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ކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި-އެންޓި   

 މާލެ،
 ދ ވެހ ރާއްޖެ.

 ކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުނުިމައްސަލަތަކުގެިތެރެއ ންިކޮރަޕްޝަންިހުިއްޓުވުމުގެގޮތުންިފ ޔަވަޅުިއެޅުމުގެިގޮތުންިިސަރުކާރުިގެިއ ދާރާތަކަށްިއެންގުނުިއެންގުންތައް.
 02ިޖުލައ 1021ިިނ00ިްިޖުލައ 1021ިިށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ިމަ ނ.ވެލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 1 ިއެތުރުމުގެ ިގައު ިކައ ރީގައ  ިހ ނަވާގޭގެ ިގަތުމުގައާއ  ިތަކެތ  ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިހ ނަވާގޭގެ ިގަބުރުސްތާނުގައ ުހްނނަ ިކުރުމުގައި ނ.ވެލ ދޫ ސައްކަތް
މަށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްިތ ރީގައ ިޢ ޞްލާޙުކުރުނ.ވެލ ދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންި ކުރ މަގުގައ ކަންހ ންގާފައ ވާގޮތްިމ ކޮމ ޝަނުެގިފަރާތުންިތަޙްޤީޤުކުރ ކުރުމުގައ ި

ިމ ވަނީއެވެ.
 

ިރައްޔ ތުންގެ .2 ިިނ.ވެލ ދޫ ނޑުން ިވަތްގަ ިފ ހާރައ ގެ ި"ދޯދާރ "ިބޭސް ިކަމުގައ ވާ ިފ ހާރަ ިކައުންސ ލަރިބޭސް ިއޭރުގެ ި-/2800ނ.ވެލ ދޫގެ
ި ިކުރެވ ފައ ވާަކމަށް ިފައ ލް ިބ ލްތައް ިތަކެތީެގ ިގަނެފައ ވާ ިނަގައ ގެން ިރުފ ޔާ ިއަށްސަތޭކަ( ި)ދެހާސް ިލ ބ ފައ ީވނަމަެވސް، ިމާލ އްޔަތުގެިމަޢުލޫމާތު ރައްޔ ތުންގެ

ިުނވާތީ އ ދާރާއ ންިލ ބ ފައ ނުވާތީިކުރ އަށްިއޮތްތަނުގައ ިިތ ޔައެިފައ ސާއަށްިގަތްިތަކެީތގެިބ ލްތައްި، ހ ސާބުތަކާއ ިލ ޔުންތައްިއެކަށީެގންވާިގޮތެއްގައ ިބެލެހެއްޓ ފައ 
 ން.ރައްޔ ތުންގެިމާލ އްޔަތުގެިހ ސާބުތަކާއ ިލ ޔެކ ޔުންތައްިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިެބލެހެއްޓު

 
ިޤަބުރުސްތާނުގަ .1 ިނ.ވެލ ދޫ ިކައުންސ ލަރ ިއޭރުގެ ިަތކެތ ިނ.ވެލ ދޫގެ ިބައެއް ިބޭނުންވާ ިކުރުމަށްޓަކައ  ިމަސައްކަތެއް ިހ ނަވާގޭ ިހުންނަ އ 

ި ިމީހާއާ ިނެވ  ިބޯޓުގެ ިސްޓާލ ންގ ިގެނައުމަށް ިލ ޔެފައ ނޫންކަްނ0022ިި/-މާލެއ ން ިއެއްޗެއްގައ  ިއެއްވެސް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިރުފ ޔާ ިރުފ ޔާ( ިއަށްސަތޭކަ )ދެހާސް
ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ިކުރ  ިޚަރަދުކުރުމުގައ ިތަޙުޤީގުގައ  ިމާލ އްޔާއ ން ިރައްޔ ުތންގެ ިގަތުމާއ  ިތަކެތ  ިޭބނުންވާ ިަތނަކަށް ިބަލަހައްޓާ ިއ ދާރާއ ން ިތ ޔަ ިއޮތްތަނުގައ  އަށް

 ދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުން.
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ނޑައަޅާފައ ވަނީިކ ހ ނެއްކަންިލ ޔުންތަކުންިއެނގެްނިނ.ވެލ ދޫިހ ނަވާގޭގެިކައ ރީގައ ިގައުިއެތުރުމުގެިމަސައްކަތްިކޮށްދޭނެިފަރާތެއްި .0 ކަ
ިލ ބ ފައ ނުވާ ިކައުންސ ލުްނ ިނ.ވެލ ދޫ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ިއެއްވެސް ިއެނގޭނެ ިކޮންފަާރތަކާކަން ިޙަާވލުކޮށްފައ ވަނީ ިމަސައްކަތް ިއަދ  ިނެތުމާއ  ިއޮތްތަނުަގއ ިތީ، ކުރ އަްށ

ިހޯދު ިފަރާތެއް ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިޭބނުންވާ ިގަވާއ ާދިއޮފީހަށް ިާމލ އްޔަތު ިބެލެހެއްޓުމުގައ ،ިދައުލަތުގެ ިލ ޔެކ ޔުންތައް ިޙަވާލުކުރުމާއ ،ިދައުލަތުގެ މާއ ،ިަމސައްކަތް
 އެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުން.

ި
ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި 2

 އ ދާރާ
ިފ ހާރައަކުންި ިމާލޭގެ ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިޤާނޫނާއ  ިމާލ އްޔަތު ިފަރނީޗަރ00،100ިި/-ދައުލަތުގެ ިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއ ންރުފ ޔާގެ ުބނާި ގަނެފައ ވާކަމަށްިގދ.އަތޮޅު

ރީޚެއްގައ ިންިއެއްފ ހާރައަކުންިކޯޓޭޝަންިހޯދައ ،ިއެއްތާއ ގައ ،ިއެއ ދާރާއ ންިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރުންތ ބުމަށްިޮގނޑ އާއ ިމޭޒުިހޯދުމަށްިތ ންިފަހަރެއްގެިމަތ މައްސަލަ
ިބަލައ ގެންފައ ވާކަމާއ ، ިމ ތަކެތ  ިހަދައ  ިއޯޑަރ ިގަނެފައ ވަނީ،ިިޕާޗޭޒް ިބަހާލައ ގެން ިމ ތަެކތ  ިވާތީއާއ  ިފެންނަތަކެއްޗަށް ިގަނެވ ދާނެކަމަށް ިއެއްފަހަރާ މ ތަކެއްަޗކީ

