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 .1ތަޢާރަފު
ރކީ
ހދ.ކުމުންދޫބަނދަ ަ

ޝރޫޢުގެދަށުން300
ރކާރުންފައްޓަވާފައިވާލަފާފުރުމުގެދަތިކަންޙައްލުކުރުމުގެމަ ް
ރސަ ު
ވަނައަހަ ު

2006

ރއްވުމަށްނިންމަވާ،
ކ ެ
200ފޫޓުބޮޑުމިނުގައިތަރައްޤީ ު

180

ކތްނިންމުމަށްއެއްބަސްވެ
ދުވަހުގެތެރޭގައިބަނދަރުގެމަސައް ަ

ވަނައަހަރުގެނޮވެމްބަރުމަހުހެވީލޯޑްމޯލްޑިވްސްޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް

2007

)ކޮންޓްރެކްޓަރ(

ސވުމުގައިސޮއިކުރައްވާފައިވާމަޝްރޫޢެކެވެ.
އާއިއެކުއެއްބަ ް
ކ
ކރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި އެ ު
މިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ު
ރހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިފުރުސަތުގައި
ފއިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެ މިނިސްޓްރީގެ ހު ި
ރކުރެވި ަ
މަޝްވަ ާ
ކރު
ޝު ު

ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މާލިއްޔަތު

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހަޅައި

މިއޮފީހުގެ

ކރެވޭނެއެވެ.
ވެބްސައިޓްwww.audit.gov.mvގައި ޝާއިޢު ު

 .2އޮޑިޓްގެމަޤްޞަދު
މޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބަލައި އޮޑިޓްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި
ކރުމުގެ ަ
ދރު ތަރައްޤީ ު
މިއީ ހދ .ކުމުންދޫ ބަނ ަ
ރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންބަ ު

ރ
ދ ު
 57-F/ML/07/2011/30ސިޓީއިން މިއޮފީހުގައި އެދުމާއި ގުޅިގެން،ހދ .ކުމުންދޫ ބަނ ަ

ޖލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް
ކރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބަލާ އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަ ި
ގ މަޝްރޫޢު ު
ކރުމު ެ
ތަރައްޤީ ު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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 .3އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް
ޝން އެންޑް ޕަބްލިކް
ރކް ަ
މނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓް ަ
އކަތް ،ކުރީގެ ި
ގ މަސަ ް
މި އޮޑިޓްގައި ހދ .ކުމުންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމު ެ
ނ ދުވަހުން ފެށިގެން
ކންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލުކުރެވު ު
ކޗަރ އިން  2007ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހު މަސައްކަތުގެ ޮ
ރ ް
އިންފްރާސްޓް ަ
ގ
ކރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް ބެލިފައިވާނެއެވެ .އަދި ބަނދަރު ހެދުމު ެ
ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ު
ވ
ކފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތާއި ،ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައި ާ
މަސައްކަތް ވަ ި
އކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެސްފައިވާ
ހދުމަށް ދައުލަތުން ކުރައްވާފައިވާ ހޭދައިގެ އިތުރުން ،މަސަ ް
ސަބަބާއި އަދި ބަނދަރު ެ
ރމުގައި
ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ދައުލަތުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކު ު
ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ މިންވަރު ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 .4ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތާއި ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް
 (4.1ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
ވ
އދަ ާ
ސއްކަތްތަކާއި ހޯ ް
ކން ކުރުވާ މަ ަ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ ު
ރނެ ފަރާތެއް ހޯދާނީ ،އެމަސައްކަތާއި
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކު ާ
ނ
ރހުންތަކާއި ތަފްޞީލުތައް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެއްގެ ތެރެއި ް
ބެހޭ ކު ެ
ރއްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އވުމުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކު ަ
ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެ ް
ގ
ތ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނިތަކު ެ
ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަ ް
ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

ހެވީލޯޑް

މޯލްޑިވްސް

އާއި

ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު

މިނިސްޓްރީއިން

ކަނޑައެޅި

ރޭޓުތަކަށް

އެކުންފުނިން

ގ
ކރައްވާފައިވަނީ ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ގިނަ ރަށްރަށު ެ
ރޖިސްޓްރީ ު
އެއްބަސްވުމުންނެވެ .މިގޮތަށް ކުންފުނިތައް މިނިސްޓްރީގައި ަ
ބަނދަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ވުމާއި ،އެފަދަ ބަނދަރުތަކުގެ ނެރު ތިލަވެ ރަށްރަށަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ދަތިވެފައިވާތީވެ ،އެފަދަ
ތ
ކ ް
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ މަރާމާތު އަވަސްގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީގައި މިފަދަ މަސައް ަ
ށ
ކކަ ް
އގެން މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ރޭޓް ތަ ަ
އކަ ި
ފހު އެކުންފުނިތަކާ ވާހަކަ ދަ ް
ރ ކުރުމަށް ަ
ކުރާ ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓް ީ
އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެއްވުމަށް  18މާޗް  2006ގައި ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިގެންނެވެ.
ނ
ކ ް
ކ މަރާމާތު ކުރަންޖެހުނު ބަނދަރެއް ނޫންކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީއިން ހިންގެވި ލަފާފުރުމުގެ ދަތި ަ
ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރަ ީ
އ
ކރި ބަނދަރަކަށް ވުމާއިއެކު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެ ް
ޙައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މުޅިން އަލަށް ތަރައްޤީ ު
ހޯދަންޖެހޭނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެއްގެ ތެރެއިންކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭ ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއިއެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ  10.3މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.
ގ
ކތް ނިންމުމަށް  2އަހަރާއި  7މަސް ދުވަސް ހޭދަވެ ،ޖުމުލަ  22.2މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތު ެ
ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ މަސައް ަ
ބަޖެޓުން ހޭދަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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 (4.2ބަނދަރު ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދު
އދަކީ
ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދެ ސަރަޙަ ް

ކމުން
ހޅަނގުފަރާތާއި އުތުރުފަރާތް ކަމަށާއި އެހެން ަ
ރަށުގެ ު

ނ
އ ް
ކރައްވާ ،މި ދެސަރަޙައްދުގެ ތެރެ ި
ރވޭނެ ގޮތުގެ ދެ ކޮންސެޕްޓް މިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރު ު
ކ ެ
ގއި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ު
މިދެސަރަޙައްދު ަ
ކރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު އަންގަވާ ދެއްވުމަށް
ކުމުންދޫ ބަނދަރު ކޮމިޓީއާއި ރައްޔިތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ު
ހ
ފ ު
އެދި މިނިސްޓްރީއިން ދަންނަވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރު ކޮމިޓީ  30އޮކްޓޯބަރ  2007ގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ަ
މިނިސްޓްރީއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެ ސަރަޙައްދާ މެދުވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،މިނިސްޓްރީއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު
ގެނެސްފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން

ބަނދަރު

ނިންމަވާފައިވަނީ

ޓއިން
ކޮމެ ީ

ރަށުގެ

ބަނދަރު

އޮންނަންވާނެ

ގ
ށ ެ
ރަ ު

ދކީ
ސަރަޙައް ަ

ވ
މގައެވެ .މިގޮތަށް ބަނދަރު ކޮމެޓީއިން ނިންމަވާފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެ ކޮންސެޕްޓުގައި ާ
ދެކުނުފަރާތްކަ ު
ވސް ދެ މޫސުމަށް ބަނދަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފޭނެ ސަރަޙައްދު ތަކެއްކަމުގައި ނުވާތީއެވެ.
ދކީ ެ
ދެސަރަޙައް ަ
ކރުމަށް ރަށުގެ ބަނދަރު ކޮމެޓީއިން ބޭނުންވާ
މިނިސްޓްރީއިން ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ު
ކރެއްވުމަށްފަހު ކުމުންދޫ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވުމުން ކަމަށާއި،
ސަރަޙައްދު ފާހަގަކޮށް ބަނދަރުގެ ކުރެހުން އެޕްރޫވް ު
މ
ދމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ،އެ ސަރަޙައްދުގައި ބަނދަރު ހަދައިފިނަ ަ
ޓއިން ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބަނދަރު ހެ ު
ބަނދަރު ކޮމެ ީ
އ
ދެމޫސުމަށްވެސް ބަނދަރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ހިފޭނެކަމަށް ބައްލަވައިގެން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިއާ ި
ސ،
ޚިލާފަށް ބަނދަރު ކޮމެޓީއިން ނިންމެވި ސަރަޙައްދުގައި ބަނދަރު ހެދުމުންވެ ް

މ
ގ ބޭނުން އެން ެ
އެއްވެސް މޫސުމެއްގައި ބަނދަރު ެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 (4.3ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދިއުން
ވ ނަމަވެސް ،ބަނދަރު
ތ  21ނޮވެމްބަރ  2007ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލު ކުރައްވާފައި ީ
ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަ ް
ޑިޒައިންކުރުމަށާއި ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބަނދަރުގެ ކުރެހުން ޙިއްސާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ރުހުން ހޯދުމަށާއި އަދި
އކަތަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއެކު
އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް )އީ.އައި.އޭ (.ހެދުމަށްފަހު ބަނދަރުގެ މަސަ ް
ރކްޓަރ ު
ކޮންޓް ެ
ކމުންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ  8ފެބްރުއަރީ  2008ގައެވެ .އަދި ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓާފައިވަނީ 10
ތ
ކ ް
ކމަށް ބެލެވޭ އީ.އައި.އޭ ،.ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މަސައް ަ
ނ ަ
މާރޗް  2008ގައެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެކުރިން ހަދަންޖެހޭ ެ
ކ އީ.އައި.އޭ .ގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަގޮތުން ބަނދަރު ހެދުމަށް
މގައި ނުދެކެމެވެ .ސަބަބަ ީ
ހކަމެއްކަ ު
ހ ހެދުމަކީ އެހާ ހަމަޖެ ޭ
ޙަވާލުކުރުމަށްފަ ު
ށ ނުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެތީއާއި ،ނުވަތަ މުޅި
ރއް ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދަ ް
ޙއްދަކީ ބަނދަ ެ
ނިންމާ ސަރަ ަ
މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލަންޖެހޭފަދަ ކަމަކަށްވެދާނެތީވެ ،މިފަދަ ސާރވޭތައް ކުރުން އެންމެ ލާއިޤުވެގެންވަނީ އެމަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް
ކރެވެއެވެ.
ރންކަމުގައިފާހަގަ ު
ކ ި
ވލުކުރުމުގެ ު
ވަކިފަރާތަކާ ޙަ ާ
އ
ގ ި
)ހ( ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައުން :ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  10މާރޗް ަ 2008
ގ
ރ ެ
ވ ު
ރމުންދިޔަ އެކްސްކަވޭޓަރ އިން ނުކޮނެވޭ ަ
ޔށް ދަނިކޮށް މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކު ަ
ނމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ަ
ފައްޓައި ،ބަނދަރު ކޮ ު
ރކްޓަރ މިނިސްޓްރީއަށް އެންގެވުމުން ،ބަރުވައްޓައިގެން
ހަރު އާނުގަނޑަކާ ދިމާވުމުން އެކަން އޭޕްރީލް  2008ގައި ކޮންޓް ެ
އާނުގަނޑު

ނެގުމަށްފަހު

ކޮނުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރިޔަށް

ގެންދިއުމަށް

މިނިސްޓްރީއިން

ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.

ސ
ނަމަވެ ް

ނ
އ ް
ރޔަށް ގެންދެވޭވަރު ނުވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެންގުމުން ،މިނިސްޓްރީ ި
ބަރުވައްޓައިގެންވެސް ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކު ި
އށް އެދި
އވުމަށްފަހު ނިންމެވީ ގޮއްވައިގެން އާނުގަނޑު ނެގުމަށެވެ .އަދި އެކަމުގެ ހުއްދަ ަ
ބަނދަރު ހަދާ ސަރަޙައްދުއިންސްޕެކްޓް ކުރެ ް
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ނ ހިމެނޭސަރަޙައްދު
އ ު
ސޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ ގައި އެދިފައިވެއެވެ .ވުމާއިއެކުާ ،
ކުރީގެ މިނި ް
ކރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެތީވެ 12 ،ޖޫން  2008އިން ފެށިގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވެއެވެ.
ގޮއްވައިގެންނޫނީ މަސައްކަތް ު
ދ ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ އެންގެވުމުގެ
މށްފަހު އާނު ހިމެނޭ ސަރަޙައް ު
ޖހޭ ސަރވޭކުރު ަ
ކރަން ެ
އަދި ގޮއްވުމުގެކުރިން ު
ޓ
ކސް ސަރވިސް އިން ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ހުއްޓާލިތާ ގާތްގަނޑަކަށް  2މަސްދުވަސްފަހުން  8އޮގަސް ް
މަތިން ޕަބްލިކްވާރ ް
 2008ގައެވެ.
ރ
ހ ު
)ށ( ގޮއްވާތަކެތި ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ދެވަނަފަހަރަށް ހުއްޓުން :ބަނދަރު ކޮނުމުގައި ދިމާވި އާނު ފުރަތަމަ ފަ ަ
ކޓަރ
ރ ް
މށް  19ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގައި ކޮންޓް ެ
ކ ަ
ރ ަ
ގޮއްވުމަށްފަހު މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމާއެކު އިތުރު އާނު ބަނދަރުތެރޭ ހު ި
ޓކޮށްފައިވަނީ އޭގެ  1މަސްދުވަސްފަހުން 19
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން އެސަރަހައްދުއިންސްޕެކް ް
ސވެފައިވުމާއެކު އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސް
އޮކްޓޫބަރ  2008ގައެވެ .އަދި ބަނދަރު ގޮއްވަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހު ް
ކރިތާ  3މަހާއި  16ދުވަސް ފަހުން 5
ރޙައްދު އިންސްޕެކްޓް ު
ބަނދަރުގައި ހިމެނޭ އާނު ދެވަނަފަހަރަށް ގޮއްވާފައިވަނީ އެސަ ަ
ފެބްރުއަރީ  2009ގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެު .
ވމާއި އެކު  12ޖޫން  2008އިން ފެށިގެން  7ފެބްރުއަރީ  2009އާއި ހަމަޔަށް
ށ
ށ ނުގޮސް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ބަލައި މިމުއްދަތަށް 'އައިޑްލް ޓައިމް' ގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަ ް
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަ ް
ފައިސާ ދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ
ރ ް
ރއެއް ފެށުމުގެ ކު ީ
)ނ( ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެކުރީން ކުރި ސާރވޭ:މިނިސްޓްރީއިން ހިންގާ މިފަދަ ކޮންމެ މަޝް ޫ
އވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ބަނދަރު ހަދާ ސަރަޙައްދުގެ ފުންމިން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 'ބެތިމެޓްރީ' ) (Bathymetryސާރވޭއެއް ކުރަ ް
ގ
ކރުމުންކަމަށާއި ،ބަނދަރު ެ
ގޮއްވަންޖެހޭފަދަ ހަރު އާނު ހުރިކަން ދެނެގަނެވޭނީ ބަނދަރު ހަދާސަރަޙައްދަށް ފީނައިގެން އިންސްޕެކްޓް ު
ކށް އާނު ހުރިކަން އެނގުނުނަމަވެސް މިފަދަ ޑައިވިންގ
މަސައްކަތް ފެށިއިރުވެސް ބަނދަރު ހަދާ ސަރަޙައްދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަ ަ
ގ
ރ ެ
ޙއްދުގައި ހުރި އާނަކީ ގޮއްވައިގެން ނަގަންޖެހޭވަ ު
އސަރަ ަ
ނއް ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ެ
ޕކްޝަ ެ
އިންސް ެ
ބން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް
ކރެވެއެވެ .އާނުގެ ސަބަ ު
މސައްކަތް ފެއްޓިއިރު ބެލެވިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަ ު
އާނުކަމުގައި ަ
ކއެކަށް ދެނެގަނެވިފައި
ކޝަންގައިވެސް އާނު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު އެ ީ
ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން މިނިސްޓްރީއިން ކުރެއްވި އިންސްޕެ ް
ނ
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަނދަރުތެރޭ އިތުރު އާނު ހުރިކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެންގުމު ް
މކަމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވެއެވެ .އަދި ބަނދަރު ކޮނުމުގައި އާނު
ނޖެހިި ،
މިނިސްޓްރީއިން ސައިޓް އިންސްޕެކްޓް ކުރަ ް
ށ
ކމަ ް
ކރެވިފައިވާ ކަންކަމަށްވާއިރުވެސް ،މިފަދަ ކަން ަ
ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި ދިމާވުމަކީ މިނިސްޓްރީއިން މީގެ ކުރިންވެސް ތަޖުރިބާ ު
ކރެވެއެވެ .އެހެންނޫންނަމަ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން
ސަމާލުކަން ދެއްވާ ތައްޔާރުވެފައިވާމިންވަރު ކުޑަކަމުގައި ފާހަގަ ު
މށް ދެކެމެވެ.
ރ ބޭކާރު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެކަ ަ
މަސައްކަތްތައް ދިގުދެމި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކު ާ

