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csIfoaegclwrenejrwTiDoa 
 ދިވެހިރާއްޖެ،މާލެ

  

  ކުުރމުގެ މްަޝރޫުޢގެ  ޤީ ނަދުރ ަތަރއް ކުމްުނޫދ ބަ  .ދ ހ
 ޚްާއަޞ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓް 

  

  ފު ތަޢާރަ   .1

   300ޙައްލުކުރުމުގެމަްޝރޫޢުގެދަށުންވަނައަހަުރސަރުކާރުންފައްޓަވާފައިވާލަފާފުރުމުގެދަތިކަން 2006 ކުމުންދޫބަނދަަރކީ.ހދ
 2007 ދުވަހުގެތެރޭގައިަބނދަރުގެމަސައްަކތްނިންމުމަށްއެއްބަސްވެ 180 ،ފޫޓުބޮޑުމިނުގައިތަރައްޤީުކެރއްވުމަށްނިންމަވާ 200
) ކޮންޓްރެކްޓަރ( ހަރުގެނޮވެމްބަރުމަހުހެވީލޯޑްމޯލްޑިވްސްޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް ވަނައަ

  .ސޮއިކުރައްވާފައިވާމަޝްރޫޢެކެވެއާއިއެކުއެއްބަްސވުމުގައި

މިރިޕޯޓްގައި ފާހަގުަކރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި އެުކ 
ޓްރީގެ ހިުރހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިފުރުސަތުގައި ގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެ މިނިސްއޮޑިޓްކުރެވިަފއިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މިމަޝްވަރާ 

މިއޮފީހުގެ  ޅައިކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ ޔަތުރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްމި. ޝުުކރު ދަންނަވަމެވެ
  .ކުރެވޭނެއެވެގައި ޝާއިޢު www.audit.gov.mvވެބްސައިޓް

  ދު ޞަ އޮޑިޓްގެމަޤް   .2

ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބަލައި އޮޑިޓް ޤީ ކުރުމުގެ މަ ރައްކުމުންދޫ ބަނދަރު ތަ .ދމިއީ ހ
ކުމުންދޫ ބަނަދުރ . ހދ،ން މިއޮފީހުގައި އެދުމާއި ގުޅިގެންއިސިޓީ   F/ML/07/2011/30-57ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު 

ރައްޔިތުންގެ މިަޖލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް  ،ރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބަލާ އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުކުރުމުެގ މަޝްރޫޢު ކު ތަރައްޤީ
  .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެކެވެ
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  އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް  .3

ކުރީގެ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓަްރކްަޝން އެންޑް ޕަބްލިކް  ،ކުރުމުެގ މަސަްއކަތްކުމުންދޫ ަބނދަރު ތަރައްޤީ. ހދމި އޮޑިޓްގައި 
ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހު މަސައްކަތުގެ ޮކންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލުކުރެވުުނ ދުވަހުން ފެށިގެން  2007އިންފްރާސްޓްަރްކޗަރ އިން 

 އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ . ތް ބެލިފައިވާނެއެވެގެ ނިޔަލަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮ 2011ސެޕްޓެމްބަރ 
ކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތާއި، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައާިވ މަސައްކަތް ވަިކފަރާތަކާ ޙަވާލު

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ  ސަބަބާއި އަދި ބަނދަރު ެހދުމަށް ދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާ ހޭދައިގެ އިތުރުން، މަސަްއކަތުގެ
މީގެ އިތުރުންވެސް ދައުލަތުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުުރމުގައި . ލުކޮށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެޞީ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ތަފް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ   .ނެއެވެދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ މިންވަރު ބަލާލެވިފައިވާއިވާގަޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ކަ

ނޑު ކަންތައްތައް   4.   ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތާއި ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަ

 ރ އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން ކޮންޓްރެކްޓަ   4.1)

މަަސއްކަތްތަކާއި ހޯްއދަާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަުކން ކުރުވާ  8.25ދުގެ އިވާގަމާލިއްޔަތުގެ 
މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކާުރނެ ފަރާތެއް ހޯދާނީ، އެމަސައްކަތާއި  1.5ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު 

ލަމެއްގެ ތެރެއިްނ މުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީންބެހޭ ކުެރހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތައް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޢާ 
  . ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެްއވުމުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކަުރއްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށެވެ

ފުނިތަކުެގ ކުންކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ 
ނޑައެޅި ރޭޓުދެއްކުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް އާއި ވާހަކަ ތަކަށް އެކުންފުނިން އިން ކަ

ގުޅިގެން ގިނަ ރަށްރަށުެގ އާއި ފައިވަނީ ސުނާމީމިގޮތަށް ކުންފުނިތައް މިނިސްޓްރީގައި ަރޖިސްޓްރީ ުކރައްވާ. އެއްބަސްވުމުންނެވެ
ރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ވުމާއި، އެފަދަ ބަނދަރުތަކުގެ ނެރު ތިލަވެ ރަށްރަށަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ދަތިވެފައިވާތީވެ، އެފަދަ ބަނދަރު ވަ

 ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ މަރާމާތު އަވަސްގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީގައި މިފަދަ މަސައްަކތް 
ނޑައަޅުއްވާ ރޭޓް ތަަކކަްށ އިކުންފުނިތަކާ ވާހަކަ ދައްކަިއގެން މިނިސްޓްރީތައް ރަޖިސްޓްީރ ކުރުމަށްަފހު އެނިކުރާ ކުންފު ން ކަ

. ގައި ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިގެންނެވެ 2006މާޗް  18އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެއްވުމަށް 
ވި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިަކްނ ން ހިންގެއިީކ މަރާމާތު ކުރަންޖެހުނު ބަނދަރެއް ނޫންކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރަ

ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މުޅިން އަލަށް ތަރައްޤީ ުކރި ބަނދަރަކަށް ވުމާއިއެކު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ޙައްލު
 .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން އެއްގޮތަށް  ދާއި ވާގަހޯދަންޖެހޭނީ މާލިއްޔަތުގެ 

. މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ 10.3އެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ ދުވަހުގެތެރޭ ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މަސް  6ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 
މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުެގ   22.2ލަ ޖުމު ،މަސް ދުވަސް ހޭދަވެ 7އަހަރާއި  2ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ މަސައަްކތް ނިންމުމަށް 

  . ކުރެވެއެވެޖެޓުން ހޭދަވެފައިވާކަން ފާހަގަބަ
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4 ގެ  20 ސަފުހާ  

 ބަނދަރު ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދު   4.2)

ނަްކމުން ފަރާތް ކަމަށާއި އެހެ ސަރަޙަްއދަކީ  ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތާއި އުތުރު އެކަށީގެންވާ ދެކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެންމެ 
ރެިއްނ ކުރައްވާ، މި ދެސަރަޙައްދުގެ ތެއިން ތައްޔާރުދެސަރަޙައްދުަގއި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ުކރެވޭނެ ގޮތުގެ ދެ ކޮންސެޕްޓް މިނިސްޓްރީ މި

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު އަންގަވާ ދެއްވުމަށް ކުރުމަށްފަހު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ވަރާއާއި ރައްޔިތުން މަޝްކުމުންދޫ ބަނދަރު ކޮމިޓީ
ގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްަފުހ  2007ބަރ އޮކްޓޯ 30މުންދޫ ބަނދަރު ކޮމިޓީ ނަމަވެސް ކު. ން ދަންނަވާފައިވެއެވެއިއެދި މިނިސްޓްރީ