ި ިއަގު ިތަކެތީެގ ިގަންނަ ިގަވާއ ދުގައ ި)ފ25,000.00ިައެއްފަހަރާ ިމާލ އްޔަތުގެ ިދަުއލަތުގެ ިޖެހޭނެކަމަްށ ިއ ޢުލާންކުރަން ިމަތ ނަމަ ިރުފ ޔާއަށްވުރެ ިހާސް( ންސަވީސް
ިގަންނަންވެގެންކަމަށް ިއެަތކެތ  ިނުކޮށް ިއ ޢުލާން ިބައްލަވައ ގަތުމުގައާއ ިިއޮންނާތީ ިތަކެތ  ިބޭނުންވާ ިއޮފީހަށް ިކުރ މަގުގައ  ިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ، މ ޮކމ ޝަނަށް

 ސައްކަތްތައްިކުރުމުގައާއ ިޚ ދުމަތްތައްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިާމލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުިކުރުމަށްިދެންނެވީއެވެ.މަ

ި
ގދ.ތ ނަދޫިކައުންސ ލްގެި 3

 އ ދާރާ
ި ިފަރާތެއް ިބަލަހައްޓައ ދޭނެ ިސެކ އުރ ޓީ ިއޮފީހުގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ި ިކުރ  ިއ ދާރާއ ން ިކައުންސ ލްގެ ިގދ.ތ ނަދޫ ިކަންތައްތައްިިހޯދުމަށް ިބީލަމުގެ ިހުޅުވާލ  އ ޢުލާނުން

ިމ ކޮމ ޝަނު ިތ ރީހ ނގާދ ޔަގޮތް ިކަންތައްތައް ިއެންގުނު ިސަމާލުކަންދ ނުމަށް ިކުރުމުގައ  ިކަންކަން ިމ ފަދަ ިއެއ ދާރާއ ން ިކުރ މަގުަގއ  ިބެލ ބެލުމުގައ ، ިފަރާތުން ގައި ގެ
ި.މ ވަނީއެވެ

ި
ވަަނ12ިި)ދައުލަތުގެިޕްރޮކ އުމަންޓް(ިގ20ިިެ(ިގެިބާބ1002ިުފެބްރުއަރ22ިިީބީލަމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންާދއ ރު،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުި) .2

ި ިނުވަތަ ިއ ޢުލާނުގައ  ިކުރާ ިހުޅުވާލުމަށް ިބީލަމަަކްށ ިއެ ިގޮތުގެމަތ ން، ިގައ ވާ ި)ނ( ިއަދ  ި)ށ( ިފަރާތްަތކުގެިމާއްދާގެ ިބައ ވެރ ވާ ިއެބީލަމެއްގައ  ބީލަންކަރުދާހުގައ ،
 ބަޔާްނކުރުން.ިފެންވަރުބަލާނޭިކްރައ ޓީރ އާިބަާޔންކުރުމާއ ،ިފެންވަރުިދެނެގަތުމުެގގޮތުންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުްނތަކާއ ިއެހެނ ހެންިމަޢުލޫމާުތތައް

 
ވަަނ02ިި)ދައުލަތުގެިޕްރޮކ އުމަންޓް(ިގ20ިިެ(ިގެިބާބ1002ިުފެބްރުއަރ22ިިީޔަތުގެިގަވާއ ދުި)ބީލަމުގެިކަންތައްިކުރ އަށްިގެންާދއ ރު،ިދައުލަތުގެިމާލ އް .1
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ގައ ިބޭނުންކުރާނެިކްރައ ޓީރ އާިއަދި މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ން،ިއެބީލަމަކާިގުޅ ގެންިހުށަހެޅޭިޕްރޮޕޯސަލްތައްިވަޒަންކުރާނެގޮތާއ ،ިވަޒަންކުރުމު
 ވާލުކުރާނޭިފަރާތެއްިހޮާވނެގޮތްިބީލަންކަރުދާުހގައ ިބަޔާންުކރުން.ބީލަންިހަ
 
)ދައުލަތުގެިޕްރޮކ އުމަންޓް(20ިި(ިގެިބާބ1002ިުފެްބރުއަރ22ިިީބީލަންތައްިވަޒަންކުރުމުގެކަްނތައްިކުރ އަށްގެންދާއ ރު،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިގަވާއ ދުި) .0
ި ިބަޔާންކޮށްފައ 02ިގެ ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގޮތުގެމަތ ންވަނަ ިކްރައ ޓީރ ާއއެއްި، ވާ ިނުވަތަ ިގޮތެއް ިނޫން ިކްރައ ޓީރ އާ ިގޮތާއ  ިބަޔާންކޮްށފައ ވާ ބީލަންކަރުދާހުގައ 

 ބޭނުންކޮށްެގންިއެބީލަމަކާިގުޅ ެގންިހުށަހެޅޭިޕްރޮޕޯސަލްތައްިވަޒަންނުކުރުން.
 
ިގުޅ ގެ .0 ިއެބީލަމަކާ ިކުރ އަށްގެންދާއ ރު، ިވަޒަންކުރުމުގެކަންތަްއ ިމެންބަރުްނިބީލަންތައް ިއެކޮމ ޓީގެ ިބައްދަލުވުންތަކުގައ  ިކޮމ ޓީގެ ިވަޒަންުކރާ ިބީލަން ިބާއްވާ ން

 ބެލެހެްއޓުން.ި،ކޮމ ޓީގެިމެންބަރުންިސޮއ ކޮށްި،ދައްކާިވާހަކަތަކާއ ިނ ންމާިނ ންުމންތައްިތަފްޞީލުޮކށްިއެނގޭނޭހެްނިކޮމ ޓީގެިޔައުމ އްޔާިލ ޔެ
 
ށްގެންދާއ ރު،ިއެބީލަމަކާިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާފައ ވާިޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްިވަކ ވަކ ިކެޓެގަރީތަކުންިމާކުސްދ ނުމުގައ ިބީލަްނިބީލަންތައްިވަޒަންކުރުމުގެކަންތަްއިކުރ އަ .0

ިބީލަން ިކެޓެގަރީތަކުން ިވަކ ވަކ  ނޑުތަކާއ ، ިމ ންގަ ިބެލ  ިކަންތައްތަކާއ ، ިރ ޢާޔަތްކުރ  ިޢަމަލުކޮށްފައ ވާގޮތާއ ، ިކޮމ ޓީން ިޖުވަޒަންކުރާ ިލ ބޭ ިމާކުސްިވެރ ންނަށް މުލަ
ިންިސޮއ ކޮށްިބެލެހެއްޓުން.ހ ސާބުކުރެވ ފައ ވާގޮތުގެިތަފްީޞލީިމަޢުލޫމާތުިލ ޔުމުންިތައްޔާރުކުރުމާއ ،ިއެިލ ޔުންތަކުގައ ިބީލަްނިވަޒަންކުރާިކޮމ ޓީގެިމެންބަރު