 (2.4މަސައްކަތް ނުހިގާއޮތް ދުވަސްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ބަދަލުދިނުން
ކތް ހުއްޓާލާފައި ވުމުގެ
އ ަ
ރޔަށް ގެންދިއުމުގެތެރޭ ދިމާވި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ މަސަ ް
މގެ މަސައްކަތް ކު ި
ބަނދަރު ކޮނު ު
ސަބަބުން

ކޮންޓްރެކްޓަރގެ

އކުއިޕްމަންޓް
ި

ކޓަރގެ
އާއި ކޮންޓްރެ ް

މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތްނެތި

ތިބެންޖެހުނު

ދުވަސްތަކަށް

ވ
ބަދަލުގެގޮތުގައި ޖުމުލަ  4,732,397މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި ،މިއީ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައި ާ
އކަތް ހުއްޓިފައިއޮތް
ވ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބަނދަރުގެ މަސަ ް
ކރެވެއެވެ.ތިރީގައި ާ
ހގަ ު
މގައި ފާ ަ
ގ އަގުގެ  46%ކަ ު
މުޅިމަސައްކަތު ެ
ދުވަސްތައްކަމަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ފައިސާ ދެއްވާފައިވާގޮތެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ތާވަލު  :1މަސައްކަތް ނުހިނގާ ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްވާފައިވާގޮތް
އިންވޮއިސްނަންބަރ

ފައިސާދީފައިވާމުއްދަތު

ފައިސާ ދިން ތާރީޚް

ދުވަސް

ޖުމުލަ

HL/INV 08-09/0089

 12ޖޫން –  31ޖުލައި 2008

 6ނޮވެމްބަރ 2008

49

1,332,692.00

HL/INV 08-09/0119

 19ސެޕްޓެމްބަރ 18 -އޮކްޓޫބަރ 2008

 18ޖެނުއަރީ 2009

30

728,980.00

HL/INV 08-09/0156

 19އޮކްޓޫބަރ 30 -ނޮވެމްބަރ 2008

 24މެއި 2009

43

1,025,368.00

HL/INV 08-09/0183

 1ޑިސެމްބަރ 31 -ޑިސެމްބަރ 2008

 24މެއި 2009

31

739,218.00

HL/INV 08-09/0254

 1ޖެނުއަރީ 7 -ފެބްރުއަރީ 2009

 24މެއި 2009

38

906,139.00

191

4,732,397.00

މަސައްކަތް ނުހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދިން ފައިސާގެ ޖުމްލަ:

