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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަން-އެންޓި   
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 ޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުމަށްިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްިފޮނުވާފައ ވާިމައްސަލަތައްިި
 10ިޑ ސެންބަރ6102ިުިނ10ިިްިޑ ސެންބަރ6102ިުިށްި

 

ޕްރޮސ ކ އުޓަރި
ޖެނެރަލްގެިއޮފީހަށްި

ިފޮނުވުިތާރީޚްި
 މައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ މައްސަލަިނ މުނުގޮތް

ސުމާރުި
ނަންބަި
 ރުި

ިކޯުޓްނި .0 11.06.6102 ިެމޖ ސްްޓރޭޓް ިހުޅުމާެލ ިބަާލއ ރު، ިަކންަތއްަތކަށް ިފާހަގަުކރެުވނު ިަތޙްޤީޤަށް މ މަްއސަލައ ެގ
 GA:ިަރޖ ސްޓްރީިަނންބަރު/ިއަކަމީޓަރ010.111ިު)01760ިކޮށްފައ ވާިޙުކުުމަގއ ،ިުހޅުމާޭލގެިޮލޓްިނަންބަރުި

670 Hި)ި ިގަެނވ އްކުުމެގިރުފ ޔާެގިއަގަްށި(ިފަސްމ ލ އަން)5,000,000.00ިގޯތ  ިވ އްކ  ިަފރާަތކަށް އަމ އްލަ
ވ ޔަާފރީެގިޢަޤުަދކީިޞައްޙަިޢަުޤެދއްކަމުަގއ ިކަނަޑއަޅައ ،ިެއިޯގތީެގިމ ހާރުގެިމ ލްުކވެރ ިަފރާތަކީިެއގޯތ ިގަްތި
ިފައ ސާި ިގޯއްަޗްށ ިއެ ިނަަމވެސް، ިބަާޔންކޮށްަފއ ވީ ިޙުކުމްކޮށްފައ ވާކަަމށް ިކަނޑައަަޅއ  ިަކމުަގއ  ފަރާތް

ިެއމްދައްކާަފއ  ިތުޙުަމތުކޮށްަފއ ުވމުންި.އާރު.ޕީ.އެމް.ަވނީ ިަފއ ސާއ ްނިކަމަށް ިމުޢާަމލާތުަގއ ި، ސީގެ ިަގތުމުގެ ިޯގތ  އެ
ިެއމް ިަފާރތްތަކާއ  ިެއނެގންޮއތް ިތަޙްޤީޤުްނ ިަމއްސަަލއ ެގ ިމ  ިއެއްވެްސި.ާއރު.ޕީ.ެއމް.ބައ ެވރ ވ ކަަމށް ސީާއ

ިބެލ ބެލުމު ިޓީމުން ިތަޙްީޤޤް ިމ ކޮމ ަޝނުގެ ިކުްއޔަްށދޫކޮްށފައ ާވި.ާއރު.ޕީ.ެއމް.އެމް، ންިގުޅުެމްއވޭތޯ ިއ ން ސީ
ިެއމް.އއ ިފަރާަތށް ިވ އްކ  ިއެގޯތ  ިފ ނޮޅަކީ ިަރށެްއކަމާއ .އާރު.ޕީ.އެމް.ަމތ ެވރ  ިޫދކޮށްފައ ވާ ިުކއްަޔށް ، ީސއ ން

ިޢ މާާރތާއ ި ިއެބ ުމގައ ވާ ިބ މަކާއ ، ިހުޅުމާޭލެގ ިަފރާތަުކން އަމ އްަލ
ިަފއ ސާި ިގަތުމަްށ ިއެބ ްނ ިކަަމށާއ ، ިަގނެަފއ ާވ ިަތންަތްނ އެްނމެާހ
ިަޕބްލ ކްި ިެއންޑް ިމާކެޓ ންގ ިމޯލްޑ ވްްސ ދައްކާަފއ ަވނީ،
ިި،ރ ލޭޝަްނސްިޯކަޕރޭޝަްނި)އެމް.ެއމް.ޕީ.ާއރު.ސީ(ިެގިއެަކއުންުޓން
 އެކުންުފނީެގިކުީރގެިމެޭނޖ ްނގިޑ ރެކްޓަރިކަމަށްިުބނާިމައްސަލަ.
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ި ިގޮތުގައ  ިެއއްބައ ެގ ިެތރެއ ްނ ިފައ ސާގެ ިކޯސްަޓށްވާ ިއެކުއ ޒ ޝަން (ިތ ްނލައްކަ) $1110111.11އެރަށުގެ
ިއެ.ޔޫ ިޑޮލަރ 61ިިްސ ިއެމ6101ިްސެޕްޓެމްަބރ ިދުަވހު ިދައްކާަފއ ވާަކމާއި .ޕީ.އެމް.ވަަނ ިއަްށ 66ި، އާރުީސ

6101ިިޑ ސެމްބަރި ިެތރެއ ްނ ިަފއ ސާގެ ިކޯސްޓަށްވާ ިއ ކުއ ޒ ޝަްނ ިަރށުގެ ިއެ ިދުަވހު ި$0110111.11ވަަނ
ުކންފުީނެގިކަމާގުޭޅިރ ސ ްޕޓްތަކުަގއ ިއާރުީސިައށްިދައްކާަފއ ވާަކންިއެި.ޕީ.އެމް.ެއސްިޑޮލަރިެއމް.ޔޫ(ިއެއްަލއްކަ)

ިއެަފއ ސާި ިނަމަވެސް، ިސޮއ ކޮށްަފއ ީވ ިޑ ރެކްޓަރ ިެމނޭޖ ްނގ ިުކންުފނީެގ ިއެ ިއޭރުގެ ބަޔާންކޮްށ
ިދަޢުލަަތށްި.ޕީ.ެއމް.އެމް ިއެަފއ ސާ ިއެަކއުންޓަކަްށިަޖމާކޮށްފައ ުނާވކަމާއ  ިުހޅުވާަފއ ާވިެއްއެވސް ިނަުމަގއ  އާުރސީގެ