ި
ި

 ސ.ހ ތަދޫިޕޯޓްިލ މ ޓެޑް 4
 

ިޕޯޓްގެ ިރީޖަނަްލ ިނުކޮށްކަމަށްިިތ.ހ ތަދޫ ިއ ޢުލާނެއް ިެއއްވެސް ިޙަވާލުކޮށްފައ ވަނީ ިފަރާތަކާ ިވަކ  ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ ިޕާޓ ޝަން ިއެތެރޭގައ  ިބ ލްޑ ންގުގެ ުބނާިއ ދާީރ
ިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިިމ ކޮމ ޝަނަށްިފާހަގަކޮށްިއެންގުނުިކަންތައްތައްމުޙ އްމުކަމަށްިިރުންއ ޞްލާޙުކުިގުމުގައ މުޢާމަލާތްތައްިހ ންިއ ގައ ،ިއެފަދަމައްސަލަ

ި
ިސާފުކުރުި .2 ިމަޢުލޫމާުތ ިގުޅ ގެން ިއ ޢުލާނާ ިކުރެއްވ  ިހޯއްދެވުމަށް ިފަރާތެއް ިކުރާނޭ ިމަސައްކަތް ިޖެހުމުގެ ިޕާރޓ ޝަން ިބ ލްޑ ންގެ މަށްިއެޑްމ ން

ިލ ޔުމުން ިމަޢުލޫމާތު ިދެވ ފައ ވާ ިއެަފރާތްތަކަށް ިނެތުމުންނާއ ، ިފެންނަން ިކުރެވ  ިނޯޓް ިފަރާތްތައް ިހ ންގުމުގެިިހާޟ ރުވ  ިދަތ ތަކާއ  ިއ ދާރީ ިކުރ މަތ ވެދާނެ ނެތުމުން
ިމަޢުި ިކުރުމަްށފަހު ިއ ޢުލާން ިގުޅ ގެން ިމަސައްކަތްތަކާ ިމ ފަދަ ިމުސްތަުޤބަުލގައ  ިރ އާޔަތްކޮށް، ިދަތ ަތކަށް ިކުރ މަތ ވެދާނެ ިޙާޟ ރުާވިދާއ ރާގައ  ިސާފުކުރުމަށް ލޫމާތު

ިދ ނު ިލ ޔުމުން ިމަޢުލޫމާެތއް ިހުރ ހާ ިދޭ ިމަޢުލޫމާުތިފަރާތްތަކަށް ިފަރާތްތަކުގެ ިޙާޟ ރުވާ ިބައްދަލުވުމަށް ިސާފުކުރުމުގެ ިމަޢުލޫމާތު ިދ ނުމަށާއ  ިސަމާލުކަމެއް ިޚާއްސަ މަށް
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

 އެނގޭނޭހެންިޯނޓްކުރެވ ފައ ިބެެހއްޓުމަށްިޚާއްސަިސަމާލުކަމެއްިދ ނުން.
 

ިޕޮ .1 ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިފާސްކޮށްފައ ވާ ިއެންޑޯސްކޮށް، ިބޯޑުން ިޑ ރެކްޓަރުންގެ ިިލ ސީއެއްކުންފުނީގެ ިތަޙުޤީޤަށްިކުންފުނީގައ  ނެތްކަން
ިފާހަގަކުރެވ ފައ  ިއެކުލަވާވާތީއާއ  ިޕޮލ ސީއެއް ިޕްރޮކ އުމަންޓް ިކުންފުނީގެ ިގެންދެވޭނީ ިގޮތުގައ  ިއެކަށީގެންވާ ިއެންމެ ިކަންތައްތައް ިޕްރޮކ އުމަންޓްގެ ލައ ިކުންފުީނގެ

އެއަްށިިރައްވައ ިއ ،ިކުންފުނީގެިބޯޑުންިފާސްކުލައްވަކުންފުނީގެިޕްރޮކ އުމަންޓްިޕޮލ ސީއެއްިވީއެންމެިއަވަހަކަށްިއެކުލަވާި،ކުންފުނީގެިބޯޑުންިފާސްކޮށްގެންކަމަށްިބެލެވޭތީ
 އަމަލުކުރަންިފެށުން.ި

 
ިތަޙްޤީޤު .0 ިގަވާއ ދަށްކަމަށް ިމާލ އްޔަތުގެ ިދައުލަތުގެ ިބަލަނީ ިމ ހާރު ިގޮތުގައ  ިއުސޫލެއްގެ ިކަންތައްތަކުގައ  ިސުވާލުކުރެވުނުިޕްރޮކ އުމަންޓުގެ ގައ 

ިބުެނފައ ވާތީތ ޔަ ިމުވައްޒަފުން ިމުވައްޒަފުްނނަްށި، ކުންފުނީގެ ިހުރ ހާ ިުކންފުނީގެ ިފާސްކުރުމަށްފަހު ިބޯޑުން ިކުންުފނީގެ ިއުޞޫލުތައް ިހަމަޖައްސާ ިޢަަމލުކުރުމަްށ އެގޮތަށް
ިއެކަންިއެނގޭނޭިއުޞޫލެއްިހަމަެޖއްސުން.

ިިިި
މާލޭިސ ޓީިކައުންސ ލްގެި 5

 އ ދާރާ
 

ިސެޕްޓެމްބަރ 1122 ިއަހަރުގެ ިގެއެއްގެ ވަނަ ިދަށުން ިހުއްދައެއްގެ ިދ ން ިކައުންސ ލުން ިސ ޓީ ިމާލޭ ިފ ހާރައެއްިިމަހުގައ  ިއެތަނުގައ  ިވައްޓާލައ  ިފާރު މަގުމައްޗަށްވީ
ިަކމަށް ިރ ޝްވަތުދީގެން ިބަޔަކަށް ިކައުންސ ލްގެ ިސ ޓީ ިހ ނގާފައ މ ވަނީ ިކަމަށާއ ،ިމ ކަން ިކައ ރ ވެފައ ވާ ިނ ންމުމާ ިރާނައ  ިތަނެއް ިމައްސަލަިިދެކޭގޮތަށް ިބުނާ ިކަމަށް

ި ިކުރ މަގުގައ  ިކުރުމުގައ  ިތަޚްޤީޤުކުރ  ިފާހަގަކުރެމ ކޮމ ޝަނުން ިކަމަށް ިމުހ އްމު ިއ ޞްލާޙުކުރުން ިހ ންގާއ ރު ިމުޢާމަލާތްތައް ިއެންގުނުމ ފަދަ ިތ ރީގައ ިިވ ގެން ކަންތައް
ިމ ވަނީއެވެ.