ރށް ގޮއްވި ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ރއަރީ  2009ގައި ދެވަނަފަހަ ަ
އާނު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ފެބް ު
ނ
ހ ް
ރކްޓަރގެ ފަރާތުން މީ ު
ރޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާވަރަށް ކޮންޓް ެ
ކު ި
ރކަމަށް
ހ ި
ނ ނުނެގޭވަރުގެ އިތުރު އާނު ބަނދަރުތެރޭ ު
ސކަވޭޓަރު ް
ބައިތިއްބާފައި ނެތްކަންވެސް ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެއެވެ .އެކް ް
ރކަމަށާއި
ރކްޓަރ އަށް ބަނދަރުގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ހު ި
ރކްޓަރ ބުނެފައިވީނަމަވެސް ފަޅު ގޮއްވި ޓީމާއި ޙަވާލާދީ ކޮންޓް ެ
ކޮންޓް ެ
ރޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެގެއެވެ.
އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތްތައް ކު ި
މށެވެ.
ކލް މުވައްޒަފެއް ކުމުންދޫގައި ޤާއިމުވެ ހުރު ަ
ޓރީގެ ޓެކްނި ަ
ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ބޭނުންވީ މަސައްކަތް ހިނގާއިރު މިނިސް ް
ތތައްވެސް
ކޓަރ އެދުނުގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އިޖާބަދެއްވާފައިނުވާތީ ކަމަށްބުނެ ބަނދަރުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަ ް
އަދި ކޮންޓްރެ ް
ނ
ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެގެއެވެ .ނަމަވެސް  2008ގެ އޮގަސްޓް މަސް ފިޔަވައި  12ޖޫން  2008އި ް
ކޓަރ
ރނެ މަސައްކަތެއްނެތި ކޮންޓްރެ ް
ކ ާ
ކކީ ބަނދަރުގައި ު
ފެށިގެން  7ފެބްރުއަރީ  2009އާއި ހަމަޔަށް ހިނގައިދިޔަ ދުވަސްތަ ަ
އ
ހުންނަންޖެހުނު ދުވަސްތައްކަމަށް ބަލައި ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ލިޔެކިއުންތަކުން ފެންނަންހުރި ގޮތުގަ ި
ނ
ނޮވެމްބަރ  2008ގައިވެސް މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާކަ ް
ރކްޓަރ އަށް
ކކީ ޙަޤީގަތުގައިވެސް ކޮންޓް ެ
ހދުވަސް ތަ ަ
އެގެއެވެ .ވީމާ ،އައިޑްލް ޓައިމްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ފައިސާ ދީފައިވާ ހުރި ާ
ކރެވެއެވެ.
ކރެވި ހުންނަންޖެހުނު ދުވަސްތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަ ު
މަސައްކަތް ނު ު
ރއަށް ނުގެންދެވިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް
ކ ި
)ހ( ތަފާތު ދެ ރޭޓެއްގައި އައިޑްލް ޓައިމަށް ފައިސާ ދީފައިވުން:ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ު
އޓުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަންގަވާފައިވާ ތާރީޚަކީ  12ޖޫ ް
މަސައްކަތް ހު ް
ގއި
މ ަ
ނ  2008ކަ ު
ކށް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރޭޓުން ބިލް
ރވިދާ ދުވަސްތަ ަ
ކ ެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނު ު
ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މިނިސްޓްރީއިން އަންގަވާފައިވެއެވެ .މިނިސްޓްރީއިން ރޭޓް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ
އަގަށް ބިނާކޮށް ދުވާލަކަށް 23,845.77ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ  12ޖޫން  2008އިން  30ޖުލައި  2008އާއި
ސ
ކތް ނުކޮށް ހުންނަންޖެހުނު  49ދުވަހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްނަންބަރ  HL/INV 08-09/0089އަށް ފައި ާ
ދެމެދު މަސައް ަ
ށއި އަދި ެ 19
ދީފައިވަނީ  27,197.80ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމަ ާ
ސޕްޓެމްބަރ  2008އިން  18އޮކްޓޯބަރ  2008އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބިލް ނަންބަރުHL/INV 08-09/0119އަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ  24,299.33ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އތުރަށް 177,856.17
އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރޭޓުން ބަލާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ ި
ވއެވެ.
ރުފިޔާ ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ ެ

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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 (4.5މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށާއި ،މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުން
ގ
މ ެ
ކރުން ފައްޓަވާފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރު ު
ރކީ ސަރު ާ
ދ ަ
)ހ( ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ގެނެވުނު ބަދަލު :ކުމުންދޫ ބަނ ަ
ގ
މ ެ
ވނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރު ު
ކރުމަށްޓަކައި ަ 2007
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ު
ރހާ ބަނދަރަކީވެސް
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ހު ި

300

ރން ވަނީ
 200ފޫޓުގެ ބަނދަރު ކަމުގައި މިނިސްޓްރީއިން ކު ި

އއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ
އވާފައެވެ .ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ާ
ކަނޑައަޅު ް
ތ ނުނިމި ލަސްވެފައި ވަނިކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވައިގެން15
ކ ް
ވސްތެރޭ މަސައް ަ
މުއްދަތުކަމުގައިވާ  180ދު ަ
ޖުލައި  2009ގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްގެނެސް ،ބަނދަރުގެ ސައިޒް

500

ށ
 250ފޫޓަ ް

ވ
އކަތުގެ އަގު  10.3މިލިއަން ރުފިޔާ އިން  13.2މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކޮށް ،ބަނދަރަށް އިތުރަށް ބޭނުން ާ
ބޮޑުކޮށް ،މަސަ ް
ކީވޯލާއި އެންކަރ ޔުނިޓްސް މިނިސްޓްރީއިން ހޯއްދަވާދެއްވާގޮތަށް ނިންމާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވެއެވެ .ބަނދަރަށް
ގ
ބޭނުންވާ ކީވޯލާއި އެންކަރ ޔުނިޓްސް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއިން  5.2މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުމާއެކު މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކު ެ
އލަތުގެ
ޕރޮޖެކްޓަށް ދަ ު
ދފައިވާ ފައިސާ ނުހިމަނާ ،މި ް
ތ ނުކޮށް ހުރި ދުވަސްތަކަށް ީ
ކޓަރ މަސައްކަ ް
ރ ް
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓް ެ
ބަޖެޓުން  8މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވެފައިވެއެވެ.
ގ މަސައްކަތް މުޅިން
އޤީ ކުރުމު ެ
ދރު ތަރަ ް
)ށ( މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުން :ކުމުންދޫ ބަނ ަ
ކރެވެއެވެ .ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ
ރތަމަ ދެއްވާފައިވަނީ  180ދުވަސްކަމުގައި ފާހަގަ ު
ލކުރުމަށް ފު ަ
ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އާއި ޙަވާ ު
ތ
ޔކިއުންތަކުން ދައްކަނީ  10މާރޗް  2008ގައި ކަމަށް ވުމާއިއެކު ،މަސައްކަ ް
މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ލި ެ
ނ
ލަސްނުވެ ގެންދެވުނުނަމަ ،ސެޕްޓެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި ބަނދަރުގެ ޚިދުމަށް ލިބެން ފެށޭ ެ
ސ
ކތް އެއްގޮތަކަށްވެ ް
ދރުގެ މަސައް ަ
ކރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ބަނދަރު ކޮނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ބަނ ަ
ކަމުގައި ފާހަގަ ު
ވއެވެ.
ކުރިއަށް ނުގޮސް  191ދުވަސް ހޭދަވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެ ެ
ކރެވިފައިވީނަމަވެސް ،އޭގެފަހުންވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
އކަތް ފެބްރުއަރީ  2009ގައި ު
ދެވަނަފަހަރަށް ބަނދަރު ގޮއްވުމުގެ މަސަ ް
އފީހުން
ރވެއެވެ .އަދި މާރޗް  2009ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ޮ
ކ ެ
އށް ގޮސްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ު
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރި ަ
އބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސް،
އަންގަވައިގެން ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު 15 ،ޖުލައި  2009ގައި މަސައްކަތުގެ އެ ް
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރު  195ދުވަސް ދެއްވާފައިވެއެވެ .ވުމާއި އެކު ،އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު މުއްދަތާއިއެކު 26
ރންޖެހެއެވެ.
ޖެނުއަރީ  2010އަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ،މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކު ަ
މ
)ނ( ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ނުނަގައި ދެވަނަފަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން :ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ފުރަތަ ަ
އެއްބަސްވެފައިވާ  180ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔަފަހުން ،ބަނދަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
އިތުރަށް ދެއްވި  195ދުވަހާއެކު ،ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  26ޖެނުއަރީ  2010އެވެ .ނަމަވެސް ،މިތާރީޚާ
ވ
ވކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީއިން  8ފެބްރުއަރީ  2010ގައި ކުރެއް ި
ހަމައަށްވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނު ާ
އ
ގ ި
ކޝަން' ގައި އެތާރީޚާ ހަމަޔަށް މުޅި ބަނދަރުގެ ނިމިފައިވަނީ އެންމެ  45%މަސައްކަތް ކަމު ަ
'ޖެނެރަލް އިންސްޕެ ް
ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ .ވުމާއިއެކު އިތުރަށް ދެވުނު  195ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ރކްޓަރ އާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 'އެޕެންޑިކްސް ޓު ޓެންޑަރ' ގައި ،އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް
މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓް ެ
މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ 'ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް' )ޖޫރިމަނާ( ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  10%އަށްވުރެ ބޮޑު
ނުވާނެހެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  0.1%ނެގޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ނ
މ ާ
ޖރި ަ
ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ފާއިތުވިއިރު ،ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ނުނިމި އޮތްނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ ނަންގަވާފައި ނުވާކަމަށާއިޫ ،
ގތުން
ނެންގެވުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު  5މަސްދުވަސް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ޮ
ވއެވެ.
ކމުގައި ހަމަޖައްސާދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ ެ
ސއްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  30ޖޫން  2010ގެ ކުރިން ަ
ބަނދަރުގެ މަ ަ
އހުމާލަކާ ނުލާ މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް،
ނޓްރެކްޓަރގެ ި
ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮ ް
ކޓަރގެ
ރކްޓަރ އަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން  4.7މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވީނަމަވެސް ،ކޮންޓްރެ ް
ކޮންޓް ެ
ށ
އކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމި އެތައް މަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަނަމަވެސް ދައުލަތަށާއި ކުމުންދޫ ރައްޔިތުންނަ ް
އިހުމާލުން މަސަ ް
ވ ހުރިހާ ކަމެއްގައި
އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމާއިމެދު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ،މިމަޝްރޫޢުގައި ކުރިމަތި ި
ރ
ރކްޓަރ އަށް މަންފާވާގޮތަށް ކަންކަން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ނިންމިނިންމުމަކީ އިންސާފުވެ ި
ކޮންޓް ެ
ގޮތެއްގައި

