަރާތަކީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ރިކޮމެންޑެޑް ސަޕްލަޔަރަކަށް ވާތީކަން ދޭހަވާގޮތަށް، މިނިސްޓްރީ އޮްފ 
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ދައުަލތުގެ ުމއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައި ުހރި ލިޔެކިއުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީން  އެ ހެލްތުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގައާއި 
 ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ލިޔެކިއުންތަށް ތިީރގައި އެވަނީއެވެ.

 ަތް ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުސޫލުން، އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ މި މަސައްކ
 2020ރިޗް މާ  30ލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން، މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ޙަވާ

މަރޖެންސީ އެއެ އިދާރާގެ  ،މި ކުްނފުންޏަކީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިން ،ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި
 ށްފައި ވެއެވެ.ވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަޔާންކޮޕްރިޕެއާޑްނެސްގެ ދަށުން ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެކަށީގެން

  ްއި ގަ 2020 އޭޕްރީލް 1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ފައިޭނންސް އެގްޒެކެޓިވް، މިނިސްޓްީރގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށ
ބްލިއު.އެޗް.އޯ ޑަމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތާ  ،ރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ހޮވާފައި ވަނީފޮނުވި މެމޯގައި، އެގްޒެކިއުޓާ

ރާ ބްރޭންޑްތަކުގެ ންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށާއި، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ޤަބޫލުކުގެ ކަ
ކުގެ މި ކުންފުނިން ސަޕްލައި ކުރާ ބްރޭންޑްތަ ،ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި

 ރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވެއެވެ. އިލް މެދުވެމެ-ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ލިސްޓެއް އެ އިދާރާއިން އީ

 ީކަންޓްރީ އޮފީހުެގ ނޭޝަަނލް ޕްރޮފެޝަނަލް  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ އިލަކީ މެ-މަތީގައިވާ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރާ އ
 އިވާށްފަފޯވާރޑްކޮ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތުގެ ަފއިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްއަށް 2020މާރިޗް  31އޮފިސަރ 

ކަންޓްރީ އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ، އިލްގެ އަސްލަކީމެ-ފޯވާރޑްކޮށްފައިވާ އީ. މެއިލެކެވެ-އީ
 އިލްގައި ވަނީ،މެ- އީމިމެއިލެކެވެ. -ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ  އޮފިސަރ،

“Dr. Tuckmachy” ާވެ. މި ތެލޫމާކަަމށް ބުނާ ެވންޓިޭލޓަރުތަކެއްގެ މަޢު ފޮނުވާފައިވާތަކުން ނަމަކަށް ކިޔާ ފަރ
 އޮފް ހެލްތާ ނިސްޓްރީ ކަންޓްރީ އޮފީހާއި މި މުޢާމަލާތް ފިޔަވައި، އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ

 ބަދަލުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމާގުޅޭ ޮގތުން ދެމެދު 

 75 ު1ންމުމަށް، ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް އެްގޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލ 
ނަ ވަ 33ވަނަ އަހަރުގެ  2020ގައި ބޭއްވުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ  2020އޭޕްރީލް 

. އިން ދީފައި ހުރި ފައި ވަނީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި، އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ޮހވާ
ްލސާ ކުރިއަށް އަދި ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ، ކޮމިޓީގެ ޖަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިްނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝަނަލް އޮފިސަރަށް ނޭޝަނަލް ޕްރޮފެދަނިކޮށް، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ރާއްޖޭގެ ކަންޓްރީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
 ފިލުވިކަމަށާއި، މި ލިސްޓް ހޯދާފައިވާގޮތް އޮޅުން ،ފޯނުން ގުޅައި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުެގ ލިސްޓެއް އޮންނާނެތޯ އާއި

ލް ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޝަނަމި ކަމާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ރާއްޖޭގެ ކަން
، ކަމަށާއިށް މަޢުލޫމާުތ ދިންތަކުގެ ލިސްެޓއް ދެއްވި ކަމަޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ވެންޓިލޭޓަރު  ،އޮފިސަރު

 ގަންނަފަދަ ތަކެތި  ވެންޓިލޭޓަރު އެ ފަރާތަކުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އަށް ، ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އަކީރސްއެގްޒެކިއުޓާ
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.އްޔާފަރާތެއްކަން އަންގައިދިން ކަމަށް ބިޑްކޮމިޓީގެ ޔައުމި
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  ް23ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  2020އޭޕްރީލް  28މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުނ-
L/57/2020/8  ،ިއޮފީހާއި، ވެންޓިލޭޓަުރ ހޯދުމަށް ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ކަންްޓރީ 75ސިޓީގައ 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  މެދުވެރިކޮށް އަގު ބެލިޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ކަންޓްރީ އޮީފސް
  ވެއެވެ.

ލިއު.އެޗް.އޯ ގެ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ލިޔެކިއުންތަކުގައި ވާގޮތަށް، އެގްޒެކިއުާޓރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އަކީ ޑަބް
ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި މިނި  އިން ދީފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އޯ.އެޗް.ޔަރެއްކަން ބަޔާންކޮށް، ޑަބްލިއުރިކޮމެންޑެޑް ސަޕްލަރ

.އެޗް.އޯ ހުންނަ، ޑަބްލިއު އިދިވެހިރާއްޖޭގަ، ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެްނކަމުން މިކަން އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި
ތިރީގައިވާ ން އެ ފަރާތު ގައި 2020އޮގަސްޓް  10އަދި  2020 އޮގަސްޓު 3، ގެ ކަންޓްރީ އޮފީހަށް، މި އޮފީހުން ލިޔުމުން

 ވެއެވެ. ޙިއްޞާކޮށްފައި ލިއުމުން އޮފީހާމި މަޢުލޫމާތު

 ޭއްވުނު މާރިޗް މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ )އެން.އީ.އޯ.ސީ( ގައި ބ
ގައި  އަރިހުޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެސެންޓެޓިވްގެ ،ބައްދަލުވުމެއްގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

ނަލް ކޮންޓެކްޓްސް މިކަމުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ، ޕްރޮފެޝަ ،ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ދަތިވެފަިއވާކަމާއި
އަދި މި  ފައިވާކަން.ދީ.އެޗް.އޯ ގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެސެންޓެޓިވް ޑަބްލިއު މެދުވެރިކޮށް، ހޯދުނު ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު

އެ އިން  އޯ.އެޗް.އުޑަބްލި، މާއިށްފައި ވާނީ ނުރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ކަޙިއްޞާކޮ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރާ
 ކުންފުންޏާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.

  ުއެޗް.އޯ އިން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ޤަބޫލުކުރާ ސަޕްލަޔަރުންގެ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ، ޑަބްލިއ.
 ވެންޓިލޭޓަުރ ންނުވާކަމާއި، އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ހިމެނޭގޮތުން، ވަކި ފަރާތަކު ޙިއްޞާކޮށްފައި

 .އެޗް.އޯ އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އިރުާޝދުދީފައި ނުވާކަން.ގަތުމަށް ޑަބްލިއު

 .ުޑް ކޮމެޓީން އެޗް.އޯގެ ނޭޝަނަލް ްޕރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރ މަޢުލޫމާުތ ދިންގޮތުގައި، ިމނިސްޓްރީގެ ބި ޑަބްލިއ
ވާ ފަރާތް އެކަށީގެންމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުމުން، އެ ފަރާތަކީ އެ ފަދަ ކޯލެއްގައި ބައިވެރިވާން އެންމެ 

އިލްގައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މެ-ނޫންކަމަށާއި، ފައިޭނންސް އެގްޒެކެޓިވްއަށް ފޯވަރޑްކޮށްފައިވާ އީ
ނޫންކަމަށާއި،  ތަކެއްވެންޓިލޭޓަރު ނަ ގަންށްމެދުވެރިކޮ.އޯ ކީ ޑަބްލިއު.އެޗްނޭގޭކަމަށާއި، އޭގައިވާ ވެންޓިލޭަޓރުތަކަ

 މާތު ދިްނކަން. ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ރެކޮމެންޑްކުރާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ނޫންކަމަްށ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫ

 ފާަހގަކުރެވުނެވެ. އި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުޫލމާތުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ތިރީގައިވާ ކަންކަން މި އޮފީހަށްމަތީގަ

ފާރީގެ އެއްވެސް ވިޔަ ،އާއެކުޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ޓާރސް އެގްޒެކިއު ،އިން އެއްެވސް އިރެއްގައި.އޯ.އެޗް.އުޑަބްލި)ހ( 
 މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން.
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ޗް.އޯ އިން މިނިސްޓްރީ .އެކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓެއް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ޤަބޫލުކުރާ ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކުރާ ޑަބްލިއު)ށ( 
އޮފީހުެގ  ކަންޓްރީޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ ، ޙިއްޞާކޮށްފަިއވަނީއަދި  އޮފް ހެލްތާ ޙިއްޞާކޮށްފަިއ ނުވާކަން.

 ވެންިޓލޭޓަރުތަކެއްެގ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ 
 މެއިލެއްކަން.-މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އީ

 ންކަން..އެޗް.އޯ އިން ރެކޮމެންޑްކުރި ފަރާތެއް ނޫނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އަކީ ޑަބްލިއުރސް ޖެއެގްޒެކިއުޓާ)ނ( 

، ވަނަ ަޖްލސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި 33އަހަރުގެ ަވނަ  2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ެހލްުތގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ )ރ( 
ފަދަ ތަކެތި ގަންނަ  އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އަކީ، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އަށް އެ ފަރާތަކުން ވެންޓިލޭޓަރު

އެކަން ނަފީ  ފަރާތެއްކަން އަންގައިދިން ކަަމްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޭނޝަނަލް ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރ
 ފައިވުން.ކޮށް

، ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަްށ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ސިންގަލް)ބ( 
އެމަރޖެންސީ  އެ އިދާރާގެ ،އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއަކީ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ށްފަިއ ވީނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަޔާންކޮ ޕްރިޕެއާޑްނެސްގެ ދަށުން ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް
ެއ މަޢުލޫމާތަީކ ން، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތަށް ެއފަދަ މަޢުލޫމާެތއް ބަދަލުކުރެވިފައި ނެތުމު 

 . ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބެލެވުން ޙަޞައް

އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދަ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރެކޮމެންޑޭޝަން ލިބުމަކީ )ޅ( ވަކި ސަޕްލަޔަރެއްގެ އަތުން ތަކެތި ގަތުމަށް 
ހޯދަންޖެހޭ  )މާީލ ައދި ފަންނީ ާޤބިލުކަްނ ބެލުމާިއ، ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަަމ ކުރަންޖެހޭ އިޖްރާތުތައް

ނެ ހުއްޖަތެއް ފުިރހަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުަމށް ދެއްކޭ  ޕަރފޯމަންސް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހޯދުްނ(
 ނޫންކަން.

 ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަހައްޓާފައި ނުވުން  1.1.3

ވަނަ ނަންބަރުގައި  17( ގެ 2018 ޖަނަވަރީ 17) K/CIR/2018/01-13މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރު -/250,000ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ރފޯމަންސް ޕައާ ދެމެދުގެ  %10އާއި  %2މަސައްކަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި، އަދި ހޯދާ ތަކެތީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 
ގް އާ އެކު ރޭޑިންރސް ޖެނެރަލް ޓްޓާއެގްޒެކިއު ވެންޓިލޭޓަރު ަގތުމަށް 75ގެރެންޓީއެއް ނަގަންވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، 

( އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ 2020އޭޕްރީލް  2) 23-OAA/PRIV/2020/53(AGR)  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނަންބަރު
އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަްށ  ،ނުވާަކން ފާހަަގކުރެވުނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޮފް ހެލްތުން ޕަރފޯމަންސް ގެެރންޓީއެއް ނަގާފައި

  ުނވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހޯދިފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ފޯރުކޮްށދޭން ބާުރއަޅައި، އެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
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ޕޭމަންޓް އެޑްވާންސް ސާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު ފައި  އިންސައްތަ  90އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ގޮތުގައި  އެޑްވާންސްގެ  1.1.4
 ގެރެންޓީއެއް ބަހައްޓާފައި ނުވުން 

 ދޫކޮށްފައިވުން  މިލިއަން ރުފިޔާ އެޑްވާންސަށް  30.9 ނުލައި ގެރެންޓީއަކާ ޕޭމަންޓް  )ހ( އެޑްވާންސް 

 10.67ގެ ގަވާއިދު( ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު
ދޭ ފަރާތަށް ނުވަަތ މަސައްކަތްކޮށްޭދ ފަރާތަށް ނުަވތަ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށް ،ވަނީ )ރ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގެ 

ވަރުގެ ޕޭމަންޓް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް އެްޑވާންސް ފައިސާ ދޭނަމަ، ެއ ަފރާތަކުން އެ އެޑްވާންސް ޕޭމަްނޓާ އެއް
ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ  ކިއުޓާރސްގްޒެށް އެގެރެންޓީއެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަެށވެ. ނަމަވެސް، ވެންޓިލޭޓަރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ދެ ފަހަރެއްގެ  ،އާއެކުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ، ދަށުންއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ 
ހާސް ަވ ލައްކަ އެގާރަ ނު)ތިރީސް މިލިއަން  -/30,911,063ކަމުގައިވާ  %90 ން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ ުޖމްލަމަތި

 10.67ުތގެ ގަވާއިދުގެ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް( ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްާކފައި ވާއިރު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ
 ނުވާކަްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައި ވާގޮތުެގ މަތީން ެއޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެްއ ހޯދާފައި

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

އަގުގެ ބޮޑު އަދަދެއް  ޔާންކުރެވުނު ފަދައިްނ، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ނުހޯދައި، ޕްރޮޖެޓްގެ ޖުމްލަކުރީގައި ބަ
އްކަތް ފުރިހަމަ އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުން މަސަ ،އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން

ކުރަމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ނުކޮށްފިނަމަ، އެޑްވާންސްގެ ގޮުތގައި ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯުދމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވާނެަކން ފާހަގަ 
ޑްވާންސް ޕޭމަންޓް އެގޮުތްނ އެގަކުރަމެވެ. ގޮތުން، މާލީޮގތުން ބޮޑު ގެއްުލމަކަށް ދައުލަތް ުހށަހެޅިފައި ޮއތްކަން ފާހަ

 ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ިތރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

 އަދަދު  ލް ޞީ ތަފް  ވައުޗަރު ނަންބަރު  ތާރީޚް 
 (ރުފިޔާ )

 25,759,219 އެޑްވާންސްކޮށް ދެއްކުމަށް  %75ޕްރޮޖެކްޓްގެ  0066/2020/0542 2020އޭޕްރީލް  2

އެޑްވާންސްކޮށް ދެއްކުމަށް  %15ޕްރޮޖެކްޓްގެ      0066/2020/0650 2020އޭޕްރީލް  27
 )ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު 

 ވުމުން(

5,151,844 

 30,911,063 (މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ އެގާރަ ހާސް ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް  ޖުމްލަ )ތިރީސް
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 ބުއްދީގެ ހަމަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވުން )ށ( އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދިނުމުގައި އާންމު 

އަގުގެ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ، ށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މަޢުޫލމާތު ދިންގޮތުގައި، އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އެދުނުގޮތަ
މި ތަކެތި ، އާއިގާތީނަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހޯދުމަށް ވަގުތު ، އްކާފައިވަނީއަށްވާ ފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް ދަ 90%

ތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ަކމަށާއި، ވެއަރހައުސް ޗާރޖްގެ ގޮ  ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރިޒާވް ނުކޮށްފިނަމަ ތަކެތި ނުިލބޭނެ
 ކަންޖެހޭކަމަށް އެދައް އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން)ފަންސަވީސް ހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު  -/25,000
ންފުނިްނ އެ ކު ވެސްބުނުމާއި، އަދި ެއ ކުންފުނީގެ ގުދަނުގައި ތަކެިތ ސްޓޮކް ކުރެވިފައި ހުރިކަމަށް ކުންފުނިން

  ބުނެފައިވާތީއެވެ.

 އެ ފަރާތަކާ އެކު  ންކުރި ރޫލް" ނުވަތަ އާންމު ބުއްދީގެ ހަމަތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މޭން ޓްއެހެންނަމަވެސް، "ޕްރޫޑެން
 ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ،  ިގނަނުޮކށް،  އަދި ފަންނީ ޤާބިލްކަން ވަޒަންމާލީވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް، 

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ  ،ފެސިލީޓީއެއް އިންތިޒާމްނުކޮށް ބޭންކަކުން ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ނުހޯދާބޭންކު 
  އް ނުކުރާނެއެވެ.ލެދުއެޑްވާންސަށް  ފައިސާ

ންޓުން ގިނަ އަދަދަކަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ، އެ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ އޭޖެ  އިޒްޑްވެންޓިލޭޓަރު ފަދަ ސްޕެޝަލަ
 ނޭގނެއެވެ.އެ ފަންނީ މީުހންނަށްސްޓޮކްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 (ޝިޕްކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ވެންޓިލޭޓަރު 75) އެހެންކަމުން، އޭޖެންޓަކު، އެ ފަރާތުގެ ގުދަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެންޓިލޭޓަރު
 އޮޅުވާލުމުގެ ލަތުންހީހުރިކަމަށް ބުނުމުން، އެކަމަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، މަކަރާ 

ގެ ރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއެގްޒެކިއުޓާ .ކަމެއް ކަމަށް މި ޮއފީހުން ދެކެމެވެ ށް ަސމާލުވާންޖެހޭނެޢަމަލުތަކެއް ހިންގަާފނެކަމަ
ނެފައި ވީނަމަވެސް، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް ބު 14ވެންޓިލޭޓަރު ހުރިކަމަށާއި،  75ގުދަނުގައި 

 ވެންޓިލޭޓަރު ޔައިރު އެހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިމަސްދުވަ 4އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚަށް ފަހު 
ތުހުމަތުކުރެވޭ  މަށްވާކަ އެްގޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން މިކަމުގައި އޮޅުވާލާފައި ، ހަމައަށް ލިބިފައި ނުވުމަކީ

ދަނޑިވަޅެއްގައި،  އިތުރު ވެފައިވާ އަދި ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޑިމާންޑް މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް  ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަމެއްކަމުގައި
ދައުލަތުގެ މާީލ  ން،އެހެންަކމު ލަތްތެރިން ގިނަާވނެއެވެ.ހީެޖންޓުން ކަމަށް ހެދިެގން އުޅޭ އޭ ،ލަތްތެރި އޭޖެންުޓންނާއިހީ

ގެ ފަރާތްތަކުއެ  ވުމަކީމާލުސައިތުރަށް  ދައުލަތުގެ މުދަލާ ފައިސާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް،، ފަރާތްަތކުން ބޭވާލުވެގެން ތިޙަކަންކަމާ 
 ޒިންމާއެކެވެ. 