ި
ިވަކ ކަި ިޒ ންމާވާގޮަތށް ިތެރެއ ްނިއެއްފަރާތަކުން ިޢ މާރާތްތަކުގެ ިގޯއްޗާއ  ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިނަުމގައ  ިމީހުންގެ ިގ ނަ ިއެކަކަށްވުރެ ިދ ންކަމުަގއ ިމެއް ިހުއްދަ ކުރުމަށް

ިޢަމަލުކު ިމ ކަމަށް ިނެތުމުން ިގޮތެއް ިހޯޭދނެ ިހައްލެއް ިއެކަމަށް ިނެތުމާއ  ިގޮތެއް ިކުރުވޭނެ ިޒ ންމާ ިދ މާވުމުން ިމައްސަލައެއް ިގަވާއ ދެްއިވީނަމަވެސް ިހަރުދަނާ ރާނެ
 ންސ ލަށްިވަނީިއެންގ ފައެވެ.އެކުލަވާލާިއެގަވާއ ދުިއާއްމުކޮށްިފެންނާނެގޮަތށްިޝާޢ އުކުރުމަށްިިމާލޭިސ ޓީިކައު
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ި.ގދ ިއެހީތެރ ޔާ ިއޮފ ސަރާިއާއ ،އަތޮޅުވެރ ޔާގެ ިިބަޖެޓް ިބަހައްޓާފައ ހުރ  ިގޭގައ  ިއަތޮޅު ިއޮފީހާއ ، ިއަތޮޅު ިގޮތަށް ިބައ އަޅާ ިގ ނ10ިަގުޅ ގެން ިވުރެ އަށް
ި ިއަދ  ިނުކޮށްކަމަށާއ ، ިއ ޢުލާނެއް ިއެއްވެސް ިކުރަމުންދަނީ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިމަރާމާތ1002ިުއެއަރކޮންޑ ޝަނަރ ިއެއަރކޮންޑ ޝަނަރ ިމ ހާތަނަށް ގެ



 

5 
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ރުފ ޔާއާިދެމެދުގެިފައ ސާިޚަރަދުކޮށްފައ ވާިކަމަށާއ ،ި(ިއެއްލައްކަ)100,000.00ިރުފ ޔާއާއ ،ި(ިފަންސާސްހާސް)50,000.00ިކުރުމުގެިނަމުގައ ިއޮފީހުގެިބަޖެޓުންި
ިވަރަ ިހޭދަވާނެ ިގަތުމަށް ިއެއްޗެއް ިއާ ިއަގު ިއެރ  ިކުރުމަށް ިމަރާމާތު ިދެފަހަރަށް ިލައްވައ  ިއެކަކު ިއެއެއަރކޮންޑ ޝަަނރތައް ިބޮޑުކަމަށްއެހެންކަމުން ުބާނިިށްވުރެ

 މައްސަލައ ގައ ،
ި
ިމަރާ .2 ިއެއަރކޯން ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިކުރުވާފައ ވަނީިމާތު ިއެމަސައްކަތް ިފަހުން ިނަމަވެސް ިކުރުވ  ިމަސައްކަތް ިކުރެވ ގެން ިއެގްރީމެންޓް ިކުރ ން ކުރުވުމުގައ 

ވުމެއްގެިވަނަިމާްއދާގައ ިބުނާފަދަިއެއްބަސ2.11ިްއެފަދަިއެއްބަސްވުމެއްިތައްޔާރުިކުރެވ ގެންިކަމަށްިނުވާތީ،ިޚ ދުަމތްިހޯދުމުގައ ިދައުލަތުގެިމާލ އްަޔތުގެިޤަވާޢ ދުގެި
 އެވެ.އެންގީގދ.ިައތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިދަށުންިޚ ދުމަތްިހޯދުމަށްި

 
ިމަރާ .1 ިހުރުމާއ ،ިއެސްޓ މޭޓްއެއަރކޯން ިއެއްފޯމެޓަަކށް ިއެސްޓ މޭޓްތައް ިުހށަހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިހުށަހަޅާަފއ ވާ ިއެސްޓ މޭޓް ިމަސައްކަތަށް ިކުރުމުގެ ހުަށހަާޅިިމާތު

ިހަ ިއެސްޓ މޭޓް ިބުނާތީއާފަރާތްތަކަށް ިހަދައ ދޭކަމަށް ިއެސްޓ މޭޓް ިޙަސަންދީދީ ިމުޙައްމަދު ިއެފަރާތްތަކުންވެސް ިއަދ  ިއެއްބަސްވެ ިޙަސަންދީދީ ިމުޙައްމަދު އ ،ިދައ ދޭކަމަށް
ި ިމާލ އްޔަތު ިއެއްބަސްވެފައ ވާތީ، ިއެއްފަރާތުން ިކުރާކަމަށް ިމަސައްކަތް ިގުޅ ގެން ިދެފަރާތް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެސްޓ މޭޓް ިއެމަސައްކަތަށް ގައ ވާގޮތުންެގ2.02ިިޤަވާޢ ދުގެ

 އެވެ.އެންގީގދ.ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިމަތ ންިއެފަރާތްތަކާިމެދުިފ ޔަވަޅުިއެޅުމަށްި
 

 
ފަހަރު،ިއެއްފަރާތެއްިލައްވަިކުރުވާފައ ވާތީ،10ިިވަނަިއަހަރުގެިމޭމަހުގެިނ ޔަލަށ1020ިިްއ ންިފެށ ގެނ1002ިިްރާމާތުިކުރުމުގެިމަސައްކަތްިއެއަރކޯންިމަ .0

ިއެއްބަ ިއެފަރާތަކާއެކު ިކުރުމަށްފަހު ިއ ޢުލާން ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިކޮށްދޭނެ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޯން ިމަސައްކަތްިދ ގުމުއްދަތަކަށް ިދަށުން ސްވުމެއްގެ
 އެވެ.އެންގީގދ.ިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިކުރުމަށްި

 
ިމަރާމާ .0 ިކަމަށް ިމައްސަލައެއް ިއުޅޭ ިކުރުމުގައ  ިކަރަންޓްވައ ރު ިކުރަންޖެހެނީ ިމަސައްކަތް ިކުރުމުގެ ިމަރާމާތު ިއެއަރކޯން ިއަވަހަށް ިފަރާތުންިއަވަސް ިކުރާ ތު

