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 ފޮނުވު ތާރީޚް 

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

5.3.2018 

މިަމއްސަަލއިގެ ތަްޙީޤޤަށް ފާހަގަުކރެުވުނ ކަންތައްތަކަށް ބަލާިއރު، ިދވެހި ސަުރކާރުން އިްސނަަގިއގެން، ކީރިތި ުޤރުާއނުގެ ިދވެިހ 
ލުކޮށް، އެކުންފުންާޏއި މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިނޭްނސް ެއންްޑ ޕްަރއިވެޓް ކުންުފންޏަކާ ަހވާ ފޮތް ޗާޕްކުރުމަްށ، 150000ތަރުަޖމާގެ 

  ަކމާިއ،ދު އެްއބަްސވުެމއް ހަދާަފއިވާރެޜަީރއާ ެދމެޓް

 %15ކީރިތި ޤުުރއާުނގެ ިދވެހި ތަރުަޖމާގެ ޗާޕް ތައްޔާރުކުުރމަށް ެވވުނު ެއއްަބްސވުުމގަިއ، މަަސއްކަުތގެ ޖުމުލަ ައގުގެަފހު 
ފައިސާ ެދއްކުމަށް ެއއްަބސްވެަފިއވަނީ ކީރިތި ޤުުރއާުނގެ ދިވެހި ތަުރޖަާމގެ ހުރިހާ ފޮތެއް ޗާޕްކޮށް ހަވާލުކުރުމުްނނެވެ. މިގޮުތެގ 

މަތިން، ަމސައްކަތް ނިުމމުން ަދއްކަްނ ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްުކމަށްޓަކައި، ަމަސއްކަތް ނިމުނުކަން ޔަީޤންކުުރމަށް މިިނސްޓްރީ އޮްފ 
 98160ންޑް ޓްެރޜަީރން ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަާވބުަގއި ޗާޕްކުރި ފޮތްތަުކގެ ެތރެއިްނ ފިނޭންސް އެ 

ފޮތް ހަވާލުނުުކރާކަން ބަާޔންކޮށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް ެއންްޑ ޓްރެޜަީރއަށް އަްނގާފައި ެވއެވެ. ނަމަެވްސ، 
ަހވާލާީދ މިިނސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންްސ  ސިޓީއާ ހަަމއަށް ނުލިބޭކަމަްށ ބަޔާންކޮްށ ޮފނުވި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާެގ އޮފީުހން ފޮތްަތއް

 30.8ފޮތް ޗާޕްކުރުމަށް  150,000ުޤރުާއނުގެ ދިެވހި ތަުރޖަާމގެ  ކީރިތި
ޙަަރދު ކުރެްއިވއިރު ލިބުނު ފޮތްތަކުގައި ހުރި ކުށްތަކުެގ  މިލިއަން ރުފިޔާ

ންުކރުން ހުްއދަ ފޮތަތަކެއް ކަމުަގއި ނުުވމާއި ަދއުލަަތއް ބޭނު ސަަބބުން ެއއީ

ބަދަލު ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްެރޜަރީ ިއން  ލިބުނު ެގއްލުުމގެ
 ބުނާ ަމްއސަލަ. ހޯއްަދވާަފއިުނވާ ކަމަށް
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އިވާަކމަށް ހުރިހާ ޮފތްތަކެއް ިލިބފަ ،އެންޑް ޓްެރަޜރީގެ ުކރީެގ ސްޓޭޓް މިނިސްަޓރ ޮސއިކޮށްފަިއވާ އިންޓާރަނލް މެޯމގައި

ކީ އޭާނެގ ސޮއިކަމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންްޑ ެއ މެމޯަގއި ކޮށްފައިވާ ސޮޔަެއނގޭީތާއއި،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން
ޓްރެޜަީރގެ ުކރީގެ ސްޓޭޓް މިިނސްޓަރ އެްއބަްސވެަފއިެވެއވެ. ީމގެއިުތރުން، އެ ެމމޯަގއި ކޮށްަފއިވާ ސޮޔަކީ އޭާނެގ ސޮއިކަްނ 

