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އދ.މާމ ގ ލީި 1
ކައުންސ ލްގެި

 އ ދާރާ

ި ިފައ ސާގެތެރެއ ްނ ިދެއްވާ ިއަށް ިޝ ޕ ންގ ިވ ލާ ިސަރުކާރުން ިދ އްލުަމށް ިމަގުބައްތ  ިބުާނ1ިިމާމ ގ ލީގައ  ިނުދައްކާކަމަށް ިމާމ ގ ލީޕަވަރހައުސްއަށް ިފައ ސާ ިދުވަހުގެ އަހަރު
ިފެ ިދެއްވަން ިފައ ސާ ިސަރުކާރުން ިމަރާމާތަށް ިދ އްލުމަށާއ  ިމަގުމަތީބައްތ  ިބެލ އ ރު، ިތަޙްޤީޤުކޮށް ި)ިމައްސަލަ 1000ިިއްޓެވީއްސުރެ އާހަމަޔަށް(ިއެއަތޮުޅ1002ިިވަނައަހަރުން
ި ިއޮފީހަށް ިއދ.މާމ ގ ލީ ިނަމުގައ ، ިމަރާމާުތގެ ިދ އްލުމަށާއ  ިމަގުމަތީބައްތ  ިމާމ ގ ލީގެ ިދުއ ސައްތ557,222.12ިައަތޮޅުއޮފީހުން، ިފަންސާސްހަތްހާސް ި)ފަސްސަތޭކަ ރ.

ިނަ ިފޮނުވައ ފައ ވާކަމާއ ، ިބާރަލާރ ( ިބާވީސްރުފ ޔާ ިދައްކައ ފައ ވަނީ، ިއެމުއްދަތުގައ  ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމާމ ގ ލީ ިފަސްސަތޭކ510,540.00ިަމަވެސް ި)ފަސްސަތޭކަދ ހަހާސް ރ.
ި ިކަމާއ  ިއެނގެްނނެތްކަމާއ ،46,682.12ިސާޅީސްރުފ ޔާ( ިދައްކައ ފައ ވާކަން ިއ ންޖީނުގެައށް ިމާމ ގ ލީ ިާބރަލާރ ( ިދެރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ިހަސަތޭކަ ި)ސާޅީސްހަހާސް ރ.

ިނު ިތެރެއ ން ިއަދަުދގެ ިބެލެވޭ ިގަތުމަށާއި -/20,000ދައްކާއޮތްކަމަށް ިބޭނުންވާތަކެތ  ިހ ޔާކުރުމަށް ިއ ޖުތ މާއީމަރުކަޒު ިޖަމާކުރާގޮތަށް، ިއަނބުރާ ިރުފ ޔާ( ި)ވ ހ ހާސް ރ.
ިނަ ިގަތުމުގެ ިގައު ިޖެހުމަށްޓަކައ  ިގައު ިތެރޭަގއ  ިމުށ ގަތުމަށާއ ،ިމ ސްކ ތުގޯތ  ިޖެހުމަށް ިނަގާފައ ވާކަމާއ ހުކުރުމ ސްކ ތުގައ  ި، މުގައ  ި)ސައްބީސްހާްސ26,682.12ިބާކީހުރ  ރ.

ިއަނބުރާގެނެސް ިޖަމާކުރުމަށްފަހު ިއަތޮޅުއޮފީހަށް ިބާރަލާރ ( ިއަށްޑ ހަދެރުފ ޔާ ިއައ ޓަމަށްިި،ހަސަތޭކަ ިފައ ސާގެ ިސަރުކާރުންދެއްވާ ިމަރާމާތަްށ ިދ އްލުމަށާއ  މަގުަމތީބައްތ 
ިމަގުބައްތި  ިއެހެންކަމުން ިއެނގެއެވެ. ިއެކ އައ ޓަމްތަކަށްކަން ިމާމ ގ ލީއޮީފހުގެ ިޖަމާކޮށްފައ ވަނީ، ިއެފައ ސާ ިދެއްވ ފައ ސާއ ްނިިޖަމާކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ، ިސަރުކާރުން ދ އްލުމަށް

ށްިދައްކަންެޖހޭފައ ސާއ ންިރެއްިއދ.މާމ ގ ލީގެިކުރީގެިކަތީބުިއަމ އްލަބޭނުަމކަށްިނަގައ ިބޭނުންކޮށްފައ ވާަކްނިސާބ ތުވާންިނެތްނަމަވެސް،ިާމމ ގ ލީިއ ންޖީނުގެއައެއްވެސްިމ ންވަ
46,682.12ި ިމާމ ގ ލީ ިއެފައ ސާ ިުނދައްކައ  ިއެފަރާތަށް ިާބރަލާރ ( ިދެރުފ ޔާ ިއަށްޑ ހަ ިހަސަތޭކަ ި)ސާޅީސްހަހާސް ިކޮށްަފއ ވާކަްނިރ. ިބޭނުްނ ިބޭުނންތަކަކަށް ިއެެހން އޮފީހުގެ

ިއެނެގންެނތުމުން ިދެއްކ ކަން ިއ ންޖީނުގެއަށް ިމާމ ގ ލީ ިއެފައ ސާ ިމ ާހތަނަށްެވސް ިއަދ  ިފޮނުވ ި، އެނގޭތީއާއ ، ިއ ންީޖނުެގއަށް ިމާމ ގ ލީ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިސާފުކުރުމަށް އެކަން



 

2 

 

ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

 އ ިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިމާމ ގ ލީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.އެފަރާތަށްިނުލ ޭބަނމަިފައ ސާހޯދަސ ޓީއަށްވެސްިޖަވާބުިލ ބ ފައ ނުާވތީ،ިމ ފައ ސާި
ި

ފ.ފީއަލ ި 2
ކައުންސ ލްގެި

 އ ދާރާ
 

ިހޯުދމަށްި ިފަރާތެއް ިކުނ ޮގނޑުިސާފުކުރާނެ ިއަދ  ިމަގުގޯޅ ތައް ިއ ޖްތ މާޢީިސަރަހައްުދތަކާއ  ިފ.ފީއަލީގެ ިކުރި 1022ިބޭުނންވެގެން ިއޮފީހުން ިފީއަލީ ިޖެނުއަރީމަހު ަވަނިއަހަރުގެ
ިބުެނި ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ،ިރަގަނޅަށްޫނންކަމަށް ިމަސައްކަތް ިަފރާތަކާ ިތެރެއ ން ިފަރާތްތަކުގެ ިކުރ މަތ ލ  ިއެކަމަށް ިގުޅ ގެން ިއަުލްނިއ ޢުލާންކޮްށިއ ޢުލާނާ ިާބޠ ލްކޮށް އެގްރ މެންޓް

ިމަސައްކަ ިސްކޫލުގެމަޢުލޫމާތުދީ ިފީއަލީ ިމ މަސައްކަތް ިއެގޮުތން ިވާގޮަތށްކަމަށާއ ، ިފައ ދާ ިވަކ ބަޔަކަށް ިގެއްލުންާވގޮތަށް ިދަުއލަތަްށ ިޙަވާލުޮކށްފައ ވަނީ، ިލ ބޭޮގްތިތް ިޕީ.ޓީއޭއަްށ
ވާިކަމަށާއ ،ިއަދ ިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅ ިފަރާތްތަކަށްިމަސައްކަތަްށިހެދުމަށްޓަކައ ،ިމަޢުލޫމާތުިހޯދަްނއައ ިފަރާތްތަކާިކައުންސ ލްިމެމްބަރެއްިބޭރުންިބައްދަލުކޮށްިވާހަކަިދައްކާފައ 

ނޑައެޅ ފައ ިއޮތްއަގުވެސްިއަންގައ ިއެއަގަށްިމަސައްކަތްިލ ބޭގޮަތށްވެސްިއެސްޓ މޭޓްިހުށަހެޅުމަށްިބާރުއަޅާފައ ވާިކަމަށްިބުނާިމައްި ސަލައާގުޅ ގެންިއެންގ ިކަންތައްަތއްިތ ރީގައ ިކަ
ިމ ވަނީއެވެ.

 
ޔަތުގެިޤަާވޢ ދުގައ ިއެކ އެކ ިަމސައްކަތްިކުރުވުމަށާއ ،ިތަކެތ ގަުތމަށާއ ިޚ ދުމަތްިހޯދުމަށްިއަންާދސީިހ ސާބުހޯދާއ ރު،ިއެކަންކުރުމަށްިދައުލަތުގެިމާލ އް، ކުރ އަށްއޮތްތާނގައ  .2

 އެވެ.ވާގޮތަށްިކަންކަންިފުރ ހަމަކުރުމަްށިފ.ފީއަލީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީ
 

ިޢާންމުކޮ .1 ިޤަާވޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ ިީބލަންތަުކގައ  ިހުޅުވާލެވޭ ިވާގޮތުގެމަތީނ6.28ިްށް ިމާއްދާގައ  ިދޭނެިި،ވަނަ ިޕޮއ ންޓް ިކުރުމުގައ  ިވަޒަން ިބީލަްނަތއް ހުަށހަޅާ
ި ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވާ ިބައްދަލުވުމަށް ިދ ނުމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިަބޔާންކޮށް، ިޝީޓުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިއުޞޫލު ިޤަވާޢ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިދައުލަތުގެ 6.10ިއެރުވުމަށާއ ،

ބުިހުށަހަޅާއ ރު،ިއެއާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިގައ ވާގޮތުގެމަތީންިއެންމެމަތ ންިޕޮއ ންޓްިލ ބޭިފަރާތަކަށްިކަންކަންިހަވާލުކުރުމުގެިމައްޗަށްިސަމާލުކަންދ ނުމަށާއ ،ިއަންދާސީިހ ސާ
ިއެވެ.ގައ ިބަޔާންކުރުމަށްިފ.ފީއަލީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީލ ޔުންތައްިއަންދާސީހ ސާބުިހުށަަހޅާފޯމު

ި

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްި 3
ޓްރާންސްޕޯޓްި
އެންޑްިއ ންފްރާި
 ސްޓްރަކްޗަރ

ިކުރެހުންވެސްި ިނ ންމައ ،ިޗެކްޕޯސްޓުގެ ިޢ މާރާތްކުރުމަށްިކުރ ންިރކ.ކޮމ ޓީން ިޗެކްޕޯސްޓެއް ިގައުކެޑ ިސަރަޙައްދުގައ  ިހޯދައ ފައ ވީނަމަވެްސި، ތައްޔާރުކޮށްސ.ހ ތަދޫ އެސްޓ މޭޓް
ިޗެކް ިނ ންމާފައ ވަނ ކޮށް ިނުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ިހުރުމުން ިކަންތައް ިމުހ އްމު ިއެމަސައްކަތަށްވުރެ ިހުރ ގޮތުން ިޙާލަތު ިމާލީ ިޙަވާލުކުރެވި ގައުމުގެ ިބަޔަކާ ިމަސައްކަތް ޕޯސްޓް

ިމައް ިބުނާ ިހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް ިދެއްކުމަށް ިފައ ސާ ިއަންދާސީިސަލައ ގައ ، ިއެކަމަްށ ިފަރާތްތަކުން ިޝައުޤުވެރ ވާ ިހެދުމަށް ިޗެކްޕޯސްޓެއް ިކޯޒްވޭކައ ރީގައ  ިގައުކެޑ  ސ.ހ ތަދޫ
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ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

 ި ިއެދ  ިހުށަހެޅުމަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކޮށްފައ ވާ ިޮއފީހުން ިދެވ ފައ ވީނަމަސ.ހ ތަޫދ ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވ  ިސާފުކުރަްނ ިދައުލަތުގެިމަޢުލޫމާތު ވެސް
ި ިގަވާޢ ދުގެ ިބަޔާންކޮްށފައ ނުވާކ6.28ިަމާލ އްޔަތުގެ ިލ ޔުމުގައ  ިއެ ިުއޞޫލު ިޕޮއ ންޓްދޭނެ ިހޮވުމުގައ  ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިަމސައްކަތް ިބުނެފައ ވާގޮތަށް މާއ ިމާއްދާގައ 

ި ިއެނގެންނެތްކަމާއ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާކަން ިހ ސާބުތައް ިއަންދާސީ ިގަވާއ ދުގެިމ ހުށަހަޅާފައ ވާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ނޑައަޅާފައ ވަނީ ިކަ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ މަސައްކަތް
ކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލުތައްިހ ްނގުމަށްިހުޅުވ ފައ ވާިދޮރަކަށްިވުމާއ ިމ ފަދަިމަސައްކަތްކުރަންިޙަވާލުވެގެްނިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމ ކަަމކީިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށްިނޫންކަނ02.8ިިް

ިމަަސއްކަތްތަތ  ިމ ފަދަ ިތަނުގައ  ިއޮތް ިކުރ އަށް ިވުމުްނ، ިލ ބޭނެކަމަކަށް ިފުރުޞަުތ ިކުރުމުގެ ިއެކަންކަން ިބޭުނންގޮތަކަްށ ިފަރާތްތަުކން ިދައުލަތުެގިބޭ ިގެންދާއ ރު ިކުރ އަށް އް
ި ިގަވާއ ދުގެ 6.28ިިމާލ އްޔަތުގެ ިހ ތ6.10ިައާއ  ިޢަމަލުކުރުަމށް ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށް ިމާއްދާގައ  ިކައުންސ ލްގެިވަނަ ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިބަދަލުވެފައ ވާ ިމ ހާުރ ިނަން ިއޮފީހުގެ ދޫ

 އ ދާރާގެިޑ ޕާޓްމެންޓްިއޮފްިއ ންފްރަސްޓްރަކްޗަރިޑ ވެލޮޕްމެންޓަށްިއެންގީއެވެ.
ި
 

ިއަތޮޅުި 4 ފުވައްމުލަކު
ކައުންސ ލްގެި

ިއ ދާރާ

00ިއެިއ ދާރާއ ންިިކޮށްފައ ވާިއ ޢުލާނުގައ ،ި"ސ ޓީިފޮނުވުމުގެިމުއްދަތު"ިކަމަށްިލ ޔެފައ ިއޮންނަނީި"ފުވައްމުލަކުިގައުމީިއ ދާރާއަށްިއެކ ިވަޒީފާތަކަށްިމީހުންިބޭނުންވެެގންި
ޒް(ިޑ ރެކްޓަރިޖެނެރަލްި)ކޯޕަރޭޓްިއެންޑްިއ ކޮނޮމ ކްިއެފެއަރ، ވާިހޯމަދުވަހުގެިކުރ ން"ިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަށްިއ ޢުލާންިކޮށްފައ ިވަނ ކޮށްިއެިއ ޢުލާނުގައ ވ1022ިާސެޕްޓެމްބަރި

ވީިހޯމަިދުވަހުގެިދ އުމުންިއެއެޕްލ ކޭޝަްނިބަލައ ނުގަނެިބުނެފައ ވަީނ،ިއ ުޢލާނުގައ ވ1022ިިާސެޕްޓެމްބަރ00ިިގެިމަޤާމަށްިއެދ ިއެޕްލ ކޭޝަންިހުށަހަޅަންިގައުމީިއ ދާރާއަށްި
ި ިމުއްދަތު" ިފޮނުވުމުގެ ި"ސ ޓީ 1022ިިސެޕްޓެމްބަރ00ިިގޮތުންނަމަ ިދުވަހުގެ ިއާދީއްތަ 20:00ިިވީ ިކަމަށާއ ،އަށް ިބުނެފައ ީވނަމަވެސް،ިިހަމަވެފައ ވާ ިއެހެން އެއ ދާރާއ ން

މަށްިއެންމެންވެސްިދެކެމުންިައންނަކަމަށްިޢާންމުކޮށްިއ ޢުލާްނތަކުގައ ،ިމ ެވނ ިތާރީޚެއްގެިކުރ ންިކަމަށްިލ ޔެފައ ިއޮންނަނީިއެއީިއެދުވަހެްއގެިރަސްމީގަޑ ިނ މުމުގެިކުރ ންިކަ
ިކަމަށްި ިމަި ގަބޫލުކުރެވޭ ިއްސަލަބުާނ ިއ ޢުއ ގައ ، ިކޮށްފައ ވާ ިހޯދުމަްށ ިމީހުން ިވަޒީފާތަކަށް ިއ ދާރާގެ ިގައުމީ ިސުންގަޑި ފުވައްމުލަކު ިޮފނުވުމުގެ ިސ ޓީ ލާނުގައ 

ނީިފުވައްމުލަކުިައތޮޅުިކައުންސ ލްެގިުކރަމުންދާބަޔާންކޮށްފައ ނުވާތީއާއ ،ިސަރުކާރުންިފުވައްމުލަކުިގައުމީިއ ދާރާިއުވާލާފައ ވާތީ،ިއެއ ދާރާއ ންިކުަރމުންިއައ ިމަސައްކަތްިމ ހާރުި
ިއ ޢު ިކުރާ ިހޯދުމަށް ިމީހުން ިވަޒީފާއަށް ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިއަތޮުޅ ިފުވައްމުލަކު ިމީގެފަހުން ިގަބޫލުކުރެވޭީތ، ިކަމަށް ިކުރާިއ ދާރާއ ން ިހޯދުމަށް ިޚ ދުމަތް ިމުދަލާއ  ލާނާއ 

ފުވައްމުލަކުިއަތޮޅުިކައުންސ ްލގެިއ ދާރާއަށްިެޖހޭިސުންގަޑ ިސާފުކޮށްިއެނގޭނެިޮގތަށްިތާރީޚާއ ިގަޑ ިބަޔާންކުރުމަްށިއ ޢުލާތަކުގައ ވެސްިއެއ ޢުލާނަކާއ ިގުޅ ގެންިސ ޓ ިފޮނުވަން
ިއެންގީއެވެ.
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްި 5
ހައުސ ންގިއެންޑްި
އ ންފްރާސްޓްރަކްޗަ

 ރ
 

ި ިޢ މާރާތްކުރުމަށް ިމާލޭގައ  ިދަށުން ިއެހީގެ ިލޯނު ިބޭންކުގެ ިއެގްޒ މް ިޓެންޑަރިއ ންޑ އާގެ ިޙަވާލުކުރުމުގައ  ިފަރާތަކަށް ިވަކ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮްށ ިބ ޑްތައް ިފްލެޓްތަކުގެ ހަމަޖެހ ފައ ވާ
ި ިސަރުކާރަށް ިގޮތުން ިޢަމަލުޮކށްފައ ވާ ިބޯޑުން 8ިިއ ވެލުއޭޝަން ިމ ޕްރޮޖެކްޓަްށ ިގެއްލުްނވެފައ ވާކަމަށާއ ، ިޑޮލަރުން ިބ ޑ2ިިްމ ލ އަން ިކުރ މަތ ލާފައ ާވއ ރު، ޕާޓީއ ން

ިސ މްޕްލެކްސްއ ންއ ވެލުއޭޓް ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިހުށަހެޅުމެއް ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިބަލާއ ރު ިއަގަށް ިއަދ  ިރަނގަޅު ިޓެކްނ ކަލީ ިއެންމެ ިިކުރުމުގައ  ިޑޮލަރ00ިިުނަމަވެސް މ ލ އަން
ހެޅުމުގައ ިމައްސަލަަތކެއްިހުރ ކަމަށްބުނެކަމަށާއ ،ިއެެހންނަމަވެސްިހުށަހަޅާފައ ވާިއެމް.އެމްިއެކްސްޕޯޓަށްިމ ޕްރޮޖެކްޓްިހަވާލުޮކށްފައ ަވނީިސ މްޕްލެކްސްއ ންިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިހުށަ

ިއެކު ިކޮރަޕްޝަން ިމ ކަމުގައ  ިފެއ ލްކޮށްލާަފއ ވަނީ ިފަރާތް ިއަގުހެޔޮ ިއެންމެ ިކަމެއްގައ ، ިކުޑަ ިމ ވަރުގެ ިބުނެފައ ނުވާ ިއާރް.އެފް.ޕީގައ  ިމައްސަލައ ގައ ، އ ންޑ އާގެިލެވޭކަމަށްބުނާ
ިދ ވެި ިބޭންކްއ ން ިއެގްޒ މް 000ިިހ ރާއްޖޭގައ  ިދީފައ ވާ ިއެޅުމަށް ިޔުނ ޓް 00ިިހައުންސ ންގ ިހަމަޖެހ ަފއ ވާ ިކުރުމަްށ ިޢ މާރާތް ިދަުށން ިެއހީގެ ިލޯނު ިޑޮލަރުގެ 000ިމ ލ އަން

ިޓީިހައުސ ންގިޔުނ ޓް ިތަޙްޤީޤު ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިޢަމަލުކޮށްފައ ާވގޮތް ިހޯދުމުގައ  ިފަރާތެއް ިހަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިޢ މާރާތް ިއަލީގައި ަމށް ިކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު
ިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަީނއެވެ.ކުރ މަގުގައ ިމ ފަދަިމުޢާމަލާތްތައްިހ ންގާއ ރުިއ ޞްލާޙުކުރުންި

 މ ފަދަިބޮޑެތ ިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައ ިބ ޑްިހުށަހެޅުމަށްިބީަލންވެރ ންނަްށިއެކަށ ގެންވާިމުއްދަތެއްިދ ނުން. .2

 

ިދެިޓެންޑާރ .2 ިއެ ިކުރ އަްށގެންދާނަމަ، ިކަންކަން ިއ ވެލުއޭޝަންގެ ިޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ިގުޅ ގެން ިމުއައްސަސާއަކާ ިއެހެން ިސަރުކާރުގެ ިބޯޑާއ  ިދެެމދުގައ ިއ ވެލުއޭޝަން ިއ ދާރާ
ިއެކަށީގެންވާިމަޢުލޫމާތުިބަަދލުކުރުން.

ވ.އަތޮޅުި 6
ކައުންސ ލްގެި

 އ ދާރާ
 

ިކަށަވަރު"ިޯހދާފައ ވާިލޯނުންިިތަރައްގީގެިއަތޮޅު.ވ ިރައްޔ ތުންނަްށި، ގެންގޮސްފައ ވާއ ރުިދަތުރުކުރަމުންިިހަމައަށްވެސްިމ ައދާިދޯނ " ިއަތޮޅު ިފައ ދާއެއް ިއެއްވެސް އެދޯނ ން
ިނޯ ިގޮތެއް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެ ިދެއްކ ކަން ިފައ ސާ ިދެއްކުމުން، ިފައ ސާ ިމުދަލަްށ ިރައްޔ ތުންގެ ިއަރުވާ ިއެދޯންޏަށް ިކަމަށާއ ، ިކަމަލ ބ ފައ ނުވާ ިއެފައ ސާއަށްިންނަ ިއަދ  ށާއ ،

ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްވެސްިވަރަށްިވާގޮތެއްިނޭނގޭިކަމަށާއ ،ިއެގޮަތށްިފައ ސާިދެއްކ ިކަމުގެިރަސީދުިދެމުންނުދާތީ،ިފައ ސާިނުދައްކާކަމަށްިބުނެިއެފައ ސާިހޯދުމަށްިފުލ 
ިމައްސަލަ ިބުނާ ިކަމަށް ިފޮނުވާފައ ވާ ިބ ލް ިޙަވާލުކުރުމަށް ިފަރާތްތަކާ ިބެލ ބެލުުމގައ ިިގ ނަ ިމުދަލަށްިިމ ކޮމ ޝަނުން ިގެންދާ ިފަރާތްތަކުން ިދަތުރުކުރާ ި"ކަށަވަރު"ިދޯނ ން ވ.އަތޮޅު
ހުށަހަޅާފައ ވާކަމަށްިވަނަިފަހަރަށްވެސްިއެބ ލްތައްިއެފަރާތްތަކާިހަމައަށްދާިކަމަށްިބުނެިޝަކުވާއެއ2ިިްފައ ސާިދެއްކުމުންިއެފައ ސާިދެއްކ ކަންިއެނގޭނެިލ ޔުމެއްިދެމުންނުދާތީި

ިދެއްކުމުން ިފައ ސާ ިތަކެއްޗަށް ިއަރުވާ ިދޯންޏަށް ި"ކަށަވަރު" ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިނ ޒާމެއްިި،ބަޔާންކޮށް، ިދެވޭނެ ިރަސީދެއް ިނުވަތަ ިލ ޔުމެއް ިއެނގޭ ިދެއްކ ކަން ފައ ސާ
ިހަމަޖެއްސުމަށްިވ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

އައްޑޫިސ ޓީި 7
ންސ ލްގެިކައު

 އ ދާރާ
 

ިޑ ޕާރޓް ިސެކްޝަނާއ ، ިޖެނެރަލްސަރވ ސް ިެއންވަޔަރަމަންޓް/ ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހުންނަ ިހުޅުމީދޫގައ  ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިއެންަވޔަރަމަންޓް/ިއައްޑޫ ިއޮފް މަންޓް
އ ވާިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިހުށަހެޅ ިބ ޑްތައްިއ ވެލުއޭްޓކުރުމުގައާއ ،ިއެންވަޔަރަމަންޓްިސަރވ ސްިސެކްޝަނުގެިސެކ އުރ ޓީިބަލަހައްޓައ ދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިއެއ ދާރާއ ންިކޮށްފަ

ިބެލ ބެުލމުގަ ިމ ކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލަ ިުބނާ ިހ ނގާފައ ވާކަމަށް ިކަންތަްއތަކެއް ިތުހުމަތުކުރެވޭފަަދ ިކޮރަޕްޝަނަށް ިއެވޯޑްކުރުމުގައ  ިއޮފްިބ ޑް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިސ ޓީގެ ިއައްޑޫ އ 
ިފަރާތެއެންވަޔަރަމަންޓް/ިޖެނެރަލްސަ ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިސެކްޝަނުގެ ިސަރވ ސް ިއެންވަޔަރަމަންޓް/ިއެންވަޔަރަމަންޓް ިއޮފް ިސެކްޝަނާއ ،ިޑ ޕާރޓްމަންޓް އްިރވ ސް

ިވޮޗަރުން ިއަގުތަކަކީ ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހެޅ  ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިގުޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާއ  ިކޮށްފައ ވާ ިއެއ ދާރާއ ން ިއަމަލުކުރުމަށްިިއަހޯދުމަށް ިސޯސްކުރުމުގައ  އުޓް
ިއަންދާ ިއަގުތަކެއްކަމާއ ، ިބޮޑު ިއަގުތަކަށްވުރެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ނޑުގައ  ިމ ންގަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއ ން ިއެއެއާޒް ިހޯމް ިއޮފް ިހުށަހެޅ އ ރު،ިމ ނ ސްޓްރީ ިހ ސާބު ސީ

ިއ ޢުލާ ިހުށަހަޅާފައ ވަނީ ިބޮޑުއަގުތަކެއް ިއަގުތަކަށްވުރެ ނޑުގައ ވާ ނޑުގައ ިއެމ ންގަ ިމ ންގަ ިއެ ިފަރާތްތަކަށް ިހާޒ ރުވ  ިސާފުކުރުމަށް ިދ ންއ ރު،ިމަޢުލޫމާތު ިމަޢުލޫމާތު ިގުޅ ގެން ނާއ 
ޙަވާލުކޮށްފައ ވާިިއުރ ީޓިބެލެހެއްޓުމުެގިމަސައްކަތްބަޔާންކޮށްފައ ވާިއަގުތަކުގެިފުރ ަހމަިމަޢުލޫމާތުިއެފަރާްތތަކަށްިދީަފއ ނުވާތީކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ާވތީ،ިއެއ ޢުލާނާިގުޅ ގެންިސެކ 

ި ިއ ޢުލާންކޮށްެގން، ިއެމަސައްކަަތށް ިއަލުން ިބާޠ ލްުކރުމަށްފަހު، ިއެއްބަސްވުން ިވެފައ ވާ ިއ ންވެސްޓްމަންޓާއެކު ނޑައަޅާފައ ވާިޝަޒުމީ ިކަ ިހޯމްއެފެއާޒްއ ން ިއޮފް މ ނ ސްްޓރީ
 އައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ގައ ޑްލައ ންއާިއެއްގޮތަށްިމަޢުލޫމާތުދީގެންިއެމަސައްކަތްިކުރ ޔަށްިގެންދ އުމަށްި

 

ި
 

ގދ.އަތޮޅުި 8
ކައުންސ ލްގެި

 އ ދާރާ
 

ިގދ. ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ 20ިިއަތޮޅު ިއ ޢުލާނެއްގައ ،1021ިިމެއ  ިޮކށްފައ ވާ ިހުށަހަޅަްނ60ިިގައ  ިއެކަމަށްއެދ  ިކަަމށާއ  ިކުއްޔަށްދޭްނިބޭނުންވާ ިވަގުތީގޮތުން ަފޅުރަށް
ި ިފަރާތްތަުކން 12ިިބޭނުންވާ ިކައުންސ ލ1021ިްމެއ  ިއަތޮޅު ިކުރ ން ިބަންދުވުމުގެ ިއޮފީސް ިދުވަހުގެ ިއާދީއްތަ ިރަށްތަްއިވާ ިމ  ިހުށަހެޅުމަށާއ ،ިއަދ  ިސ ޓީއަކުން ިއ ދާރާއަށް ގެ

ިޝަ ިހަމައެަކނ  ިނެރެފައ ވާއ ރު، ިމ ގޮތަށް ިމ އ ޢުލާން ިކަމަށާއ ، ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ިކަމަށްވެސް ިތަރުތީބުން ިސ ޓީލާ ިދޫކުރެވޭނީ ިއޮތީ،ިކުއްޔަށް ިބަޔާންކޮްށަފއ  ރުޠެއްކަމަށް
ިއ ސް ިފަރާތްަތކަށް ިމައްސަލަިގދ.އަތޮޅަށްިނ ސްބަތްވާ ިބުނާ ިކަމަށް ިދ ނުމެއްވެސްިނުބާއްވާ ިމަޢުލޫމާތު ިއ ތުރު ިމ ކަމާިގުޅޭގޮތުން ިއޮތްކަމަށާއ ،ިއަދ  ިހަމަޖެހ ފައ  ިދޭގޮތަށް ކަން

ި ިމ ނ ސްޓްރީގެ ިފ ޝަރީޒް ިކޮށްފައ ވަނީ ިއ ޢުލާން ިމ ކަމަށް ިބެލ ބެލުމުގައ  ިމ ކޮމ ޝަނުން E/CIR/2012/32ި(22ިި-30ނަންަބރު: ިސަރކ އ2122ުމެއ  ި ލަރއާއި (
އަދ ،ިއެކ ިގޮތްގޮުތންިމ ނ ސްޓްރީި، ކުރުމަށާއ ޚ ލާފަށްކަމަށްިވާތީ،ިވަުގތީިގޮުތންިބެލެހެްއޓުމާިއަތޮޅުިކައުންސ ލްތަކާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިފަޅުރަށްަރށްިއެއްވެސްިފަރާތަކާިޙަވާލުނު

ިފަޅު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިފަރާތްތަކާ ިއެކ  ިއެގްރ ކަލްޗަރއަށް ިއެންޑް ިފ ޝަރީޒް ިއަންާގިއޮފް ިއެމ ނ ސްްޓރީން ިމުޢާމަލާތެއްވެސް ިއެޫނން ިނުަވތަ ިވަކ ުކރުމާއ ،ިލ ޔެދ ނުން ރަށްރަށް
(2122ިިމެއ 22ިި)E/CIR/2012/32ި-30ގޮތެއްގެިމަތ ންިމެނުވީިނުހ ންގުމަށްިއަންގައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރިއ ންިިނެރެފައ ވާިިނަންބަރު:ި

ިގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.ގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުކުރުމަށްިސަރކ އުލަރގައ ވާި
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި 9
 ހައ ކޯޓް

 

ި ިހައ ކޯޓަށް 12ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއެކޯޓުން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ިމެޝ ން 12ިިފޮޓޯކޮޕީ ިނަންބަރު: ިކުރ  ިފަހަރަށް 950PM/1/2012/14ި(21ި(IUL)ވަނަ
ި 2122ިފެބްރުއަރީ ިިބ ޑްގައ ވާ ިިހުށަހެޅ  ިިލ މ ޓެޑުން ިިޕްރައ ވެޓް ިކޮޕ އަރިޕްލަސް ިުގޅ ގެން، ިއ ޢުލާނާ )THOSHIBA E-studio 305ިިުިއޭރ ިމެޝ ން ބްރޭންޑުގެ

ިގުޅ  ިއެއ ޢުލާނާ ިމެޝ ނަަކށްވާއ ރު، ިނެތް ިލ ބެން ިމާކެޓުގައ  ިއެމެޝ ނަކީ، ިވެފައ ވާތީ ިޑ ސްކޮންޓ ނ އު ިކޮޕ އަރިސަޕްލައ ކުރުން ިސަޕްލައ ކޮށްދޭނެކަމަށް ިއެމެޝ ން ގެން
ި ިގަތުމަށް ިކަމާއ ،ިފޮޓޯކޮޕީިމެޝ ން ިހުށަނޭޅޭނެ ިބ ޑް ިޙަވާލުކުރުމުނ2ިިްޕްލަސްއަށް ިއެމަސައްކަތް ިފަރާތާ ިލ ބުނު ިޕޮއ ންޓް ިއެންމެމަތ ން ިއ ޢުލާނާިގުޅ ގެން ިކުރ  ިފަހަރަށް ވަނަ

ިއެމަ ިނުކުރެވ އްޖެމަނަމަ، ިއެމަސައްކަތް ިއެފަރާތަށް ިޙަވާލުކުރަންޖެހޭނީ 2ިިސައްކަތް ިކަމަށްވާއ ރު، ިފަާރތާ ިލ ބުނު ިމާރކްސް ިމަތ ން ިއެންެމ ިެއންމެމަތ ްނ2ިިވަނައަށް ވަނައަށް
ނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލާިތުގެިގަވާއ ދުގައ ިމާރކްސްިލ ބުނުިިފަރާާތިއެމަސައްކަތްިޙަވާލުނުކޮށް،ިއަލުްނިއ ޢުލާންކުރަންިއެކޯޓުްނިނ ންމާަފއ ވާިނ ންމުމަކީ،ިދައުަލތުގެިމާލ އްޔަ ކަ

ިތަކުރާރުނުކުރުމަށާއ ،ިއަދ ،ި ިއެކަންތައް ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ ޔަށް ިކަމަކަށްވާތީ، 12ިިޚ ލާފް ިކުރ  ިއެކޯޓުން ިހޯދުމަށް ިމެޝ ން 3ިިފޮޓޯކޮޕީ ިކުރެވުނު ިކުރ ން ިއ ޢުލާނަކީ 2ިވަނަ
ިފަ ިއެންމެ ިގުޅ ގެން ިއެއ އުލާނާ ިއ ޢުލާނަކަށްވާީތ، ިކުރެވުނު ިގުޅ ގެން ިމާލ އްޔަތުެގިއ ޢުލާނާ ިފަރާތެއްނަމަ ިހަމަވާ ިޝަރުތު ިއެފަރާތަކީ ިކަމުގައ ވ ޔަސް ިކުރ މަތ ލީ ރާތަކުން

ިފެންނާތީ ިޖެހޭނެކަމަށް ިޙަވާލުކުރަން ިއެމަސައްކަތް ިއެފަރާތާ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިި،ގަވާއ ދުގައ ވާ ިޙަވާލުކޮށްގެން ިއެމަސައްކަތް ިކަންތައ12ިިްއެފަރާތާ ިގަތުމުގެ ިމެޝ ން ފޮޓޯކޮޕީ
ިގެންދ އުމަށްިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިހައ ކޯޓަށްިއެންގީއެވެ.ިކުރ ޔަށް

 

ިއ ސްމާޢީލްއްއަ  10 ިޝަމްޢޫން ިއާދަމް ިކަމަށްވާ ިމުވައްޒަފެއް ިސާރވ ސްގެ ިސޯޝަލް ިއޮފް ިޑ ޕާރޓްމަންޓް ިހ ންގާ ިދަށުން ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިކެީރބ އަންވ ލާ،ިޑޫ ،
ިބޭުނންކޮށްގެންިޭއނާގެިއަމ އްލަިވ ޔަފާރީގެިމަސައްކަތްތަކާއ ޢ ދާިޚ ލާފަށްިސ.މަރަދޫފޭދޫިސ ވ ލްިސާރވ ސްގެިގަވާ ިޮއފީހުގެިތަކެތ  ، މަސައްކަްތިކުރަމުންދާކަމަށާއ ،ިއެގޮުތން

ދާކަމަށްިބުނާިަމއްސަލާގައ ިހުގައ ިކުރަމުންއޭނާިމެމްބަރެއްގެިގޮތުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިކުރެވ ފައ ވާިޖަމްޢ އްޔާއެއްިކަމަށްވާިރެޑްިކްރެސެންޓްިގެިމަސައްކަތްިރަސްމީިގަޑީގައ ިއޮފީ
ިބެލުމަށްަފހު ިޓީމުން ިތަޙްޤީޤު ިމ ކޮމ ަޝުނގެ ިއ ޞްލާޙުކުރުި،ކަންހ ންގާފައ ވާގޮތް ިކުރ މަގުގައ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ މަށްިފާހަގަކުރެވުނު

ިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.
ި
 ި ިސ ޓީ ިބެލ ބެލުމުއައްޑޫ ިޓީމުން ިތަހުގީގު ިމ ކޮމ ޝަނުގެ ިކޮމްޕ އުޓަރުތައް ިމުވައްޒަފުންގެ ިބައެއް ިސެކްޝަންގެ ިސާރވ ސް ިސޯޝަލް ިއ ދާރާގެ ގައ ،ިކައުންސ ލްގެ

ކޮްނމެިމުވައްޒަފަކުވެސްިއޮފީހުގެިވަސީލަތްތައްިއޮފީހުގެިމަސައްކަތާއ ިގުޅުންިނެތްިއަމ އްލަިތަކެތ ިއޮފީހުގެިކޮމްޕ އުޓަރުގައ ިބަހައްޓާފައ ިހުރ ިކަމަށްިފާހަގަިކުރެވ ފައ ވާތީ،ި
ިުއސޫލުތަކަ ިޤާނޫާނިގަވާޢ ދުތަކާ ިކޮމ ޝަނުގެ ިސާރވ ސް ިނަސޭޙަތްތެރ ވުމަށާއ ،ިސ ވ ލް ިބޭނުންކުރުމަށް ިމަސައްކަތަްށ ިއޮފީހުގެ ިއަހުލުެވރ ކުރުވައ ،ިހަމައެކަނ  ިމުވައްޒަފުން ށް

 އްކަތްިގާތުންިބަލައ ިމޮނ ޓަރިކުރުމަށް.މުސްތަގުބަލުގައ ިއޮފީހުގެިމުވައްޒަފުންިކުރާިމަސަ
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ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

 
 ަކަކީިއޮފީހުގައ ިދ ރާސާކޮށްލުމުގެިއާދަމްިޝަމްޢޫންިއ ސްމާޢ ލްިމ ކޮމ ޝަނަށްިދީފައ ވާިބަޔާނުގައ ިއޭނާގެިކޮމްޕ އުޓަރުންިމ ކޮމ ޝަނުގެިޓީމަށްިފެނ ފައ ވާިލ ޔެކ ޔުންތ

ގައ ިބުެނފައ ވާތީ،ިއޮފީހުގައ ިމަސައްކަތްިކުރާިއެންމެހައ ިމުވައްޒަފުންިއޮީފހުގެިރަސްމީގަޑީގައ ިއޮފީހުގެިމަސައްކަތްިބޭނުމުގައ ިއެކޮމްޕ އުޓަރަށްިއަޅާަފއ ވާިލ ޔެކ ޔުންތަކެއްކަމު
 ތުރުކުރުމަށް.ހޭލުންތެރ ކަންިއ ކުރުމަށާއ ،ިއޮފީހުގެިމުދާިއަމ އްލަިބޭނުމުގައ ިބޭުނންިނުކުރުމަށްިމ ހާރަށްިވުރެިބޮޑަށްިބާރުއަޅައ ،ިއެކަންކަމާމެދުިމުވައްޒަފުންި

ި
،ިކެރީބ އަންވ ާލ،ިޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްިއ ދާރާގެިދަށުންިހ ންގާިޑ ޕާރޓްމަންްޓިއޮފްިސޯޝަލްިސާރވ ސްގެިމުވައްޒަފެއްިކަމަށްވާިއާދަމްިޝަމްޢޫންިއ ސްމާޢީލްއައް .1

ިއޮފީހު ިޕެންޑްރައ ސ.މަރަދޫފޭދޫ ިފަންސުރު، ިގަލަން، ިހ މެނޭ ިތެރޭގައ  ިތަކެތީގެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިއޭގެިން ިގެންދާކަމަށާއ ، ިގެއަށް ިބޭނުމަށް ިއަމ އްލަ ިތަކެތ  ިފަދަ ިކެމެރާ ވް،
ިޭމޒުމަ ިރެސްޓޯރަްނޓުގެ ިދެބެން ިކަމުަގއ ވާ ިަތނެއް ިއަމ އްލަ ިއޭނާގެ ިބައެއްތަކެތ  ިކަމަށާއ ،ިއަދ  ިގެއްލ ަފއ ވާ ިތަކެތ  ިބައެއް ިމައްސަލާގައި ތެރެއ ން ިުބނާ ިކަަމށް ިހުންނަ ތީގައ 

ިމ  ިބެލުމަށްަފހުކަންހ ންގާފައ ވާގޮތް ިޓީމުން ިތަޙްޤީޤު ިއ ޞްލާޙުކުރުި،ކޮމ ަޝުނގެ ިކުރ މަގުގައ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލް ިސ ޓީ ިއައްޑޫ ިއަލީގައ  ިކަންތައްތަކުގެ މަށްިފާހަގަކުރެވުނު
 އެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.

 
 ްިމުދާތައ ިސެކްޝަންގެ ިސާރވ ސް ިސޯޝަލް ިއ ދާރާގެ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިބަލަހައްޓާފައ ނުވާީތ،ިިއައްޑޫ ިރ ކޯޑު ިލ ޔެކ ޔުމުން ިޙަވާލުކުރުމުގައ  މުވައްޒަފުންނާ

ިއޮ ިބެލެހެއްޓުމަށާއ ، ރޑްކޮށް ިރ ކޯ ިލ ޔެކ ޔުމުން ިއެކަން ިޙަވާލުކުރާއ ރު ިމުވައްޒަފަކާ ިވަކ  ިމުދަލެއް ިއެއްވެސް ިއޮފީހުގެ ިބޭރަށްިކުރ މަގުގައ  ިއޮފީހުން ިމުދަލެއް ިއެއްވެސް ީފހުގެ
 .މުދަލަކާިހަވާލުވާިމުވައްޒަފަކުިޒ ންމާކުރެވޭނޭހެންިވަކ ިއުސޫލެއްގެިދަށުންިގެންދ ޔުމަށްިދެންނެވުމަށްގެންދާިނަމަިއެ

 .ްިއައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ލްއަށްިއަންގާިއެންގުންތައްިސ ވ ލްސަރވ ސްިކޮމ ޝަނަށްިކޮޕީކޮށްފައ ިއެންގުމަށ
މޯލްޑ ވްސްި 11

އެއަރޕޯޓްސްި
 ކޮމްޕެނީ

 

ި-/25ޗާރޖްގެިގޮތުގައ ިިއ ބްރާހ މްިނާޞ ރުިމާލޭިއ ްނަޓރނޭޝަނަލްިއެއަރޕޯޓުންިފުރާިކޮންމެިއ ންޓަރނޭޝަަނލްިފަސ ންޖަރެއްގެިއަތުންިއެއަރޕޯޓްިޑ ވެލޮޕްމަންޓް
ި ިގޮތުގައ  ިސަރޗާރޖްގެ ިއ ންޝުއަރެންސް ިޑޮލަރާއ ، ިޔޫ.އެސް ިހަމަޖެހ ި-/2)ފަންސަވީސް( ިނަގަން ިޑޮލަރު، ިޔޫ.އެސް ިނުނެގޭނެކަމަށްި)ދޭއް( ިއެފައ ސާ ިކޯޓުން ފައ ވަނ ކޮށް،

ނޑާގޮތަށްިއެއްބަސްވެފައ ވާކަމަށްި އަދ ިއެނެކްސ2.1ިިްެސޝަންިއެގްރީމެންޓްގެިބުނާިމައްސަލައ ގައ ،ިކޮންޙުކުމްިކޮށްފައ ވާތީ،ިސަރުކާރަށްިދައްކަންޖެހޭިފައ ސާއ ންިއެބައ ިކަ
20ި ިި(a)ގެ ިމަި(b)އަދ  ިގޮތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިގައ  ިގޮތުގައ  ިޗާޖްގެ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިއެއަރޕޯޓް ިޖީ.އެމް.އައ .އޭ.އެލްއަށް ިއަދ 10ިި/-ތ ން ިޑޮލަރު ިޔޫ.އެސް )ފަންސަވީސް(

ި ިގޮތުގައ  ިސަރޗާޖްގެ 1ިި/-އ ންޝުއަރެންސް ިއެގްރީމަންޓްގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވަނ ކޮށް ިގޮތަށް ިނެގޭ ިޑޮލަރު ިޔޫ.އެސް ިޕޮލ ޓ ކ26.1ަ)ދޭއް( ިފަދަ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިހާލަތެްއިގައ  ލް
ި ިކަމުގައ ބުނެ، ިފ ނޭނ26.0ިްދ މާވުމުން ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއަދ  ިއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބަޔާންކުރާ ިކޮންޓްރެކްޓްގައ  ިދ ނުމަށްފަހު ިނޯޓ ސް ިދަށުން ިމާއްދާގެ ސްިވަނަ
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

އޭ.އެލްގެިނ ންމުމާިއެއްގޮތަށްިއެުކންފުނ ްނިއެމް.އޭ.ސީ.އެލްިއަށްިދައްކަންޖެޭހިވޭރ އަބަލްިއެންޑްިޓްރެޜަރީިއ ންިއެކަމަށްިހައްލެއްިހޯދުމަށްިމަސައްކަތްކުުރމަށްފަހު،ިޖީ.އެމްއައ .
ިއ ން ިފީ ިކޮންސެޝަްނ ިފ އުލް ިނުަވތަ ިފީ ިކޮންސެޝަން ިހުއްދަިި،އެނުއަލް ިއުނ ކުރުމުގެ ިފައ ސާ ިވާ ިޗާރޖަށް ިޑ ވެލޮޕްމެންޓް ިއެއަރޕޯޓް ިސާރޗާރޖާއ  އ ންޝުއަރެންސް

"ކޮންސެންޓްިލެަޓރ"ިއ ންިދ ނުމަށްފަުހ،ިއެިނ ްނމުންިވާނK/GMIAL/2012/19ިިީ-116ވަނަިދުވަުހިއެިކުންުފނީގެިނަްނބަރ1021ިިުޖެނުއަީރ0ިިއެމް.އޭ.ސީ.އެލްިއ ންި
ި ިފޮުނވާފައ ވާ ިއ ން ިއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ިައދ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަވެސް، ިލެޓަރަގއ  ިކޮންސެންޓް ިަބއެއްކަމަށް ިއެގްރީމެންޓްގެ ިހަވާލާީދިކޮންސެކޮންސެޝަން ިލެޓަރއަްށ ންޓް

ިފ  ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހުއްދަ ިއުނ ކުރުމުގެ ިއ ން ިފީ ިކޮންސެޝަން ިފައ ސާ ިވާ ިޗާރޖަށް ިޑ ވެލޮޕްމެންޓް ިއެއަރޕޯޓް ިސާރޗާރޖާއ  ިޓްރެޜަރީްނިއ ންޝުއަރެންސް ިއެންޑް ނޭންސް
ި ިދީ 00ިިޖީ.އެމް.އައ .އޭ.އެލްއަށް 1021ިިޖެނުއަރީ ި)ނަންބަރު ިސ M/PRIV/2012/14-13ގައ  ިފޮނުވާފައ ވީނަމަވެސްި( ިއެގްރީމެންޓްެގިި،ޓީއެއް ިޙުކުމަކީ، ިކޯޓުގެ ސ ވ ލް

 ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާފަދަި"ޕޮލ ޓ ކަލްިއ ވެންޓް"ިއަކަށްިނުވާތީއާއ ؛26.2ިި
 

16ިި 1020ިިޖޫން ިނަންބަރު ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިބައްދަލުވުމުން ިބޯޑްގެ ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިއެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ިބޭއްވ  ިރ ޒޮލ އުޝަނުނMACL-BR/2010/12ިިްގައ  ބޯޑް
ިކޮން ިފ އުލް ިއާއ  ިފީ ިކޮންސެޝަން ިއެނުއަްލ ިވޭރ އަބަލް ިދައްކަންޖެހޭ ިއަހަރަކު ިކޮންމެ ިއަށް ިއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ިއ ން ިއ ންޝުއަރެންސްިޖީ.އެމް.އައ .އޭ.އެލް ިއ ން ިފީ ސެޝަން

ިގެނައު ިބަދަލު ިއެ ިއެގްރީމެންޓަށް ިއެއްބަސްވެ ިއުނ ކުރުމަށް ިލ ބ ދެވޭކަމަްށިސާރޗާރޖް ިބާރު ިރ ޒޮލ އުޝަނުން ިއެ ިސޮއ ކުރުމަށް ިސަލީމް ިއ ބްރާހީމް ިހަމައެކަނ  ިނ ންމާ މަށް
 ނުބެލެވޭތީއާއ ؛

 
ި ިއެގްރީމެންޓްގައ  ިއެކުލަވާލައ  ިލ ޔުމުން ިއެކަންތައްތައް ިޢަމަލުކުރެވޭނީ، ިބަދަލަކަށް ިނުވަތަ ިއުނ އ ތުރަކަށް ިގެނެވޭ ިތ ންފަރާތުންއެގްރީމެންޓަށް ިބައ ވެރ ވާ ސޮއ ި،

އ ވާިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާތީ،ިއެިނ ންމުންތަކަކީިއެއްިޑޮކ އުމެންޓެއްގައ ިލ ޔެވ ިއެގްރީމެންޓްގައ ިބައ ވެރ ވާިތ ންިފަރާތުންިސޮއ ކޮށްފ10.0ިަކުރުމުންިކަމުގައ ިއެގްރީމެންޓްގެި
ިނުބެލެވޭނެތީިއާއ ؛ިލ ޔުމަކަށްިނުވާތީ،ިއެއީިޤާނޫނީިބާރުިލ ބ ގެންވާިއެގްރީމަންޓްގެިަބއެއްގެިގޮތުގައ 

 
ި ިަނންބަރު 1008/0ިިޤާނޫނު ިޤާޫނނު(ިގެ ިމާލ އްޔަތު ިނުވަަތ9ިި)ަދއުލަތުގެ ިގެއްލުމެއް، ިގެއްލޭ ިނުވަތަ ިމަދުވުމެއް، ިމަދުވާ ިފައ ސާއ ން ިދައުލަތުގެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ

ިނުވަި ިގެއްލ ފައ ވާ، ިނުވަތަ ިފައ ސާ، ިދަުޢލަތުގެ ިނުލ ބޭނެ ިއަނބުރާ ިނުވަތަ ިއުނ ވުމެއް، ިކަމުނުދާިއުނ ވާ ިޭބނުންކުަރން ިނުވަތަ ިަހލާކުވެފައ ވާ، ިނުަވތަ ިނައްތާލެވ ފައ ވާ، ތަ
ިހ ސާބު ިކަމާބެހޭ ިމ ނ ސްޓަރ ިމަތ ން ިގޮތެއްގެ ނޑައަޅާ ިކަ ިޖެނެރަލް ިއޮޑ ޓަރ ިދޫކޮށްލެވޭީނ، ިކަަމށް ިނުލ ބޭނެ ިއަނބުރާ ިމުދަލެއް ިހ ެމނުމަށްފަހުދައުލަތުގެ ، ތަކުގައ 

ިނުާވތީ؛ލ ބ ގެންިކަމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާީތިދަޢުލަތަށްިލ ެބންޖެހޭިފައ ދާިެއއްިދޫކޮށްލުމުގެިބާރުިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްއަށްިލ ބ ފައ ރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެިހުއްދަި
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ިސ.މ
ި

ިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއެޅުނުިިއޮފީހުގެިނަންި

ި
ިޑ ވެލޮޕްމަން ިއެއަރޕޯޓް ިއުނ ކޮށްފައ ވާ ިއ ން ިފީ ިކޮންސެޝަން ިފ އުލް ިދައްކަންޖެހޭ ިއަށް ިއެމް.އޭ.ސީ.އެލް ިއެލްއ ން ިއ ންޝުއަރެންސްިޖީ.އެމް.އައ .އޭ ިއަދ  ިޗާޖް ޓް

ނައ ބްގެިއޮފީހަށާއ ިއެމް.އޭ.ސީ.އެލްިއަށްިސަރޗާޖަށްވާިފައ ސާިޖީ.އެމް.އައ .އޭ.އެލްިއ ންިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިޝަރީޢަތްިމެދުވެރ ކޮށްިނަމަެވސްިކުރުމަށްިދަޢުލަތުގެިބަންޑާރަި
ިވަނީިއެންގ ފައެވެ.

ި
ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްި .2

ޓްރާންސްޕޯޓްި
އ ންފްރާިިއެންޑް

 ސްޓްރަކްޗަރ
 

އެސްޓ މޭޓްިހޯދައ ފައ ވީނަމަވެސްި، ކޮށްސ.ހ ތަދޫިގައުކެޑ ިސަރަޙައްދުގައ ިޗެކްޕޯސްޓެއްިޢ މާރާތްކުރުމަށްިކުރ ންިރކ.ކޮމ ޓީންިނ ންމައ ،ިޗެކްޕޯސްޓުގެިކުރެހުންވެސްިތައްޔާރު
ި ިކަންތައް ިމުހ އްމު ިއެމަސައްކަތަށްވުރެ ިހުރ ގޮތުްނ ިޙާލަތު ިމާލީ ިޙަވާލުކުރެވ ިގައުމުގެ ިބަޔަކާ ިމަސައްކަތް ިެޗކްޕޯސްޓް ިނ ންމާފައ ަވނ ކޮށް ިނުކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތް ހުރުމުން

ިމައްސަލަ ިބުނާ ިހަމަޖެހ ފައ ވާކަމަށް ިދެއްކުމަށް ިއަންދާސީިފައ ސާ ިއެކަމަށް ިފަރާތްތަކުން ިޝައުޤުވެރ ވާ ިހެދުމަށް ިޗެކްޕޯސްޓެއް ިކޯޒްވޭކައ ރީގައ  ިގައުކެޑ  ިސ.ހ ތަދޫ އ ގައ ،
ިހު ިއެދ  ިށަހެޅުމަށް ިގުޅ ގެން ިއ ޢުާލނާ ިކޮށްފައ ވާ ިޮއފީހުން ިދައުލަތުެގިސ.ހ ތަދޫ ިދެވ ފައ ވީނަމަވެސް ިމަޢުލޫމާތު ިލ ޔުމުން ިފަރާތްތަކަށް ިޙާޟ ރުވ  ިސާފުކުރަން މަޢުލޫމާތު

ި ިގަވާޢ ދުގެ ިހޮވުމުގ6.28ިަމާލ އްޔަތުގެ ިފަރާތެއް ިޙަވާލުކުރާނެ ިމަސައްކަތް ިބުނެފައ ވާގޮތަށް ިބަޔާންކޮށްފައ ނުވާކަމާއ ިމާއްދާގައ  ިލ ޔުމުގައ  ިއެ ިއުޞޫލު ިޕޮއ ންޓްދޭނެ އ 
ި ިެއނގެންނެތްކަމާއ  ިއ ވެލުއޭޓްކޮށްފައ ވާކަްނ ިހ ސާުބތައް ިއަންދާސީ ިގަވާއ ދުގެިހުށަހަޅާފައ ވާ ިމާލ އްޔަތުެގ ިދައުލަތުގެ ނޑައަޅާަފއ ވަނީ ިކަ ިފަރާތެއް ިަޙވާލުކުރާނެ މ މަސައްކަތް

ކޮރަޕްޝަންގެިޢަމަލުތައްިހ ންގުމަށްިހުޅުވ ފައ ވާިދޮރަކަށްިވުމާއ ިމ ފަދަިމަސައްކަތްކުރަންިޙަވާލުވެގެންިފާހަގަކުރެވޭތީ،ިމ ކަަމކީިތަށްިނޫންކަންިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާގ02.8ިޮ
ިމަ ިމ ފަަދ ިތަނުގައ  ިއޮތް ިކުރ ައށް ިވުުމން، ިލ ބޭނެކަމަކަށް ިފުރުޞަުތ ިކުރުމުގެ ިއެކަންކަން ިޭބނުންގޮތަކަްށ ިފަރާތްތަުކން ިދައުލަތުގެިތ ބޭ ިގެންދާއ ރު ިކުރ އަށް ސައްކަތްތައް

ި ިގަވާއ ދުގެ 6.28ިިމާލ އްޔަތުގެ ިއ ންފްރަްސޓްރަކްޗަރ6.10ިިއާއ  ިއޮފް ިޑ ޕާޓްމެންޓް ިއ ދާރާެގ ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިޢަަމލުކުރުމަށް ިަބޔާންކޮށްފައ ވާގޮތަށް ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިޑ ވެލޮޕްމެންޓަށްިއެންގީއެވެ.

 