ި ިބުާނތީތަޙްޤީޤުގައ  ިކަމަށް ިއަންގާފައ ވާނެ ިފަރާތްތަކަށްވެސް ިސުޕަވައ ޒްކުރާ ިއެކަން ިއޮފީހުގެ ިއަތޮޅު ިައދ  ި، ބުނެފައ ވާތީއާއ ، ިކުރަން ިޙައްލު ިއަތޮޅުިއެކަން ގދ.
ިއެވެ.އެންގީކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްި
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ގދ.އަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި 7
 އ ދާރާ

ިމީހާ ިއައ  ިއީކުއޭޓަރިހުރަސްކުރަން ިވީނުވީގޮތެްއިފަލ ޖަހައ ގެން ިއެއަށް ިނުކޮށް ިބޭނުމެއް ިއެއްވެސް ިޕެޓްރޯލްގެ ިނަގާފައ ވާ ިކެޕްޓަން ިދޯނީގެ ިގދ.އަތޮޅު ިދަތުރަށް ގެ
ިާވނުވާ ިއެއަށް ިނެގުމަށްފަހު ިއެޅުމަށް ިލޯންޗަށް ިނުވަތަ ިދޯންޏަށް ިޕެޓްރޯލް ިޑީސަލްއާއ  ިފަހަރަކު ިކ ތަންމެ ިކަމަށާއ ،ިމ ޫނނަސް ިމައްސަލަިނޭނގުނު ިުބނާ ިނޭނގޭކަމަށް

ލޯންޗުގައ ިއަމ އްލަިޕެޓްރޯލްގެންގުޅެިބޭނުންކުރުމަކީިކޮރަޕްޝަނަށްިމަގުފައ ވާިތަޚްޤީޤުކުރ ިކުރުމުގައ ިލޯންޗުގައ ިއަމ އްލަިޕެޓްރޯލްިގެންގުޅޭކަންިފާހަގަކުރެވ ފައ ވާތީ،ި
ދ ިލޯްނޗަށްިހޯދޭިތެލާއ ،ިޭބނުންކުރެވޭިމ ންވަރާއ ،ިކުރެވޭިދަތުރުތަކުެގިކަމެއްިކަމަށްިބެލެވޭތީ،ިއަމ އްލަިޕެޓްރޯލްިލޯންޗްގައ ިނުބެހެއްޓުމާއ ،ިބޭނުްނނުކުރުމަށާއ ،ިއަ

ިތަފްޞީލްިއެނގޭނެޮގތަށްިރެކޯޑްިބެލެހެއްޓުމަށްިގދ.ައތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންގީއެވެ.
ި

ކައުންސ ލްގެިތ ނަދޫިގދ. 8
 އ ދާރާ

މަާޤމުގެިނުފޫޒާއ ިބާރުިޭބނުންކޮށްެގންިފޯމްިވ އްކައ ގެންިފައ ސާިޯހދުމުގެިބޭނުމުގައ ިއޭނާއަްށިބައ ެއޅޭިގދ.ތ ނަދޫންިޯގތ ިދޫކުރުމަށްިޯފމްިދޫކުރުމާިގުޅ ގެންިކަތީބުި
ި ިފޯމެއް ިކޮންމެ ިހަދައ  ިަތނަކުްނިފޯމު ިހ ންގާ ިތ ނަދޫގައ  ިއެކްޓ ވ ސްޓެއް ިޕާޓީގެ ިރީނދޫ ިމ ފޯމުތަކަކ2ިިީގޮތަށް ިހަދާފައ ވާކަމަށާއ  ިވ އްކާ ިރައްޔ ތުންނަށް ރުފ ޔާއަށް

ިފޯމްިދޫކުރުމުގެިމަސައްކަަތށްިއޮފީހުންިހ ޭލިދޫކުރަމުންިދ ޔަިޯފމްތަކެއްކަމަށްިބުާނިމައްސަލަިމ ކޮމ ޝަނުންިތަޚްޤީޤުކުރ ިކުރުުމގައ ،ިގދ.ތ ނަޫދންިގޯތ ިދޫކުރުމަށް
ހޭިމ ފަދަިފޯމުތައްިއަމ އްލަިފަރާތަކާިޙަވާލުކުރުމުންިއެފަރާތުންިއެކަށީގެންވާވަރަށްިތައްޔާރުނުވެިމ ކަމަށްިއ ޢުލާނުިކުރެވ ފައ ވުމާއ ިދައުލަތުގެިއ ދާރާއަކުންިދޫކުރަންޖެ

ިރައްޔ ތު ިޖެހުމަކީ ިދައްކަން ިއަގެއް ިފޯމަށް ިއަނެއްބަޔަކަށް ިލ ބ ފައ  ިފޯމު ިހ ލޭ ިއެއްބަޔަކަށް ިސަބަބުން ިއޭގެ ިވ އްކާފައ ވާތީއާއ  ިދ ނުމުގައ ިފޯމު ިޚ ދުމަތް ންނަށް
ިނގައ ިއެކަންތައްތަަކށްިސަމާލުކަމެއްިދީގެންިމ ފަދަިކަންތަްއތައްިކުރ ޔަށްިގެންދ ޔުމަށްިއެންގީއެވެ.ތަފާތުކުރުމެއްކަމަށްވާތީިކުރ ޔަށްިއޮތްތާ

ި
ި

މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގި 9
ި،އެންޑްިއެންވަޔަރަމަންޓް
ިގެކ.ކާށ ދޫިރަށުިކައުންސ ލް

ިއ ދާރާ
ި
ި
ި
ި

އަކަފޫޓުގެިގޯތ ިއެގޯީތގެިވެރ ފަރާތުންިވަކ ކުރުމަށްފަހު،1000ިިޞަލާޙ އްޔާިޕްރީސްކޫލްިބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ ިއެސްކޫލުގެިއ ންވެގެންިދެކުނަށްިއޮތްިކ.ކާށ ދޫގައ ިހުންނަި
އ ސްލާހުކުރުމަށްިއެންގުނ0000ިުއެގޯތީގެިބަދަލުގައ ި ިކަންތަްއތައްިތ ރީގައ ިމ ވަނީއެވެ.ިއަކަފޫޓުގެިދެިގޯތ ިދީފައ ވާކަމަށްިބުާނިމައްސަލައ ގައ ިިކުރ މަގުގައި 