ން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު އިވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެ ސަރަޙައްދާ މެދުއިމިނިސްޓްރީ
ސަރަޙައްަދކީ ރަުށެގ  ނީ ރަށުގެ ބަނދަރު އޮންނަންވާނެފައިވައިން ނިންމަވާ މިގޮތުން ބަނދަރު ކޮމެޓީ . ގެނެސްފައިވެއެވެ 

ން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެ ކޮންސެޕްޓުގައިާވ އިމިނިސްޓްރީފައިވަނީ، ވާ ން ނިންމައިމިގޮތަށް ބަނދަރު ކޮމެޓީ. ދެކުނުފަރާތްކަުމގައެވެ
 . ދެސަރަޙައްދަކީެވސް ދެ މޫސުމަށް ބަނދަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފޭނެ ސަރަޙައްދު ތަކެއްކަމުގައި ނުވާތީއެވެ

ން ބޭނުންވާ އިރަށުގެ ބަނދަރު ކޮމެޓީ ން ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ުކރުމަށްއިމިނިސްޓްރީ
ވުމުން ކަމަށާއި، އްމަށްފަހު ކުމުންދޫ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުބަނދަރުގެ ކުރެހުން އެޕްރޫވް ުކރެއްވުސަރަޙައްދު ފާހަގަކޮށް 

ބަނދަރު ހަދައިފިނަަމ ފައިވަނީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި ރާތުގައި ބަނދަރު ހެުދމަށް ނިންމަވާ ން ރަށުގެ ދެކުނު ފައިބަނދަރު ކޮމެޓީ 
އެހެންނަމަވެސް މިއާިއ . އިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެވަ ލައްދެމޫސުމަށްވެސް ބަނދަރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ހިފޭނެކަމަށް ބަ

އެންެމ  އެއްވެސް މޫސުމެއްގައި ބަނދަރުެގ ބޭނުން  ،ސަރަޙައްދުގައި ބަނދަރު ހެދުމުންވެސް  އިން ނިންމެވިޚިލާފަށް ބަނދަރު ކޮމެޓީ
  .ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދިއުން  4.3)

އީިވ ނަމަވެސް، ބަނދަރު ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލު ކުރައްވާފަ 2007ނޮވެމްބަރ  21ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ 
ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބަނދަރުގެ ކުރެހުން ޙިއްސާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ރުހުން ހޯދުމަށާއި އަދި ކުރުމަށާއި، ރަށުގެ ޑިޒައިން

އެކު ތަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާދަރުގެ މަސަްއކަހެދުމަށްފަހު ބަނ) .އޭ.އައި.އީ(އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް 
 10އަދި ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓާފައިވަނީ . ގައެވެ 2008ފެބްރުއަރީ  8 ކޮންޓްރެކްޓަރ ުކމުންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ

ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މަސައްަކްތ ، .އޭ.އައި.ކުރިން ހަދަންޖެހޭެނަކމަށް ބެލެވޭ އީނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ. ގައެވެ 2008މާރޗް 
ގޮތުން ބަނދަރު ހެދުމަށް ގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ. އޭ.އައި.ސަބަބީަކ އީ. އި ނުދެކެމެވެޙަވާލުކުރުމަށްފަުހ ހެދުމަކީ އެހާ ހަމަޖެޭހކަމެއްކަުމގަ

ނުވަތަ މުޅި  ،ނިންމާ ސަރަަޙއްދަކީ ބަނދަެރއް ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދަްށ ނުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެތީއާއި
އެމަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް  ތައް ކުރުން އެންމެ ލާއިޤުވެގެންވަނީމަޝްރޫޢު ހުއްޓާލަންޖެހޭފަދަ ކަމަކަށްވެދާނެތީވެ، މިފަދަ ސާރވޭ

 . ކަމުގައިފާހަގުަކރެވެއެވެވަކިފަރާތަކާ ޙަާވލުކުރުމުގެ ުކިރން

ަގިއ  2008މާރޗް  10ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  :ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައުން ) ހ(
ުރެގ ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިަޔށް ދަނިކޮށް މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކަުރމުންދިޔަ އެކްސްކަވޭޓަރ އިން ނުކޮނެވޭވަ  ،ފައްޓައި 

ނޑަކާ ދިމާވުމުން އެކަން އޭޕްރީލް ހަރު އާނު ގައި ކޮންޓެްރކްޓަރ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގެވުމުން، ބަރުވައްޓައިގެން  2008ގަ
ނޑު ނެގުމަށްފަހު ކޮނު ނަމަވެްސ . ން ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެއި މުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއާނުގަ

ްނ އި ބަރުވައްޓައިގެންވެސް ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރު ނުވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެންގުމުން، މިނިސްޓްރީ
ނޑު ނެގުމަށެވެބަނދަރު ހަދާ ސަރަޙައްދުއިންސްޕެކްޓް ކުރެްއވުމަށްފަ އަދި އެކަމުގެ ހުއްދަައށް އެދި . ހު ނިންމެވީ ގޮއްވައިގެން އާނުގަ
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ވުމާއިއެކު، ާއުނ ހިމެނޭސަރަޙައްދު . ކުރީގެ މިނިްސޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ ގައި އެދިފައިވެއެވެ
. ޓާލާފައިވެއެވެއިން ފެށިގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއް 2008ން ޖޫ 12 ،ގޮއްވައިގެންނޫނީ މަސައްކަތް ުކރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެތީވެ

ގެވުމުގެ ސަރވޭކުރުަމށްފަހު އާނު ހިމެނޭ ސަރަޙައްުދ ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ އެން ެޖހޭކުރިން ުކރަންއަދި ގޮއްވުމުގެ 
ނޑަކަށް އިން ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހުއްޓާލިތާ ސަރވިސް  މަތިން ޕަބްލިކްވާރްކސް އޮގަސްްޓ  8ހުން މަސްދުވަސްފަ 2ގާތްގަ

 .އެވެގަ 2008

ބަނދަރު ކޮނުމުގައި ދިމާވި އާނު ފުރަތަމަ ފަަހުރ  :ގޮއްވާތަކެތި ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ދެވަނަފަހަރަށް ހުއްޓުން) ށ(
ގައި ކޮންޓެްރްކޓަރ  2008ސެޕްޓެމްބަރ  19އެކު އިތުރު އާނު ބަނދަރުތެރޭ ހުިރަކަމށް ފަހު މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމާގޮއްވުމަށް

 19މަސްދުވަސްފަހުން  1ން އެސަރަހައްދުއިންސްޕެކްްޓކޮށްފައިވަނީ އޭގެ އިނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ. ގާފައިވެއެވެމިނިސްޓްރީއަށް އަން
އިން ބޭރުން ގެނެސް އެކު އެތަކެތި ރާއްޖެންކުރާ ސާމާނު ހުްސވެފައިވުމާއަދި ބަނދަރު ގޮއްވަން ބޭނު. ގައެވެ 2008އޮކްޓޫބަރ 

 5ދުވަސް ފަހުން  16މަހާއި  3ސަރަޙައްދު އިންސްޕެކްޓް ުކރިތާ ވަނަފަހަރަށް ގޮއްވާފައިވަނީ އެބަނދަރުގައި ހިމެނޭ އާނު ދެ
އާއި ހަމަޔަށް  2009ފެބްރުއަރީ  7އިން ފެށިގެން  2008ޖޫން  12ުވމާއި އެކު . ގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 2009ފެބްރުއަރީ 
ގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަްށ ' އައިޑްލް ޓައިމް'މުއްދަތަށް ބަލައި މި ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަްށ ނުގޮސް ހުއްޓިފައިވާކަމަށްބަނދަރު