 ތީާއއި،ސް ރިޕޯޓުންެވސް އެނގޭއޭާނގެ ސޮިއގެ ެއނާލިސި

ބުނުކަމަްށ  ފޮެތއް ލި ހުރިހާ، ފޮތްަތއް ހަަމއަށް ނުލިބޭަކމަށް ަބޔާންކޮށްފައިޮއްއވައި  ،ސިީޓަގއިރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީުހގެ 
ްށ  ދޫކުރުމަ ފަިއސާ  ނުލިބޭ ުމދަލަކަށް ،ބަޔާންކޮށް އިންާޓރނަލް ެމމޯ ތައްާޔރުކޮށް ފައިސާ ދޫކުުރމަށް އެްނގި ެއންގުމަކީ 

ަތށް ބޭުންނ މާވެ ފޮތްދި ތަެކއް ީކރިތި ުޤރުާއނުގެ ދިެވހި ަތރުޖަާމަގއި ަމއްސަލަ، ަތޙްީޤޤަށް ފާަހގަކުެރވިފަިއވާތީާއއިއެްނގުންކަން 

ރާތަްށ ފަކަތް ކުިރ މަަސއްއެ ، ނުކުރުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެާއރޒުން ދަޢުލަުތގެ ިއދާރާތަކަްށ އަންގާަފއިަވނިކޮށް

ޙްީޤޤަށް ލެއްަކްނ ތަ ޢަމަިއދާެއއް ޯހދަިއދިނުަމށް ހިންގާަފިއވާަވކި ފަރާތަކަށް ނާޖަިއޒް ފަ ،ފައިސާ ދޫުކރުމަށް އެްނގުން ެއއީ
ވަނަ މާއްާދެގ  25މިޝަުނގެ ޤާޫނނު( ގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި) 2008/13މިަމއްސަަލއަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ފާހަގަކުެރވޭތީ

ުރ ޫނނު ނަްނބަޤާ، ަޅއިކަމަށް ަކނަޑއަ( ވަނަ ަނންަބރުެގ ދަުށްނ ކޮރަޕްޝަްނގެ ކުެށއް އެކުެލިވގެްނވާ މަްއސަލަެއއ2ް)ހ( ގެ )
ފް ފިނޭްންސ އޮމިިނސްޓްރީ ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( ދަށުްނ،  12)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުުވމާއި ަމނާކުރުުމގެ ާޤނޫނު( ގެ  2/2000

 ިއދާ ފަ ިއޒުޖާތަކަށް ނާ ަމާޤމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްެގން ވަކި ފަރާގެ ަމއްޗަށް އެންޑް ޓްެރޜަީރގެ ކުީރގެ ސްޓޭޓް މިިނސްޓަރ 
  ަވނީ ފޮނުވާފަެއވެ.  އުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހަށްްޕރޮސިކި  ކުރުމަށްުޢވާ ހޯދައި ދިނުުމގެކުުށގެ ދަ

ާއއި ޑް ޓްރެޜަރީ  އެންމީެގއިތުުރން، ކީރިތި ޤުުރއާުނގެ ިދެވހި ތަރުޖަާމގެ ޗާޕް ތައްާޔރުކުުރމަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް

)ތިރީސް މިލިައްނ  30,801,000.00ދެެމދު ވެަފއިވާ ެއއްަބސްުވުމގަިއވާ ުޖމުލަ ައގު އެަމސައްކަތް ޙަވާލުުކރި ކުންފުންޏާ 
ންޏަްށ  ެއ ކުންފުޢުލަތުންައގު ދަ އެ މަަސއްކަތުގެ ފުިރހަމަ ދޫކޮށްފަިއވާީތއާިއ،އައްަލއްކަ އެއްާހސް( ރުފިޔާ އެ ކުްނފުންޏަށް 

ތަށް ންުފނިން ޗާޕްކޮްށ ދަޢުލައެކު ،ތި ޤުރުާއނުގެ ތަުރޖަާމގެ ތެރެިއންކީރި 150000ޗާޕްކުރަން ަޙވާލުކޮށްަފއިވާ  ،ދައްކާަފއިާވއިރު 
މުްނ، ތަކެްއ ހުރުއި މަްއސަލަޕްރިންޓްުކރުުމގަ ކީރިތި ޤުރުއާުނގެ ތަުރޖަާމގެ ޗާޕުތަކުަގއި ކުށް ހުރުާމިއ އަދި  51840ފޯރުކޮށްދިން

