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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިސެޕްޓެމްބަރ1021ިނ00ިްިސެޕްޓެމްބަރ1021ިށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ލ.މާވަށުިކައުންސ ލްގެި 1
 އ ދާރާ

ިއ ޢުލާނާ ިުކރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިލ.މާވަުށ ިގޮތުން ިހުޅުވާލުމުގެ ިފުރުަޞުތ ިހ ންގުމުގެ ިތަރައްޤީކޮށް ިސްލ ޕްވޭއެއް ިމަުޢލޫމާތުިލ.މާވަށުގައ  ިގުޅ ގެން، އ 
ި ިއެކަން ިދ ންނަމަވެސް ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިއެއީ ިކަމަށާއ ، ިދީފައ ުނވާ ނޑު ިމ ންގަ ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިފަރާތެއް އ6.28ިިާޙަވާލުކުރާނެ

ކުރ ންިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިިގ20:00ިެވަނަިދުވަހުގ1021ިިެޖުލައ 02ިިޚ ލާފުކަމެއްިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއ ޢުލާނުގައ ިއަންދާސީިހ ސާބުިހުަށހެޅުމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީި
ި ިގަާވއ ދުގެ ިާމލ އްޔަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ނުާވތީ،ިދައުލަތުގެ ިގަޑ އެއް ިބަލައ ނުގަނެވޭެނިކަމަށާއ ،ިމި 6.28ިވަކ  ިވަގުެތއްގައ  ިއެއް ިހ ސާބުތައް ިައންދާސީ ިއެއްގޮތަށް އާ

ި ިހުށަހެޅުމަްށ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން، ިފުރުޞ02ިައ ޢުލާނާ ިދުވަހުގެ ިމަްސ ިދެވ ފައ ވަނ ކޮށް، 02ިިތެްއ ިކައުންސ ްލގ1021ިިެޖުލައ  ިލ.މާވަުށ ިކުރ ން ގެ
ށްިއ ތުރުކުރ ކަމަށްިބުނެފައ ވާިކަމަާށއ ،ިމ ފަހަރުވެސްިބަޔާންކޮށްފައ ަވނ1021ިިީއޯގަސްޓ28ިިްއ ދާރާއ ންިއަލުންިއ ޢުލާނެއްިޮކށް،ިއެސްޓ މޭޓްިހުަށހެޅުމުގެިމުއްދަތުި

ިއަންދާސީ ިކުރ ން ިުބނާިއެމުއްދަތުގެ ިކަމަށް ިޙަވާލުކުރުމަށް ިތަރައްޤީުކރުމަށް ިސްލ ޕްވޭ ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިމ ކަންކޮށްފައ ަވނީ ިމ ގޮތަށް ިކަަމށާއ ، ިހުށަހެޅުމަށް ިހ ސާބު
ިއ ދާރާއ  ިކައުންސ ލްގެ ިލ.މާވަުށ ިގޮތުން ިހުޅުވާލުމުގެ ިފުރުޞަތު ިހ ްނގުމުގެ ިތަރައްޤީކޮށް ިސްލ ޕްވޭއެއް ިލ.މާވަށުގައ  ިމައްސަލައ ގައ ، ިގުޅ ގެންިން ިއ ޢުލާނާ ކުރ 
ިއ ޢުލާންކޮ ިއަލުން ިމ މަސައްކަތަށް ިައދ  ިކަމަށާއ ، ިބާޠ ލްކުރެވ ފައ ވާ ިއ ޢުލާން ިހުށަހަޅާފައ ނުވާތީ، ިޕްރޮޕޯސަލް ިފަރާތަކުން ިގެންދ އުމަށްިއެއްވެސް ިކުރ ޔަށް ށްގެން

ލަފަޔާިއ ރުޝާދާއެކުިކުރ ޔަށްިގެންދާނެިކަމަށްިލ.މާވަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންިިއެކައުންސ ލުންިނ ންމައ ފ ނަމަ،ިމަސައްކަތުގެިހުރ ހާިމަރުހަލާތަކެއްިމ ކޮމ ޝަނުގެ
ިގެންދ އުމަށްޓަިބުނެފައ ވާީތ،ިއެ ިކުރ ޔަށް ިމަސައްކަތް ިގޮތަށް ިމަުގފަހ ނުވާ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިކުރ ޔަްށިގެންދާނަމަ، ިއ ޢުލާންކޮށްގެން ިއަލުން ކައ ،ިދައުލަުތގެިމަސައްކަތަށް

ެއއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިމަޢުލޫމާތުިާސފުކުރުމަށްިޙާޟ ރުވާިފަރާތްތަކަްށިއެމަސައްކަތުގެިފުރ ހަމަިމައުލޫމާތުިދާިއެއްގޮތަށްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމުގެިގޮތުން،ިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ 



 

2 

 

ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ި ިސޮއ ކުރުވުމަށާއ ، ިލައްވައ  ިއެފަރާތްތައް ިއ ވެލުދީ ިޕްރޮޕޯސަލްތައް ިުހށަހަޅާ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ ިކުރާ ނޑައަޅާފައ ވާިމަސައްކަތަށް ިދ ނުމަށްކަ ިމާކްސް ިކުރުމުގައ  އޭޓް
ނޑު ިކުރ މަި،މ ންގަ ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޕްރޮޕޯސަލް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިހާަމކުރުމަށާއ ، ިފަރާތްތަކަށް ިހުރ ހާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިޕްރޮޕޯސަލްތައްިޕްރޮޕޯސަލް ތީގައ 

ިއެ ިހާޟ ރުވެފައ ވާ ިހުށަހަޅަން ިޕްރޮޕޯސަލް ިއެގަޑީގައ  ިއަގު ިޕްރޮޕޯސަލްތަކުގައ ވާ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއަދ  ނޑުމަށާއ ، ިކައުންސ ލްގެިކެ ިލ.މާވަށު ިާހމަކުރުމަށް ންމެނަށް
ިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީއެވެ.

 

ިދ.މީދޫ ދ.މީދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 2 ިކުރުމަށްޓަކައ ގައ  ިމަސައްކަތް ިޕްލާންޓްގެ ިިމީދޫއ ން، އައ ސް ިއ ދާާރއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއެރަށު ިދޫކަރަންވެެގން ިކުއްޔަށް ިުޖލައި 1021ިބ މެއް ިއަހަރުގެ ވަަނ
ފަރާތަކުނ0ިިްއެމަޢުލޫމާތުިނުދ ންނަމަވެސްިކޮންމެވެސްިނުވާިކަމަށާއ ،ިބ ޑްިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްިމާކްސްދޭނޭގޮތްިހާމަކޮށްފައ ިކުރ ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންމަހުގެިފަހުކޮޅުި

ބ ޑްތައްިބަލައ ގަތްފަހުންިކައުންސ ލަރުންނަށްިފެްނނަިގޮތަކަށްިމާކްސްދޭންވީިބައ ތަކެއްިިށަހަޅާފައ ވާިކަމަށާއ ،ިމ އެދ ިހުށަހަޅަންޖެހޭިފޯމްިފުރައ ގެންިބ ޑްިހުިއެކަމަށް
ނޑައަޅައ ،ިއެމީހުންިހޮވަންިޭބނުންވާިފަރާތަްށިގ ނައ ންިމާކްްސިލ ބޭގޮތަްށިތައްޔާރުކޮށްިބ ޑްތަަކށްިމާ ކަމަްށިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިދ.މީދޫަގއ ިިކްސްދީިނ ންމާފައ ވާކަ

ިކު ިއެަމސައްކަތް ިނެތުމުން ިއެނގެން ިހ ނގާފައ ާވކަން ިޢަމަލެއް ިކޮރަޕްޝަންގެ ިދޫކުރުމުގައ  ިކުއްޔަށް ިބ ން ިބެހެއްޓުމަށް ިގެންދ އުމާމެދުިއައ ސްޕްލާންޓް ރ އަށް
ިދަ ިެނތްކަމާއ ،ިނަމަވެސް، ިއ ޢުތ ރާޟެއް ިޢާއްމުކޮށްިމ ކޮމ ޝަނުގެ ނޑައެޅުމަކީ ިކަ ނޑު ިމ ންގަ ިދޭނެ ިޕޮއ ންޓް ިއ ޢުލާންކުރާއ ރު، ިދ ނުަމށް ިކުއްޔަށް އުލަުތްނިތަންތަން

ނޑެ ިމ ންގަ ިދޭ ިޕޮއ ންޓް ިކުރާއ ރު ިއ ޢުލާން ިއެފަދަ ިއޮތްތާނގައ  ިކުރ އަށް ިއުޞޫލުކަމަށްވާތީ، ިޢަމަލުކުރާ ިކުރުމުގައ  ިމަސައްކަތް ިބޭއްވުމަށްިއެފަދަ ނޑައަޅާފައ  ިކަ އް
ދެންނެވީއެވެ. ިދ.މީދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައި 

 

ކުއްލ އްޔަތުލްިދ ރާސާތުލްި 3
 އ ސްލާމ އްޔާި

ި ިގަވާއ ުދގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިފަާރތްަތކުގ6.28ިިެދައުލަތުގެ ިހުށަހަޅާ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގަޑ އެއްގައ  ިވަކ  ިަކނޑައަޅާ ިބަލައ ަގންނަންވާީނ ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ގައ 
ށްިއެފަރާުތންިކުރ ިބުނާއ ރު،ިކުއްލ އްޔަތުލްިދ ރާސާތުލްިއ ސްލާމ އްޔާގެިލައ ބްރަރީއަށްިބޭުނންވާިފޮްތތައްިވ އްކަންިޝައުގުވެރ ވާިފަާރތެއްިހޯއްދެވުމަހާޟ ރުގައ ކަމަށްި

ި ިއަންދާސީ ިކުރ ން ިގަޑ އެއްގެ ިވަކ  ިދުވަހެއްގެ ިވަކ  ިބަޔާންޮކށްފައ ަވނީ ިހ ސާުބިބަލައ ގަތުމަށް ިޮއުތމުންިއ ޢުލާނުގައ ،ިއަންދާސީ ިހުށަހެޅުމަށްކަމަށާއ ،ިއެގޮތަށް ހ ސާބު
ިހުށަހެޅޭނެ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިހަމައަށް ިވަގުާތ ިފަުހ ިބަޔާންކޮއްފައ ވާ ިުހށަހެޅުަމށް ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިފެށ ެގން ިދުވަހުން ިކުރާ ިހ ސާބުިއ ޢުލާން ިއަންދާސީ ކަމާއ ،

ިހާޒ ރުގައ  ިއެންމެންގެ ިނެތްކަމާއ ، ިވަކ ގަޑ އެއް ިިބަލައ ގަތުމަށް ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަޢުލަތުގެ ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިފާހަގަކުރެވޭީތ، 6.28ިބަލައ ނުގަނެވޭނެކަން
 ގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްިކުއްލ އްޔަތުލްިދ ރާސާތުލްިއ ސްލާމ އްޔާއަށްިއެންގީއެވެ.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްި 4
ހައުސ ންގިއެންޑްި
 އެންވަޔަރަމަންޓް

ިހޯދަ ިއެމ ނ ސްޓްރީން ިސާމާނެއް ިހުރ ހާ ިޭބުނންވާ ިއެތަަނށް ިހަދައ ، ިެކންޓީނެއް ިއެންވަޔަރަމަންޓުގައ  ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ިއޮފް ިމ ކެްނޓީންިމ ނ ސްޓްރީ ިއަދ  އ ދީ
ިޙަވާލު ިކަމަށާއ ،ިކެންޓީން ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިަބޔަކާ ިދައްކާގޮތަށް ިސަރުކާރުން ިަޚރަދު ިފެނުގެ ިކަރަންޓާ ިއަގުތަކެއްގައި ކުއްޔެއްނެތ  ިވަކ  ިވ އްކުމުގައ  ިތަެކތ  ކޮށްފައ ވަނީ

ި ިަމއްސަލަ ިބުނާ ިވ އްކަމުންދާކަމަށް ިތަެކތ  ިއަގުބޮޑެތ ކޮށް ިމ ކެންޓީނުގައ  ިނަމަވެސް، ިކަމަށާއ ، ިޝަރުޠުކޮށްފައ  ިވ އްކުމަށް ިބެލ އ ރު،ިއެއްޗެހ  މ ކޮމ ޝަނުން
ިވ އްކަ ިތަކެތ  ިބައެއް ިކެންޓީނުން ިހ ންގާ ިމ ކޮމ ޝަނަށްިއެމ ނ ސްޓްރީގައ  ިބޮޑުކޮށްކަން ިއަގަށްވުރެ ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިވެފައ ވާ ިއެފަރާތާއެުކ ިހ ންގުމަށް ިއެކެންޓީން ނީ

ިއޮ ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅު ިއ ސްލާހީ ިއަޅަންޖެހޭ ިބެއްލެވުމަށްފަހު ިފަރާތުން ިއެމ ނ ސްޓްރީގެ ިއެކަންތަްއ ިއެންްޑިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، ިހައުސ ންގ ފް
ިރަމަންޓަށްިއެންގީއެވެ.އެންވަޔަ

ި
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 މޯލްޑ ވްސް
ށްިނަގާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެމީހުންިގއ.ކޫއްޑޫގައ ިގެންގުޅޭިމަސްކ ރާިބޯޓުފަހަރުންިކޫއްޑޫއަށްިކ ރާިމަސްތަކުންިބާކީވާިމަސްތަކުންިބޯޓުފަހަރުގެިކެޕްޓަނުންިބޭނުްނވަރަކަ

މައްސަލައ ގައ ިއެމަހަކީިކޫއްޑޫއ ންިގަންނަިމަސްތަކަކަށްިވެފައ ،ިއެބޯޓުފަހަުރންިކ ރާިމަސްިއައ ސްކުރުމުގެިސަބަބުންިބަރުދަނަްށިބޭނުންިބަޔަކަށްިހ ލޭިބަހާކަމަށްިބުނާި
 އަންނަިބަދަލަކުންިބާކީވާިބައ ެވސްިކޫއްޑޫއަށްިލ ބޭގޮތަށްިހަމަޖެއްސެވުމަށްިކޫއްޑޫިފ ޝަރީޒްިމޯލްޑ ވްސްގައ ިދެންނެވީއެވެ.

 