 .ފައިސާ ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ހިންގާ މިފަދަ ކޮންމެ މަޝޫްރއެއް ފެށުމުގެ ކުީރްނ  ންއިމިނިސްޓްރީ:ކުރީން ކުރި ސާރވޭބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ) ނ(
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  އެއް ކުރަްއވާާސރވޭ  (Bathymetry)'ބެތިމެޓްރީ'ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބަނދަރު ހަދާ ސަރަޙައްދުގެ ފުންމިން 

ކަމަށާއި، ބަނދަރުެގ ސްޕެކްޓް ކުރުމުންނައިގެން އިން ގޮއްވަންޖެހޭފަދަ ހަރު އާނު ހުރިކަން ދެނެގަނެވޭނީ ބަނދަރު ހަދާސަރަޙައްދަށް ފީ 
ންގ މަސައްކަތް ފެށިއިރުވެސް ބަނދަރު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް އާނު ހުރިކަން އެނގުނުނަމަވެސް މިފަދަ ޑައިވި

ވައިގެން ނަގަންޖެހޭވަުރެގ އެހެންކަމުން އެސަރަަޙއްދުގައި ހުރި އާނަކީ ގޮއް. ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއިންސްެޕކްޝަެނއް ކުރެވިފައި
އާނުގެ ސަބަުބން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް . އާނުކަމުގައި ަމސައްކަތް ފެއްޓިއިރު ބެލެވިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނެވިފައި އެކަށް ދެނެގަސް އާނު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު އެކީ އިންސްޕްެކޝަންގައިވެ ޓްރީއިން ކުރެއްވިހުއްޓުމަކަށް އައުމުން މިނިސް 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަނދަރުތެރޭ އިތުރު އާނު ހުރިކަމަށް ކޮންޓްރެކްަޓރ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެންގުމުްނ . ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އަދި ބަނދަރު ކޮނުމުގައި އާނު . ން ސައިޓް އިންސްޕެކްޓް ކުރަްނޖެހި، މިކަމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވެއެވެއިމިނިސްޓްރީ
ދިމާވުމަކީ މިނިސްޓްރީއިން މީގެ ކުރިންވެސް ތަޖުރިބާުކރެވިފައިވާ ކަންކަމަށްވާއިރުވެސް، މިފަދަ ކަނަްކމަްށ  އިއްދުތަކާޙަނޭ ސަރަހިމެ

އެހެންނޫންނަމަ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން . ސަމާލުކަން ދެއްވާ ތައްޔާރުވެފައިވާމިންވަރު ކުޑަކަމުގައި ފާހަގަުކރެވެއެވެ
  .ބޭކާރު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެކަަމށް ދެކެމެވެގުދެމި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކާުރ އް ދިކަތްތައްމަސަ

 ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ބަދަލުދިނުންގާއޮތް ދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް ނުހި   2.4)

ތެރޭ ދިމާވި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ މަސަްއަކތް ހުއްޓާލާފައި ވުމުގެ ސައްކަތް ކިުރޔަށް ގެންދިއުމުގެބަނދަރު ކޮނުުމގެ މަ
ންޖެހުނު ދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތްނެތި ތިބެ މުވައްޒަފުން ކޮންޓްރެްކަޓރގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ިއކުއިޕްމަންޓް އާއި 

އިވާކަމަށާއި، މިއީ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިާވ އަށް ދެއްވާފަން ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ މިލިއަ 4,732,397ލަ ގައި ޖުމުގޮތުބަދަލުގެ
އޮތް އްޓިފައިތިރީގައިާވ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހު.ކަުމގައި ފަާހގަުކރެވެއެވެ 46%މުޅިމަސައްކަތުެގ އަގުގެ 

 .ތެވެއިވާގޮރެކްަޓރ އަށް ފައިސާ ދެއްވާފަން ކޮންޓްއިދުވަސްތައްކަމަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީ
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  ފައިވާގޮތް ނގާ ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްވާ މަސައްކަތް ނުހި : 1ތާވަލު 

 އިންވޮއިސްނަންބަރ ފައިސާދީފައިވާމުއްދަތު   ފައިސާ ދިން ތާރީޚް  ދުވަސް  ލަ ޖުމު 

 HL/INV 08-09/0089 2008  ޖުލައި  31 –ޖޫން  12  2008ނޮވެމްބަރ  6 49 1,332,692.00

 HL/INV 08-09/0119 2008އޮކްޓޫބަރ  18 -ސެޕްޓެމްބަރ 19  2009ޖެނުއަރީ  18 30 728,980.00

 HL/INV 08-09/0156 2008ނޮވެމްބަރ  30 -އޮކްޓޫބަރ 19  2009މެއި  24 43 1,025,368.00

 HL/INV 08-09/0183 2008ޑިސެމްބަރ  31 - ޑިސެމްބަރ 1  2009މެއި  24 31 739,218.00

 HL/INV 08-09/0254 2009ފެބްރުއަރީ  7 - ޖެނުއަރީ  1  2009މެއި  24 38 906,139.00

  :މަސައްކަތް ނުހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދިން ފައިސާގެ ޖުމްލަ    191 4,732,397.00
  

ގައި ދެވަނަފަހަަރށް ގޮއްވި ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  2009އާނު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ފެބުްރއަރީ 
އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާވަރަށް ކޮންޓެްރކްޓަރގެ ފަރާތުން މީުހްނ . ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެއެވެކުިރޔަށް 

އެކްްސކަވޭޓަރުްނ ނުނެގޭވަރުގެ އިތުރު އާނު ބަނދަރުތެރޭ ުހިރކަމަށް . ބައިތިއްބާފައި ނެތްކަންވެސް ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެއެވެ
ވީނަމަވެސް ފަޅު ގޮއްވި ޓީމާއި ޙަވާލާދީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ބަނދަރުގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ހިުރކަމަށާއި ކޮންޓްެރކްޓަރ ބުނެފައި

. ން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެގެއެވެއިއެހެންކަމުން އެމަސައްކަތްތައް ކުިރޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ
. މުވައްޒަފެއް ކުމުންދޫގައި ޤާއިމުވެ ހުރުަމށެވެ ނގާއިރު މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނަިކލްބޭނުންވީ މަސައްކަތް ހި ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ
ފައިނުވާތީ ކަމަށްބުނެ ބަނދަރުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަްތތައްވެސް ދުނުގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އިޖާބަދެއްވާ އަދި ކޮންޓްރެްކޓަރ އެ

އިްނ  2008ޖޫން  12ގެ އޮގަސްޓް މަސް ފިޔަވައި  2008 ނަމަވެސް. ކިއުންތަކުން އެގެއެވެލިޔެކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަން 
އާއި ހަމަޔަށް ހިނގައިދިޔަ ދުވަސްތަަކކީ ަބނދަރުގައި ުކާރނެ މަސައްކަތެއްނެތި ކޮންޓްރެްކޓަރ  2009ފެބްރުއަރީ  7ފެށިގެން 

ނަމަވެސް ލިޔެކިއުންތަކުން ފެންނަންހުރި ގޮތުގައި . ން ފާހަގަކުރެވެއެވެހުންނަންޖެހުނު ދުވަސްތައްކަމަށް ބަލައި ފައިސާ ދީފައިވާކަ
އިވާކަްނ އަށް ގެންދިއުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފަން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މަސައްކަތް ކުރިއިގައިވެސް މިނިސްޓްރީ 2008ނޮވެމްބަރ 