ރުާއނުެގ ތަރުޖަާމެގ ކީރިތި ޤު 98160އަދި ާބކީ ހުރި  ،އެއީ ޭއެގއިން ެއއްެވސް ބޭުނމެއް ުކރެވޭަފދަ ފޮތްތަކަކަށްނުުވމާއި 

ާވ ގު ކަމަށް މުލަ އަ ޗާޕުވެސް ދަޢުލަތަށް ިލބިފައި ނުވާީތ، ެއމަަސއްކަތްކުުރމަށް އެުކންފުންަޏށް ދަޢުލަތުން ދީފަިއވާ ޖު
ފިނޭންސް  ރީ ޮއފްިމނިސްޓް ،)ތިރީސް މިލިއަްނ އައްލައްކަ އެއްާހސް( ރުފިޔާ ދަޢުލަަތށް އަނުބރާ ހޯުދމަށް 30,801,000.00

     ވަނީ ފޮނުވާަފެއވެ.  އެންޑް ޓްރެަޒރީ ާއއި އެޓާރނީ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހަށް 
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 ްށދިުނމުގެ ފޯރުކޮ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއްސިންގަޯޕރގެ ކުންފުންޏަކުން ވޭސްްޓ މެނޭްޖމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެަޑްށ  .1 29.3.2018

ރ އަްށ ރެކްޓަޝަުއޤުެވރިކަން ާފޅުކޮށް ސިީޓއަކުްނ ވޭސްޓް މެޭނޖްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަްނ ލިމިޓެޑުގެ އޭުރގެ މެޭނޖިްނގ ޑި 
ަގއިެވްސ ޓީލްާއއި ސިރޮޕޯސައެޑްެރސްކޮށް ފޮނުވާަފއިވާ ޕްރޮޯޕސަލްައކީ އޭނާ އެދިގެން ފޮުނވާފަިއވާ ޕްރޮޯޕސަލްެއއް ކަމާއި މި ޕް

ނޑު ޖަހާފަިއނުވާކަާމއި ެވ ގައި އިސް ަފއެއް ސިަރސްީމެއއްެވސް  ،ވޭސްޓްެމނޭްޖމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑުގެ އެންްޓރީ ތަްއގަ
 ،ބަޔާންކުރި ސިޓީއާއި ްޕރޮޕޯސަލް ެވމްޯކއަށް ލިބިފަިއނުވާތީ އާއި 

 
ެގ ނީ ވެމްކޯ ދާަފއިވަ ސިްނގަޕޯރގެ ކުންފުނިން ޕްރޮޯޕސަލް ހޯވެމްޯކއަށް ލޭންޑިްނގ ކްރާފްޓެއް ަގުތމަށް އިްސވެ ެދންނެުވނު 

 އަދި އެ ސްެޓއްެނތިރިުކއެ ޕްރޮކިުއމަންޓް ޕޮލިސީާއއި ޕްރޮކިއުަމްނޓް މެނުއަލްއާ ޚިލާފަށް ވެމްޯކގެ ެއްއވެސް ޑިޕާޓްމަންެޓއްގެ

 ،ނޫން ަކމާއިލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކީ ކުންފުްނޏަށް ބޭުނންވާ ލޭންޑިްނގ ކްރާފްޓެއްަކން ނިންަމިއގެން
 

ޓްމަންޓުްނ ންވާ ިޑޕާޓް ބޭނުލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ގަންަނން ބޭނުްނެވއްޖަަނމަ، އެަކމަށް އެދި ބޯަޑށް ހުށަހަޅާނީ ލޭންޑިްނގ ކްރާފް
ން އެ ެހުޅމުނުވަތަ އެ ލޭންިޑންގ ކްރާފްޓް ަގތުމަށްެއދި ލޮޖިސްޓިްކސް އެންޑް ެމއިންޓަނަްނސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަ

ވަނަ ޯބުޑ  02ޯކގެ ވެމްންކަން މި ަމްއސަލަިއގެ ތަޙްީޤޤަށް ބަާޔންދީަފއިވާ ަފރާތްތަކުެގ ބަހުން އެނޭގއިރު، ޑިޕާޓްމަންޓު
ލޭންޑިންގ  ަހޅާފަިއވާ  ހުށަބަްއދަލުުވމަށް ހުށަހަޅާަފިއވާ އިްސވެ ދެންެނވުނު ސިްނގަޕޯރގެ ކުންފުީނގެ ޕްރޮޕޯސަްލގައި ިވއްކުމަށް

 އާިއ،ިއވާތީ ކޯގެ އޭުރގެ މެޭނޖިްނގ ޑިރެކްޓަރކަން ޮކމިޝަްނގެ ތަްޙޤީޤަށް އެނގިފަކްރާފްޓް ގަތުމަށް ހުށަެހޅީ ެވމް
 

ަފިއާވ ިޑރެކްޓަރ ހުށަހަޅާ އެކުްނފުނީގެ ޭއރުގެ ެމޖޭިޖންގ ،ވަނަ ބޯޑު ބަްއދަލުުވމަށް 20ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަުތމަށް ެވމްކޯގެ 

ިއވެްސ ގެ ގޮތުގަ ޖެކްޓެއް ކުއިިޒޝަެންއވެސްެނތި އަދި ޙާްއސަ ޕްރެ ވާަދެވރި ބިޑަކަށް ުނޮގސް އަދި އިަމޖެންސީ ރިޕްރޮޕޯސަްލއަކީ 
ނޑަާނޅަިއ، ވެމްޯކގެ ޕްރޮިކއުމަންޓް ޮޕލިސީާއއި ޕްރޮކިުއމަންޓް މެުނއަލްއާ ޚިލާފަށް ހޯދާފަިއވާ ޕް  ،އާއިްށވާީތ ލްެއއްކަމަރޮޯޕސަކަ

 
ަމްށ ޑިްނގ ކްރާފްޓް ގަތު ނިންމާފަިއވާކަާމއި އެ ލޭންވަނަ ބޯޑު ބައްދަުލވުުމަގއި 20އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަުތމަށް ވެމްޯކގެ 

ްނ ަބސްވު އިްސވެ ދެްނނެުވނު ސިްނގަޕޯރގެ ކުންފުންޏާއެކު  ޭވސްޓް މެޭނޖްމަްނޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ެއއް
ކަްނ ިޑރެކްޓަރ ގނޭިޖންެއއްަބސްުވމުަގިއ ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްަފިއވަީނ އެކުންފުނީގެ އޭުރގެ މެހަދާފަިއވާކަާމއި، އެ 

 ކޮމިޝަްނގެ ތަްޙޤީޤަށް އެނގިފަިއވާީތާއއި،
 

 ގަުތމަށް ކްރާފްޓެއް ލޭންޑިންގ އިން(ެވމްކޯ ) މެޭނޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ވޭސްޓް

 ލޭްނޑިްނގއެ  ނަުމގައި  ެއހެން ުކންފުންޏެްއގެ ސިންގަޯޕރގެ ކުންފުްނޏަކަށް
  ކަމުގައިވާ 30ޑޮލަރު( ގެ % 850000.00)  ައގު ކްރާފްޓްގެ

 ޑޮލަރު މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ަދއްކާފަިއވާ ކަމަށް ުބނ255000.00ާ
 .މަްއސަލަ
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ގެ ގިަނ ގ ކްާރފްޓްންޑިންލޭ ،ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަތުުމގެ ކުރިން ސާރވޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުޮކށްފަިއވާ ކަާމއި ސާރވޭ ރިޕޯޓުަގއި

ޑު މެންަބރުްނެގ ބޯރެކްޓަރ ްނގ ޑިކޯގެ އޭުރގެ މެޭނޖިމަްއސަލަތަކެއް ފާހަގަކޮށްަފިއވާިއރު، ިރޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަާމގުޅޭ ގޮތުން ެވމް
ްސވެ ްށ އެްއބެއެ ލޭންޑިްނގ ކްރާފްޓް ގަުތމަެވމްކޯގެ އޭުރގެ މެޭނޖިްނގ ޑިރެކްަޓރ  މަޝްަވރާ ޯހދާފައިުނވާ ކަާމއި، 