ނޭންސަށް ލިޔެފައި ފި)ނ( އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓު ގެރެންޓީ އާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ނުވުން 

ހެލްތުން އެޓާރނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ބެހޭގޮތުން، އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ
ދައުލަތުެގ ވާގޮތުން، ޭދހަ އިން. އެ ލަފަގައި ޯހދާފައި ވެއެވެ 2020އޭޕްރީލް  2ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާޫނނީ ލަާފ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  10.67 ދައުަލތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ، 10.03 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ދެއްވާ  ،އާ މެދު ޢަމަލު ުކރެވިދާނެ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކުރާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ

ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން، ިމނިސްޓްރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ނިންމިާދެނއެވެ. އްގެ މަތިންޚާއްޞަ ހުއްދައެ
ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގެރެންޓީއާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެއޮފް ފިނޭންސުގައި 

ވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ، އެއްަބސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް ގުޭޅ ގޮތުން މާވެންޓިލޭޓަރު ހޯދު 75މި 
ގެރެންޓީއަކާ ، އެެހންކަމުންދިނުމަށެވެ. އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތަށް  ،75%
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ހޯދައިގެން ނޫންކަން  އްދަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސްގެ ހުދީފައިވަނީ،  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްނުލައި 

 ބަޔޯމެޑިކަލް މިނިސްޓްރީގެ  ،ތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިންބިޑްކޮމިޓީން ގޮ ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު  1.1.5
 ކުރިކަން އެނގެން ނެތުން އެ ކޮމެޓީން ރިއާޔަތް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އިންޖިނިއަރު 

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ ިމނިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމާ
 (Dräger) ޑްރިގާ އަދި  (WEINMANN)ބިޑް ކޮމިޓީންނެވެ. ނަމަވެސް، ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވެއިންަމން 

އޮފް ހެލްތުެގ  ގައި މިނިސްޓްރީ 2020މާރިޗު  30 ،ބްރޭންޑުގެ ވެންޓިޭލޓަރުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު
ބްރޭންޑުގެ  (Dräger) ރިގާޑް ،ާފހަަގކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކަންކަން ،ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު

ސަޕްލަޔަރާއެކު  ،ވާތީއި ނުއައި.ސީ.ޔޫ ވެންޓިލޭޓަރާ ގުޅޭ އެކްސެސަރީސްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ވޮރަންޓީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑްގެ ޕޯޓަބަލް ވެްނޓިލޭޓަރަކީ (WEINMANN)ވެއިންމަން އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، 

އި ވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ  ،މަތިންދާ ބޯޓުތަކަށް ނޭރުވޭ އެއްޗެއްކަމަށް
ގައި  2020ރީލް އޭޕް 1ޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީން އެގް

 އި ނުވެއެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފަ ނިންމި އިރު، މިނިސްޓްރީގެ ބަޔޯ މެޑިކަލް އިންޖިނިއަރު

ހިމަނާފައިވާ ބްރޭންޑް ތަފާތުވުމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި  ބްރޭންޑާއި ގެ ވެންޓިލޭޓަރު ބިޑްކޮމިޓީން ގަތުމަށް ނިންމި  1.1.6
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު އެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ބަލައި ނުގަތުމަށް ފަންނީ ޓީމަކުން 

 ލަފާދީފައިވުން 

އެގްޒެކިޔުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޯަޓބަލް ވެްނޓިލޭޓަރަކީ ވެއިންަމްނ 
(WEINMANN) ަޔޫ ވެންޓިލޭޓަރަކީ .ސީ.އަދި ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އައި، މާއިކިޔާ ބްޭރންޑެއްގެ އެއްޗެއްކ

 ،ން އޮޑިޓަށް ލިބިަފއިހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މިގޮތުންކިޔާ ބްރޭްނޑެއްގެ ތަކެތިކަ (Dräger) ޑްރިގާ
ބްރޭންޑުގެ ވެްނޓިލޭަޓރުކަމާއި، ބިޑްކޮމިޓީގެ  2މިނިސްޓްރީގެ ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރުވެސް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިަވނީ މި 
ތައް ގަތުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނިންމުމުގައާއި، އެގްޒެކިޔުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ވެންޓިލޭޓަރު

ފިނޭންސަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވެސް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ދެ ބްރޭންޑުގެ ވެންޓިލޭޓަރާއި ބެހޭ 
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އެގެޒެކިޔުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ  ،. ނަމަވެސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެމަޢުލޫމާތު
ބްރޭންޑްެގ  JIUJIUXINގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮފޯމަރ އިންވޮއިސްގައި ހިމަނާފައިވާ އައި.ސީ.ޔޫ ވެންޓިލޭޓަރަކީ 

JX100 ިލް ވެންޓިލޭޓަރަކީ ޕްރޮފޯމަރ އިންވޮއިސްގައިވާ ޕޯޓަބަ ،މޮޑެލްގެ ވެންޓިލޭޓަރެްއ ކަމާއAR-100 C  ެމޮޑެލްގ
 ފާހަގަކުރެވުެނވެ. ވެންޓިލޭޓަރެއްކަން

ރައްކާކޮށްފައި  ގައި ކޮވިޑް ނަވާރަ އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ސާމާނު 2020ޖުލައި  9
ލް ޓްރޭޑިންގ އިްނ އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަޑިޓަރުން ދިޔައިރު، ހުރި ގުދަނަށް ފިސިކަލް އިންސްޕެކްޝަނަށް މި އޮީފހުގެ އޮ

އްކާފައިވާކަން ވެންޓިލޭޓަރެއް އޮޑިޓަރުންނަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ދަ 11ސަޕްލައިކޮށްދީފައި ވާކަމަށް ބުނާ 
ޖިނިއަރު މެޑިކަލް އިންއެސިސްޓަންޓް ބަޔޯވެންޓިލޭޓަރާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  11ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަދި މި 

ޓާރސް ޖެނެރަލް ކިއުްގޒެއައި.ސީ.ޔޫ ވެންޓިލޭޓަރަކީ، އެ 1ޕޯޓަބަލް ެވންޓިލޭޓަރާއި  10މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ލިބިފަިއވާ 
ން ޖެހޭނެ ކަމަްށ ޓްރޭޑިންގ އިން އަގު ހުށަހެޅި ބްރޭންޑްގެ ވެންޓިލޭޓަރު ނޫން ކަމާއި، ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގައި ހުންނަ

މި ގޮތުްނ ނެތެވެ.  ވެފައިވާ ގިަނ ޚާސިއްޔަތުތަށް )ފީޗަރސްތައް( ލިބިފައިވާ ވެންޓިޭލޓަރު ތަކުގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސް
އަރުން ހިމެނޭ ގޮުތން ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނި 2ނަރުހުން އަދި މިިނސްޓްރީގެ  2ޑަކްޓަރަކާއި  3އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ 

ކާގުޅޭ ގިނަ ލް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގައިވެސް މި ވެންޓިލޭޓަރުތަމީހުންގެ ޓީމަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަ 7
ހިފޭނެީތ، އެ ތަކެިތ ނުމައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކޮށް ލަފާ ދީފައިވަނީ، މި ވެންޓިޭލޓަރުތަކުްނ، އެ ތަކެތި ގެނައުމުގެ ބޭނުން 

 ބަލައިނުގަތުަމށެވެ. 

 ން ލަސްވަމުންދިއު  ކޮށްނުދެވި ތައް ފޯރު ވެންޓިލޭޓަރު  ށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަ  1.1.7

ރީ އޮފް ހެލްތާ ޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އާއި މިނިސްޓްމާއި ބެހޭ ގޮުތން އެގްޒެކިއުވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައި ކުރު  75
ދުވަސް  29އްކާތާ ދަ %75އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮުތގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ  ،ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން

 2020އޭޕްރީލް  2ގައި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތު، ތެރޭގައި ވެންޓިލޭޓަުރތައް ސަޕްލައިކޮށް ނިންމަން ެޖހެއެވެ. އެގޮުތން
 6) ތާރީޚް އޮޑިޓްކުރެވުނު ،ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސް %15ގައި އިތުރު  2020އޭޕްރީލް  27އަދި  %75ގައި ޕްރޮޖެޓްގެ 

އަދި މިނިސްޓްރީ ވެ. ( އާ ހަމައަށްވެސް ވެންޓިލޭޓަރުތަށް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނ2020ެއޯގަސްޓް 
 ޓްރޭޑިންގގެ ފަރާތުްނ އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ،އޮފް ހެލްތުްނ އޯޑަރުކޮށްފައިވާ ަތކެތި ގުދަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާކަަމށް

 2020އެޕްރީލް  2އިލްިއން އަންގައި،  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް މެ-ހެލްތަށް އީގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  2020މާރިޗް  30
ތަްއ ވެންޓިލޭޓަރު ( އާ ހަމައަށްވެސް،2020 އޯގަސްޓް 6ގައި އެ ފަރާތަށް ދައްކާފައި ވާއިރު،  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް )

 ހަމައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްަތށް ލިބިފައި ނުވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.
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ޔޫ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ އަގަށްވުރެ .ސީ .މެދުވެރިވެ ހޯދުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އައި  އްގުޅިގެން ދިވެހި ކުންފުނިތަ  އާ 19-ކޮވިޑް  1.1.8
 ވުން ރު ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވެންޓިލޭޓަ  ބޮޑު އަގެއްގައި 

 65 ތެރެއިން ވެންިޓޭލޓަރުގެ 75އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އެއްބަސްވެފައިވާ 
ެޒކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ވެންޓިލޭޓަރަކީ އައި.ސީ.ޔޫ ވެންިޓލޭޓަރެވެ. މި އައި.ސީ.ޔޫ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެގް

އްކަ އެއް ހާސް އެއް ސަތޭކަ )ފަސްލަ -/501,150ވާ އަގު ކަމުގައިވާ ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ޓްރޭޑިންގް އާ އެކު އެއްބަސްވެފައި
ކުންފުނިތަކާއި އެކު  ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަކީ، އައި.ސީ.ޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދިވެހި ބަެއއް

ގެން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުަމްށ ކޮވިޑް ނަވާރައާ ގުޅި ،ވެ. މިގޮތުންފާހަގަކުރަމެ އަގުތަކަށްވުރެ ޮބޑު އަގެއްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ
 ރީގައި އެވަނީއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދިވެިހ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއެކު އެއްަބސްވެފައިވާ އަގުތަކުގެ ތަފްޞީލު ތި

 ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އަގުތައް .ޔޫއައި.ސީތާވަލު: ދިވެހި ކުންފުނިތަުކން 

ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ޖެހޭ  ލަޔަރު ސަޕް 

 )ރުފިޔާ( އަގު 

އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް 

 ވެންޓިލޭޓަރަކަށް  ޓްރޭޑިންގ އިން 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއި ދިވެހި 

 ކުންފުނިތަކުގެ ތަފާތު )ރުފިޔާ(

 65) މުޅި ކޮންޓްރެކްޓަށް 

އިތުރުވާ އަގު  ވެންޓިލޭޓަރަށް(
 )ރުފިޔާ(

 13,795,340 212,236 288,914 ލިމިޓެޑް މެޑްޓެކް މޯލްޑިްވސް ޕްަރއިވެޓް 

 9,722,245 149,573 351,577 ނާޑު ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