ާހދުވަސް ތަަކކީ ޙަޤީގަތުގައިވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ގެ ގޮތުގައި ބަލައި ފައިސާ ދީފައިވާ ހުރިވީމާ، އައިޑްލް ޓައިމް. އެގެއެވެ
  .މަސައްކަތް ނުުކރެވި ހުންނަންޖެހުނު ދުވަސްތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމުގައި ފާހަގުަކރެވެއެވެ

ނުގެންދެވިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް ށް އަބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ުކރި :ތަފާތު ދެ ރޭޓެއްގައި އައިޑްލް ޓައިމަށް ފައިސާ ދީފައިވުން ) ހ(
ކަުމަގއި  2008ޖޫްނ  12ފައިވާ ތާރީޚަކީ ވާމަސައްކަތް ހުްއޓުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަންގަ

ނޑައަޅުއިއަދި މިތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނުުކެރވިދާ ދުވަސްތަަކށް މިނިސްޓްރީ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ އްވާފައިވާ ރޭޓުން ބިލް ން ކަ
ނޑައަޅުއިމިނިސްޓްރީ. ފައިވެއެވެވާން އަންގައިކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މިނިސްޓްރީ ލަ އްވާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުން ރޭޓް ކަ

އި އާ 2008ޖުލައި  30އިން  2008ޖޫން  12ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ . ރުފިޔާއެވ23,845.77ެއަގަށް ބިނާކޮށް ދުވާލަކަށް 
އަށް ފައިާސ  HL/INV 08-09/0089ދުވަހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްނަންބަރ  49ދެމެދު މަސައަްކތް ނުކޮށް ހުންނަންޖެހުނު 

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2008އޮކްޓޯބަރ  18އިން  2008ެސޕްޓެމްބަރ  19ކަމަާށއި އަދި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  27,197.80ފައިވަނީ ދީ
. ހަގަކުރެވެއެވެރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމުގައި ފާ 24,299.33އަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ HL/INV 08-09/0119ބިލް ނަންބަރު

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރޭޓުން ބަލާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ ިއތުރަށް އިއެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ  177,856.17ން ކަ
  .ރުފިޔާ ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ
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7 ގެ  20 ސަފުހާ  

  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުން ، ސްކޯޕަށާއިމަސައްކަތުގެ   4.5)

ކުމުންދޫ ބަނދަަރކީ ސަރާުކރުން ފައްޓަވާފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުުމެގ  :ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ) ހ(
ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުުމެގ . ަވނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ 2007މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ުކރުމަށްޓަކައި 

ން ކުިރން ވަނީ އިފޫޓުގެ ބަނދަރު ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ 200   300ރަކީވެސް  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ހުިރހާ ބަނދަ
ނޑައަޅްުއވާފައެވެ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ށް ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އާ ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަ . ކަ
 15ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވައިގެން ،ކޮށްދުވަސްތެރޭ މަސައްަކްތ ނުނިމި ލަސްވެފައި ވަނި 180މުއްދަތުކަމުގައިވާ 

ފޫޓަްށ    250  500 ބަނދަރުގެ ސައިޒް  ،ގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްގެނެސް 2009ޖުލައި 
ތުރަށް ބޭނުނާްވ ބަނދަރަށް އި، މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކޮށް 13.2މިލިއަން ރުފިޔާ އިން  10.3ބޮޑުކޮށް، މަސްައކަތުގެ އަގު 

ބަނދަރަށް . ވެން ހޯއްދަވާދެއްވާގޮތަށް ނިންމާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވެއެއިރ ޔުނިޓްސް މިނިސްޓްރީކީވޯލާއި އެންކަ
މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކުެގ އެކު މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުމާ 5.2އިން ރ ޔުނިޓްސް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއެންކަ ބޭނުންވާ ކީވޯލާއި

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓެްރްކޓަރ މަސައްކަްތ ނުކޮށް ހުރި ދުވަސްތަކަށް ީދފައިވާ ފައިސާ ނުހިމަނާ، މިްޕރޮޖެކްޓަށް ދަުއލަތުގެ 
  .މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވެފައިވެއެވެ 8ބަޖެޓުން 

ކުމުންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ މަސައްކަތް މުޅިން  :ލުގެނައުން މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ބަދަ ) ށ(
ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ . ވެދުވަސްކަމުގައި ފާހަގަ ުކރެވެއެ 180ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ފަުރތަމަ ދެއްވާފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށް ވުމާއިއެކު، މަސައްކަްތ  2008ޗް މާރ 10މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ލެިޔކިއުންތަކުން ދައްކަނީ 
ގެ ނިޔަލަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި ބަނދަރުގެ ޚިދުމަށް ލިބެން ފެށޭެނ  2008ލަސްނުވެ ގެންދެވުނުނަމަ، ސެޕްޓެމްބަރ 

ގެ މަސައަްކތް އެއްގޮތަކަށްވެްސ ދަރުނނަމަވެސް ބަނދަރު ކޮނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ބަ. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
  .ވެދަވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެދުވަސް ހޭ 191ށް ނުގޮސް އަކުރި

ވީނަމަވެސް، އޭގެފަހުންވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ގައި ކުރެވިފައި 2009ފެބްރުއަރީ ދަރު ގޮއްވުމުގެ މަސަްއކަތް ދެވަނަފަހަރަށް ބަނ
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ޮއފީހުން  2009އަދި މާރޗް . އިނުވާކަން ފާހަގަުކެރވެއެވެށް ގޮސްފައަ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރި

 ،ގައި މަސައްކަތުގެ އެްއބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސް 2009ޖުލައި  15އަންގަވައިގެން ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު، 
 26ވުމާއި އެކު، އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު މުއްދަތާއިއެކު . އްވާފައިވެއެވެދުވަސް ދެ 195ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރު 

  .އަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުަރންޖެހެއެވެ 2010ޖެނުއަރީ 

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ފުރަތަަމ  :ދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން ސް ނުނަގައި ދެވަނަފަހަރަށް މުއް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަ ) ނ(
ބަނދަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  ،ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔަފަހުން 180އެއްބަސްވެފައިވާ 
މިތާރީޚާ ، ނަމަވެސް. އެވެ 2010ޖެނުއަރީ  26ދުވަހާއުެކ، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  195އިތުރަށް ދެއްވި 

ގައި ކުރެއްިވ  2010ފެބްރުއަރީ  8ން އިއަދި މިނިސްޓްރީ. ހަމައަށްވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މަސައްކަތް ކަމުަގިއ  45%މެ ންތާރީޚާ ހަމަޔަށް މުޅި ބަނދަރުގެ ނިމިފައިވަނީ އެގައި އެ' ނެރަލް އިންސްޕެްކޝަންޖެ'
ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް  195އެކު އިތުރަށް ދެވުނު ވުމާއި. ރައްވާފައިވެއެވެހަގަކުފާ

  .ށް ގެންދެވިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއަކުރި
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ގައި، އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ' ރއެޕެންޑިކްސް ޓު ޓެންޑަ 'ން ކޮންޓްެރކްޓަރ އާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިމިނިސްޓްރީ
ވުރެ ބޮޑު އަށް 10%ކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ގެ ގޮތުގައި މަސައް) ޖޫރިމަނާ(' ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް'މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ 

ނދަރުގެ މަސައްކަތް ނަމަވެސް ބަ. ނެގޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 0.1%ނުވާނެހެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 
މަށާއި، ޫޖރިަމާނ ފައި ނުވާކަނަންގަވާ ނުނިމި އޮތްނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ،ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ފާއިތުވިއިރު

މިޮގތުން . މަސްދުވަސް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 5ނެންގެވުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު 
. އިވާކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެގެ ކުރިން ަކމުގައި ހަމަޖައްސާދެއްވާފަ 2010ޖޫން  30ޚަކީ ގެ މަަސއްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީބަނދަރު

ނޑިގެން ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް  ،ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮްނޓްރެކްޓަރގެ ިއހުމާލަކާ ނުލާ މެދުކެ
މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވީނަމަވެސް، ކޮންޓްރެްކޓަރގެ  4.7އަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ކޮންޓްެރކްޓަރ 

އިހުމާލުން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމި އެތައް މަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަނަމަވެސް ދައުލަތަށާއި ކުމުންދޫ ރައްޔިތުންނަްށ 
މިމަޝްރޫޢުގައި ކުރިމަތިިވ ހުރިހާ ކަމެއްގައި  ،ލުމާއިމެދު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށްއެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއް

ކޮންޓްެރކްޓަރ އަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަންކަން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މިގޮތަށް ނިންމިނިންމުމަކީ އިންސާފުވެިރ 
ދައުލަތަށް އެހާމެގެއްލުންބޮޑު ގޮތަކަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައި ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާކަމެއްނޫންކަމާއި އަިދ 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ  :ން ދެއްވާގޮތަށް ނިންމުން އި ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޓީރިއަލްސް މިނިސްޓްރީ ) ރ(
މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް . ކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެއަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ

ލަ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމު 25,500ޔުނިޓެއް ، އެލް ބްލޮކާއި އެނަްކރ ޔުނިޓްސްވެސް ވަނީ 69ބަނދަރުގެ ކީޯވލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 
ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ . ޅި އަުގގެތެރޭގައި ހިމެނި އެއަގަށް އެއްބަސްވެފައެވެރުފިޔާ ކޮންްޓެރކްޓަރ ފުރަތަމަ ހުށަހެ 1,748,790

ގައި އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ  2009ޖުލައި  15ސައިޒް ބޮޑުކުުރމަށް ނިންމާ 
ން ދެއްވާގޮތަްށ އިކްސް އާއި އެންކާ ޔުނިޓްސް މިނިސްޓްރީގައި ބަނދަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ އެލްބްލޮ' އެޑެންޑަމް ޓު ކޮންޓްރެކްޓް'

  . އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ

ގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކީވޯލް ޔުނިޓްސް އާއި އެންކަރ ޔުިނޓްްސ ' އެޑެންޑަމް ޓު ކޮންޓްެރކްޓް'
އި އެންކާ ޔުނިޓްސް ބްލޮކްސް އާ ޅިބަނދަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އެލްން ދެއްވާގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް މުއިމިނިސްޓްރީ

މިގޮތުން . ން ސްަޕލައި ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއިމިނިސްޓްރީ) އެންކަރ ުޔނިޓް 73އި ކް އާއެލްބްލޮ  135(
އެކު ފަުރތަމަ އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ކީވޯލް އްވާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްަޓރ އާއިން މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެއިމިނިސްޓްރީ
ރުފިޔާ ހޭދަކުރައްވައިގެން  5,260,817ލަ ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމު  1,761ރ ޔުނިޓަށް އަދި އެންކަ ރުފިޔާ އާއި 38,017ޔުނިޓަކަށް 

  .ކަމުގައި ފާހަގަުކރެވެއެވެ

ށްާވ ޔުނިޓް އާއި އެންކަރ ޔުނިޓް އަކީވޯލް  69ރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ސަްޕލައިކު
އި ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކީވޯލް ޔުނިޓް އާ ގެ ބަދަލުގައި ބަނދަރަށް އިން ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އޭފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މިނިސްޓްރީ

ވަނީ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެވުނު ތާރީޚުގެ ފަހުން ބަނދަރުގެ ކޮށްދެއްވާފައިއިން ސަޕްލައިއެނަްކރ ޔުނިޓް ބޮޑުއަގުގައި މިނިސްޓްރީ
ށް އައިބަދަލާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރ ިމކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަުދ ކެއްވެ، ަތކެތީގެ އަގަމަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަދުވަސްތަ

  .އިތުރުވާތީވެ، ޮކންޓްރެކްޓަރ އަށް މަންފާހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
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9 ގެ  20 ސަފުހާ  

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން   4.6)

ލު ކުރައްވާފައިާވ ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޙަވާ :ދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވުން އި ވާ ގަ މާލިއްޔަތުގެ ) ހ(
 2007ނޮވެމްބަރ  20ސްޓަރަކްޗަރ އިން ކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާއެކު ުކރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކުންފުންޏާއި

ގައި  2010ފެބްރުއަރީ   10މިގޮތުން ދެވަނަފަހަރަށް. ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުގެނެސްފައިވެއެވެ
މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންޓްރްެކޓަރ އަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި  5ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  ސްބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ އެޑްވާން 

މިގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން . ކުރެވެއެވެފާހަގަ
މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާކަމަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ުކރަމުންދިޔަ ކުްނފުނިން މިނިސްޓްރީގަިއ  5އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެެވއެވެ  38%ލަ އަގުގެ އްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމުށް ދީފައިވަނީ އަލަށް އެއެޑްވާންސަ. އެދުމުންނެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ދެވޭީނ  8.23ނަމަވެސް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގެ 

ހަފްާތ  1އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭން ވާނީވެސް މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާތާ ، ކަމަށާއި 15%މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 
ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްަކާތ . ތެރޭގައި މަސައްތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވާންސްފައިސާ ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާފައި ނުވާކަމުގައި ޙަވާލުވި ކޮންޓްރެކްޓަރ މި ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެޑް
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ފަހުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުމުންދޫ ބަނދުަރެގ ، ވުމާއިއެކު. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  . ދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުެރވެއެވެއިވާ ގަމިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވަނީ  މާލިއްޔަތުގެ  5މަސައްކަތްުކރި ކުންފުންޏަށް 

ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމަށް  :ސަރުކާރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސްގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ފުރުސަތުދިނުން ) ށ(
ބޭންކުން ) އެގްޒިމް( ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެނެސްަފއިވަނީ ދިވެހި ސުަރކާރަށް ިއންޑިޔާގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މެޓީރިއަލް ލޯނުގެ  50ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މެދުވެރޮިކށް ހަމަޖައްާސ ދެއްވާފައިވާ 
އީސުލް މި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުުރސަތު ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދީފައިވަނީ ރަ. ތެރެއިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެެވއެވެ

އެއް ުހޅުވައި،  .ސީ.ގައި އެލް .އައި.ބީ.މިލޯނުގެ ދަށުން މެޓީރިއަލް ގެނައުމަށްޓަކައި އެސް. ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީހުން އަންގަވައިގެންނެވެ
ގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ. ން ޖެހެއެވެގެންނަ ތަކެއްޗަށް ޖެހޭ އަގާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ކޮންޓެްރކްަޓރ ބަހަްއޓަ

އަށް ފައިސާ  .ސީ.ގައި ހުުޅވި އެލް. އައި.ބީ.މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދީފައިވަނީ ބޮޑުހިލަ ގެނައުމަށް އެސް 5ގޮތުގައި 
) ރުފިޔާ  2,652,240(ޑޮލަރ  206,400ހުޅުވާފައިވަނީ  .ސީ.ނަމަވެސް އެލް، ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވޭކަމަށާއި

  .އަށްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ްކރެިޑްޓ ގައި މި' މް ޓު ކޮންޓްރެކްޓްއެޑެންޑަ 'ން ސޮއިކޮށްފައިވާ  އިގައި މިނިސްޓްރީ 2010ެޖނުއަރީ  10އެުކ ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ދައްކާނީ ސީދާ ކޮންޓްރެކްަޓރ ކަމުގައި

އެޑްވާންސްފައިސާއަށް އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެޑްވާންސް ފައިސާ ބޭނުންވަނީ ބޮޑުހިލަ 
ން ކޮންޓްރެކްަޓރ އިއެކު، މިނިސްޓްރީކަން އެގެން އޮތުމާއިގޮތުން ތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެންތަކެތި ގަތުމުގެއަދި މަސައްކަ ގެނައުމާއި

ގަިއ . އައި .ބީ.ރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އެސްދަދެއްގެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކްއަށް އެއްފަހަރާ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ޢަ
 .ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ 
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މެހައި މުއައްސަސާތަކުން ުކރުވާ މަސައްކަްތތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ ންދައުލަތުގެ އެ  ވާއިދުގައިގަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވަނިކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވާ، މަސައްކަްތތަކާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެދޭހާ ޢަދަދެއް އެޑްވާންސްގެ   އުސޫލުތައް ކަ

ައިދ . ވާއިދުގެ ބޭރުން ކުރެވޭ ނުހަނު ރިސްކްބޮޑު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގަ ގެ ގޮތުގައި ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ބޭންކުގައި ހުޅުވުމާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަީކ  .ސީ.ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ އެލް

ން މިހުރިހާ މަގެްއ އިމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީކޮންޓްރެކްޓަރެގ ޒިންމާއަކަށް ވާއިރު އަދި މިކަން އެއްބަސްވު
މިއީ . އަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އިތުރުންވެސް ފައިސާ ދީފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ސީ.ކޮންޓްެރކްޓަރ އަށް ފަހިކޮށްދެއްވާ، އެލް

އްވޭނެ ކަންތައްތަކަށް ނުވާއިރު ވަކި ކުންފުންޏަކަްށ ރުން ކޮށްދެރާ ކޮންމެ ުކންފުންޏަކަށް ސުަރކާލުކުސަުރކާރުން ަމސައްކަތް ޙަވާ
ދައުލަތުން ޢަމަލުކޮށްގެން ވާނެ ގޮތެއްކަމުގައި  ،މިފަދަ އިނާޔަތްތަކެއް ލިބިދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި

  .ނުފެންނަކަމުގަިއ ފާހަގަކުރަމެވެ

ކުާރ  ޞްންމުމަށް ފަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަަހޅާ ބިލުތަކުން އުނިކޮށް ޚަލާއެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނި
ކޮށްފައިވާކްަނެވްސ ޞްމިލިއަން ރުފިޔާ ބިލުތަކުން އުނިކޮށް ޚަލާ 5މިގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ  ،ގޮތަށްކަމަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ފެންވަރު ދަށްވުންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކޮން  4.7)

ން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮުތން އިބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެުމންދިޔައިރު މިނިސްޓްރީ
ލައިބިލިޓީ ޑިފެކްޓްސް 'ން ވަނީ އިމިނިސްޓްރީއަދި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމުން . އިންސްެޕކްޓް ުކރައްވާފައިވެއެވެ

ނަމަވެސް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމާހަމައަށްވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން  .އެއް ހައްދަވާފައެވެ' އިންސްެޕކްޝަން
ގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިފައި ނާުވކަްނ ' ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން'ން ކޮށްފައިވާ އިމިނިސްޓްރީ
  .މެވެފާހަގަކުރަ

ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީެގ  :ގައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް  2009ސެޕްޓެމްބަރ  29) ހ(
ނަމަވެސް ބަނދުަރގެ ކީވޯލް އެލައިން  15mm -/+ އަކީ ' މެްކސިމަމް ޑީވިއޭޝަން'ކީވޯލް އެތުރުމުގައި ކުރެހުމުގަިއ ހުއްދަކުރާ 

ނޑުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޭރުވެފައިވާކުރުން ކެުރހުުމގަ މިގޮތުން އެއްގަމުތޮށީގެ ބައެްއ  ،މަށާއިކައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންގަ
  .ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެފައިވާކަން އިންސްޕެކްަޝން ރިޕޯޓުއަށް ބޭރަށް ނިކުމެ ނުވަތަ އެތެރެއަށް ވަދެ 250mmއެލްބްލޮކްސްތައް 

' ވާރޓިކަލް ލެވެލް ސާރވޭ'އެއްގަމު ތޮށީގެ  :ބްލޮކްސްގެ އުސްމިން ކުރެހުމާއި ޚިލާފަށް ހުރުންއެއްގަމު ތޮށީގައި ޖަހާ އެލް ) ށ(
ނޑަށްވުރެ  70%އިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެއްގަމު ތޮށީގެ  މައްޗަްށ   400mmއެލްބްލޮކްސް ވަނީ ކުރެހުމުގައިވާ މިންގަ

  .ޖޮއިންޓްތައް ހަލާކުވެފައިހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ޖެހިފައިކަމަށާއި އަދި އެއްގަމު ތޮށީގެ ބްލޮކްސްތައް ގުޅުވައިދޭ 

މީގެ އިތުރުންވެސް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ ކީވޯލް ބަހައްޓާފައިވަނީ ބަނދަރު ކޮްނނަންވާ 
ނިމުނުއިރު އެއްގަމު ތޮށީގެ ކީވޯލް މޫދު އަޑީގައި  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮންނަންޖެހޭ ފުންމިނަށް ކޮނެ ،ފުންމިނަށް ނުކޮނެކަމަށާއި

ނޑު ބަނދަރުތެރެއަްށ  ނުޖެހި އެލިފައި ހުންނަފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމުްނ ކީވޯލްގެ ދަށުންނާއި ކީވޯލްގެ ދެ ބްލޮކް ދެމެދުން ވެލިގަ
އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްަޓަރކު މީގެ ކުިރްނ  މިއީ ާރއްޖޭގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރާ. ދެމެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ

  .ބަނދަރު ހެދުމުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއްނޫން ކަމުގައިވެސް އިންސްޕްެކޝަން ިރޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ
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ުކރުމަށްފަހު މެނުވީ މިރިޕޯޓްގައި މިނިސްޓްރީގެ ާސރވެޔަރުން ލަފާދެއްވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ ީކޯވލްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރަނގަޅު 
  .އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށެވެ' ކެޕިްނގ ބީމް'ކީވޯލްގެ 

ްނ އި މިރިޕޯޓްގައި މިނިސްޓްރީ:ގައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް  2010ފެބްރުއަރީ  8) ނ(
ންނަވާފައިވާކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިަޔްށ ގަިއ ކުރި ސާރވޭގައި ރަނގަޅުުކުރމަށް ދަ  2009ސެޕްޓެމްބަރ  29

އަދި ކުރީ ސާރވޭގައި ރަނގަޅުުކރުމަްށ އަންގާފައިވާ ބަނދަރުގެ ކީވޯލް އެލައިންމަންޓް އާިއ . ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
އިވާ ބްލޮކްސްތަކުގެ ދަށުންނާއި ދެ ބްލޮކް ނުޖެިހ ލެވެލް ކުރުން ރަނގަޅު ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ތޮށީގައި ޖަހާފަ 
ނޑު ދެމިގެން ބަނދަރުތެރެއަށް ދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ މީގެ އިތުރުންވެސް ބްލޮކްސްތައް ގުޅުވައިދޭ ޖޮއިންްޓ . ހުންނަތަނުން ވެލިގަ