ކުރެވިފައިވާކަމެއްނޫންކަމާއި

ދ
އަ ި

ދައުލަތަށް

އެހާމެގެއްލުންބޮޑު

ގޮތަކަށް

ނިންމާފައިވާ

ނިންމުންތަކެއް

ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
)ރ( ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޓީރިއަލްސް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާގޮތަށް ނިންމުން :ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް
ބަނދަރުގެ ކީ ޯ
ވލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ  69އެލް ބްލޮކާއި އެންކަރ ޔުނިޓްސްވެސް ވަނީ ،ޔުނިޓެއް  25,500ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމުލަ
ގގެތެރޭގައި ހިމެނި އެއަގަށް އެއްބަސްވެފައެވެ .ނަމަވެސް ބަނދަރުގެ
ރކްޓަރ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އަ ު
ޓ ެ
 1,748,790ރުފިޔާ ކޮން ް
ރމަށް ނިންމާ  15ޖުލައި  2009ގައި އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ
ސައިޒް ބޮޑުކު ު
ށ
ރކްޓް' ގައި ބަނދަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ އެލްބްލޮކްސް އާއި އެންކާ ޔުނިޓްސް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާގޮތަ ް
'އެޑެންޑަމް ޓު ކޮންޓް ެ
އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
ސ
ނޓް ް
ރކްޓް' ގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކީވޯލް ޔުނިޓްސް އާއި އެންކަރ ޔު ި
'އެޑެންޑަމް ޓު ކޮންޓް ެ
މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް މުޅިބަނދަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އެލް ބްލޮކްސް އާއި އެންކާ ޔުނިޓްސް
ނ
ކރެވެއެވެ .މިގޮތު ް
ޕލައި ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ު
ޔނިޓް( މިނިސްޓްރީއިން ސަ ް
) 135އެލްބްލޮކް އާއި  73އެންކަރ ު
ރތަމަ އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ކީވޯލް
ސޕްލައިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއިއެކު ފު ަ
މިނިސްޓްރީއިން މިތަކެތި ަ
ކރައްވައިގެން
ޔުނިޓަކަށް  38,017ރުފިޔާ އާއި އަދި އެންކަރ ޔުނިޓަށް  1,761ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމުލަ  5,260,817ރުފިޔާ ހޭދަ ު
ކރެވެއެވެ.
ކަމުގައި ފާހަގަ ު
ވ
ޕލައިކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ  69ކީވޯލް ޔުނިޓް އާއި އެންކަރ ޔުނިޓް އަށް ާ
ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ސަ ް
ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކީވޯލް ޔުނިޓް އާއި
އެންކަރ ޔުނިޓް ބޮޑުއަގުގައި މިނިސްޓްރީއިން ސަޕްލައިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެވުނު ތާރީޚުގެ ފަހުން ބަނދަރުގެ
ދ
މކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަ ު
ތކެތީގެ އަގަށް އައިބަދަލާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރ ި
މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަދުވަސްތަކެއްވެަ ،
ކންޓްރެކްޓަރ އަށް މަންފާހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
އިތުރުވާތީވެޮ ،

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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 (4.6އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން
ވ
ދރުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވާފައި ާ
)ހ( މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދީފައިވުން :ކުމުންދޫ ބަނ ަ
ކޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން  20ނޮވެމްބަރ 2007
ޓރަ ް
ކރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސް ް
ކުންފުންޏާއިއެކު ު
ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުގެނެސްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ދެވަނަފަހަރަށް  10ފެބްރުއަރީ  2010ގައި
ކޓަރ އަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި
ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  5މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންޓްރެ ް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ގުޅިގެން
އ
ނފުނިން މިނިސްޓްރީގަ ި
ކރަމުންދިޔަ ކު ް
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  5މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާކަމަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ު
ވ.
ވއެ ެ
އެދުމުންނެވެ .އެޑްވާންސަށް ދީފައިވަނީ އަލަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  38%ކަމުގައި ފާހަގަކުރެ ެ
ނ
ނަމަވެސް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގެ  8.23ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ދެވޭ ީ
ތ
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  15%ކަމަށާއި ،އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭން ވާނީވެސް މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާތާ  1ހަފް ާ
ތ
ކ ާ
ކރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައް ަ
ތެރޭގައި މަސައްތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ކަމުގައި ފާހަގަ ު
މއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސްފައިސާ ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާފައި ނުވާކަމުގައި
ޙަވާލުވި ކޮންޓްރެކްޓަރ މި ު
ގ
ރ ެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވުމާއިއެކު ،ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ފަހުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުމުންދޫ ބަނދަ ު
ރވެއެވެ.
ކރި ކުންފުންޏަށް  5މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފާހަގަކު ެ
މަސައްކަތް ު
)ށ( ސަރުކާރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސްގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ފުރުސަތުދިނުން :ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމަށް
އންޑިޔާގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް )އެގްޒިމް( ބޭންކުން
ރކާރަށް ި
ފއިވަނީ ދިވެހި ސަ ު
ޓރެކްޓަރ ގެނެސް ަ
ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ކޮން ް
ސ ދެއްވާފައިވާ  50މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މެޓީރިއަލް ލޯނުގެ
ކށް ހަމަޖައް ާ
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މެދުވެރި ޮ
ރސަތު ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދީފައިވަނީ ރައީސުލް
ވއެވެ .މި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރުމުގެ ފު ު
ތެރެއިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެ ެ
ހޅުވައި،
އފީހުން އަންގަވައިގެންނެވެ .މިލޯނުގެ ދަށުން މެޓީރިއަލް ގެނައުމަށްޓަކައި އެސް.ބީ.އައި .ގައި އެލް.ސީ .އެއް ު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮ
އޓަން ޖެހެއެވެ .އެޑްވާންސް ފައިސާގެ
ރކްޓަރ ބަހަ ް
ގެންނަ ތަކެއްޗަށް ޖެހޭ އަގާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ކޮންޓް ެ
ޅވި އެލް.ސީ .އަށް ފައިސާ
ގޮތުގައި  5މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދީފައިވަނީ ބޮޑުހިލަ ގެނައުމަށް އެސް.ބީ.އައި .ގައި ހު ު
ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެލް.ސީ .ހުޅުވާފައިވަނީ  206,400ޑޮލަރ )  2,652,240ރުފިޔާ(
ކރެވެއެވެ.
އަށްކަމުގައި ފާހަގަ ު
އކޮށްފައިވާ
ޖނުއަރީ  2010ގައި މިނިސްޓްރީއިން ސޮ ި
ކ ެ 10
ރކްޓަރ އާއިއެ ު
ކޮންޓް ެ