ހިމެނޭހެން  ގައި ބައިވެރިވެރިވުން ފަރާތެއްވެސް މި މުޢާމަލާތު  ގެ އިތުރުން އެހެން  ޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއެގް  1.1.9
 އާ އޮތް ގުޅުން އެނގެން ނެތުން ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އެގްޒެކިއުޓަރސް އިރު، އެ ފަރާތާއި ލިޔެކިއުންތައް ހުރި 

ޓްރޭޑިންގ ނަމުގެ  އެގްޒެކިއުޓާރޒް ޖެނެރަލް ،ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައި ހުރި މުޢާމަލާްތތަކުގައި 75
ފާހަގަ ކުރެވުނެެވ.  އިމަރޖެންސީ ހެލްތު ެކއަރ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރގެ ަނމުގައި މުޢާމަލާތް ކޮށްފައި ހުރިކަން ،އިތުރުން

 . ނަމަވެސް،މިގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ޕްރޮފޯމަރ އިންވޮއިސްގައި މި ދެ ފަރާތުގެ ނަން އޮތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ
ން ގުޅު ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގްއާއި އިމަޖެންސީ ހެލްތް ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރއާ ހުރި އެގްޒެކިއުޓާރސް

 ންތަކުންނާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ލިޔެކިއު

 ދޭ ގޮތް ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙު 

ވެންިޓލޭޓަރު ގަތުަމށް، ގެ އުޞޫލުން ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓު ސިންގަލް މެދުވެރިކޮށްއެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަްލ ޓްރޭޑިންގ )ހ( 
ސް އަދި ޕަރފޯމަންމާއި، ހުށަހަޅާަފއިވު ލޫާމތުމަޢުހަީޤޤަތާ ޚިލާފު ހުއްދަ ހޯދުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސަށް ުހށަހެޅިއިރު، 

ގެ އްިނންމި ބްރޭްނޑް ނޫން އެހެން ބްރޭންޑެ ޮކމިޓީން ގަތުމަށް ބިޑްވުމާިއ، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ބަލަހައްޓާފައި ނު
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އިންސައްތައަށް ވާ ފައިސާ  90މާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ެއއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައި ވުފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ވެންޓިލޭޓަރު
 .ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ޤުޤީޙުތަ ހިނގާފައިވާގޮތް މިކަންދައްކާފައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ވެންޓިލޭޓަރު ލިބިފައި ނުވާތީ 

މަލާތްތައް މާލިއްޔަތުގެ ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މިނިސްޓްރީގެ މާލީ މުޢާ 2.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ )ށ( 
މާދާރު ވެރިޔާގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުަމށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެްއ ޤާއިމްކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ޒިން

އި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ އިރު، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ބެހެއްޓުމަކާ ނުލައި، އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގަމަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާ
ގައި މާލީ ޒިންމާދާރު މިކަމު، އި ނުވުުމންފަދީފައި ވުމުންނާއި، މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޕަރފޮމަންސް ގެރެންޓީއެއް ބަހައްޓާ 90%

ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަދި ދައު . ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ޤު ޤީޙުތަވާކަމަށް ބެލެވޭީތ، މިކަން ވެރިޔާގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވިފައި ނު
ކް އެކައުންޓިންގ ޔަތްކުރާއިރު، މި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު/ޕަބްލިވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާ 6.03އަދި  6.06

ވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ނުސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް )އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރުން( ޒިންމާ އަދާ ކުރެވިފައި 
  . ކުރުމަށް ދަންނަަވމެވެ ޤުޤީޙުތަ މިކަން

ލުކުރުމަށް ކަތް އެގްޒެކިުއޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުސޫލުން ޙަވާމި މަސައް( )ނ
ކޮމިޓީން ބަލައި  ޑްބި ،ވަޒަންކޮްށަފއި ވޭތޯ އެގްޒެކިއުޓާރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގގެ މާލީ އަިދ ފަންނީ ާޤބިލުކަންނިންމުމުގައި، 
ލް އިންޖިނިއަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބްރޭންޑްގެ ވެްނޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅިގެން ބަޔޯ މެޑިކަގަތުަމށް  ވުމުންނާއި، ޗެކްކޮށްފައި ނު

ވާކަަމްށ  އިހުމާލުވެފައި ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޒިންާމ އަދާކުރުމުގައި މި ކަމުގައި، ުމންކޮމިީޓން ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވު ށް ބިޑްކަންކަމަ
 ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ޤުޤީޙުތަމިކަން ބެލެވޭތީ، 

ވަަނ  2( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ 10.26ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި، ( ރ)
ދައުލަތުގެ ރުމުގައި، ކު ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ކުއްލި ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް

 ވާދަވެރިކަމެއް  އެންމެބޮޑު އޮތް ލިބެން  އެ ހާލަތެއްގައި ،ހާަލތްތަުކގައި ވެސް ދަތިވާ ކުރުމަށް ގޮތުގެމަތިން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ
 ހޯދައިގެން އެކަމެއް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ 10.25އިދުގެ ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި، ( ބ)
  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު"ސިންގަްލ ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ،ގޮތަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ންކުރުމަށްފަހުގައި ޤީކަން ޔައެފަރާތެއްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، )ތިރީސް ފަސް ހާސް( ރު -/35,000
 .މަށް ދަންނަވަމެވެޯހދުނުތަކެތި ނުަވތަ ޚިދުމަތް  ނީނޫ

ޖަނަވަރީ  K/CIR/2018/01 (17-13ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި، މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ( ޅ)
އްކަ ފަންސާސް ހާސް( ލަ)ދެ  -/250,000ދައުަލތުްނ ކުރިއަށް ގެންދާ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 17( ގެ ނަންބަރު 2018

އާ ދެެމދުގެ  %10އާއި  %2ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި، އަިދ ޯހދާ ތަކެތީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަްށ 
 ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަށް ނު  ކުރުމުގައި، މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާ ( ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަންކ)
އެއް ހޯދުަމށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޭނަމަ، އެ ފަރާތަކުން އެ އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ފަރާތަށް

ރޮޖެކްޓްގެ ޕް، ތްތަކުގައިވެސްއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ދަތިވާ ހާލަ، ންދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުއްލި ހާލަތްތަކާގުޅިގެ
ވަރާކޮށްގެން،  މަޝްނޭންސްއާޑްވާްނސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ަފއިއަގުން ބޮޑު އަދަދެއް އެ

ރެވޭނެގޮތަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ "ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް" ފަދަ މާލީ އިންތިޒާމެއް ބޭުނންކޮށް ދައުަލތް ހުށަހެޅިގެންދާ މާލީ ގެްއލުން ކުަޑކު
  ދަންނަވަމެވެ. އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް

ތާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މުޢާމަލާ ކުރި  ހޯދުމަށް  ވެންޓިލޭޓަރު  50މެދުވެރިކޮށް  މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  1.2
 ކަންކަން 

މަ ހަމަހަ ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް  އަދި ށްޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަ ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް އަގުބެލި ފަރާތްތަކާމެދު ވާދަވެރިކޮށް  1.2.1
 ތު ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުން ފުރުޞަ

 ކުރިޔަށް ންތައްކަ ބީލަުމގެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 10.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 
 އިޤުތިޞާދީގޮތުން ،ވެރިވާދަ ،ހާމަކަންބޮޑު ،ހަމަހަމަކަމާއި މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ަބއިވެރިވާ ބީލަމެއްގައި އެ ގެންދަންވާނީ

 ބީލަމުގެ  ،ށްފައިވަނީގޮތެއްގެމަތިން ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮ ޒިންމާދާރު  ،ފައިދާހުރި އެންމެ
ދޭންވާނެކަމަށެވެ.  ޞަތުފުރު ހަަމހަމަ ފަރާތްތަކަށް ާޤބިލު އެކަމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް

ރުގައި ވަނަ ނަންބަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  10.26މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ އަދި 
 ގޮތުގެމަތިން   ގަވާއިދުގައިވާކުރުމުގައި، މި ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މެދުވެރިވެގެން ހާަލތެއް ކުއްލި ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

 ދަވެރިކަމެއް ވާ އެންމެބޮޑު ލިބެން އޮތް ކުރަންވާނީ އެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް  ،ހާލަތްތަކުގައިވެސް ދަތިވާ ކުރުމަށް
 ހޯދައިގެންކަމަށެވެ.

)ސާދަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް  -/14,445,700،  އުސޫލުންސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ނަމަވެސް، ސިންގަލް
ވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަވަހަށް މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ޙަވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް  50ހާސް ހަތް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް، 

އާންމުކޮށް މިފަދަ ބަޔޯމެޑިަކލް އިކްއިޕްމަންޓްތައް  ،ފަރާތާއިކަމާއި، އަދި ވެންިޓލޭޓަުރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި
މެއިލް ެމދުވެރިކޮށް އަގުހޯދުމަްށ -އީ ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއަށް އިތުބާރުުހރި ފަރާތްތަކަކަށް

، ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 31ކޮމިޓީގެ  ގައި ބޭއްވުނު ބިޑް 2020މާރިޗް  18 ،ފޮނުވިކަމަށް

 3މި . ވެނުވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެ ހަަމހަމަކޮށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ވާދަވެރިކޮށް އަދި ފަާރތުެގ މެދުގައި 3އަގު ހޯދުމަށް ފޮނުވި 
ފަރާތުން އަގުަބލާފައި ވަީނ، ވާަދވެރި ބިޑެއްގެ ތެރެއިން ތަކެތި ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫންކަމަްށ، ިމނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާުތ 

ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ވަނީ އަޅާކިޔާފައިކަން ބިޑް ކޮމެޓީގެ  3ދީފައިވީނަމަވެސް، ވަކި ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، މި 
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ވެންޓިޭލޓަރު ހޯދުމުގަިއ، ވާދަވެރިކޮށް، ހަަމހަމަ ފުުރޞަތު ދީފައި ނުވާކަމާ  50، ގޮތުންއެވެއެވެ. ޔައުމިއްޔާއިން ދޭހަ
 ގުޅޭގޮތުން، އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 )ހ( އަގު ހޯދުމަށް ދައުވަތު ފޮނުވުން ލަސްވުމާއި، އަގު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުދިނުން 