  ލ ބ ފައ ނުވާީތއާއ ،ި

ިެދއްކ ކަމަްށި.އއ .6 ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިކޯްސޓަށްާވ ިއެކުއ ޒ ޝަްނ ިފ ނޮޅުގެ ަމތ ެވރ 
ެއސްިޑޮލަރި.ޔޫ(ިަހތަރުލައްކަ)ި$1110111.11އާުރސީެގިރ ސ ޕްޓްަތކުގައ ިބަާޔންކޮްށފައ ާވިޖުމުަލި.ޕީ.ެއމް.އެމް
ިނެި.އާރު.ޕީ.ެއމް.އެމް ިއެނގެްނ ިަޖމާކޮށްފައ ވާކަްނ ިއެކައުންޓަަކށް ިއެްއވެސް ިާތރީްޚތަކުގައ ިސީގެ ިެއ ތްަނމަވެސް،

ި ިއއ16ިއެރަްށިކުްއޔަްށިދޫކޮށްަފއ ާވިފަާރތުެގިކުންުފނީގެ ިތަްއޔާުރކޮށްފައ ވާއ ރު،ިެއިޗެކުތަކަކީ މަތ ެވރ ި.ޗެކު
ިޗެކުތަކެއްކަމާއި  ިތަްއޔާރުކޮށްަފއ ވާ ިދެއްކުަމށް ިފައ ާސ ިކޯސްަޓށްވާ ިއެުކއ ޒ ޝަްނ މަތީަގއ ި، ފ ނޮޅުގެ

ިާތރީޚްތަ ިެއމްބަޔާންކުެރުވނު ިޙަވާލުކޮްށފައ ަވީނިޭއރު ިެއިޗެކުތައް ީސެގިެމނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަާރި.އާރު.ޕީ.އެމް.ކުަގއ 
ެގިޮގތުގައ ިެއްއވެސްިފަރާެތއްެގިނަްނިބަާޔންނުޮކްށިކަންި"ިޭޕއީ"އެިޗެކުަތްއިޙަވާލުުކރީިއެިެޗކުތަކުގައ ި، ކަމާއ 

 މ ކޮމ ަޝންެގިަތްޙޤީޤަށްިސާބ ތުކުރެވޭީތއާއ ،ި

ި.އއ .1 ިއެމްަމތ ެވރ  ިގޮުތގައ  ިކޯސްްޓެގ ިއެކުއ ޒ ޝަން ިޖަމާުކރަންޖެހޭި.ާއރު.ޕީ.ެއމް.ފ ނޮޅުެގ ިައށް ސީ
ސީެގިުކރީެގިެމނޭޖ ްނގިޑ ެރކްޓަރެގި.އާރު.ޕީ.ެއމް.އެްސިޑޮަލރ،ިެއމް.ޔޫ(ިހަތަރުލަްއކަ)ި$1110111.11ޖުމުަލި

ިއަ ިަޖާމކޮށް، ިެއކައުންޓަކަްށ ިހުޅުވާފައ ާވ ިނަުމަގއ  ިމީހެއްގެ ިެދދަރ  ިއ ްސެވިދެބެންގެ ިނަގައ  ިފައ ާސ ިެއ ލުްނ
ިހުޅުވާަފއ ވާިއެކަުއންޓަކަްށ01760ިިދެްނނެުވުނިހުުޅާމލެިަނންބަުރި ިަފރާތުެގިނަމުގައ  ގޯއްޗާއ ިޢ މާރާްތިވ އްކ 

ިޖަމާކޮްށިެއގޯތީގެިއަުގިައދާކޮށްަފއ ާވކަންިތަޙްޤީޤަްށިސާބ ތުކުރެޭވތީާއއ ،

ިަފއ .އއ .1 ިކޯސްޓަށްވާ ިއެކުއ ޒ ޝަްނ ިފ ނޮޅުެގ ިެއމްަމތ ެވރ  ިެތރެއ ްނ ިައށްި.އާރު.ޕީ.ެއމް.ސާގެ ީސ
ި ިޖުމުަލ ިޔޫ)ި$1110111.11ލ ބެންޖެޭހ ިޑޮލަރ.ހަަތރުލައްަކ ިއެްސ ިެއމް( ިެމޭނޖ ްނގި.ޕީ.އެމްި.ކުީރެގ އާރުީސެގ
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ިމ ވަީނި ިބޭނުންކޮްށފައ  ިައދާކުރުަމްށ ިައުގ ިގޯީތެގ ިޢ ާމރާތާއ  ިގަނެަފއ ާވ ިނަުމަގއ  ިކޮްއކޮއެއްެގ ޑ ރެކްޓަރެގ
ިއެނގެްނިޮއތަތީ،ިޤާޫނުނިނަންބަުރިކަނޑައެޅ ގެްނި ެއފަރާތަްށިނާާޖއ ްޒިަފއ ާދއެްއިހޯަދއ ދ ނުަމށްކަްނިަތޙްޤީޤަށް

ިާޤނޫނުި-އެންޓ )01/6111ި ިޮކމ ަޝނުގެ ިކޮރަޕްަޝން )ި 62ިިގެ ިމާްއދާގެ ިހ)ވަަނ )ި ިަންނބަރުެގ6ިިގެ ވަނަ
ިަމްއސަލައެއްކަމަި ިެއކުލެވ ެގންާވ ިކުށް ިކޮރަްޕޝަންގެ ިމަްއސަލައަކީ ިމ  ިކަމުގައ ިދަުށން ިމ  ިަކނޑައަަޅއ ، ށް

ިެއމް ި.ޕީ.އެމް.ބައ ެވރ ވ  ިނަންަބރު ިާޤޫނނު ިަމއްޗަށް، ިޑ ރެކްޓަރެގ ިމެޭނޖ ންގ ިކުރީގެ ި 9/6101އާރުީސެގ
ިޤާނުނުލްޢުޤޫބާތު) ިދ ެވހ ާރއްޖޭގެ )ި 201ިިެގ ިށ)ަވނަ )ި 0ި)ެގ ިުމވައްޒަެފްއެގި( ިަދއުލަުތެގ ިަދށުްނ ެގ