ންގ ީބމާއި ކީވޯލްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަޅާފައިވުމާއި، ކެޕި' ކެޕިން ބީމް'ހަލާކުވެފައިހުރުމާއި، ކީވޯލް އެލައިން ނުކޮށް 
މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަްށ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަދި މި. ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ރިއިންފޯސްމަންޓް ގައި ދަބަރު ފޮޅިފައިވާކަން 

  .ތަކުާރރުކޮށް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވެއެވެ

އި ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިުރަކން މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޕެކްޝަްނ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެއްބަސްވުމާ
ރ އަށް ގަުޅކޮށްގެން މެނުވީ އިތުރު މަސައްކަތް ުކރިޔަށް ނުގެންދަން ތަކުރާުރކޮްށ ކޮންޓްރެކްޓައި ފާހަގަުކރެވި، ެއކަންކަްނ ރަތަކުގަ

 ،މަސައްކަތް ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އާއި ބަނދަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއިގަޅުނޮުކށް ބަނދަރުގެ އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެމައްސަލަތައް ރަ
ޅާފައިވާ ހުރިހާ ބިލުތަަކަކށް ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން ސާ ފިޔަވާ ޮކންޓްރެކްޓަރ ުހށަހަނަމަވެސް ރިޓެންޝަން ފައި 

 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ބަނދަރަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު   4.8)

ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލު ކުރެވުނު އަގަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ކުިރްނ  2007ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ 
މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  22.2) ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނުހިމަނާ(މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ ބަނދަރުގެ އަގު  10.3

މިގޮތަށް ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނުހިނގާ . އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އުމާއި، ޮކންޓްރެކްޓަރ ަމސައްކަތް ނުކޮށް ހުންނަންޖެހުނު ދުވަސްތަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާތީ އާއި ގިނަދުވަސްތަކެއް ދި

ުކމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ދައުލަތުްނ . ހދތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ . ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ގެނެސް ފައިވާތީއެވެ
 .ނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކާ ޢަދަދުތަކެވެކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކަމަށް މި
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12 ގެ  20 ސަފުހާ  

  ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނުހިމަނާ ބަނދަރަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު : 2ތާވަލު 

 ތާރީޚް  އިންވޮއިސްނަންބަރ ތަފްޞީލް  ލަ ޖުމު 

 ފައިސާގެ ތަފްޞީލު ކޮންޓްރެކްޓަރހުށަހެޅި ބިލުތަކަށް ދީފައިވާ 

 HL/INV 338/08 24/03/2008 މޮބިލައިޒޭޝަން،ސައިޓް ސެޓަޕް އަދި ސަރވޭއިން އަށް   287,041.55

 HL/INV/352/08 25/04/2008 )ކުރީގެ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް( %50ޑްރެޖިން   546,790.25

 HL/INV/ 08-09/0331 31/03/2009 )ކުރީގެ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް( %50ޑްރެޖިން   546,799.91

 HL/INV/ 09-10/405 08/10/2009 ކީވޯލްޔުނިޓްސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް  857,614.40

 HL/INV 09-10/720 01/02/2010 އެޅުން އަދި ކެޕިން ބީމް ) ފަހުގެ ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް( %80.19 ޑްރެޖިން   2,038,002.90

 HL/INV 10-11/095 01/06/2010 ވޯޓަރ ލުމާއި އެކްސެސް ސްޓެއަރ ލުމަށް ޑްރެޖިން،ކީވޯލް އަދި ބްރޭކް   2,907,737.54

 )38%ފަހުން އެއްބަސްވި އަގުގެ (އެޑްވާންސަށް ދީފައިވާ ފައިސާ   5,000,000.00

ނޑުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރިމަސައްކަތްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ   12,183,986.56  ރިޓެންޝަން ފައިސާކެ

 )ގައި 1ތަފްޞީލު ތާވަލް (ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނުކޮށް ހުރި ދުވަސްތަކަށް ދީފައިވާފައިސާ   4,732,397.00

 ލަ ޓަރ އަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުކޮންޓްރެކް   16,916,383.56

 ން ކުރިޚަރަދު އި ކީވޯލް ޔުނިޓާއި އެންކަރ ޔުނިޓްސް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ 5,260,817.00

 ލަ ހޭދަވި އަދަދު ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނުހިމަނާ ބަނދަރުހެދުމަށް ޖުމު  22,177,200.56

 އެކު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވިއަގު ދަރުހެދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާ ބަނ  10,293,680.52

 ލަ ގަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވި ޖުމުފުރަތަމަ އެއްބަސްވި އަ   11,883,520.04

  ލަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ޖުމުރިޓެންޝަން  641,262.45
  

 ބަނދަރުގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދިއުން   4.9)

ގައި ނިންމާ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ބަނދަރު ބޭނުންކުާރ  2010ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައަްކތް ޖޫން 
ލިބެމުން ނުދާކަމަށާއި، މިގޮތުން ބަނދަރު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބަނދަރު ތެރެއަށް  ފަރާތްތަކަށް ބަނދަރުގެ ފުރިަހމަ މަންފާ

ރާުޅ ވަންނަމުން ދިއުމުމާއި، ބޭރު ތޮށި ތިރިވުމުގެ ސަބަބުންތޮށިމަތިން ބޮޑެތި ރާޅު ބަނދަުރތެރެއަށް ވަންނަމުން ދާކަމަށާއި، އަދި 
މީގެ އިތުރުންވެސް ނެރުން . ގޮސް ރަށުތެރެއަށް އަރާކަުމގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބަނދަރުތެރެއަށް ވަންނަ ރާޅު އެއްގަމު ތޮށި މަތިން

މިގޮތަށް ބަނދަރުތެރެއަށް ރާޅު ވެއްދުުމެގ . ވަންނަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ދޯނިފަހަރު އަޑިއަށްގޮސް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ
ފަހަރު އަޅާފައި ހުންނަގޮތަށް އެއްގަމު ތޮށި ކައިރީގައި ދޯނިަފަހުރ  ސަބަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގައި އޮޑިދޯނި

  )ގައި 1މިކަމާއި ގުޅޭ ފޮޓޯ ޖަދުވަލު (. ބޭއްވޭވަރު ނުވާކަމުގައިވެސްފާހަގަކުރެވެެއވެ އިއަޅާފަ

ނޑު މަޑުކޮށް އޮންނަ ންމިގޮތަށް ބޮޑެތި ރާޅު ޢާ މުގޮތެއްގައި ބަނދަރުތެރެއަށް ވައްދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ަކމަށް ވީނަމަވެސް، ކަ
އެހެންކަމުން ރާއްޖޭެގ އެހެންރަށްރަށުގެ އޮޑިދޯނި ފަހަަރްށ . މޫސުމުގައިވެސް ބަނދަރުތެރޭ އުދަބާނި ހުންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އަމާންކަމާއި ރައްކާތެިރަކން ކުމުންދޫ ބަނދަރުން އެރަށުގެ އޮޑިވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް  އެރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކުން ލިބިދޭ
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ލިބެމުން ނުދިއުމީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރެވޭ ބޮޑު ހޭދައިގެ އަގުނުލިބި ދިއުން 
ކަތެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަނގަޅުުކރަން ޖެހުމުން އިތުރު ޚަރަދުތެަކއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި، އެއްފަހަރު ޮކށްނިންމާފައިވާ މަސައް

  . ހޭދަކުރަން ޖެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިކަމުގައި ހޭދަވާނެ ކަމެއްކަުމގައި ފާހަގަކުރެެވއެވެ

  ނިންމުން   .5

މަސައްކަތަކަށްވީ ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ  ރާއްޖޭގެ ރަށްަރށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް މުހިއްމު
ރަވާ ހިންގުމުަގއި އިސްރާފު ބޮޑުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުްނ މިބަނދަރަށް ުކރި ހޭަދ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވި 

އަން ރުފިޔާ އަށް ނިންމުމަށް މިލި  10.3ފުރަތަމަ  މިގޮތުން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެންމެ . އަގަށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ
ދުވަސްތެރޭ ނިންމުމަށް ފުރަތަމަ އެއްބަސްިވ  180މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެ،  22.2އްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް ބަނދަރު ނިމުނުއިރު އެ

މަސައްކަތެއް ނުހިގާ އޮތުމަކީ، މިފަދަ  މަސްދުވަހު އެއްވެސް 7ތެރެއިން  މަސްދުވަސް ހޭދަވުމާއި، މީގެ  7އަހަރާއި  2މަސައްކަތަށް 
ވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާިއ ޙަވި، މަސައްކަާތއި ަގއި ދެއްވަންވާ ސަމާލުކަން ނުދެމަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމު

  .ން ދެކެމެވެޖާކަމުގައި މިއޮފީހުގެ ނޭދެވޭ ނަތީއެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ނުދިއުމު  ،އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދޭތޯބަލައި

ނޑު  ކަމެއް ޙާސިލުވެފައި ހުންނަންޖެހޭކަމިާއ، އެއީ ތިން ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުރެވޭ ްޕރޮެޖޓެއް ނިމިގެންދާއިރު އެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން މައިގަ
ރުން އެއްބަސްވެވޭ އަގުގެ ތެރޭ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމުމާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިތު

ނިމިގެންދިޔައިރު މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސްކަެމްއ  ޢުނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫ. މަސައްކަތް ނިންމުމެވެ
ށްފައިވާ ޢުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ރާވާހިްނގިފައި ނުވާކަމާއި އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮވެފައިނެތުމުން އެގެނީ މި މަޝްރޫޙާޞިލު

 .ކޮންޓްރެކްޓަރެގ އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ކޮންޓެްރކްޓަރ ޖަވާބުދާރީ ުކރެިވފައި ނުވާކަމެވެ

ވާއިދުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ގަވާއިދެއް އޮތްނަމަވެސް، ގަދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ސާ ދީފައިވުމާއި، އަދި މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވާ ތާރީޚު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުންވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ އެޑްވާންސަށް ފައި

ޖޫރިމަނާ ނުނަގާ އަލުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށިާއ، މިމަސައްކަތުގައި ކޮންޓްރެކްަޓރ ' ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް'
މަސައްކަތް ދިގުލައިގެންގޮސް، އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ ، ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރުބޭނުންވިހުރިހާޮގތަކަށް ކަންކަްނ ފަހި

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަުމގައި ފާހަގަކުެރވިފައިވާއިރުވެސް، މިކަމުގެ ަސބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެއްވެސް 
  .ވަރަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ްނ  އި ވުމާއި އެކު ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރުންމިހާރަށް އަޅުއްވާ އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މިނިސްޓްރީ
  .ހިންގަވާ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި މިކަންކަމަށް ަސމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން، މަސައްކަތް ހުއްޓި ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިޯތ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ) ހ(
ނޑައެޭޅ . ބައްލަވައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ުދރާލާ ތައްޔާރުވެގެން ތިއްބެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ މިހެން މި ދެންނެވީ އެއިގެ ސަބަބުން ކަ

  .ދައުލަތުން މިގޮތަށް ކުރަންޖެޭހ ބޭކާުރ ޚަރަދު ނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭނެތީއެވެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިމިގެން

ވަަނ  8.25ދުގެ އިވާގަމިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރަްއވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) ށ(
  .ގެ ތެރެއިންމެނުވީ ކޮންޓްރެކްަޓރުން ޢައްޔަން ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެމާއްދާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެއް
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 .އޭ.އައި.ން ހިންގަވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަްތ ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އީއިމިނިސްޓްރީ) ނ(
ހެދުމަކީ މަސައްކަތް ނުފެިށ  .އޭ.އައި.ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރާފަހުން އީ މިހެން މިދެންނެވީ މަސައްކަތް ވަކި . ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަގޮތަކުން މަޝްޫރޢުގެ މުޅި މަސައްކަތް  .އޭ.އައި.ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާނެކަެމއްކަމަށާއި މީގެއިތުރުންވެސް އީ
  .އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެިހދާނެތީކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

އެއްފަހަރާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ދިގުދެމިގެން ދިއުމާއި، މަސައްކަތުެގ  )ށ(
ށް އިތުރުވެގެން ނުދާނެފަދަ ޮގތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތްަތްއ އަފެންވަރު ދަށްވެ އަދި ޚަރަދު އިންތިހާ

ސް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވުމާއި، އެފަރާތްތަކާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ފުރިހަމަޔަށް ތަންފީޒުކުރުމަްށ ވީހާވެ
) ޖޫރިމަނާ(އަދި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް . ދަންނަވަމެވެ

  .ދަންނަވަމެވެ ނެންގެވުމަށްވެސް 

ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ ަމސައްކަތްތައް، މަަސއްކަތް ފެއްޓޭފަހުން މަސައްަކތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަްށ ) ނ(
އް ބަދަލުގެނެސް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ހެދުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ެއހެންފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ަވރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެ
 ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމީ ގިނަފަހަރަށް ރޭވިެގން ހިންގޭ ޚިޔާނާތްތައް ކަމަށް ވުމާއި އެކު ޕްރޮެޖކްޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ

ގަޅަށް ޕްލޭން ކުރައްވާ، އަދި ކުރެވޭ ޕްލޭނާއި އެއްބަސްވުމާިއ ސްކޯޕް އައިޑެންޓިފައިކޮށް ރަނ ކުރިން ރަނގަޅަށް ޕްރޮެޖކްޓްގް
  .ށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައަްކތް ތަންފީޒު ކުެރއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެއެއްގޮތަ

ބަނދަރު ހެދުުމގައި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގަިއ ) ރ(
ޝަންގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ ކޮންޓްރެކްަޓރ އަށް ރަނގަޅުކުރުވުަމށާއި، އަދި މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުކުރަނީްސ ރިޓެން

އަދި ތަކުރުާރކޮށް މަސައަްކތުގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފެންވަރުދަށްކޮށް މަސައަްކތްކުާރ . ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަކި މުއްދަތަަކްށ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، މަސައަްކތް ނުނިންމާ، މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި މަސައްކަތް ދިގުދަންމާ

  .ސަސްޕެންޑްކޮށް ދައުލަތުން ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކުގައި ވާދަނުކުރެޭވނެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ންޓްރެކްޓަރ އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިފައިސާ ކޮއަށް އައިޑްލް ޓައިމްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްަޓރ ) ބ(
  .ހޯއްދަވާ ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްވެްސ ދަންނަވްމެވެމިހާރުން މިހާރަށް އަތުން 
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