 ،އިުކެރވޭތީ އާ ފާހަގަ އެްގރީަމންޓުަގއި ޮސއިކޮށްަވނީ އެ ޭލންޑިންގ ްކރާފްޓުގެ ހާލަތު ރަނގަަޅްށ އެނގިހުރެކަން ތަްޙޤީަޤށް
މްޯކެގ ވެގަންަނން  ރާފްޓްޓެކްނިކަލް އިވްލުޭއޝަނަށްފަހު ިއވަުލޭއޝަން ރިޕޯޓް ެވމްކޯގެ ބޯޑަށް ހުށަެހޅުމަށްފަހު ލޭންިޑންގ ކް 

 އި،ބޯޑުން ފާސްޮކސްެގންނޫނީ ލޭންޑިްނގ ްކރާފްޓް ނުގަެނވޭނެކަން ކޮިމޝަްނގެ ތަްޙޤީޤަށް އެނގިފަިއވާީތއާ
 

 3,932,100.00ށްވާ )ތިރީސް އިްނަސއްތަ( އަ %30ރާފްޓުގެ އެްޑވާްނސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުަގއި ޖުމުލަ އަުގގެ އެ ލޭންޑިންގ ކް 

 ންގަޯޕރގެ ވުނު ސި)ތިން މިލިއަން ނުވަަލއްކަ ބަްއތިީރސްހާސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ެއއްަބްސުވމުަގއިވާ ގޮތަށް ިއސްވެ ެދންނެ 
ންފުނިން ގަޕޯރެގ ކު ސިން ނީ ެވމްޯކގެ ޕްރޮކިއުަމންޓު ޕޮލިސީއާ ޚިލާފަށްކަާމއިކުންފުނީގެ ާރއްޭޖގެ ލޯކަލް އެޖެންޓަށް ދީފައިވަ

ލިޔުމުންލިެޔ )ތިރީސް އިންަސއްތަ( ެއޑްާވންސް ޕޭމަންޓް އެޕްޫރވްކުުރމަށް ައތު %30ހުށަހަޅާަފއިވާ އިްނވޮިއސްަގއި، 
 ިގފައިވާީތާއއި،ެވމްކޯގެ އޭުރގެ މެޭނޖިންގ ިޑރެކްޓަރުކަން ަތޙްީޤޤަށް ެއނ ،ސޮއިކޮށްަފއިަވނީ

 
ލޭންޑިންގ ްކރާފްޓެއް ަގތުމަށް އެްއަބސްވުން ަހދާަފއިވާ ކުންުފނީގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ެތޭރގަާއއި ލޭންޑިްނގ ކްރާފްުޓެގ އެޑްާވންްސ 

ފައިސާ ިލބިފަިއވާ ކުންފުީނގެ ިހއްާސދާެރއްގެ ގޮުތގަިއ، ވޭސްޓް ެމނޭްޖަމންޓް ކޯޕަރޭޝަން ިލމިޓެޑުގެ ުކރީެގ މެނޭިޖްނގ 
ާރއްޭޖގައި ރަިޖސްޓްީރކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފާރެމްއގެ ހިްއސާާދެރއްގެ ގޮތުަގއި ކުރިން މަަސއްކަތްކޮށްފަިއވާ ފަރާެތްއ ކްޓަރ ާއއެކު ޑިރެ

ލޭންިޑންގ ކްރާފްެޓއް ގަތުަމށް ވޭސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑުގެ ޭއރުގެ ެމނޭޖިްނގ ޑިރެކްަޓރ ކުންފުނީެގ ހިމެނޭތީ، 