ިނަަހމަޮގތުަގއ ި ިނުފޫޒު ިހައ ސ ްއަޔތުގެ ިއެ ިނުވަަތ ިަހއ ސ އްަޔތު ިރަްސމީ ިލ ބ ަފއ ވާ ިއޭނާއަށް ހައ ސ ްއޔަތުން
ވަަނިމާްއދާެގ201ިިެގި(ިދ ވެހ ާރއްޭޖެގިޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު)9/6101ިބޭނުންކުުރމުެގިދަޢުވާާއއ ިޤާޫނނުިނަންބަުރި

ިށ) )ި 6ި)ެގ ިޯހދައ ދ ުނމުެގިދަށުި( ިަމންާފއެްއ ިމީހަކަްށ ިނުޖެޭހ ިލ ެބްނ ިފައ ާދ ިއޭގެ ިުނަވތަ ިތ ާމއަްށ ްނ
ިޕްޮރސ ކ އުޓަރި ިމ މަްއސަލަ ިުހށަހެުޅމަށްޓަކައ  ިަޝރީޢަަތށް ިދަުޢާވ ިކުުށެގ ިކުރުުމެގ ިއެކަްނ މަޤްޞަުދަގއ ،

ިޖެނެރަްލެގިއޮީފަހށްިވަީނިފޮނުވ ަފއެވެ.

2. ި ިކަްނހ ނގާަފއ ާވ ިމައްަސލާގައ  ިމ  ިއަދ  ިަނންބަުރ ިުހޅުމާެލ ިެއތަުނަގއ ވ01760ިިާގޮުތން، ގޯއްާޗއ 
ިދުވަްސވަރު،ިއއ.އާރު.ޕީއ.ެއމް.ޢ މާރާތަީކިެއމް ިހުރ  ިމެޭނޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިެއމަޤާމުަގއ  މަތ ވެރ ި.ީސެގިކުރީގެ

ިެއމް ިުކއްަޔށްދީގެްނ ިަގނެދީ.ފ ނޮޅު ިނަުމގައ  ިކޮއްކޮގެ ިޭއނާގެ ިފައ ާސއ ން ިލ ެބންޖެޭހ ިައށް ފައ ާވިއެްމޕީާއރު.ސީ
ި ިޤާޫނުނ ިމަާނކުރުމުެގ ިހުއްޓުވުާމއ  ިކޮރަްޕޝަްނ ިޮއތަީތ، ިެއނގެްނ ިތަޙްޤީޤަްށ ިޯގއްެޗއްކަްނ ޤާނޫުނި)ޢ މާރާާތއ 

ގޯއްާޗއ ިއެގޯީތަގއ ާވ01760ިިެގިދަުށންިުހޅުމާލެިނަންބަުރި(ިހ)ވަަނިމާްއދާެގި 61ިި ގެި(2/2000ިނަންބަުރި
ިައނބުި ިދަޢުލަަތށް ިެމދުެވރ ކޮށް ިޝަީރަޢތް ިވަީނިޢ މާރާްތ ިއޮީފހަށް ިޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެެނރަލްެގ ިނެގުަމށްެވްސ ރާ

 ފޮނުވ ފަެއވެ.ި

60.06.6102ި 0. ި ިމެުނއަލްަގއ  ިޕްރޮީސޖަރ ިޕްރޮކ ުޔމެންްޓ ިލ މ ޓެޑުެގ ިކޯަޕޭރޝަްނ 1,500,000.00ިވާރކްްސ
ިކަނޑައަޅާީނި ިފަރާެތއް ިހަވާލުކުާރެނ ިމަަސއްކަތްތައް ިޮބޑެތ  ިވުެރ ިއަށް ިރުފ ާޔ ިަފސްލައްކަ( )އެްއމ ލ ައން
ިޮފނުަވއ ެގންކަމަްށި ިޯބޑަށް ިއ ވެލުޭއޝަްނ ިޓެންޑަރ ިޓްެރޜަީރެގ ިެއންޑް ިފ ޭނންސް ިއޮްފ މ ނ ސްްޓރީ

ިމުި ިބޭުނންާވ ިލ މ ޓެޑަްށ ިކޯޕަޭރޝަްނ ިވާރްކސް ިއެްއެވްސިބަޔާންކޮްށފައ ވީަނމަވެސް، ިހޯދުަމށް ިޚ ދުަމތް ދަލާއ 

ިއުސޫުލތަކާއ ި ިޕްރޮކ އުަމންްޓ ިލ މ ޓެުޑްނ ިކޯޕަޭރޝަްނ ވާރކްްސ
ި ިކުންފުންޏަުކްނ ިޕްރައ ެވޓް ިެދ2.1ިިޚ ލާފަށް ިރުފ ޔާއަށް މ ލ އަން

ިއެކްސްކަވޭޓަރިަގނެފައ ވާިކަމަށްުބނާިމައްސަލަި

ި
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ިނުަވނީ،ި ިހުަށހަޅާަފއ  ިބޯޑަށް ިެޓންޑަރިއ ވެުލއޭަޝން ިޙަވާުލކުރުމަށް ިލ މ ޓެޑްިފަރާތަކާއ  ިކޯޕަރޭޝަން ާވރްކސް
ިފ ނޭންްސި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެްއގޮތަްށ ިއުސޫުލަތކާ ިބަާޔންކުރާ ިގައ  ިމެނުއަލް ިޕްރޮީސޖަރ ިްޕރޮކ ުއމަންްޓ ގެ

ި ިޓްރެަޜރީގެ ިޚ ދުަމތްިއެންްޑ ިުމދަލާއ  ިޭބުނންާވ ިކުންފުންޏަްށ ިހުަށހަޅައ ެގން ިބޯޑަްށ ިއ ެވލުއޭަޝން ެޓންޑަރ
ިްޕރޮެޖކްޓްތަްއި ިކުރ އަށްގެްނާދ ިކުންފުނ ްނ ިސަބަުބްނ ިއޭެގ ިއާއ  ިދަތ ވާީތ ިހޯދަްނ ިމުއްދަެތއްަގއ  އަވަްސ