ގައި  2020މާރިޗް  15ތުން ޮޕލިސީ ގްރޫޕުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު އާ ގުޅޭގޮ 19-މި ވެންޓިލޭޓަރުތަްއ ހޯދާފައި ަވނީ ކޮވިޑް
ވަނަ ޖަލްސާގެ  31ކޮމިޓީގެ  ގައި ބޭއްވުނު ބިޑް 2020މާރިޗް  18 ،މުލީއާގޭގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުާމ ގުޅިގެންކަމަށް

ގައި  2020މާރިޗް  15ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕޮލިސީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުން ޔައުމިއްޔާގައި 
ގެން އޮތް ނަމަވެސް، ބާއްވާފައިވާކަން ޕޮލިސީ ގުރޫޕުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނ

މެއިލް -ަޓރު ހޯދުމަށް އީވެންޓިލޭ ،ށްދީފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައިމި މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮ
ދުވަސް  2ވުން ބޭއްވުމުގެ ފަރާތަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ކުރީގައި ދެންނެވުނު ބައްދަލު 3މެދުވެރިކޮށް އަގުބެލި 

އް ކަނޑައެޅުމަށް ވާލުކުރާނެ ފަރާތެޙަގެ މަސައްކަތް ގައި ކަމާއި، އަދި މި ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމު 2020މާރިޗް  18ފަހުން 
ން، ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަްށ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ވަނީވެސް ހަމަ އެދުވަހުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތު ބިޑް

 ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދެވިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

  އަށް ދީފައިވުން ޝަންހުށަހެޅި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ )ށ( ކޯޓޭ

ޕަބްލިކް .އޯ. ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެސް.ޓީ، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްމެޑްޓެކް މޯލްޑިވްވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް 
މެއިލް ފޮނުވާފައި ވީނަމަވެސް، -މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އީ ،ގައި 2020މާރިޗް  18ކޯޓޭޝަން ޯހދުމަށް  ލިމިޓެޑަށް 

 14:00އެ ދުވަހުގެ މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ފަރާތުގެ ތެރެއިން 3މި 
މެއިލްކޮށްފައި ާވކަމަށް ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކަނީ ކުރީގައި ބަޔާންކުރެވުނު - އީއަށް އޯ.ޓީ.މެއިލްކޮށްފައި ވާއިރު، ެއސް-ގައި އީ

އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު  ،ގައި ކަން 18:24އެ ދުވަހުގެ ، ފަހުން ވީރުގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައި 4މެއިލްކުރިތާ -ދެ ފަރާތަށް އީ
ލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބައޯމެޑިކަލް ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން މަޢު

ގައި ފޮުނވުމަށް އެދުނުކަމަށާއި،  19:00ގައި ފޯނުން ގުޅައި، ކޯޭޓަޝނެއް އެ ރޭގެ  18:40އިންޖިނިއަރުން އެ ދުވަހުގެ 
 ،ންވާ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ނުވާތީމިނެޓް( އަކީ އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެ 20ނަމަވެސް، ކޯޓޭޝަން ފޮނުވުމަށް އޮތް ވަގުތުކޮޅު )

އެސް.ޓީ.ޯއ  ،ގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން ޮފނުވުމަށް އެުދނުކަމަށް 22:00ކޯޓޭޝަނެއް ނުޮފނުވޭނެ ކަމަްށ އެންގުމުން، އެ ރޭގެ 
އިން އޮޑިޓަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މި ކޯޓޭޝަނަކީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ކޯޓޭޝަންތަާކއެކު ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި 

ތުކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަޒަންކުރުމަށް ހޯދާ ކޯޓޭޝަނެއްަކން އެނގިފައި ނުވާކަމާއި، އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ސަޕްލަޔަރުންނާ މުޢާމަލާ
އަދި ހަމަ އެ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ދަން ވަގުތު ލިބިފައި ުނވާކަމަށް ވެސް އެސް.ޓީ.އޯ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އޮފަރ ހޯ
ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ބާއްވާފައިވުމުްނ،  ވެންޓިލޭަޓރު ގަތުމަށް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ހޮވުމަށް ބިޑް 50ގައި މި  20:35

ޅުމަށް ލިބިފައިަވނީ މި މަސަްއކަތަށް ކޯޓޭަޝން ހުަށހެޅި އެހެްނ ފަރާތްތަކަށްވުރެ ކުޑަ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ކޯޓޭޝަްނ ހުަށހެ
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އެންމެ އެެދވޭފަދަ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ރިކްއަރޔަމަންޓްއާ އެއްގޮތަްށ  ،ވަގުތުކޮޅެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
  ނުވެއެެވ. އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިފައިކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަުތ 

.އޯ ފިޔަވައި ދެންތިބި ތު އެސް.ޓީ  ކޯޓޭޝަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަ )ނ( ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ތެއް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދީފައި ނެތުން ދީފައިވީ ނަމަވެސް، އެފަދަ ފުރުޞަ ފަރާތްތަކަށް 

ހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަްނ ހުށަ ،އެކި ފަހަރު މަތިން ޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންމެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ނާ
ން މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ފާހަަގކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއި މެއިލްތަކުން-ބަދަލުކޮށްފައި ވާކަން އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިން އީ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަންބިޑް ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފަހުން ،ކޯޓޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ންނަން ނެތްކަމާއި، ފެނަމަވެސް، މި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިއުމެއް 

ފަރާތްތަކުން  އެކި ފަހަރުމަތިން ބަދަލުކުރެވިަފއިވާ ކޯޓޭޝަންތައް އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން، އެ
މާރިޗް  18ަރމެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބްރޭންޑާއި، އަގާިއ މުއްދަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަުލތައް އެނގެން ެނތްކަން ފާހަގަކު

ަގއިވާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަީކ ގައި ބޭއްވުނު ބިޑް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެސް.ޓީ.އޯ ިއން ހުށަހަޅާފައިވާ އޮފަރ ތިނެއް 2020
މި ވެންިޓލޭޓަރުތައް  ،އިނުާވތީއަށް ވަރަށް އައު ބްރޭންޑެްއކަމާއި، އެ ވެންޓިޭލޓަރުތަކާގުޅޭ ިގނަ މަޢުލޫމާުތތަކެއް ހުށަާހފަރާއްޖެ

އިން ހުށަހެޅި  އޯ.ޓީ.އެސް ،  މަޢުލޫމާތު ިދްނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުހޯދުމަށް ރިކޮމެންޑް ނުކުރާކަމަްށ ބަޔޯމެޑިކަލުން
މެއިލްއިްނ - އީއިން ހުށަހެޅި އޯ.ޓީ.ބްރޯޝަރެއއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން، މި ކަމާއި ގުޅިގެން އެސް ވެންޓިލޭޓަރުތަކާގުޅޭ

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ މެވެ. އަދި އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މި ހުށަހެޅުމުގައިއެނގެންއޮތްކަން ފާހަގަކުރަ
މާރިޗް  18ރުމަށް ލުކުޑްޓެކް ޯމލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާމެ ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް 50މި  ،އެދިފައި ވަނީވެސް

ތީގަިއ މަ، ގައި ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން 2020މާރިޗް  19 ،ކޮމިޓީން ނިންމިފަހުން ބިޑް ،ގައި 2020
ޓްރީން އެދިފައިވާކަމަށް އޯ ފިޔަވައި ދެންތިބި ފަރާތްތަަކށް ކޯޓޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް ިމނިސް.ޓީ.އެސް ،ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބެލެވެން އޮތުމުން، އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ކޯޓޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް ދެވިފައި 

 ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އުޞޫލު އެނގެންނެތުން  )ރ( އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި އަދަދަށް ވެންޓިލޭޓަރު 

ން އެދިފައިވީއިރު، ފަާރތަކު 3ގައި އަގު ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  2020މާރިޗް  18ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުަމށް 
ކޮން ކަންކަމަކަށް ، ކޮންފަރާތަށްވެސް އަގު ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އެކި ފަރާތްަތކަށް އެކި އަދަދަށް ބަހާލާފައިވަނީ  3މި 

ޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ބަލައިގެންކަން ލިޔެކިއުމުން އެނެގން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެދިފައިވާއިރު، މެޑް
ވެންޓިލޭޓަރު  15ވެންޓިލޭޓަރު އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް  10ވެންޓިލޭޓަރު، ނާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  30ލިމިޓެޑަށް 

ހަަޅން އެދުނު ނަމަވެސް، ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް އަގުހުށަ 30އި ވެއެވެ. މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބަހާލާފަ
 ވެންޓިޭލޓަރު ހޯދުމަށެވެ.  50ާވލުކޮށްފައިވަނީ ޙަކޮމެޓީން  އެ ފަރާތަށް، ބިޑް
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ފޯރުކޮށްދެމުން އަންަނ   މެޑިކަލް ސާމާނާއި ބޭސްއެސް.ޓީ.އޯ އަކީ، އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްަތށް ބަޔޯ
އަގު ހުށަހެޅުމަްށ  ސަރުކާރުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންުފންޏަކަށް ވާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ޢަދަދު ަމދުކޮށް

  ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކަން ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު  50ޓެޑުން ، މެޑްޓެކު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމި ފަރާތްތަކުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދުމުގެ ކުރިން )ބ( އެކި 
 ގަތުމަށް އަގު ހޯދާފައިވުން 

ދިފައި ވާކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުގައި އެ ،ގައި 2020މާރިޗް  18ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެދި މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން 
ޓިލޭޓަރު ވެން 50ގައި  2020މާރިޗް  16 މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް، 

 ވެންޓިލޭޓަަރށް  30ން ގައި މިނިސްޓްރީ  2020މާރިޗް  18ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓޭަޝން ހޯދާަފއިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 
ވެންޓިލޭޓަރު  50ގެންވެސް، މެއިލްއާ ގުޅި-ން ފޮނުވަން އެދި މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުރި އީކޯޓޭޝަ

ންގާފައިވާކަންވެސް އަމެއިލް ިއން -ރިޒާވް ކުރެވިފައިވާކަމަށް މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިނިސްޓްރީއަށް އީ
ންޓިލޭޓަުރ ވެ 50 ،ކަމުން، އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަގުހުަށހެޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިންވެސްފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެން

ބެލެވެްނ  އިވާކަމަށްމަލާތު ކުރެވިފަޢާފޯރުދިނުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން، މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މު
ރުސަތު އޮތްކަން މައަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ނުވުމުެގ ފުއޮތުމުން، މި ކަމާއި ގުޅިގެން އަގުބެލި ފަރާތްތަކާމެދު ހަމަހަ

ކަތްތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް މި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައް ،ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން
 ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިޓީން ބަލާފައި ޑް ކޮ ވަނަ ހުށަހެޅުމަށް ބި  2 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯ ގެ  3)ޅ( އެސް.ޓީ.އޯ އިން 
 ނުވުން 

އި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނަމުގަ ގެ 2އޮފަރ ، އޮފަރ އެއް ުހށަހަޅާފައިވާއިރު 3ވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ެއސް.ޓީ.އޯ އިން 
އޯ އިން .ސް.ޓީއެނަމުގައި ގެ  2ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އޮފަރ  ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބިޑް

އޮފަރ އަކީ ހުރިާހ  ކޯޓޭޝަނެއް ހުަށހަޅާފައިވާކަން އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިްނ ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މި
އޮފަރ ކަންވެސް  ސަޕްލަޔަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ޖެހޭ އަގު އެންމެ އަގުހެޔޮ

ސް ހަތްސަތޭކަ )ދެ ލައްކަ ސާޅީސް އެއް ހާ 241,754ރަމެވެ. އެގޮތުން، މިއޮަފރގައި ވެންޓިލޭޓަރަކަށް ޖެހެނީ ފާހަގަކު
ންމި އިރު ބަާލފައި އެސް.ޓީ.އޯގެ މި ޮއފަރ އަށް ބިޑް ކޮމިީޓން ގޮތެއް ނި ،ފަންސާސް ހަތަރެއް( ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން

ފެތޭ އެއްޗެއްކަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުގައިވާ ވެންޓިލޭޓަރަކީ އަދި މި އޮފަރ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
 ވެ.ބަޔާންކޮށް، ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިިނއަރު ދީފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވެއެ
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ވްސް ޕްރައިވެޓް މެޑްޓެކް މޯލްޑި ، )ކ( އައު ބުރޭންޑެއްކަމަށް ބުނެ އެސް.ޓީ.އޯ ގެ އެއް އޮފަރ ޤަބޫލު ނުކުރިނަމަވެސް 
 އެއްބަސްވެފައިވާ ބްރޭންޑް ބަދަލުކޮށްދީފައިވުން  ލިމިޓެޑަށް 

 3އޮފަރ  ޅާފައިވާއިން ހުށަހަ އޯ.ޓީ.އެސް، އިގައި ބޭއްވުނު ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގަ 2020މާރިޗް  18
ނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ންޑެއްކަމާއި، އެ ވެންޓިލޭޓަރުތަކާގުޅޭ ގިރާއްޖެއަށް ވަރަށް އައު ބްރޭ ،ގައިވާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަކީ

ތު ދިންކަމަށް ވެންިޓލޭަޓރުތައް ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑް ނުކުރާކަމަށް ބަޔޯމެޑިކަލުން މަޢުލޫމާ މި، ހުށަހާފައިނުވާތީ
ބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު ކު އެއް  މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެ ވެންޓިޭލޓަރު ގަތުމަށް 50ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ބަސްވުމުގައިވާ ފޯރުކޮށްިދނުަމށް އެއް ،މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވަނީގައި  2020މެއި  4 ،ފަހުން
އައު ބްރޭންްޑ  ހުށަހެޅި މިގޮތުގެ މަތިންއެހެން ްބރޭންޑެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަަހޅާފައެވެ. އަދި  ،ބްރޭންޑްގެ ބަދަލުގައި

ޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ގައި ވަނީ މެ 2020މެއި  13ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން 
 ންގާފައެވެ.ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަ

ރާތް ކަނޑައެޅިނަމަވެސް، އެންމެ އަވަހަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިސްކަންދީގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނާނެ ފަ  1.2.2
ކޮމެޓީން  ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ ސްވަމުންދިއުމާއި، ވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްނުދެވި ލަ 

 ވަޒަންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުން 

 )ހ( ވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްނުދެވި ލަސްވަމުންދިއުން 

ވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ،ަވނަ ޖަލްާސގެ ޔައުމިއްޔާއިން 31ކޮމިޓީގެ  ގައި ބޭއްވުުނ ބިޑް 2020މާރިޗް  18
ދުވަހުގެ  10ހޮވުމުގައި، އެންމެ އަވަހަށް އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް އިސްކަން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން 

 2020މާރިޗް  19ޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ  މެވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 50ތެރޭގައި 
 29 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،، މުންވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަޙަގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް 

ވާލުކޮށް ޙަނިސްޓްރީއާ ގައި މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރަވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ވެންޓިޭލޓަރުތަށް މި  2020މާރިޗް 
އިންސްޓޯލްކޮށްދޭން ޖެުހނުނަމަެވސް، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެްނޓިލޭޓަރުތައް ސަޕްލައިކޮށްދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ފައިއަދި މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިގެން ެދ ފަަހރެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވުމުގެ ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ
ވެންޓިލޭޓަރެްއ  18ަގއި  2020މެއި  10ވާއިރު، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ެވންޓިޭލޓަރު ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު  32ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ވެސް ލިޔެިކއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަިދ ބާކީ ހުރި 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާއިރު، އެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް،  މެޑްޓެކް ،އިތުރުކުރުމަށް
ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިްނ  32މިނިސްޓްރީން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ބާކީ ހުރި 

ގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  2020 ޖުލައި  15ވެންޓިލޭޓަރު  6އެންމެ ފަހުން ގެންނަ 
އަށް ފޯރުކޮްށދިނުމަށް މިނިސްޓްރީްނ  2020ޖުލައި  31ވެންޓިލޭޓަރުވެސް  32އެދިފައި ވީނަމަވެސް، ބާކީ ުހރި 
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މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ،ގެ އިތުރަށް މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް 2020ޖުލައި  31ނިންމާފައިވާކަމާއި، 
ދުވަސްތެރޭ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް  10ވެންޓިލޭޓަރު  50މި  ،ނިސްޓްރީން އަންާގފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުންލިމިޓެޑަށް މި

ދުވަސް  124ފުރަތަމަ އެއްބަސްވިނަމަވެސް، ެއއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުުކރެވުނު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ ޖުމްލަ 
 ތުރުކޮށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އި

 )ށ( ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ ވަޒަންކޮށްފައި ނުވުން 

ވީނަމަވެސް،  އަޅާފައިއެންމެ އަވަހަށް ތަކެިތ ފޯރުކޮށްޭދފަރާތަށް އިސްކަންދީގެން ވެްނޓިޭލޓަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތް ަކނޑަ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިމިޓެޑްއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ށް މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްފޯރުކޮށްދިނުމައެ ތަކެތި 

ށް އޮތް ގޮންޖެހުމަށް ދަތުރުފަުތރައިުތރުވެފައިވާ މިންވަރާއި، އެ ދުވަސްވަރު ވެންޓިލޭޓަރަށް އޮތް ޑިމާންޑް  ،ދުވަހަކީ 10
މިޓީން ވަޒަންކޮށްފައި ކޮ ވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ ބިޑް މިފަދަ ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަލާއިރު،

ން މީގެ ކުރީގައި މިޓެޑުމެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް 
ގައި އެ  2020އަރީ ފެބްރު 25ވެންޓިލޭަޓރެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  4މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ބަލާއިރު، 

 އާގުޅިގެން  19-ވިޑްކޮދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން  25ދުވަހާއި  15ފަރާތުން 
ލޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެންޓި 50ޑުން ދުނިޔޭގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެފައި ވާއިރު، މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ންކޮށްފައިވާކަން މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވިދާނެތޯ ބިޑް ކޮމިޓީްނ ވަޒަ ،ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 10ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ސްކަންދީގެން އިއެންެމ އަވަހަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭަފރާތަށް ، ލިޔެކިއުމުން އެނގެން ނެތުމުްނ، މި ތަކެތި ގަތުމަށް

 ންކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތެވެ.ވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހަމަހަމަ އަދި ޒިންމާދާރު އުސޫލަކުޙަ

 ދޭގޮތް ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙު 

އްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާ 10.02މި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްަކތް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ހ( 
ދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގެ އަ ފައިދާހުރި އެންމެ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ،ވާދަވެރި ،ހާމަކަންބޮޑު ،ހަމަހަަމކަމާއިލުތަކާ އެއްގޮތަށް، އުޞޫ

 ވަމެވެ.ަދންނަޤީޤު ކުރުމަށް ތަޙުކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި،  ިމ މައްސަލަ، ންމަތިންކަން ބެލެެވން ނެތުމު

( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 10.02ކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ށ( ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން 
 ،ވާދަވެރި ،ންބޮޑުހާމަކަ ،ހަމަހަމަކަމާއި މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވާ ބީލަމެއްގައި އެ ،ކަންކަން ބީލަމުގެ ،ވާގޮތަށް

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ގޮތެއްގެމަތިން ކުރިޔަށް ޒިންމާދާރު ،ފައިާދުހރި އެންމެ އިޤުތިޞާދީގޮތުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  10.02)ނ( ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ފުރުޞަތު ހަމަހަމަ  ަފރާތްތަކަށް ާޤބިލު އެ ކަމަށް ެގންިދޔުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ަކންކަން ބީލަމުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

 ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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ވަަނ  2( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ 10.26ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި، )ރ( 
ގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކުރުމު ކަންކަން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މެދުވެރިވެެގން ހާލަތެއް ކުއްލި ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާގޮަތށް

ހޯދައިގެން  ވާދަވެރިކަމެއް ޑުއެންެމބޮ ލިބެން ޮއތް އެ ހާލަތެއްގައި ،ހާލަްތތަކުގައި ވެސް ދަތިވާ ކުރުަމށް ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ
 އެކަމެއް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 މަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ޢާ ހޯދުމަށް ކުރި މު  ރު ވެންޓިލޭޓަ  20މެދުވެރިކޮށް  ޑް ޓެ މިލި  ޓް ވެ ރަ ނާޑު ޕް  1.3

 ތަކުން ވާދަވެރި ފަރާތްއަގު ހޯދަން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިކަމަށް ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،  1.3.1
އެނގެން ވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިންކަން ޙަ ނގެން ނެތުމުން، މި މަސައްކަތް އަގުބެލިކަން އެ 

 ނެތުން 

 ކުރިޔަށް ންތައްކަ ބީލަުމގެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 10.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގެ 
 އިޤުތިޞާދީގޮތުން ،ވެރިވާދަ ،ހާމަކަންބޮޑު ،ހަމަހަމަކަމާއި މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ަބއިވެރިވާ އެ ބީލަމެއްގައި ގެންދަންވާނީ

 ބީލަމުގެ  ،ށްފައިވަނީގޮތެއްގެމަތިން ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮ ޒިންމާދާރު  ،ފައިދާހުރި އެންމެ
ދޭންވާނެކަމަށެވެ. މީގެ  ފުރުަޞތު  ހަމަހަމަ ފަރާތްތަކަށް ާޤބިލު  އެކަމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ކަންކަން
 ،ޔާންކޮށްފައިވަނީވަނަ ނަންބަރުގައި ބަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  10.26ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،އިތުރުން
 ަދތިވާ  ކުރުމަށް ެގމަތިންގޮތު ކުރުމުގައި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މެދުވެރިވެގެން  ހާލަތެއް ކުއްލި

 ދައިގެންކަމަށެވެ.ހޯ ވާދަވެރިކަމެއް އެންމެބޮޑު ލިެބން އޮތް ކުރަންވާނީ އެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއް ހާލަތްތަކުގައިވެސް

ައން ތިރީސް އެއް ހާސް )ހަތް މިލި -/7,031,541.80، ނަމަވެސް، ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުގެ ދަށުން
ޓެޑާ މިނިސްޓްރީ ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ނާޑު ޕްރަވެްޓ ލިމި 20ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި( އަށް،  ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް

ތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮފް ހެލްތުން ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރިކަމެއް ހޯދައިގެންކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެ 
 20ޔާގައި، ވަނަ ބައްދަލުވުެގ ޔައުމިއް 31ކޮމިޓީގެ  ބިޑް ގައި ބޭއްވުނު މިނިސްޓްރީގެ 2020މާރިޗް  19އެގޮތުން، 

ން އަގު ހޯދުމަށް ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައި ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް، މިނިސްޓްރީއަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކު
ގު ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތު ށް އަވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަ  20އެދުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

 ދީފައިވާ ކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ވެންޓިލޭޓަރުގެ އަގު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލާއިރު، ނާޑު ޕްރަވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެސް.ޓީ.އޯ 
އޯ .ޓީ.ގައި ދައުވަތު ދީފައި ވީނަމަވެސް، އަގު ހުށަހެޅުމަށް ެއދިފައިވަނީ އެސް 2020ިރޗު މާ 18އަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް 

ވެްނޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްިދނުމަށްކަން ާފަހގަކުރެވުނެވެ. އަދި މި  10ވެންޓިޭލޓަރު އަދި ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  15އިން 
ނިއޯ ނޭޓަލް ފީޗަރ ހިމަނައި  ،ގައި 3މުގެ ތެރެއިން، އޮފަރ ހުށަހެޅު 3އޯ އިން ހުށަހެޅި .ޓީ.ދައުވަތާއި ގުޅިގެން އެސް
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ގައި އެދިފައި ވީނަމަވެސް، މި ބަދަލު ހިމަނައި ދިނުމަށް  އޯ.ޓީ.ގައި މިނިސްޓްރީން އެސް 2020މާރިޗް  19ދިނުމަށް 
 5ވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ބިޑް ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ޙަވެންޓިޭލޓަރު ގަތުމަށް  20 ،އެދިފައި ވަނީ

ވެންޓިޭލޓަރަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައި ުނވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  20ގަޑިއިރު ކުރިންކަމާއި، އަދި މިގޮތަށް އެދުނުއިރު 
ވެންޓިލޭޓަަރށް އަގު ހުަށހެޅި ނަމަވެސް، އެއީ  20ން އަދި މީގެ އިތުރުން، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 ކޮންފަރާތަކުން އެދިގެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ކަމެއް ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެންނެތްަކން ފާހަގަކުރަެމވެ. 

ނުވުމާއި، ވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަން ވަޒަންކޮށްފައި ޙަ މަސައްކަތް  1.3.2
 އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާފައިވުން 

 )ހ( އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާފައިވުން 

ފައިވާ ޑުން ވެ ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައި ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއެކު 20
އޭޕްރީލް(  2 )ދުވަހަށް 14މާރިޗު( ން ފެށިގެން  19އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚު ) ،ގޮތުންއެއްބަސްވުމުގައި ވާ

ގައި ވެންޓިލޭޓަުރ މި މުއްދަތު ،ވެންޓިލޭޓަރު ފޯރުކޮށްދީ، އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް 20ގެނިޔަލަށް  2020
މެއި  2 އެިދފައި ވާއިރު، އެކި ފަހަރުަމތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ،ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ. މިގޮތުން

މަށް އެިދ ބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުވަނީ ސެޕްޓެން ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގައި 2020
ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ނި މި ،ވެސްދުވަސް އިތުރު މުއްދަތެކެވެ. ނަމަ 181މިއީ އެއްބަސްވި މުއްދަތަށް ވުރެ، ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ވެ. މިއީވެްސ ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ިއތުރު ޮކށްދިނުމަށެ 2020ވެފައި ވަނީ އެންމެ ަލސްވެގެންވެސް ޖުލައި އެއްބަސް
 ދުވަސް އިތުރު މުއްދަތެކެވެ. 120އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ 

 ކަން ބިޑް ކޮމެޓީން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވުން )ށ( ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް 

ށުމާއެކު ދުރާާލ ފެފެތުރެން  19-ން، ކޮވިޑްވާލުކުރުމުގެ ކުރިޙަވެންޓިލޭޓަރުގެ މަސައްކަތް  20މަތިގައި ބަޔާންކުރެވުނު 
ނާޑު ޕްރައިވެޓް  ،ުނމަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދި 10ވެްނޓިލޭޓަރު،  4ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފަރުކޮޅުފުްށޓަށް ޭބނުންވާ 

ކޮށް ނުދެވުމުގެ ގައި އެއްބަސްވެފައި ވެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތަށް ވެްނޓިލޭޓަރުަތްށ ފޯރު 2020މާރިޗު  8ލިމިޓެޑާއެކު 
 އި އެދިފައިވެއެވެ. ގަ 2020މާރިޗް  18އެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި  ،ދުވަސް އިތުރަށް ދިނުމަށް 14ސަބަބުން، 

  20ދިފައިވާއިރު، އެިއތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތުވެންޓިޭލޓަރު މުއްދަތަށް ނުގެނެވި،  4ގައި ހަވާލުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ކުރީ
ބަލައި ވަޒަންކޮށްފައި ން ދުވަހަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ ބިޑް ކޮމެޓީ 14ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމަށް ުހށަޅާފައިވާ 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 ދޭގޮތް ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙު 

ޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ގައި ބަ 10.02މި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ހ( 
ތިންކަްނ ރުގޮތެއްގެ މައަދި ޒިންމާދާ ފައިދާހުރި އެންމެ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ،ވާދަވެރި ،ހާަމކަންބޮޑު ،ހަމަހަމަކަމާއިއެއްގޮތަށް، 

 ދަންނަވަމެވެ.ޤީޤު ކުރުމަށް ތަޙުކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި،  މި މައްސަލަ، ންބެލެވެން ނެތުމު 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 10.02)ށ( ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ،ވާދަވެރި ،ންބޮޑުހާމަކަ ،ހަމަހަމަކަމާއި މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވާ ބީލަމެއްގައި އެ ،ކަންކަން ބީލަމުގެ ،ވާގޮތަށް

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ގޮތެއްގެމަތިން ކުރިޔަށް ޒިންމާދާރު ،ފައިާދުހރި އެންމެ އިޤުތިޞާދީގޮތުން

( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ 10.02ގަވާއިދުގެ )ނ( ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
 ފުރުޞަތު  ހަމަހަމަ ރާތްތަކަށްފަ ޤާބިލު އެކަމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ީބލަމުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް

 ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ވަަނ  2( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ 10.26ގެ ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި، )ރ( 
ރުމުގައި، ދައުލަތުގެ ކު ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ކުއްލި ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް

 ވާދަވެރިކަމެއް  އެންމެބޮޑު އޮތް ލިބެން  ހާލަތެއްގައިއެ  ،ހާަލތްތަުކގައި ވެސް ދަތިވާ ކުރުމަށް ގޮތުގެމަތިން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ
 ހޯދައިގެން އެކަމެއް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވަޒަންކޮށްފައި ބިޑް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަން  ގައި ވާލުކުރުމު ޙަ މަސައްކަތް ބިޑްތައް ވަޒަންކޮށް  .2
 ން ނުވު

ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓްސްއާއި އެހެނިހެން މެޑިކަލް ސާމާނު ހޯދުމަށް ރެސްޓްރިކްޓެޑް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން
ިމ ތަކެތި ހޯދުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ަފރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ،  ވާއިރު، ވާލުކޮށްފައިޙަޓެންޑަރިންގެ އުސޫލުން އެކިފަރާތްތަކާ 
އިންސައްތަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް އަދި އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  35ށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާ މުއްދަތަ

ިމތަެކއްޗަކީ އަވަހަށް ބޭނުންާވ ތަކެތިަކމަށް ވުމުން، ތަކެތި ފޯރުކޮްށ  .މުއްދަތުގެ ބައިން ެއންމެ މަތިްނ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ޮގތަށެވެ
ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ނިސްބަތުން ގިނައިން ޕޮއިންްޓ ލިބޭގޮތަށް ބިޑްތައް ވަޒަންޮކށްފައި ވީނަމަވެސް، ބިޑްތަްއ 

 މުއްދަތެއްތޯ ބިޑް ކޮމިޓީން ބަލައި ވަޒަންކޮްށފައި ވަޒަންކުރުމުގައި، އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ
ދުނިޔޭެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާަމށް ބުރޫ  ،ގުޅިގެން ެފުތރެމުން ދިއުމާކަމާއެކު ހަލުވި 19-ކޮވިޑްނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮުތްނ، 
 އެކަށީގެންނުވާ ކުރު މުއްދަތު ކުރުމަށް އެތެރެކޮށް ސަޕްލައި  ތަކެތި  ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަރާފައިވާ ދުވަސްވަރަކަށް ބަަލއި،

އަގު ހެޔޮކޮށް އެހެން ަޙވާލުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ފަާރތްަތކަށްވުރެ ބައެްއ އައިޓަމްތައް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ، އިވާ ފަރާތްތަަކށްހުށަހަޅާފަ
ށްފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ތުަމށް ޙަވާލުކޮމި ތަކެތި ގަ ގޮތުން، ނަތީޖާެއއްގެ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ން ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުަށހަޅާފައިވާކަ
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ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މި ިވ، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ.ފޯރުކޮށްނުދެތަކެތި  އްމުއްދަތަ
 ލް ތިރީގައިވާ ާތވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ޞީތަކެތީގެ ތަފް

 

އެއްބަސްވެފައި  އަދަދު  އައިޓަމް  #
މުއްދަތު ވާ 

 )ދުވަސް(

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ވާލުކޮށްފައިވާ ޙަ
 އަގު 

 )ރުފިޔާ(

ބިޑް ކުރި އެންމެ އަގުހެޔޮ 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އަގު 

 )ރުފިޔާ(

 ޖުމްލަ ތަފާތު 
 )ރުފިޔާ(

ބޭސްޑް -އަލްކަހޯލް 1

 ހޭންޑް ރަބް 

 257,376 417,732 675,108 ދުވަސް  52 ދުވަސް  1 5922

ރީޔޫަސބަލް  2

 ޕްރޮޓެކްޓިވް ޮގގުލް 

 423,791 3,544,870 3,968,661 ދުވަސް  59 ދުވަސް  5 39,830

 

 ދޭގޮތް ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙު 

ރާތްތަކަށް، މަސައްކަތް ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅައިގެން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަ)ހ( 
އަގެއް  ތްތަކަށްވުރެ ކުޑަފަރާވާލުކުރި ޙަމަސައްކަތް ތަކުރާރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުން،  ،ފަހުޙަވާލުކުރުމަށް

މުން ގެންގޮސްފައިވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒަންކޮށް، މުއްދަތު އިތުރުކުރައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެން ދިއުމާއި، ޙަހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

  ންނަވަމެވެ.ކުރުމަްށ ދަ ޤުޤީޙުމިކަން ިހނގާފައިވާ ގޮތް ތަ ގޮުތގައިކަމަށް ނުބެލެވޭީތ، އެންމެ ފައިދާހުރި ދައުލަތަށް

ހަމަހަމަކަމާއި، ވާދަވެރި، ، ލުތަކާ އެއްގޮތަށްޞޫވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު 10.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ )ށ( 
ށް ގެންދިއުމަށްޓައި، މާދާރު ގޮތެއްގެ މަތިން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަން ކުރިއައިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފަިއދާހުރި އަދި ޒިން

އި، އް ވަޒަންކުރުމުގައި ބެލުމަށާމުއްދަތެއްތޯ ބިޑްތައެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކީ އެ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގައިވާ 
 .ދަންނަވަެމވެ  އެންމެ މަންފާ ޮބޑުގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޚިދުމަތް ހޯދާނެ ފަރާތެއް ނިންމުުމގައި ދައުލަތަށް

 ސްޓޮކް ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން އަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ  19-ކޮވިޑް  .3

ނުވަތަ  ،އެ އޮފީހެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 11.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ނުވަތަ ަތނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންުކރުމަށް ހޯދާފައި ަބހައްޓާ ތަެކިތ  ،އެ ތަކެތި ޭބނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް

 ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ ސްޓޮކް ބާކީކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެ ކަމަށާއި، އަދި މިގޮތުން ސްޓޮކްކުރެވޭ ،ސްޓޮކަށް ވައްދައި
ގެ ބަޖެޓުން  19-ގެ ކޮވިޑްބާކީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށެެވ. ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ސްޓޮކް

ގެ ނިޔަލަްށ  2020ޖޫން  30 ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓްސް )ޕީ.ޕީ.އީ( ގެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
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)ނަވާރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް( ރުފިޔާގެ  -/19,404,289ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޖުމްލަ 
ވާ ގޮތަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 11.16އުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ހިސާބު ދަ ބާކީގެ ސްޓޮކްތަކެތީގެ 

  ބަލަހައްޓާފައި ނުވާަކން ފާހަގަކުެރވުނެވެ.

 ދޭގޮތް ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙު 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަ 11.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ހ( އަދާހަމައަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކާބެހޭ ހިސާބު، 
 އަދާހަމަުކރުމަށް ދަންނަވެމެވެ. ވާގޮތަްށ،ބަޔާންކޮށްފައި

 ،އްގައި ބޭނުންކުރުމަށްއެ އޮފީހެ ވާގޮތަށް،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 11.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ )ށ( 
ންކުރުމަށް ހޯދާފައި ަބހައްާޓ ުނވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނު ،ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބޭުނންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް

މެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ ވަކިން އަދި މިގޮތުން ސްޓޮކްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮން، ަމށާއިލެހެއްޓުސްޓޮކް ބާކީކޮށް ބެ ،ތި ސްޓޮކަށް ވައްދައިތަކެ
 .އްޓުމަށް ަދންަނވަމެވެބެލެހެއާދަވެގެން  އެނގޭގޮތަށް ސްޓޮކްބާކީގެ ހިސާބު 

ހިސާބު  ގެ ކޮށް ހޯދުމަށް އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ތަކެތީ އާ ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް މެދުވެރި  19-ކޮވިޑް  .4
 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން 

ތިރީސް ) -/32,968,650އާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމަންޓްސް )ޕީ.ޕީ.އީ( ހޯދުމަށް ޖުމްލަ  19-ކޮވިޑް
ސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް އެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދެ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ، 

ސަރޖަން  2,000ރެއިން ތަކެތީގެ ތެމަތިން ފައިސާ ދެއްކުނު ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ގޮތުގެވާލުކޮށްޙަލިމިޓެޑަށް އެޑްވާންސްކޮށް 
މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރީން  .އެވެ ކަމަށް، އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފަިއވެ އި ނުވާޔަވައި، ދެންހުރި ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފަކެޕް ފި

ނީ ރައީސް އޮފީސް، ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަ ޑިސްޕެޗް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްމި ތަކެތީގެ ސްޮޓކް މެނޭޖްކުރުމާއި  ،ދިންގޮތުގައި
ދަށުން ހޯދޭ ލާތުގެމި މުޢާމަ ،ނަމަެވސް ވެ.ނެއެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު އަދި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރީޓީން

މުއައްސަސާތަކަށް  އެކިބަަލަހއްޓާފައި ނުވާތީ، އެސް.ޓީ.އޯ ިއން، އެކިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ރެކޯޑުތައް  ތަކެތީގެ ސްޓޮކް
 މިނިސްޓްރީއަށް ރު، އެންނަންޖެހޭ މިންވަރާއި، ހުިރ މިންވަތަކެތީގެ އަދަދާއި، ސްޓޮކް ބާކީގެ ގޮތުގައި ހުސަޕްލައިކޮށްދިން 
އިސާގެ އަދަދު ފަ. އަދި މިހާަތނަށް ލިބިފައިވާ މުދަލުގެ ފަިއސާގެ އަދަދާއި، ނުލިބި ހުރި މުދަލަށް ޖެހޭ އެނގޭކަން ނެތެވެ

ޑްވާންސައް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެލުގައި އެވަނީ މި މުޢާމަލާތުަގއި ތިރީގައިވާ ތާވަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ. ބަ
 ތަކެތީގެ ތަފްޞީލެވެ.

 ތަކެތީގެ އަދަދު  އައިޓަމް 
 50,000 ސާޖިކަލް ގައުން 

 9,975 ހެޒްމެޓް ސޫޓް 
 10,000 ޑިސްޕޮސެބަލް ފޭސް ޝީލްޑް 
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 4,950 ޔޫސެބަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ގޮގުލްސް -ރީ
 10,000 ޑިސްޕޮސެބަލް ޝޫ ކަވަރ

 9,000 ޑިސްޕޮސެބަލް ހެޑް ކަވަރ )ސަރޖަން ކެޕް(
 1,000 ބޫޓް  އެންކަލް
 50 ބޮޑީ ބޭގް 

3M N95  ް256,000 މާސްކ 
 

 ދޭގޮތް ކުރަން ލަފާ އިޞްލާޙު 

ފައިާސ އެޑްވާންސްކޮށް  ،ވާ އުޞޫލާއެއްޮގތަށް)ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާގެ 11.16ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ 
ޭބނުންކުރުމަށް ދޫކުެރވުނު މިންވަރު އަދި ބާކީގެ ހިސާބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  ލިުބނުތަކެތި، ދެއްކުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން،

 .އްޓުމަށް ަދންނަވަމެވެބެލެހެ
 1441ޛުލްޙިއްޖާ  26
 2020އޮގަސްޓު  16
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