ި
ރާއްޖެތެރެއ ންިދ ރ އުޅުމަށްިޓަކައ ިގެދޮުރި، ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮްށފައ ވާިގޮތުނ20ިް)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބެހޭިޤާނޫނު(ިެގ1001/01ިިޤާނޫނުިަނންބަރުި .2

ިއާ ނޑައަޅައ  ިކަ ިއެންވަޔަރަމަންޓުން ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ރޒް، ިހޯމްއެފެއަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދޫކުރާނީ، ިގޯތ  ިކުރުމަށް ިއ މާރާތް ިޝާއ ޢުކުރާިއެޅުމަށާއ  ންމުކޮށް
މަިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޓޮލްސްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެިލަފާގެިމަތ ން،ިއެިއަތޮޅެއްގެިއަތޮޅުިއުޞޫލުތަކާއ ިހަދާިގަވާއ ދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ން،ިރާއްޖެތެރޭގައ ނަ

ިގޯއްޗަކުންި ިނުވަތަ ިގޯއްޗެއް ިލ ބ ފައ ވާ ިއޭނާއަށް ިރައްޔ ތަކު ިފައ ދާއަށްޓަކައ  ިޖަމާއަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ީވަނމަވެސް، ިއެއްބަސްވާިއޮފީހުންކަމަށް ިދޫކޮށްލަން ިބައެއް
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ިސ.މ
ި

ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ި
ި

މާލެިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެި
ި،އ ދާރާ
ި
ި
ި
ި
ި
ި
ި
ި

ފެދޭނެިފުރުސަތުިލަތުންނާއ ިއެފަާރތަކުންިއަމަލުކުރާނޭިއުސޫލެއްިކަނޑައެޅ ފައ ިނެތުމުންިއެކަމެއްިކުރ އަށްިގެންގޮސްފައ ވާިގޮތަކާއ ިމެދުިސުވާލުިއުހާލަތުގައ ިދައު
ނޑައެޅުމަށްިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއެނވައ ރަމަންޓަށް  އެންގީެއވެ.ިއޮތަތީިއެފަދަިހާލަތްތަކުގައ ިއަަމލުކުރާނޭިއުސޫލެއްިކަ

ރާއްޖެތެރެއ ންިދ ރ އުޅުމަށްިޓަކައ ިގެދޮުރި، ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުނ20ިް)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބެހޭިޤާނޫުނ(ިގ1001/01ިިެޤާނޫނުިަނންބަރުިި-1
ިއެ ިއެންޑް ިހައުސ ންގ ރޒް، ިހޯމްއެފެއަ ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިދޫކުރާނީ، ިގޯތ  ިކުރުމަށް ިއ މާރާތް ިޝާއ ޢުުކރާިއެޅުމަށާއ  ިއާންމުކޮށް ނޑައަޅައ  ިކަ ންވައ ރަމަންޓުން

މަތ ން،ިއެިއަތޮޅެއްގެިއަތޮޅުިއުޞޫލުތަކާއ ިހަދާިގަވާއ ދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ން،ިރާއްޖެތެރޭގައ ނަމަިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޓޮލްސްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންގެިލަފާގެި
މްރީގޭިޙުސައ ންިޞަލާހަށްިކ.ކާށ ދޫއ ންިދޫޮކށްފައ ވާިގޯއްޗަކީިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއެޓޯލްސްގެިބަހެއްިނެތ ިސީދާިއޮފީހުންކަމަށްިބަޔާންކޮްށފައ ވީަނމަވެސް،ިކ،ކާށ ދޫިގު

ހޭި)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިބ މާބ1001/01ިިެމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހައުސ ންގިއެންޑްިއާރބަންިޑ ވެލޮޕްމަންޓުންިއަންގައ ގެންިދޫކޮށްފައ ވާިގޯއްޗެއްކަމުގައ ވާތީ،ިޤާނޫނުިަނންބަރުި
ިމު ިގެދޮރާއ ބެޭހ ިގޯތ  ިުމސްތަގުބަލުގައ  ިގެންގޮސްފައ ނުވާތީ ިއެކަން ިއެއްގޮތަްށ ިއ ޖުރާއަތާއ  ިބަޔާްނވެގެންވާ ނޑައެޅ  ިކަ ިގައ  ިޤާޫނނުިޤާނޫނު( ިކުރުމުގައ  އާމަލާތްތައް

ި ިޚާއްސަިސަމ1001/01ިާނަންބަރު ިކުރުމަށް ިގޮތަށް ިބަޔާންވެގެންވާ ިޤާޫނނު(ިގައ  ިބ މާބެހޭ ިދ ނުމަށް)ދ ވެހ ރާްއޖޭގެ ިހައުސ ންގިއެންޑްިި،ލުކަމެއް ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ިގީއެވެ.މާލެިއަތޮޅުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއަދ ިކ.ކާށ ދޫިރަށުިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާއަށްިއެންިއެންވަޔަރަމަންޓަށާއ 

ިފަރާތުި ދ.މީދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާ 10 ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިެމނޭޖަރެއްގެ ިއ ންޖީނުގޭގެ ިަދށުން ިެބލުމުގެ ިއެއ ދާރާގެ ިހ ންގުން ިއ ންޖީނުގެ ިރައްޔ ތުންގެ ިގަްނނަިދ.މީދޫ ިތެޔޮ ން،ިއ ންޖީނުގެައށް
ިއ  ިކުާރިކަމަށާއ ،ިމ ގޮތަްށިވ ޔަފާރ ކުރާއ ރު ިވ ޔަފާރ  ިތެލުގެ ިގޭގައ  ިގަނެެގން ިއަމ އްލައަްށިތެޔޮ ިހަދާކަމަށްިބޯޓުން ިވ އްކާ ިތެޔޮ ިއޭނާެގިވ ޔަފާރ ން ންޖީނުގެއަށްވެސް

ި ިމައްސަލައ ގައ ، ިމަސްބުނާ ިގަތުމަކީ ިތެޔޮ ިއ ންޖީނުގެއަށް ިއަތުން ިފަރާތެއްގެ ިގުޅުންހުރ  ިމުވައްޒަފަކާ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއ ންޖީނުގޭގައ  ިރައްޔ ތުންގެ ލަޙަތުިދ.މީދޫ
ިޕްޝަނަށްިމަގުފަހ ވާނެކަމެއްިކަމުގައ ިދ.މީދޫިކައުންސ ލްގެިއ ދާރާގައ ިދެންނެވީމެވެ.ފުށުއަރާިކަމަކަށްވެފައ ިއެކަމުގެިސަބަބުންިކޮރަ

 

ިދީފައ ވާި މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތުި 11 ިއޭ.ޑީ.ކޭިއަށް ިބ ން ިހ ންގަމުންއައ  ިހޮސްޕ ޓަލް ިބ މާއ ،ިކުރީގެިސެންޓްރަލް ިހ ންގަމުންގެންދާ ިމަރުކަޒުިމ ހާރު އ ޢުލާންކުރުމެއްނެތ ިމުއްދަތު،ިމާލޭިޞ އްޙީ
ިއ ތުރު ިމުއްދަތު ިދީފައ ވާ ިއަށް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިބ ން ިހ ންގަމުންއައ  ިހޮސްޕ ޓަލް ިސެންޓްރަލް ިކުރީގެ ިމައްސަލައ ގައ ، ިބުނާ ިޞ އްޙީިއ ތުރުކުރާކަމަށް ިމާލޭ ކުރުމުގައާއ ،

މާލޭިޞ އްޙީިމަރުަކޒުިިގެިއަމަލެްއިހ ނގާފައ ވާކަމަށްިފާހަގަކުރެވ ަފއ ިނުވާތީ،މަރުކަޒުިމ ހާރުިހ ންގަމުންގެންާދިބ ންިއޭ.ޑީ.ކޭއަށްިކުއްޔަްށިދޫުކރުމުގައ ،ިކޮރަޕްޝަން
ިމަޝް ިދ ނުމުެގ ިހ ންގުމަށް ިހޮސްޕ ޓަލް ިއޭ.ޑީ.ކޭ ިބ ން ިހ ންގަމުންއައ  ިހޮސްޕ ޓަްލ ިސެންޓްރަލް ިކުރީގެ ިބ މާއ ، ިހ ންގަމުންގެންދާ ިކުރ އަށްގެންދ އުމުަގއ ިމ ހާރު ރޫޢު

ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިހެލްތުިއެންޑްިފެމ ލީއަށްިއެންގީއެވެ.ިމަލުުކރެއްވުމަށްގޮތަށްިއަތ ރީގައ ިމ ދަންނަވާ
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ި

 ަްށިްށ،ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށްިލޯނުދ ނުމަިއޭޑީކޭިހޮސްޕ ޓަލުންިހުށަހަޅާފައ ވާިޕްރޮޖެކްޓްިޕްރޮޕޯސަލްގައ ިއޭޑީކޭިހ ންގަމުންދާިއ މާރާތުގެިބ މުިކުލީގެިމުއްދަތުިއ ތުރުކުރުމ
ލްިޕްލޭނ ންގިކުންިއެކަންިޝަރުތުކޮށްފައ ވާތީވެިއޭޑީކޭއ ންިއެކަންިނޭޝަނަލްިޕްލޭނ ންގިކައުންސ ލަށްިހުށަހަޅާފައ ާވކަމާއ ިނޭޝަނަހަމަޖެހ ފައ ވާިޑީ.އީ.ޖީިބޭން

ި ިއެގޮތަށްިނ ންމާ ިމ ނ ސްޓްރީއާއ ކައުންސ ލުން ިިތ ޔަ ިޙަވާލުކުރުމުން ިގެންދ އުމަށް ިކުރ އަށް ިކަންތައް ިމ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ިމ ނ ސްޓްރީން ިއެޓާނީިމ ކަތ ޔަ ިގުޅ ގެން މާ
ިހުރަހެއްނެތްކަމަށާއ  ިޤާޫނނީގޮތުްނިއެކަމުގައ  ިލަފާދީފައ ަވނީ ިއޮީފހުން ިެޖނެރަލްގެ ިއެޓާނީ ިއެދުމުން ިލަފަޔަކަށް ިއޮފީހުގެ ިލީސްއެގްރ މަންޓުެގިޖެނެރަލްގެ ިއޭޑީކޭގެ

ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިއ ތުރުކުރުމަކީ ިމުއްދަތަކަށް ިއެކަށީގެންވާ ިފެންނަ ިސަރުކާރަށް ިޚ ދުމަތުގެިމުއްދަތު ިޞ އްޙީ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ިކަމަށްވާތީއާއ  ކަމެއް
ިނ  ިނަގަން ިއެބ ން ިސަރުކާރުން ިހަމަވެެގން ިމުއްދަތު ިއެގްރ މަންޓުގެ ިފާހަގަކުރެވޭތީއާއ  ިކަމަށް ިތަރައްޤީވާެނކަމެއް ިރަނގަޅުވެ ިސަރުކާރުންިފެންވަރު ންމައ ފ ނަމަ

ި ނޑަކަށް ިގާތްގަ 0ިިއޭޑީކޭއަށް ިފަރާތެްއިމ ލ އަން ިތަޖްރ ބާހުރ  ިފޯރުކޮށްދ ނުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިދާއ ރާގެ ިޞ އްޚީ ިފަދަ ިއޭޑީކޭ ިޖެހޭނެކަމާއ  ިދައްކަން ޑޮލަރު
ިދ ވެހ ި ިމަސައްކަތުގައ  ިކޮށްދ ނުމުގެ ިއ ތުރު ިމުއްދަތު ިލީސްއެގްރ މަންޓުގެ ިބ މުގެ ިކުއްޔަށްދީފައ ވާ ިމ ހާރު ިއޭޑީކޭއަށް ިކުރެވ ފައ ވާމަދުވާނެތީއާއ  ިިސަރުކާރާއެކު
ށްިމަގުފަހ ވާފަދަިމައްސަލައެއްިމުއާމަލާތްތަކަށްިރ އާޔަތްކޮށްިއަދ ިސަރުކާރުންިމ ޕްރޮޖެކްޓާިގުޅ ގެންިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްތަކަށްިބަލާިނަޒަރުކުރާއ ރުިކޮރަޕްޝަނަ

ިފާހަގަ ިުނވާއޮތްކަމަކަށް ިކުރެވ ފައ  ިފަަދއ ން ިފާހަގަކޮށްފައ ވާ ިއޮފީހުން ިޖެނެރަލްގެ ިއެޓަރނީ ިކުރެވ ފައ ާވިނަމަވެސް ިފަހުން ިއެންމެ ިގުޅ ގެން މ ޕްރޮޖެކްޓާއ 
ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިޝަރުތުކޮށްފައ ވާ ިކުރ އ ރު ިފާސް ިމ ޕްރޮޖެކްޓް ިކައުންސ ލުްނ ިްޕލޭނ ންގ ިނޭަޝނަލް ކޮމްޕޯންނެްންޓިިމުއާމަލާތްތަކުގައ 

 ން.ެގންދ އުހ މަނާފައ ިނުވާތީިއެބައ ިއެގްރ ަމންޓުގައ ިހ މަނައ ގެންިކުރ އަށްި
 

ިމ ހާރު ިސެންޓަރިއ މާރާތް ިހެލްތް ިއޭޑީކޭިމާލޭ ިބ ން ިއެންޑްިިހުރ  ިހެލްތު ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއޮފީހުގެ ިޖެނެރަލްގެ ިކަންތަކުގައ ،ިއެޓަރނީ ިއ ތުރުކުރުމުގެ ހޮސްޕ ޓަލަށް
ިފުރ  ިމ ހާތަނަށް ިއ ޖުރާއަތުތައް ިުބނާ ިުފރ ހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ިލަފާގައ ، ިދީފައ ވާ ިގޮތުަގއި ފެމ ލީއަށް ިކުލީގެ ިއަދ  ިފުރ ހަމަކޮށްގެން ިއެަކންކަން ހަަމކޮށްފައ ނުވާތީ،

ނޑައަޅައ ގެންނޫނީ،ި  އެމަޝްރޫޢުގެިތެރޭގައ ިހ މަނައ ގެންިކުރ އަށްިނުގެންދ އުމަށް.ހުރ ިބ ންިއ މާރާތްިމ ހާރުމާލޭިހެލްތްިސެންޓަރިވަކ ިއަގެއްިކަ
ި

 އެމް.އެން.ބީ.ސީ 12
ިފަރާތެއ2000ިް ިހަދައ ދޭނެ ިމ ކްސ ންގ ިޅެމާއ ، ިމ އުޒ ކާއ ، ިޕްރޮގްރާމަކަށް ިދައްކާ ިއ ން ިޯމލްޑ ވްސް ިޓެލެވ ޜަން ިރަމަާޟންމަހު ިއަހަރުގެ ހޯދުަމށްިިވަނަ

ި ިކޮއެކޯޕަރޭޝަނުން ިނޫންކަށްފައ ވާ ިހާޟ ރުގައ  ިފަރާތްތަކުގެ ިުހށައެޅ  ިއެބ ޑް ނޑާފައ ވަނީ ިކަ ިބ ްޑތައް ިުހށައެޅ  ިގުޅ ގެން ިމ ކަންތައްަތްއިއ ޢުލާނާ މަށާއ ،
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ިއެޅުނުިފ ޔަވަޅުގެިކުރުިޚުލާޞާއެއްިިއޮފީހުގެިނަންި

ިަވކ ބަ ިމަގުފަހ ވާގޮތަށް ިޮކރަޕްޝަނަށް ިއަދ  ިގެއްލުންވާޮގތަށް ިދަޢުލަތަށް ިޚ ލާފަށް ިގަވާއ ދާ ިާމލ އްޔަތު ިދަޢުލަތުގެ ިހޯދައ ދ ނުމަްށިގެންގޮސްފައ ވަނީ ިފައ ދާ ޔަކަށް
ި ިމައްސަލަ ިކަމަށްބުނާ ިކުރުމުގައ  ިތަޚްޤީޤުކުރ  ިއޮތްތާނގައ މ ކޮމ ޝަނުން ިކުރ އަށްގެންދ އުމުގައ ިއެކުންފުނ ންިކުރ އަށް ިމަސައްކަތްތައް ިމ ފަދަ ތ ރީގައި ިކުރާ

ިސަމާލުކަންދީގެން ިކަންކަމަށް ިިމ ދަންނަވާ ިބާބު ިގަވާއ ދުގެ ިމާލ އްޔަތުގެ 2ިިދައުލަތުގެ ިބާބު ިއެއްގޮތަށ20ިިްއަދ  ިއުޞޫލުތަކާ ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ގައ 
 ކުރެއްވުމަށްވެސްިދެންނެވީއެވެ.އަމަލު

ިމަސައް .2 ިބަޔާންކުރުމަށާއ މ  ިސަބަބު ިޖެހުުނ ިކުރަން ިބާޠ ލް ިއ ޢުލާން ިދެވަނަ ިއަދ  ިއ ޢުާލން ިފުރަތަމަ ިއ ޢުލާނުކުރާއ ރު ިއަލުން ، ކަތްކުރުމަށް

ނޑުިހ މެނުމަށްިނުވަތަިެއިމަޢުލޫމާތުިލ ބޭނެިވަީޞލަތެއް/ޮގތެއްިއ ޢުލާ، މަސައްކަތާިގުޅޭިގޮތުންިމަޢުލޫމާތުިހ މެނުމަށާއ   ން.ނުގައ ިބަޔާންކުރުމާކްސްިދެވޭނެިމ ންގަ

 ން.ޕްރޮކ ޔުމެންޓާިގުޅޭިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިއެހެންިދާއ ރާތަކުގެިމުވައްޒަފުންނާިޙަވާލުކޮށްގެންިުނކުރު .1
ިރަޝާދުި .0 ިފަުހމީ ިކޮްނޓްރޯލަރ ިަފއ ނޭންޝަލް ިހުންަނ ިމަޤާމުގައ  ިއ ސް ިއެންެމ ިސެކްޝަނުގެ ިަފއ ނޭންސް ިސެކްޝަނާއ  ޕްރޮކ އުމެންޓް
ނެިކަަމށްިފެްނނާތީ،ިކޮމެޓީގެިމެްނބަރަަކށްިހުރުމުންިޕްރޮކ އުމެންޓުގެިަމސައްކަތްިކުރުމުގައ ިމަސްލަޙަތުިފުށުއެރުމާއ ،ިކޮރަޕްޝަނަށްިމަުގިފަހ ވެގެންދާއ ވެލުއޭޝަންި

 ން.މަސައްކަތުގެިގޮތުންިމަސްލަޙަތުިފުށުއަރާިމުވައްޒަފުންިއ ވެލުއޭޝަންިކޮމެޓީގައ ިނުހ މެނު
 

ިއެއްފަ ިކުރަނީ ިއައ ޢުލާން ިވަކ  ިމަސައްކަތަށް ިބަޔާންކުރުމަށާއ ، ިއ ޢުލާނުގައ  ިއެކަން ިކަމަށްވާނަމަ، ިޙަވާލުކުރުމަށް ިމަސައްކަތް ިފަރާތްތަކާ ިގ ނަ ިވުރެ ގެއްިރާތަށް
ނޑައަޅާފައ ވާނަމަ،ިއެިއަގެއްިއ ޢުލާނުގައ ިބަޔާންކުރު ިން.ކަ

 