ިޚ ުދމަތްި ިުމދަލާއ  ިބޭނުްނާވ ިކުންފުންަޏްށ ިނުނ މ ާދނެީތ، ިތާީރޚަށް ިޯބޑުންިިނ ްނމަްނޖެޭހ ިުކންފުީނެގ ޯހުދަމށް
ިތަޙްޤީޤަށްި ިނ ންމާަފއ ވާަކން ިބޯޑުން ިކުންުފީނެގ ިެގންދ އުަމށް ިކުރ އަށް ިޮގެތއްެގމަތ ން ފާސްކުރާ

ިފާހަގަކުރެވޭީތއާއ ،ި

ި ިއެސޯސ އޭަޝންެގ ިޮއފް ިއާޓ ކަލްސް ިލ މ ޓެުޑެގ ިޯކޕަރޭޝަން ިުކްނފުންޏަށ17ިިްވާރކްސް ިގައ  ިމާއްދާ ވަަނ
ި ިަފއ ާދާވެނ ިކުރ އަށްިއެްނމެ ިހަރުަދނާކޮްށ ިުކންުފނ  ިކަނޑައަޅައ ، ިއުޞޫލުަތްއ ިެއންެމހައ  ިކުންުފނީެގ ޮގތަކަްށ

ިލ ބ ގެްނވާކަމަށްި ިބޯޑަްށ ިކުންުފީނެގ ިބާުރ ިހެދުުމެގ ިޮޕލ ސީތަްއ ިްޕޮރސީޖަރތަާކއ ، ިހަދަްނޖެޭހ ގެްނދ ޔުމަށްޓަަކއ 
ިއެި ިކުްނފުންަޏްށ ިދަުށން ިމާްއދާގެ ިެއ ިއަދ  ިޮގތެއްގެަމތ ްނިބަޔާންކޮްށފައ ވާީތއާއ ، ިކުރާެނ ިފައ ާދ ންމެ

ިވާރކްްސި ިބާުރ ިކުރުމުެގ ިަތންފީުޒ ިެއއްބަްސވުންތަްއ ިެއންމެހައ  ިއެފަަދ ިއެކުލަވާުލމާއ  އެއްބަސްވުްނތަްއ
ިކޯޕަރޭަޝންިލ މ ޓެޑްގެިބޯަޑށްިލ ބ ގެންވާީތއާއ ،

ި ިލ މ ޓެަޑްށ ިކޯޕަޭރޝަްނ ިަގތުަމށ16ިިްވާރކްްސ ިކުންުފންޏަިއެކްސްަކވޭޓަރ ިަޙވާލުކޮްށފައ ަވީނިޕްރައ ވެްޓ ކާ
ިމަްޝވަރާކޮށްި ިބޯޑުަގއ  ިލ މ ޓެްޑެގ ިޯކޕަޭރޝަްނ ިަތޙްޤީޤަށްިި،ވާރކްސް ިނ ންަމއ ެގންކަްނ ިޮގތަްށ ިެއ ބޯުޑްނ

އެކްސްަކވޭޓަރިަސޕްލައ ުކރުމަްށިއެކުންުފނ ންިހުަށހަޅާަފއ ާވިއަގަީކިައންދާީސިހ ސާބ16ިިުއެނގޭީތއާއ ،ިިައދ ި
ިުކންުފނ ންި ިދެ ިއަެންއ ިހުިިހުށަހެޅ  ިއަގަކަށްވާީތއާއ ، ިކުަޑ ިއަަގށްުވރެ ިކޯޕަރޭަޝްނިށަހަޅާަފއ ވާ ާވރކްސް

ިަނންބަރ: ިވެަފއ ާވ ިކުންފުންާޏއެކު ިެއ WCL/FAD/AGR/2011/001ި(01ިިލ މ ޓެޑުްނ (6100ިޖަަނވަރީ
ިއެކްްސކަވޭޓަރިވާރކްްސިކޯޕަޭރޝަްނިލ މ ޓެޑަށްިލ ބ ަފއ ާވީތއާއ ،16ިއެއްބަްސވުމުގެިަދށުންި

ިކޯަޕޭރޝަންި ިިވާރކްްސ ިލ މ ޓެޑްގ16ިިެލ މ ޓެަޑްށ ިކޯޕަރޭަޝްނ ިާވރކްސް ިގަތުުމަގއ  އެކްސްަކވޭޓަރ
ިފައ ދާެއއްި ިާނޖާއ ްޒ ިބޭުނންކޮްށެގން ިުނފޫޒު ިމަޤާމުގެ ިެމންަބރުން ިބޯޑުެގ ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއަދ  އ ސްފަާރތްތަކުްނ

6111/6ިާޤނޫނުިަނންބަރުި، އ މ މައްސަަލއ ގަިހޯދާަފއ ވާަކންިަތްޙޤީޤަށްިސާބ ތުވާިމ ްނވަރަްށިހެކ ިލ ބ ފައ ނުވާީތި
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ިހ ންގާަފއ ާވކަމަްށި ިޢަަމލެއް ިކޮރަޕްަޝްނެގ ިުބނާފަަދ ިގައ  ިާޤނޫނު( ިމަނާުކރުމުެގ ިުހއްޓުުވމާއ  )ކޮރަޕްަޝްނ
ި ިަނންބަުރ ިޤާޫނުނ ިނެތުުމން، ިބެލެވެްނ ިަތޙްޤީޤަށް ިކޮމ ޝަުނެގި-)އެންޓި 6111/01ިމ ކޮމ ަޝންެގ ކޮރަޕްަޝްނ

ި ިގެ ި)ހ62ިޤާނޫނު( ިާމއްދާގެ ި)ވަަނ ިގެ ިކޮރަްޕޝަުނެގ0ި( ިމ ަމްއސަލައަކީ ިފަދައ ން ިަނންބަރުގައ ާވ ިަވނަ )
ިކުށެއްިއެކުލެވ ެގންުނވާިމައްސަަލެއއްކަމަްށިކަނަޑައޅައ ،ިމ ިަމއްަސލަިނ ންީމއެވެ.

6. ި ިލ މ ޓެަޑްށ ިކޯޕަޭރޝަްނ ިކުންފުންާޏއެކ16ިިުވާރކްްސ ިއ ސްވެެދްނނެުވުނ ިގަުތމަްށ އެކްސްަކޭވޓަރ
ިަނންބަރ: WCL/FAD/AGR/2011/001ި(01ިިވެފައ ާވ 6100ިޖަނަވަީރ ިއެއްބަސްވުުމެގ ަވަނ0ިި(

ިޑޮލަރިއެކްސްޗޭންްޖިރޭޓަީކި ިޔޫ.ެއސް ިޑޮަލރި=10ިިނަންބަުރަގއ  )ތޭަރިޮޕއ ންްޓ13.75ިި)އެކެއް(ިޔޫ.އެސް
ިކަނަޑައޅާފައ ވާި ިޮއތޯރ ޓީްނ ިަމނ ޓަރީ ިމޯލްޑ ްވސް ިއޭުރ ިަބޔާންކޮްށފައ ވާއ ރު، ިަކމަްށ ިރުފ ޔާ ިފަހެއް( ހަތްދ ހަ

ި ިރޭޓަކީ ިގަްނނަ ިޑޮަލރ 10ިިޔޫއެސް ިޑޮލަރި= ިޔޫ.ެއސް ިފަހެއް(12.85ިި)އެކެއް( ިއަށްޑ ހަ ިޕޮއ ންޓް )ބާރަ
ިރުފ ާޔިކަމަށްވާީތާއއ ،

ިއަުގިފ ޔަަވއ ިއެމެރ ާކިޑޮލަރިގަންި ިއަުގިަކމަްށިމޯލްޑ ވްްސިަމނ ޓަީރިޮއތޯރ ީޓްނިކަނަޑއަާޅ ިވ އްކާ ަނިއަގާއ 
ިކަމެއް ިމަާނ ިވ އްކުމަކީ ިނުވަަތ ިޮޑލަރިަގނެ ިެއމެރ ކާ ިއެއްވެްސިފަާރަތކުން ިައެގއްަގއ ، ިަމނ ޓަީރިއެހެްނ ކަަމށް

ި ިަބޔާންކޮްށފައ ވާީތާއއ ،19ިިގަާވއ ދުގެ ިާމއްދާގައ  ިގަެނިލައ ަސންްސިލ ބ ަވނަ ިޭބރުފައ ސާ ފައ ާވިފަާރތްތަކުން
ިޮއޯތރ ޓީއަށްި ިމަނ ަޓރީ ިމޯލްޑ ވްްސ ިއ ްޚތ ޔާރު ިކުރުމުެގ ިހުްއަދ ިނެުގން ިކޮމ ޝަެންއ ިއ ތުރު ިއަަގށް ވ އްކާ
ލ ބ ގެްނވާކަާމއ ،ިއެޫނންިހާަލތެްއަގއ ިބޭރުަފއ ސާިަގނެިވ އްކާިައގަށްިއ ތުރުިޮކމ ަޝެނއްިލައ ގެންިޭބރުިފައ ސާި

ިްއކުމަކީިަމނާކަމެއްކަމަށްިއެިމާްއދާގައ ިބަާޔންކޮށްަފއ ާވީތއާއ ،ގަެނިނުވަަތިވ 

ިޭރޓަށްުވރ16ިިެ ިއޮތޯރ ީޓްނިކަނޑައަޅާަފއ ާވިޑޮލަރިގަްނނަ އެކްސްކަވޭަޓރިގަުތމަްށިޭއުރިމޯލްޑ ވްްސިަމނ ޓަރީ
ްޕރައ ެވޓްިްނި)ތޭަރިޮޕއ ްނޓްިަހތްދ ަހިފަހެއް(ިުރފ ޔާެގިރޭޓ13.75ިު)ެއކެއް(ިޔޫ.އެްސިޮޑލަރި=10ިި، ބޮޑުކޮށް

ިޮޑލަރިލ ބުްނިަދތ ކަމަކަށްާވތީކަމަށް،ިވާރކްްސިކޯަޕރޭޝަންި ިއޭރު ިސޮއ ކުރީ ކުންފުންޏަކާއެުކިއެއްބަްސވުމުގައ 
ިބުނެފައ ވީަނމަވެސްި ިޑ ރެކްޓަރ ިެމނޭޖ ންގ ިޕޭަމންޓްިި،ލ މ ޓެޑްެގ ިަފރާުތން ިލ މ ޓެޑްގެ ިޯކަޕރޭޝަްނ ވާރކްސް

ިެއއްވެސްި ިހޯދުަމށް ިޮޑލަރު ިލ މ ޓެޑްެގިލ ޔުްނތަކުްނިިދެއްކުަމށްޓަކާ ިކޯަޕރޭަޝން ިާވރކްސް ަމސައްކަތެއްކުރ ކަެމއް
ިނަންބަރ: ިނެްތއ ުރ، WCL/FAD/AGR/2011/001 ި(01ިިއެނގެން ިއެއްބަސްވ6100ުޖަނަވަީރ ުމެގި(
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ި ިަގނެަފއ ވާ ިލ މ ޓެުޑނ16ިްދަުށން ިކޯޕަރޭޝަން ިާވރކްސް އެކްސްކަޭވޓަރުތަްއިި،އެކްސްކަވޭޓަރަްށ
ޭއރުިމޯލްޑ ވްސްިަމނ ޓަީރިިސަޕްލައ ޮކށްދ ންިކުންފުންޏަްށިޭޕަމންޓްިަދއްކާފައ ަވނީިދ ވެހ ިފައ ާސއ ންކަަމށްާވތީ،

ި ިރޭޓަކީ ިޑޮަލރި=10ިިއޮތޯރ ީޓްނިކަނަޑއަޅާފައ ާވިޑޮލަރިަގްނނަ ިޮޕއ ންްޓ12.85ިި)އެކެއް(ިޔޫ.އެސް )ާބރަ
)ތޭަރ13.75ިި)އެކެއް(ިޔޫ.އެސްިޑޮލަރި=10ިިއ ރު،ިއެިރޭަޓށްވުެރިބޮޑުކޮށްިއަށްޑ ހަިފަހެްއ(ިރުފ ޔާިަކމަށްވާ

ި ިރޭޓުްނ ިރުފ ޔާގެ ިފަެހއް( ިހަތްދ ަހ ިލ މ ޓެޑުެގ16ިިޕޮއ ންޓް ިކޯޕަޭރޝަްނ ިވާރކްްސ ިގޮަތށް ިަދއްކާ ޕޭަމންޓް
WCL/FAD/AGR/2011/001ި(01ިިނަންަބރ:ިފަރާތުންި ިއެއްބަސްުވމުަގއި 6100ަޖނަވަީރ ާވރކްްސިި(
ިާވރކްސްިކޯޕަރޭޝަި ިދަުށން ިއެއްބަްސުވމުެގ ިެއ ިޮސއ ކޮށްފައ ާވއ ރު، ިޑ ރެކްޓަރ ިެމނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްގެ ްނ

ކޯޕަރޭަޝންިލ މ ޓެޑުންިއެކްސްކަޭވޓަރުތަްއިަސޕްލައ ކޮށްދޭިުކންުފންަޏށްިދައްަކންޖެޭހިފައ ސާިއަށްވުެރިއ ތުަރށްި
މަނ ޓަރީިކުންުފންޏަްށިަދއްކާފައ ވަނީ،ި)ތ ންަސތޭކަިަފްނސާސްިައށްހާްސިދުއ ސައްތަ(ިރުފ ޔާިއ358,200.00ިެ

ިޯކަޕރޭޝަންި ިާވރކްސް ިހުއްދަެއްއ ިަބާޔންކުރާފަދަ ިގަާވއ ދުަގއ  ިމަނ ޓަީރ ިޚ ލާަފްށކަމަށްާވތީާއއ ، ގަާވއ ާދ
ާވރކްސްިކޯަޕރޭަޝްނިލ މ ޓެޑްެގިެމޭނޖ ްނގިޑ ރެކްޓަރިޭއާނެގިމަޤާުމެގިުނފޫޒުިި،ލ މ ޓެޑުްނިހޯދާަފއ ނުވާީތއާއި 

ަވކ ިފަރާތަކަްށިާނޖާއ ްޒިފައ ދާެއއްިހޯދާދ ުނމަްށިކޮްށފައ ވާަކމެއްކަަމށްިތަޙްޤީޤަށްިާފހަގަުކރެވޭތީ،ިިބޭނުންކޮްށެގން
ި ިނަންަބރު ިޤާޫނނު ިމައްސަަލއަކީ، ި-)އެންޓި 13/2008ިމ  ިެގ ިޤާނުނު( ިކޮމ ޝަުނެގ ަވަނ62ިިކޮރަޕްަޝން

ި ިެގ ި)ހ( ިކުށ16ިިެމާްއދާެގ ިޮކރަްޕޝަްނެގ ިފަދައ ން ިނަްނބަރުަގއ ާވ ިަމއްސަލަެއއްކަމަްށިވަަނ ިއެކުެލވ ގެްނާވ ްއ
ިކޮރަ ކަނޑައަަޅއ ، ިާޤނޫުނެގ ިކުުރމުެގ ިަމާނ ިުހއްޓުވުާމއ  06ިިޕްަޝްނ ިާމއްާދެގ ިހ)ަވަނ )ި ާވރކްސްިދަުށްނ

ި ިޑ ރެކްޓަރ ިެމނޭޖ ންގ ިލ މ ޓެޑްެގ ިެޖނެރަލްގެިކޯޕަރޭަޝްނ ިްޕރޮސެކ އުޓަރ ިކުރުަމށް ިދަުޢާވ ިަމއްޗަްށ ެގ
ިއޮފީހަްށަވނީިޮފުނވ ފައެވެ.

ި

ިޯކަޕރޭޝަންި ިވާރކްސް ިސަބަބުްނ ިޢަމަލުެގ ިގެ ިޑ ރެކްޓަރ ިެމނޭޖ ްނގ ިލ މ ޓެޑްގެ ިކޯޕަރޭަޝން ިވާރކްްސ އަދ 
ިލ ބ ަފއ ާވތީ،ިި 358,200.00ލ މ ޓެޑަށްި ިގެއްުލމެްއ ިރުފ ޔާެގ ިދުއ ސައްތަ( ިއަށްހާްސ ިަފންސާްސ )ތ ންަސތޭކަ

 ަހްށިަވނީިޮފުނވ ފައެވެ.ޕްރޮސެކ އުަޓރިެޖނެރަްލގެިއޮފީިއެެގއްލުުމގެިބަދަުލިޯހދުމަްށިވެސް

ި
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12.06.6102ި 0. ި ިފާހަގަުކރެުވނު ިަތޙްޤީޤަށް ިަތންަތނުގެިމ މަްއސަލައ ގެ ިަބއެްއ ިގެ ިީޕ.އެސް.އެްމ ިބަލާއ ރު، ަކންަތއްަތކަށް
ިމަސަްއކަތް،ިއަމ އްލަތަެކތީަގއ ިކޮށްދޭެނިފަރާތެްއިހޯދުަމްށިބޭނުްނވެގެންި ވަނ6102ިިައޭޕްރ ްލ09ިި އ ންޓީރ އާ

ި ިނަންަބރު ިކުރ  ިޕީ.އެސް.އެމްއ ން ިގުޅ ގެްނPSM-FP/PSM/2016/104ި(IUL) ދުަވހު އ ޢުލާާނ
އ ާވިމަޢުލޫާމުތިކަރުާދހުަގއ ިބަާޔންކޮްށފައ ާވިބައ ތަުކެގިތެރެއ ްނިަތޖުރ ާބި)ސަރުާކރުެގިަމސައްކަތާިޙ އްޞާކޮށްފަި

ިބަލާި ިހ ާސބު ިއަްނދާސީ ިޕީ.އެސް.އެްމެގ ިދ ނުމުގައ  ިޕޮއ ންޓް ިމ ަބޔަށް ިމ ންަވރު( ިހ ންގާަފއ ވާ ޕްރޮޖެކްޓަތައް
ިހުށަހަ ިބ ޑް ިުގޅ ެގން ިއ ޢުާލނާ ިެއ ިބަލާަފއ ވަނީ، ިަސރުކާރުގެިކޮމ ޓީން ިހުށަހަާޅފައ ވާ ިފަރާތްތަުކން ާޅފައ ާވ

ިލ ުޔންތަކަށްަކާމއ  ިއަންގައ ޭދ ިކުރ ކަން ިުމްއދަތު(ި، މަސައްކަްތތަްއ ިދެމ ތ ބ  ިކުުރުމަގއ  ި)ަމސައްކަތް ަތޖުރ ބާ
ިެފށ ގެި ިާތރީޚުްނ ިރަޖ ްސޓްީރކުރ  ިކުްނފުނ  ިމާަނކޮށްފައ ވަީނ ިމުްއަދތު ިޚ ދުމަުތެގ ިޕޮއ ންޓްދ ްނއ ުރ ްނިމ ބަަޔށް
ިތަްއޔާރުކޮށްަފއ ާވިއ ވެުލއޭަޝންިޝީޓުަގއ  ިުގޅ ެގން ިއ ޢުލާނާ ިއެ ިތާރީަޚށްކަމާއ ،ިއަދ  ިއ ވެުލޭއޓްކުރ  ި،ބ ޑްތައް

ިކަމަށާއ ި ިުމއްަދތަްށ ިީވ ިމ އަދާަހމައަްށ ިއުެފދުނުަފުހން ިުކްނފުނ  ިަވނީ ިމާނަޮކށްފައ  ިއެކްސްީޕރ އަްނސް ކޮމްޕެީނ
ިއެކްސްޕީ ިވޯްކ ިލ ޔުމުގައ ާވ ިެއ ިަހމަ ިތަފާތުިއަދ  ިކަމާގުޭޅ ިކުންުފްނޏަކުން ިެއ ިަވނީ ިާމނަކޮށްަފއ  ރ އަްންސ

ިއެި ިެއނގ ަފއ ވީަނމަެވސް، ިތަޙްޤީޤަްށ ިމ ކޮމ ޝަްނެގ ިކަަމށް ިލ ޔުްނތަކަްށ ިހުށަހަޅާަފއ ާވ މަސައްކަތްތައްޮކްށ
ިގޮ ިައްނގައ ދ ުނމުގެ ިއެކްސްޕީރ ައންްސ ިވޯކް ިކުންުފންޏަުކން ިުހށަހަާޅަފއ ާވ ިބ ޑް ިުގޅ ެގްނ ިއ ޢުލާާނ 11ިުތން

ި ިއެބައ ްނ ިކުްނފުންޏަށް ިއެ ިކޮމ ޓީން ިބަލާ ިހ ސާބު ިއަްނދާސީ ިޕީ.އެސް.ެއމްގެ ިހުށަަހޅާަފއ ރު، 02ިލ ޔުން
ި 61ިިޕޮއ ންޓްީދފައ ވާއ ރު، ިކުންފުންޏަކަްށ ިހުށަަހޅާފައ ވާ ިދ02ިީލ ޔުްނ ިހުަށހަޅާފައ ާވ00ިިި،ޕޮއ ންޓް ލ ޔުން
ިުކްނފ16ިުކުންފުންޏަކަާށއ ،ި ިހުށަހަޅާަފއ ާވ ިލ ޔުްނ ިއެަބއ ން ިއ ުޢލާާނ61ިިންޏަކަްށ ިެއ ިވަީނ ިީދފައ  ޮޕއ ންްޓ

ިޚ ލާަފށްކަންި ިއުޞޫާލ ިޕޮއ ންޓްދ ުނމުެގ ިބަާޔންކޮށްފައ ާވ ިކަރުދާުހަގއ  ިަމޢުލޫމާތު ިޙ ްއާޞކޮށްފައ ވާ ގުޅ ގެްނ
ިއ ނގެްނއޮަތތީާއއ ،

6ި ިހުށަހަޅާަފއ ާވ ިބ ްޑ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިދެްނނެުވނު ިއ ސްވެ ިމ16ިަ. ިޮގްތިކުންފުންޏަުކން ި ސައްކަތްކުާރެނ
ިބައ ންި ިެގ ިޕްޭލން" ި"ޯވކް ިޕްޭލނެއްަކމުަގއ ވީަނމަެވސް، ިވޯްކ ިެއއް ިހުަށހަޅާަފއ ވަީނ ިޮގތުްނ އަންގައ ނުުމެގ

ި ިެއއްކުްނފުންޏަށް ިޕޮއ ންޓެްއ61ިިއެތަކުްނ ިއެްއވެސް ިއެބައ ްނ ިުކްނފުންޏަށް ިައނެއް ިދީަފއ ާވއ ރު ޕޮއ ންޓް
ިންިަތްއޔާރުކޮށްަފއ ާވިއ ވެލުޭއޝަންިޝީުޓތަކުންިެއނެގންޮއތަީތއާއ ،ދީފައ ުނވާކަންިެއިއ ޢުާލނާިގުޅ ގެި

ިަތންަތުނެގި ިބަެއއް ިެގ ި)ޕީ.ެއސް.އެމް( ިމީޑ އާ ިސަރވ ސް ޕަބްލ ކް
ިަފރާެތްއި ިކޮްށދޭނެ ިތަކެތީަގއ  ިައމ އްަލ ިމަަސއްކަތް، އ ންޓީރ އާ

ި ިއެކުންުފނ ްނ 09ިިހޯަދން ިކޮށްަފއ ާވ6102ިިެއްޕރީލް ގައ 
ި އ ޢުާލާނPSM-FP/PSM/2016/104ިި(IUL)ނަންބަުރ

ލޮޓަކަށްިަބހާލާފައ ވާއ ރު،12ިިމަަސއްކަްތތަްއިިގުޅ ގެްނިކުރަްނެޖހޭ
ިޕްަރއ ވެްޓި ިވަކ  ިމަަސއްކަތްތަްއވެސް ިޮލޓެއްެގ ިހުރ ހާ އެ
ިކޮަރޕްަޝަންށި ިނ ންމާަފއ ަވނީ ިދ ނުަމްށ ކުންފުންޏަކަްށ

ިމަގުަފހ ވާގޮަތށްކަމަށްިުބނެިުހށަހަާޅަފއ ާވިަމއްސަލަި
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ިޕްޭލނެްއިހުށަހަޅާަފއ ީވނަަމެވސް،ިެއ1ި ިހުށަހަޅާަފއ ާވިކުންުފންޏަކުްނިވޯކް ިއ ޢުލާާނިގުޅ ެގްނިބ ޑް ިއެ .ިިއަދ 
ިގު ިއ ޢުލާާނ ިއެ ިދީަފއ ުނވާކަްނ ިޮޕއ ންެޓްއ ިެއއްެވސް ިބައ ްނ ިެގ ިޕްލޭން" ި"ޯވކް ޅ ެގްނިކުންފުންޏަްށ

ިތަްއޔާރުކޮށްަފއ ާވިއ ވެުލއޭަޝންިީޝޓުތަކުންިއެނެގންއޮތަީތއާއ ،

.ިިިއ ސްވެިެދންެނވުނުިއ ޢުާލާނިގުޅ ގެންިހުށަަހާޅފައ ވާިބ ްޑތަކަށް،ިއެިއ ޢުާލނާިގުޅ ގެންިޙ އްޞާޮކށްަފއ ވ1ިާ
ި ިއެއްގޮަތްށ ިުއޞޫލާ ިޮގތުގެ ިދޭެނ ިޕޮއ ންޓް ިަބޔާންޮކްށފައ ާވ ިކަުރާދހުަގއ  ިއެްނމެިމަޢުލޫާމތު ިދ ުނުމން ޮޕއ ންްޓ

ިއަދ ި ިއެނގެްނއޮަތތީާއއ ، ިނޫންަކން ިކުްނފުނ  ިަޙާވލުކޮށްފައ ވާ ިމަަސއްކަތް ިެއ ިފަރާތަީކ ިލ ބޭ ިޕޮއ ންޓް މަތ ްނ
ިަބލާއ ރު،ި ިަޢމަލުކޮށްފައ ވާޮގތަްށ ިެމމްބަރުްނ ިކޮމ ޓީގެ ިަބލާ ިހ ސާުބ ިއަްނާދސީ ިޕީ.ެއސް.އެމްގެ މ ކަމުަގއ 

ިަވކ ފަރާތަކަށް ިިކަނޑައެޅ ގެްނ ިަނންބަުރ ިޤާޫނުނ ިަޢމަލުކޮްށފައ ާވތީ، ިލ ބޭގޮަތށް ިަފއ ާދ 6111/01ިާނާޖއ ޒް
ި-)އެންޓި  ިގެ ިޤާނޫނު( ިކޮމ ޝަނުގެ 62ިިކޮރަޕްަޝން ިެގ ި)ހ( ިާމްއދާެގ ިމ 6ިިަވނަ ިަދުށން ިނަންަބރުެގ ަވަނ

ިަކމުަގއި  ިމ  ިަކނޑައަަޅއ ، ިަމއްސަަލއެއްކަަމށް ިއެކުލެވ ެގންާވ ިކުެށއް ިކޮރަޕްަޝްނެގ ަބއ ވެރ ވ ިިމައްސަަލއަކީ
ި ިކޮމ ީޓެގ ިބަލާ ިހ ސާބު ިައންދާީސ 11ިިޕީ.އެސް.ެއމްގެ ިަނންބަުރ ިޤާޫނުނ ިމައްޗަްށ ި 6101/9މެމްަބރުްނެގ

ި ިެގ ިޤާނުނުލްޢުޤޫބާތު( ި)201ި)ދ ެވހ ާރއްޖޭގެ ިެގ ި)ށ( ިުމވައްޒަެފްއެގ0ިަވނަ ިަދއުލަުތެގ ިަދށުްނ ިެގ )
ިނަަހމަޮގތުަގއ ި ިނުފޫޒު ިހައ ސ ްއަޔތުގެ ިއެ ިނުވަަތ ިަހއ ސ އްަޔތު ިރަްސމީ ިލ ބ ަފއ ވާ ިއޭނާއަށް ހައ ސ ްއޔަތުން

ވަަނިމާްއދާެގ201ިިޭޖެގިޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު(ިެގި)ދ ވެހ ާރއް 6101/9ބޭނުންކުުރމުެގިދަޢުވާާއއ ިޤާޫނނުިނަންބަުރި
(ި ިެގ ިޯހދައ ދ ުނމުެގ6ި)ށ( ިަމންާފއެްއ ިމީހަކަްށ ިނުޖެޭހ ިލ ެބްނ ިފައ ާދ ިއޭގެ ިުނަވތަ ިތ ާމއަްށ ިދަުށްނ )

ިޕްޮރސ ކ އުޓަރި ިމ މަްއސަލަ ިުހށަހެުޅމަށްޓަކައ  ިަޝރީޢަަތށް ިދަުޢާވ ިކުުށެގ ިކުރުުމެގ ިއެކަްނ މަޤްޞަުދަގއ ،
ިވަީނިފޮނުވ ަފއެވެ.ިޖެނެރަްލެގިއޮީފަހށް