ޓ
ޑ ް
ކރެ ި
'އެޑެންޑަމް ޓު ކޮންޓްރެކްޓް' ގައި މި ް

ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ދައްކާނީ ސީދާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
އެޑްވާންސްފައިސާއަށް އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެޑްވާންސް ފައިސާ ބޭނުންވަނީ ބޮޑުހިލަ
ގެނައުމާއި އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެންތަކެތި ގަތުމުގެ ގޮތުންކަން އެގެން އޮތުމާއިއެކު ،މިނިސްޓްރީއިން ކޮންޓްރެކްޓަރ
އ
އަށް އެއްފަހަރާ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އެސް.ބީ.އައި .ގަ ި
ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ތތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމުގެ
ކރުވާ މަސައްކަ ް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުން ު
ތތަކާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެދޭހާ ޢަދަދެއް އެޑްވާންސްގެ
އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނިކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރައްވާ ،މަސައްކަ ް
ދ
އ ި
މގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެަ .
ސކްބޮޑު ކަމެއްކަ ު
ގޮތުގައި ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ކުރެވޭ ނުހަނު ރި ް
ކ
ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ އެލް.ސީ .ބޭންކުގައި ހުޅުވުމާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަ ީ
އ
ގ ޒިންމާއަކަށް ވާއިރު އަދި މިކަން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިނިސްޓްރީއިން މިހުރިހާ މަގެ ް
ރކްޓަރ ެ
ކޮންޓް ެ
ރކްޓަރ އަށް ފަހިކޮށްދެއްވާ ،އެލް.ސީ .އަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އިތުރުންވެސް ފައިސާ ދީފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއީ
ކޮންޓް ެ
ށ
ރކާރުން ކޮށްދެއްވޭނެ ކަންތައްތަކަށް ނުވާއިރު ވަކި ކުންފުންޏަކަ ް
ކންފުންޏަކަށް ސަ ު
މސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ކޮންމެ ު
ރކާރުން ަ
ސަ ު
މިފަދަ

އިނާޔަތްތަކެއް

ލިބިދިނުމަކީ

އިންސާފުވެރި

ގޮތެއް

ނޫންކަމަށާއި،

ދައުލަތުން

ޢަމަލުކޮށްގެން

ވާނެ

ގޮތެއްކަމުގައި

އ ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނުފެންނަކަމުގަ ި
ރ
ހޅާ ބިލުތަކުން އުނިކޮށް ޚަލާޞް ކު ާ
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަ ަ
ސ
ވ ް
ނ ެ
ގޮތަށްކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ  5މިލިއަން ރުފިޔާ ބިލުތަކުން އުނިކޮށް ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަ ް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 (4.7ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން
ތން
މންދިޔައިރު މިނިސްޓްރީއިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮ ު
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެ ު
ކރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމުން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ 'ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ
ޕކްޓް ު
އިންސް ެ
ޕކްޝަން' އެއް ހައްދަވާފައެވެ .ނަމަވެސް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމާހަމައަށްވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން
އިންސް ެ
ނ
ވކަ ް
މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ 'ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން' ގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިފައި ނު ާ
ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގ
)ހ(  29ސެޕްޓެމްބަރ  2009ގައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް :ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީ ެ
ކސިމަމް ޑީވިއޭޝަން' އަކީ +/- 15mm
އ ހުއްދަކުރާ 'މެ ް
ކީވޯލް އެތުރުމުގައި ކުރެހުމުގަ ި

ރގެ ކީވޯލް އެލައިން
ނަމަވެސް ބަނދަ ު

އ
މގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޭރުވެފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެއްގަމުތޮށީގެ ބައެ ް
ރހު ު
ކުރުން ކު ެ
ޝން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
އެލްބްލޮކްސްތައް  250mmއަށް ބޭރަށް ނިކުމެ ނުވަތަ އެތެރެއަށް ވަދެފައިވާކަން އިންސްޕެކް ަ
)ށ( އެއްގަމު ތޮށީގައި ޖަހާ އެލް ބްލޮކްސްގެ އުސްމިން ކުރެހުމާއި ޚިލާފަށް ހުރުން :އެއްގަމު ތޮށީގެ 'ވާރޓިކަލް ލެވެލް ސާރވޭ'
އިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެއްގަމު ތޮށީގެ  70%އެލްބްލޮކްސް ވަނީ ކުރެހުމުގައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ

ށ
 400mmމައްޗަ ް

ޖެހިފައިކަމަށާއި އަދި އެއްގަމު ތޮށީގެ ބްލޮކްސްތައް ގުޅުވައިދޭ ޖޮއިންޓްތައް ހަލާކުވެފައިހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ނނަންވާ
މީގެ އިތުރުންވެސް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ ކީވޯލް ބަހައްޓާފައިވަނީ ބަނދަރު ކޮ ް
ފުންމިނަށް ނުކޮނެކަމަށާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކޮންނަންޖެހޭ ފުންމިނަށް ކޮނެ ނިމުނުއިރު އެއްގަމު ތޮށީގެ ކީވޯލް މޫދު އަޑީގައި
ށ
ނ ކީވޯލްގެ ދަށުންނާއި ކީވޯލްގެ ދެ ބްލޮކް ދެމެދުން ވެލިގަނޑު ބަނދަރުތެރެއަ ް
ނުޖެހި އެލިފައި ހުންނަފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމު ް
ނ
ރ ް
ރކު މީގެ ކު ި
ޓ ަ
ކރާ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކް ަ
މސައްކަތް ު
ރއްޖޭގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ަ
ދެމެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިއީ ާ
ރޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ކޝަން ި
ގއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއްނޫން ކަމުގައިވެސް އިންސްޕެ ް
ބަނދަރު ހެދުމު ަ
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ކރުމަށްފަހު މެނުވީ
ވލްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރަނގަޅު ު
ކ ޯ
މިރިޕޯޓްގައި މިނިސްޓްރީގެ ސާރވެޔަރުން ލަފާދެއްވާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ ީ
ކރުމަށެވެ.
ކީވޯލްގެ 'ކެޕިންގ ބީމް' އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނު ު
ނ
އ ް
)ނ(  8ފެބްރުއަރީ  2010ގައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް:މިރިޕޯޓްގައި މިނިސްޓްރީ ި
ށ
ޔ ް
ރމަށް ދަންނަވާފައިވާކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރި ަ
ކ ު
އ ކުރި ސާރވޭގައި ރަނގަޅު ު
 29ސެޕްޓެމްބަރ  2009ގަ ި
އ
ށ އަންގާފައިވާ ބަނދަރުގެ ކީވޯލް އެލައިންމަންޓް އާ ި
ކރުމަ ް
ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ކުރީ ސާރވޭގައި ރަނގަޅު ު
ހ
ލެވެލް ކުރުން ރަނގަޅު ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ތޮށީގައި ޖަހާފައިވާ ބްލޮކްސްތަކުގެ ދަށުންނާއި ދެ ބްލޮކް ނުޖެ ި
ޓ
ހުންނަތަނުން ވެލިގަނޑު ދެމިގެން ބަނދަރުތެރެއަށް ދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ބްލޮކްސްތައް ގުޅުވައިދޭ ޖޮއިން ް
ބމާއި ކީވޯލްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ީ
ހަލާކުވެފައިހުރުމާއި ،ކީވޯލް އެލައިން ނުކޮށް 'ކެޕިން ބީމް' އަޅާފައިވުމާއި ،ކެޕިންގ
ށ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް
ކރުމަ ް
ނ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިމައްސަލަތައް ރަނގަޅު ު
ރިއިންފޯސްމަންޓް ގައި ދަބަރު ފޮޅިފައިވާކަ ް
ރކޮށް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވެއެވެ.
ރ ު
ތަކު ާ
ނ
ކން މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޕެކްޝަ ް
ރ ަ
ރކްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހު ި
ކޮންޓް ެ
ރކްޓަރ އަށް
ށ ކޮންޓް ެ
ރކޮ ް
ކރިޔަށް ނުގެންދަން ތަކުރާ ު
ޅކޮށްގެން މެނުވީ އިތުރު މަސައްކަތް ު
ނ ރަގަ ު
އކަންކަ ް
ކރެވިެ ،
ތަކުގައި ފާހަގަ ު
ކށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އާއި ބަނދަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެމައްސަލަތައް ރަގަޅުނު ޮ
ކށް ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން
ކ ަ
ހށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބިލުތަ ަ
ކންޓްރެކްޓަރ ު
ނަމަވެސް ރިޓެންޝަން ފައިސާ ފިޔަވާ ޮ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 (4.8ބަނދަރަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު
ނ
ރ ް
ތ  2007ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލު ކުރެވުނު އަގަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ކު ި
ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަ ް
 10.3މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ ބަނދަރުގެ އަގު )ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނުހިމަނާ(  22.2މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
ކރެވެއެވެ .މިގޮތަށް ޚަރަދުތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނުހިނގާ
އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ު
މސައްކަތް ނުކޮށް ހުންނަންޖެހުނު ދުވަސްތަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާތީ އާއި
ކންޓްރެކްޓަރ ަ
ގިނަދުވަސްތަކެއް ދިއުމާއިޮ ،
ނ
ކމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ދައުލަތު ް
ބަނދަރުގެ ސައިޒަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ގެނެސް ފައިވާތީއެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ހދު .
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކާ ޢަދަދުތަކެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ތާވަލު  :2ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނުހިމަނާ ބަނދަރަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު
އިންވޮއިސްނަންބަރ

ތާރީޚް

ތަފްޞީލް

ޖުމުލަ

ކޮންޓްރެކްޓަރހުށަހެޅި ބިލުތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު
24/03/2008

HL/INV 338/08

މޮބިލައިޒޭޝަން،ސައިޓް ސެޓަޕް އަދި ސަރވޭއިން އަށް

287,041.55

25/04/2008

HL/INV/352/08

ޑްރެޖިން ) 50%ކުރީގެ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް(

546,790.25

31/03/2009

HL/INV/ 08-09/0331

ޑްރެޖިން ) 50%ކުރީގެ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް(

546,799.91

08/10/2009

HL/INV/ 09-10/405

ކީވޯލްޔުނިޓްސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް

857,614.40

01/02/2010

HL/INV 09-10/720

ޑްރެޖިން ) 80.19%ފަހުގެ ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް( އަދި ކެޕިން ބީމްއެޅުން

2,038,002.90

01/06/2010

HL/INV 10-11/095

ޑްރެޖިން،ކީވޯލް އަދި ބްރޭކް ވޯޓަރ ލުމާއި އެކްސެސް ސްޓެއަރ ލުމަށް

2,907,737.54

އެޑްވާންސަށް ދީފައިވާ ފައިސާ )ފަހުން އެއްބަސްވި އަގުގެ (38%

5,000,000.00

ރިޓެންޝަން ފައިސާކެނޑުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރިމަސައްކަތްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

12,183,986.56

ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނުކޮށް ހުރި ދުވަސްތަކަށް ދީފައިވާފައިސާ )ތަފްޞީލު ތާވަލް  1ގައި(

4,732,397.00

ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ

16,916,383.56

ކީވޯލް ޔުނިޓާއި އެންކަރ ޔުނިޓްސް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިޚަރަދު

5,260,817.00

ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނުހިމަނާ ބަނދަރުހެދުމަށް ޖުމުލަ ހޭދަވި އަދަދު

22,177,200.56

ބަނދަރުހެދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއެކު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވިއަގު

10,293,680.52

ފުރަތަމަ އެއްބަސްވި އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވި ޖުމުލަ

11,883,520.04

ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ޖުމުލަ

641,262.45

 (4.9ބަނދަރުގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދިއުން
ރ
ކތް ޖޫން  2010ގައި ނިންމާ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ބަނދަރު ބޭނުންކު ާ
ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައް ަ
ހމަ މަންފާ ލިބެމުން ނުދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ބަނދަރު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބަނދަރު ތެރެއަށް
ފަރާތްތަކަށް ބަނދަރުގެ ފުރި ަ
ރތެރެއަށް ވަންނަމުން ދާކަމަށާއި ،އަދި
ޅ ވަންނަމުން ދިއުމުމާއި ،ބޭރު ތޮށި ތިރިވުމުގެ ސަބަބުންތޮށިމަތިން ބޮޑެތި ރާޅު ބަނދަ ު
ރާ ު
މގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ނެރުން
ބަނދަރުތެރެއަށް ވަންނަ ރާޅު އެއްގަމު ތޮށި މަތިން ގޮސް ރަށުތެރެއަށް އަރާކަ ު
ގ
މ ެ
ވަންނަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ދޯނިފަހަރު އަޑިއަށްގޮސް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ބަނދަރުތެރެއަށް ރާޅު ވެއްދު ު
ރ
ހ ު
ފ ަ
ސަބަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު އަޅާފައި ހުންނަގޮތަށް އެއްގަމު ތޮށި ކައިރީގައި ދޯނި ަ
އވެ) .މިކަމާއި ގުޅޭ ފޮޓޯ ޖަދުވަލު  1ގައި(
އަޅާފައި ބޭއްވޭވަރު ނުވާކަމުގައިވެސްފާހަގަކުރެވެ ެ
ކމަށް ވީނަމަވެސް ،ކަނޑު މަޑުކޮށް އޮންނަ
މިގޮތަށް ބޮޑެތި ރާޅު ޢާންމުގޮތެއްގައި ބަނދަރުތެރެއަށް ވައްދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ަ
ށ
ރ ް
ގ އެހެންރަށްރަށުގެ އޮޑިދޯނި ފަހަ ަ
ކރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ރާއްޖޭ ެ
މޫސުމުގައިވެސް ބަނދަރުތެރޭ އުދަބާނި ހުންނަކަމުގައި ފާހަގަ ު
ކން ކުމުންދޫ ބަނދަރުން އެރަށުގެ އޮޑިވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް
ރ ަ
އެރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކުން ލިބިދޭ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެ ި
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ޝރޫއުތަކަށް ކުރެވޭ ބޮޑު ހޭދައިގެ އަގުނުލިބި ދިއުން
ލިބެމުން ނުދިއުމީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަ ް
ކއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
ކރަން ޖެހުމުން އިތުރު ޚަރަދުތަ ެ
ކށްނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަނގަޅު ު
ކަމަށާއި ،އެއްފަހަރު ޮ
ވއެވެ.
މގައި ފާހަގަކުރެ ެ
ކރަން ޖެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިކަމުގައި ހޭދަވާނެ ކަމެއްކަ ު
ހޭދަ ު

 .5ނިންމުން
ތ
ރށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތަކަށްވީ ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަ ް
ރާއްޖޭގެ ރަށް ަ
ދ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވި
ކރި ހޭ ަ
ނ މިބަނދަރަށް ު
ގއި އިސްރާފު ބޮޑުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ް
ރަވާ ހިންގުމު ަ
އަގަށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ  10.3މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ނިންމުމަށް
ވ
އެއްބަސްވެފައިވީނަމަވެސް ބަނދަރު ނިމުނުއިރު  22.2މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެ 180 ،ދުވަސްތެރޭ ނިންމުމަށް ފުރަތަމަ އެއްބަސް ި
މަސައްކަތަށް  2އަހަރާއި  7މަސްދުވަސް ހޭދަވުމާއި ،މީގެ ތެރެއިން  7މަސްދުވަހު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުހިގާ އޮތުމަކީ ،މިފަދަ
އ
ތއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ި
ގއި ދެއްވަންވާ ސަމާލުކަން ނުދެވި ،މަސައްކަ ާ
މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމު ަ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދޭތޯބަލައި ،އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ނުދިއުމުގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
ޖޓެއް ނިމިގެންދާއިރު އެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން މައިގަނޑު ތިންކަމެއް ޙާސިލުވެފައި ހުންނަންޖެހޭކަމާއި ،އެއީ
ޕރޮ ެ
ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުރެވޭ ް
އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމުމާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އެއްބަސްވެވޭ އަގުގެ ތެރޭ
އ
މ ް
މަސައްކަތް ނިންމުމެވެ .ނަމަވެސް ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިގެންދިޔައިރު މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސްކަ ެ
ނގިފައި ނުވާކަމާއި އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ޙާޞިލުވެފައިނެތުމުން އެގެނީ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ރާވާހި ް
ވފައި ނުވާކަމެވެ.
ކރެ ި
ރކްޓަރ ޖަވާބުދާރީ ު
ގ އިހުމާލުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ކޮންޓް ެ
ރކްޓަރ ެ
ކޮންޓް ެ
ރމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް އޮތްނަމަވެސް ،ގަވާއިދުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކު ު
އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދީފައިވުމާއި ،އަދި މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވާ ތާރީޚު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުންވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ
'ލިކުއިޑޭޓެޑް

ޑެމޭޖަސް'

ޖޫރިމަނާ

ނުނަގާ

އަލުން

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ކޮންޓްރެކްޓަރ

މިމަސައްކަތުގައި

ނ ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު ،މަސައްކަތް ދިގުލައިގެންގޮސް ،އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ
ގތަކަށް ކަންކަ ް
ބޭނުންވިހުރިހާ ޮ
ސބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެއްވެސް
ަ
މކަމުގެ
ރވިފައިވާއިރުވެސްި ،
މގައި ފާހަގަކު ެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަ ު
ތކޮށްފައި ނުވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ވަރަކަށް ރިޢާޔަ ް
ނ
އ ް
ވުމާއި އެކު ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރުންމިހާރަށް އަޅުއްވާ އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މިނިސްޓްރީ ި
ސމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ހިންގަވާ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި މިކަންކަމަށް ަ
ތ
ބއި ޯ
)ހ( މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ،މަސައްކަތް ހުއްޓި ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮ ަ
ޅ
ނވަމެވެ .މިހެން މި ދެންނެވީ އެއިގެ ސަބަބުން ކަނޑައެ ޭ
ދރާލާ ތައްޔާރުވެގެން ތިއްބެވުމަށް ދަން ަ
ބައްލަވައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ު
ރ ޚަރަދު ނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭނެތީއެވެ.
ހ ބޭކާ ު
މުއްދަތުގެ ތެރޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިމިގެން ދައުލަތުން މިގޮތަށް ކުރަންޖެ ޭ
ނ
އވާއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  8.25ވަ ަ
ޓރުން އައްޔަންކުރަ ް
)ށ( މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކް ަ
ޓރުން ޢައްޔަން ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެއްގެ ތެރެއިންމެނުވީ ކޮންޓްރެކް ަ
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ) 3ވަނަ ފަންގިފިލާ(،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ތ ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އީ.އައި.އޭ.
)ނ( މިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަ ް
ށ
ކ ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރާފަހުން އީ.އައި.އޭ .ހެދުމަކީ މަސައްކަތް ނުފެ ި
ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ މަސައްކަތް ވަ ި
ރޢުގެ މުޅި މަސައްކަތް
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ކަމަށާއި ،މިފަދަ ކަންކަމީ ގިނަފަހަރަށް ރޭވި ެ
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ކުރިން ރަނގަޅަށް ޕްރޮ ެ
ރއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކތް ތަންފީޒު ކު ެ
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އ
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ސ ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް
މށާއި ،އަދި މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުކުރަނީ ް
ކރުވު ަ
ރަނގަޅު ު
ދޫނުކުރުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
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އެއްބަސްވުމާއި

ޚިލާފަށް

ފެންވަރުދަށްކޮށް

ރ
ކތްކު ާ
އ ަ
މަސަ ް
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ކ ް
ރކްޓަރުން ވަކި މުއްދަތަ ަ
ކތް ނުނިންމާ ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި މަސައްކަތް ދިގުދަންމާ ކޮންޓް ެ
ރކްޓަރުންނާއި ،މަސައް ަ
ކޮންޓް ެ
ވނެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކރެ ޭ
ސޕެންޑްކޮށް ދައުލަތުން ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކުގައި ވާދަނު ު
ސަ ް
)ބ( އައިޑްލް ޓައިމްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިފައިވާގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ
ސ ދަންނަވްމެވެ.
އަތުން މިހާރުން މިހާރަށް ހޯއްދަވާ ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްވެ ް
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