ޓް އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ަމސައްކަތްކޮށްަފއިަވނީ ވެމްޯކގެ އޭުރގެ މެނޭިޖންގ ޑިރެކްަޓރއާއި ވިޔަާފރީގެ ގޮތުން ކުރިްނ ޕްރޮކިުއމަން
ގުުޅން އޮތް ފަރާތަކަށާއި،  ލޭންިޑންގ ކްރާފްޓުގެ އެްޑވާްނސް ފައިާސ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް ނާާޖއިުޒ ފައިދާެއްއ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ -)އެންޓި 2008/13ަތޙްީޤޤުން އެނގެން އޮތަތީ، ާޤނޫނު ަނންބަުރ ހޯދަިއދިުނމަށްކަން މި ަމއްސަަލއިެގ 
( ވަނަ ނަންބަުރގަިއވާ ފަަދއިން މިަމއްސަަލއަކީ ކޮރަޕްޝަުނގެ ކުށެއް ެއކުލެވިގެްނާވ 2ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޤާނޫނު( ގެ 

ނޑަައަޅއި، ާޤޫނނު ނަންަބރު  ވަނަ 12ރަޕްޝަން ހުއްޓުުވމާއި ަމނާކުުރމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ކޮ 2000/2މަްއސަލަެއއްކަމަށް ކަ
މަާޤމުގެ ނުޫފުޒ ގެ މައްޗަށް ވޭސްޓް ެމނޭްޖމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެުޑގެ ކުީރގެ މެނޭިޖންގ ިޑރެކްޓަރމާްއދާގެ )ހ( ދަށުްނ، 

މަާށއި އެ ލޭންިޑންގ ކްރާފްުޓގެ އެްޑާވްސ ޢުވާ ކުރުބޭނުން ކޮށްެގން ވަކި ފަރާތަކަށް ާނޖާިއޒު ފައިާދއެއް ޯހދައި ދިނުުމގެ ކުުށގެ ދަ 
)ތިން މިލިއަން ނުވަަލއްކަ ަބއްތިީރސްހާސް އެްއސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޭއނާގެ އަުތން  3,932,100.00ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުަގއި ދީަފިއވާ 
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   ވަނީ ފޮނުވާަފއެވެ.ދައުލަތަށް އަނުބރާ ހޯުދމަށް ދަުޢވާކުުރމަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީހަށް 

 
ޭވސްޓް ެމނޭްޖމަންޓް ތައްާޔރުކޮށް ެއޕްރޫވްކޮށްަފއިާވ މީެގއިތުުރން، މި ލޭންޑިްނގ ްކރާްފޓް ގަތުާމގުޭޅގޮުތން  .2

ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިަޗރ ރިކުއިިޒޝަން ފޯމަކީ ވެމްޯކގެ އޭުރގެ މެޭނޖިްނގ ޑިރެކްޓަރ ބުނެެގްނ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 
އެްއެވސް ޑިޕާޓްމަންޓެްއގެ ރިކުެއސްޓެއްނެތި ެވމްކޯގެ އޭުރގެ މެނޭިޖންގ ޑިރެކްޓަރ  ،ކީމި ޯފމަ، ތައްޔާރުކޮށްަފިއވާ ފޯމެއްކަާމއި

އަށް ލިބިފަިއވާ ޕްރޮޯޕސަލްެއއް އޭނާ ބޯޑަށް ހުށަަހޅަިއގެން ަގންނަން ފާސްޮކށް އަދި އެ ލޭންޑިްނގ ކްރާފްޓް ާސޭވކުރި ފަހުން 
ިއވާ ލޭންޑިްނގ ކްރާްފޓަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިީސއާ ެއްއގޮަތށް ގަންަންނ މި ޯފމަކީ ހަވާާލދީފަ ،ތައްޔާރުކޮށްަފިއވާ ފޯމަކަްށވާތީ

ނިންމާަފއިވާ ލޭްނޑިްނގ ކްރާފްެޓއްކަްނ ދެއްުކމަށް ަތއްޔާރުކޮށްަފއިާވ ފޯެމއްަކމަށް ތަްޙީޤޤަށް ބެލެވޭތީ، ފޯަޖރީގެ ަމއްސަލަަތއް 

ނޭ ަކމަކަށްވާީތ، ިމމަްއސަލަ ތަްޙޤީޤްުކރުމަްށ މޯލްޑިްވްސ ބެލުމަކީ މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ަސރިވްސގެ ިއޙްތިާޞޞްގެ ެތރޭަގއި ިހމެ
   ަވނީ ފޮނުވާަފެއެވ.  ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް


