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ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

  ުރގެ 

ޓީ.އެމް( ޝަން
( ލިމިޓެޑް ވޓް

ޤަރާ ސްކުރެއްވި
.އެމް.ޓީ.ވައި

2011 ގަސްޓް

ބައް ކަމެއްތޯ ވޭ
ބަލައި ފއިވާގޮްތ

  .ވ

ދެންނެވުނު ،އި
ާ ންކުރެވިފައިވާގޮ

އެހެނިހެން ،އި
މިކަމާގުޅިގެްނ 
ތަކާއުސޫލު ރެވޭ

| 6430 331ސް: 

ައަހުރ ަވނަ  2

ކޯޕަރޭޝ މަންޓް
ޕްރައިެވ ޑިވްސް

ފާސ ކުރުމަށް ލ
ވަ އިން .ސީ

އޮގަ 18 ފީހަށް
އެކުލެވޭ ޤީގަތެއް
ހިނގަާފ ތއްތައް

ކެވެއޮޑިޓެ ޞައް

ޔައުމިއްޔާތަކާއި 
ބަޔާނ ނތަކުގައި

ސިޓީތަކާއި އިވާ
އަދި. ވނެއެވެ

ޤަބޫލުކުރެ ކޮށްމު

ފެކްސް | 393 332

c 

2010 ޝްނގެ 

 ރިޕޯޓް 

ޑިވެލޮޕްމަ ރިޒަމް
މޯލްޑ ޓުއަރސް
ޙައްލު ބޭރުގައި

ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް ށ
މިއޮ މަޖިލީހުން

ޤީޙަ އެއީ ،ވައި
ް ޅިގެން އެކަންތަ
ޚާއް ކުރެވުނު އި

ބޯޑުގެ ގެ .ސީ
އެއްބަސްވުްނ އި

ބަދަލުކުރެވިފައި
ޗެކުކުރެވިފައިވާ

އާންމު ،ންތޯއާއި

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

c

  

ޯކޕަރަޭޝ ްނޓް 
ޯ ަޞ ޮއިޑޓް ރި

ޓޫރި މލްޑިވްސް
 ޔޮޓް އާއި .ސީ

ބޭ ކޯޓުން ސަލަ
ޚިލާފަށް ގޮތާއި

އެމަ ފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކުރައްވަ އި

ގުޅި އިގަތުމާއި
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ޤަރާރުތަކާއި ގ

ފރާތުގެމެދުގައި
ޗބަލައި ބތައް
އިންތެރެ ނިޒާމުގެ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

c

ޑިެވޮލޕްމްަނ ަޒމް 
ޚްާއޞ 

މޯ ބޭއްވި ވަހު
ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

މައްސ ޖހިފައިވާ
ގޮ ބަސްވެފައިވާ
ލިބިފަ މަޖިލީހަށް

F/ML/0 ިގައ
އެދިވަޑަ މެޓީން
ހު އަށްކޮމެޓީ ތު

ކުރުމަށްޓަކައި
ބޯޑުގެ ،ސާކޮށް

ދެފަ ގެއިތުރްުނ
ހިސާބުކިތާބު ރި
ނި ކޮށްފައިވާމު

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

csIfoa  

ޓޫރިަޒ ޑިވްސް 

ވަނަދުވަ 2010
ޖަލްސާއިން ނަ

އާއިގުޅިގެން ެޖ
M ިއެއްބަ ގައ
މަ ރައްޔިތުންގެ 
5/07/2011/27

ކޮމ ޔަތުއްމާލި 
ޔައްމާލި ިލީހުގެ

ޙާޞިލު ޞަދު
ދިރާސ ބަލައި 

މީ. ފއިވާނެއެވެެ
ގުޅުންހުރ ލއާއި
ޤާއިމު ތަނުގައި 
  .ވެ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

oa egclwren
 ދވެހިރާއްޖެ

ޯމލްޑި
  

  ފ

0 ނުއަރީޖެ 

ވަނ 76 ބޯޑުގެ 
އާ ހެރެތެރެ.ސ

MTDC/BD

 ލޫމާތުމަޢު ގެ
/57 ނަންބަރު 
މަޖިލީހުގެ ނގެ

މަޖި އްޔިތުންގެ

 ސްކޯޕް

މަޤްޞ ކުރެވުނު
އްބަސްވުންތައްް

ބެލިފައ ފައިވޭތޯ
މައްސަލައާ ކޮށް

ހިންގާފައިވަނީ
ބެލިފައިވާނެއެވެ 

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ej rwTiDoa
ިދ ،މާލެ

 
 

ތަޢާރަފު .1

27 މިއޮޑިޓަކީ

ޯިޑރެކްޓަރުންގެ
ސ ،ދެމެދު އާއި

-R/2010/93

ކަމުގެވާދެއްވާފައި
ސިޓީ ފޮނުއްވި
ރައްޔިތްުނ އެދި

ް ކަންތައްތައް ރަ

ސ އޮޑިޓް .2

ބަޔާންކު އިސްވެ
އެއް ގުޅުންހުރި
ކުރެވިމުޢާމަލާތު
ސާކޮދިރާ ބަލައި

 މުޢާމަލާތުތައް
ތެރެއިންތޯވެސް
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info@audit.go 

2 ގެ  17 ސަފުހާ

އޮފީހުން ރލްގެ
،ޚިޔާނާތަށާއި 

އެކަން ބަލައި
ފުށުއަރާފަދަ އި

ކުރިޔަށް ކރެވި
ލޫމާތުމަޢު ،ށް
ފާސްކޮށްފައިވާ 

  .ވާނެއެވެ

ބަލައި މައްޗަށް
ކުރެވުނު އޮޑިޓް
.ރިޕޯޓެކެވެ ވާ

ފާހަގަ ހާކަމެއް

މަޝްވަރާ އކު
ޝުކުރު ތގައި

www.audi 

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

ޖެނަރަ އޮޑިޓަރ
މިގޮތުން. ނވެެ
ބަ ދާނާކަމަށްރ
ކާއިތަނޫނުގާ އިވާ

ބައްޓަންކު އްކްަތ
ސުވާލުކޮށް ނނާއި
ާ ގުޅިގެން އއި

ދރާސާކުރެވިފައިވާ

މަ ންތައްތަކުގެ
އޮ ނިންމުމަށްފަހު

އެކުލަވާލާފައިވާ 
ހުރިހާ ރަންޖެހޭ

ބޭފުޅުންނާއިއެ 
މިފުރުސަުތ ށ
  it.gov.mv

| 6430 331ސް: 

އޮ ،އާއި ންގ
މަތިންނެ ގޮތުގެ

ހުރެ ގތެރޭގައި
ހެދިފައި އޖޭގައި
މަސައް ގެއޮޑިޓް
މުވައްޒަފުންނ ިރ
މައްސަލައާ ،އި

ދިރާ ބަލައި ނތައް

ކަ ބެލެވޭ މަށް
ނި އޮޑިޓް އަދި 

ކޮމެންޓާއިއެކު
ކު ލާޙުސްއި އި

ކަމާބެހޭ ންގެ
މުވައްޒަފުންނަށް

ވެބްސައިޓް ހގެ

ފެކްސް | 393 332

އޮޑިޓިން އޮން
އެެއްގޮތްވާގޮ ކާއި
ނިޒާމުތަކުެގ ގ

ދިވެހިރާއް ރޭގައި
ޮ ގޮތަކަށް ނފަަދ
ގުޅުންހުރ ކަމާއި

ޔައުމިއްޔާތަކާއ
ލިޔެކިޔުން ނހެން

ހުރެދާނެކަމ ސަލަ
އަލީގައި މާތުގެ
ޮ އެފަރާތުގެ 

ބަލައި ލޔުންތައް

ކޯޕަރޭޝަ ންޓް
ހުރިހާ ނީގެ

މިއޮފުީހ ށހަޅައި

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ސްޓޭންޑަރޑްސް
ތަާކއުސޫލު ،އި

ސާގެސާމުއައް
ތެރޭނިޒާމުތަކުގެ

ފާހަގަކުރެވޭނެ ނ
ކަންކަ ޑައެޅުނު
ބޯޑުގެ ،މާތާއި

އެހެނިހެ ޕޓުތަކާއި

މައްސަ ތެރޭގައި
މަޢުލޫމާ ބިފައިވާ

އސާކުރުމަށްފަހު
ލިޔު ހުރިހާ ހރި

ޑިވެލޮޕްމަން ޒަމް
އެކުންފުނީ އވި

ހުށަ ކޮމެޓީއަށް

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ސް ރނޭޝަނަލް
ހަމަތަކާއ ،ތކާއި

އޮޑިޓްކުރެވުނު
ނ ކުރެވިފައިވާމު

އެކަްނ އްވާނަމަ
ކަނ ބަލަން އި

ލޫމާމަޢު ރެވުނު
ރިޕޯ ގުޅުންހުިރ

ތެ ކުރުމުގެ ިޓް
ލިބި ،ޔންތަކަށާއި
ޙިްއ އސަލަތައް
ގުޅުނުްހ ލތަކާއި

ޓޫރިޒަ ލޑިވްސް
ހީތެރިވެދެްއއެ
މާލިއްޔަތު ހގެ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

 ތައް

އިންޓަރ ފއިވާނީ
ޑުތަނމިންގަ ވާ

އޮ ކަންކަން
ޤާއިމ ތަނުގައި ދ

އެފަދަކަމެއް ލައި
އޮޑިޓްގައި ތރުން

އެއްކު މިގޮތުން
ު މިކަމާއި އަދި 

އޮޑި ސަލަތަކަކީ
ލިޔެކުިޔ ންހުރި

މައް ގަކުރެވުނު
މައްސަލަ ރވުނު

 . ނުވާނެއެވެ

މޯލް ންތައްތައް
މިއޮޑިޓްގައި 

މަޖިލުީހ ޔިތުންގެ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ހަމަތަ ކުރުމުގެ

ގެންދެވިފައ ޔަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ހިވާފަދަމަގުފަ 

އަދި. ނެވެެފއިވާ
ބަލ ރެދާނެކަމަށް

މީގެއިުތ. ނއެވެ
މި އަދި. ނެވެ

ބަސްވުންތަކާއި

މައްސ ނގިފައިވާ
ލިބެން ގުޅިގެން 

ފާހަގަ އޮޑިޓްގައި
ފާހަގަކުރެ ގައި
ނ ބެލިގެން މަށް

ކަން ފހަގަކުރެވޭ
،ފާހަގަކޮށް ނ

ރައްޔި ރިޕޯޓުމި
 .ކރެވޭނެއެވެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ކު އޮޑިޓް .3

ކުރިޔަ މިއޮޑިޓް
އޮޑިޓްކުރުމަްށ
ކޮރަޕްޝަނަށް

ލިޢާކުރެވިފައޠާމު
ހުރ ކަންތައްތައް

ގެންދެވިފައިިވާނެ
ނއެއްކުރެވިފައިވާ

އެއްބަ ،ރާރާއިޤަ

ނެ މިއޮޑިޓްގައި
އެކަންތައްތަކާއި
އޮ ފަރާތާއިއެކު
ކުރުމު މިއޮޑިޓް

ކަކުރެވިފައިވާނޭ

ާފ މިރިޕޯޓުގައި
ކުރެވިފައިވާކަން
މ. ދަންނަވަމެވެ

ކު ޢުޝާއި ގައި

ާ

3

މ
އޮ
ކޮ
މު
ކަ
ގެ
އެ
ޤަ

މ
އެ
ަ
މ
ކު

މ
ކު
ދަ
ގަ
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3.5 އަށް .މް

ވެރިކަމާއިއެކުފު
ކަންތައްތަކުގެ 

އަނެއްފަރާތަށް 
ލިބެންޖެހޭނެ ނ

ލިބެންޖެހޭކަމަށް

ދެކޮޅަށް އާއި
ނުލައި ރުތަކާއި
މެމްބަރުން ބޑު

އަނބުރާ އއް
ލުކުރުމަށްހަވާ 
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ

ދުލުވެރިކަމާއެކު

ރަނގަޅުގޮތުގައި
ނއި ކުންފުނީގެ
ރއްވާފައި ވަނީ
ޓަރީ އެކަނި

މާއްދާ ވަނަ 5

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

އެމް.ޓީ.ވައި ކުން
އިންސާފު އަދި 
ފާހަގަކުރެވުނު 

އެއްފަރާތުން 
އިްނ .ސީ.ޑީ.
ލި އަށް .ސީ.ީ

އާ. އެމް.ޓީ.ވއި
ޝަރު އެއްވެސް 
ބޯ ،ނަމަވެސް 

ވާއެދަޢު ހރިހާ
އާއި .ސީ.ޑީ

ޓ.އެމް ނދިޔުމަށް
ޢަދު ،ބެލި އގައި
 .މްުނ

މެ ރަންމަކީ އެ
ބަރުންާނންމެ 8

ޔގައިި ސޮއިކަުރ
ީނގެ ސެކްރެޓ

9/10  ( 53ގެ

| 6430 331ސް: 

ޤަރާރަކު ސްކުރި
ހަމަހަމަކަމާއި 
މިގޮތުން. އވެ

،ގުޅިގެން 

ޓީ.އެމް ،ލާއިރު
ޑީ.ޓީ.އެމް އިން
  

ވަ ގުޅިގެން 
ންދަވައިފިނަމަ

ހުށަހެޅި އިން 
(   އި

ުހ ށަހަޅާފައިވާ
ޑީ.ޓީ.އެމް ބރާ
ގެން ކުރިޔަށް ލ

ގޮތެއް ސތަޤިއްލު
ނިންމު ބޯޑުން ގެ

 ނިންމި ނިންމު
8ވުމަށް ބޯޑުގެ 

ސް ޔައުމިއްޔާ
ޔގައި ކުންފުނ

96ނ ނަންބަރު 

ފެކްސް | 393 332

ފާސ ދަލުވުމުގައި
،ނާތްތެރިކަމާއި

ފާހަގަކުރެވެއެ ން

އިމުޢާމަލާތްތަކާ
ބަލާ ލުތަކަށްސީ
އި .އެމް.ޓީ.ވއި
) 5.9 ލުސީ ގައި

ންޓާއިމެއެގްރީ
ގެނ އަނބުރާ އް

.އެމް.ޓީ.ވައި
ގައި 5.10 ލުސީ

ހުށަ ޝަރީޢަތަށް
އަނބު ރިޒޯޓް
އްސަަލމަތގައި

މްުސ ޙަލާތަކްުނ
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ.މ

ކުރަން ބާޠިލު
މުމުގެ ބައްދަލުވު

ވީނަމަވެސ ވާފައި
ވި ޔައުމިއްޔާ

(ގާނޫނުނޫނުގެ 
  )6.1 ލ

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ބައްދަ ބޯޑު ވަނަ
އަމާނާ ،ރިކަމާއި
ހުރިކަން އތަކެއް

މު އެކިއެކި
ތަފުސ ސާބުތަކުގެ
ަވ ،ޢދަދަށްވުރެ

ތަފުސީ. (ވކަން

ސަބްލީޒް
ވާއެއްދަޢު ހުރިހާ
ލުކުރުމަށްހަވާ
ތަފުސީ. (ވާކަން

ޝަ އިންް .ސީ
ހެރެތެރެ ލއި

ަޝރީޢަތު ނުކްޮށ
މަރުޙަ ހުރިހާ ޢީ

އެމް ދޭން އިސާ

 ޅވާލުން

ވާލި ބީލަންތައް
ިނންމުން ނިންމު

ކުރައްވާ ބަޔާން
ވ. މިދެންނެވ

ގާނޫބެހޭ ޏާނފުން
. (ތަފުސީލު އެވެ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

  ޞާ

  ޤަރާރު ރި

 76 ގެ .ސީ
ތެދުވެރ ންމުމަކީ
ކަންތައް އުފެދޭ

ހިންގާފައިވާ
ހިސާ ހަޅާފައިވާ
ަޢ ވާވާކޮށްފައި
އިތުރުވާ ޢަދަދު

ކޮށްފައިވާ މްށ
ު ހުށަހަޅާފައިވާ

އާއި .ސީ.ޑީ.ޓީ
ނުވާ ދެއްވާފައި

ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ނުލަ ކާއިރުޠަ
ޤަބޫލުނު ށހެޅުން
ަޝރުޢީ މއްސަލަ

ފައ އަށް. އެމް.

އި ބީލަމަށް ހުުޅ

ރަށް ހުޅުވާ ފަހަ
 މިގޮތުން މިނ
 ޔައުމިއްޔާގައި
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ހިރާއްޖޭގެ ކުން
ސް ފާހަގަކުރެވެއެ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ތއްތަކުގެ ޚުލާޞ

ފާސްކު ލވުމުން

.ޑީ.ޓީ.އެމް ވަހު
ނިން ނިންމި ން
ސުވާލު ދުމެއި

ގުޅޭގޮތުން އި
ހުށަހަ ބަޔާންކޮށް

ާދަޢު އިން .މް
ވާކުރާދަޢު އިން

ކުއްޔަށްދިނުމަ 
ތަކަށްކޯޓު އިންް

ޓީ.އެމް އަނބުރާ
ސަމާލުކަން ޖހޭ

ދެކޮޅަށް އއި
ޝަ އެއްވެސް 
ހުށަ ހުށަހެޅި ނ
މިމަ ،ވަނިކޮށް 

.ޓީ.ވައި ވަނީސް

ށް ދިނުމަށްޓަކައ

ނުމަށް ފުރަތަމަ
. ވާލު އުފެދެއެވެ

ލުވުމުގެއެބައްދަ
ކްރެޓަރީކަން

މިއްޔާގައި ދިވެ
ވެސްންމަ ނުވާކަ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ް ރެވުނު ކަންތަ

ބައްދުަލ ބޯޑު ނަ

ވަނަދުވަ 2010
ދޭން ޑޮލަރު ރިކާ

ކަމާއި ނިންމުމެއް

ރިޒޯޓާއި ރތެރެ
ބަ ންޖެހޭކަމަށް

އެމް.ޓީ.ވައި ށް
އި .ސީ.ޑީ.ޓީ.މ

ރިޒޯޓް ރތެރެ
އި .ސީ.ޑީ.ޓީ.މ

އަ ރިޒޯޓް ރތެރެ
ދެއްވަންެޖ މަށް

އާ. އެމް.ޓީ.އި
ނދަވައިފިނަމަ

އިްނ .އެމް.ޓީ.އި
ނިންމާފައި ން
ނިމިފައިނުވަތއް 

ރ ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް

ޓ ކުއްޔަށް ދިނު
އްކަމާމެދު ސުވާ
ޒިރުވިކަމަށް އެ
ކޮމްޕެނީ ސެކް
އިވުމުން މިޔައުމ
ތައްތައް ފުރިހަމަ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ފާހަގަކުރެ .4

ވަނަ 76 4.1

0 ޖެނުއަރީ 27

އެމެރި މިލިއަން
ނި ނިންމާފައިވާ
 :ތެރޭގައި

 ެހެރ
ލިބެ
ކަަމ
އެްމ

 ެހެރ
އެްމ
ހެެރ
މިކަ

 ިވައ
ގެން
ވައި
ބޯޑު
ގޮެތ

ހެރެތެެރ 4.2

ހެރެތެރެ ރިޒޯޓް
މެއްކޮށްފައިވާ ކަ

ޙާޒރެޓަރީ ސެކް
ކޮހަމައެކަނި 
ސޮއިކުރައްވާފައި

ކަން ކުރާލާޒިމު

 

ާ

4

1
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މ
ނ
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ސވުމުގެ ދަށުން
ދާރު ގޮތެއްގައި
ކޮށްނެތި ބާޠިލު

ޅި ބީލަންތަކުގެ
 ކޯރު ކޮނުމުގެ
. ފހަގަކުރެވެއެވެ

ރުމަށްކުސައްކަތް
) ބީލަންތައްއި
ލުތަކާއިސޫ އު

ދވަނަ ބުރުގައި
ކަމަށް މއިއެކު

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

ލވުނު އެއްބަސް
ދމުގައި ޒިންމާދާ
 ބޯޑުގެ ބަހެއްނެ
ފަހަރަށް ހުށަހެޅި
 މީގެއިތުރުން،

އިވާކަން ފާހަވފަ

ރުކޮނުމުގެ މަސަ
ކޮންސަލްޓެންޓާއ

ބޫލުކުރެވޭގަ 
އެދި ެދ އކަތަށް

ާމކަ މާނާތްތެރި

| 6430 331ސް: 

ވާލެދމެދު އެކުލަ
ރނޭ ބަޔަކު ހުޯދ

ންތައްވާލި ބީލަ
ށް އެދި ދެވަނަފަ
. ފހަގަކުރެވެއެވެ

ހޭދަވެ ދުވަހެއް

ހަރަށް ކޯރުވަނަފަ
(ޕްރޮޖެކްޓް ކޮ އި

ކޮށްއާންމުއި 
ކޮނުމުގެ މަސައް

އަމާ ،ހަމަކަމާއި

ފެކްސް | 393 332

 ލުން

. އި ެދއާ އެމް
ލުކުާރހަވާއކަތް

ފުރަތަމަ ހުޅުވާ
ގެ މަސައްކަތަށް
ފލިފައިވާކަން ފާހަ
 މގައި އެތައް

ކުރުމަށްފަހު ދެވަ
ރެވުނު ފަރާތާއި
ދމަތް ހޯދުމުގަ

ކަމުން ކޯރުކޮހން
ހަމަހަ ،ރިކަމާއި

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ބީލަމަށް ހުޅުވާލު

. .ޓީ އާއި ވައި
ކޮނުމުގެ މަސައް
 ކޮނުމަށްޓަކައި
ން ކޯރު ކޮނުމު
ތައްތަނެއް އުފުލ
 ނުނިމި މިކަމު

ކު ޠިލުންތައް ބާ
ލުކުރެހަވާރުމަށް

 ގަތުމާއި ޚިދު
. އެެހ ކރެވެއެވެ

ތެދުވެރ ،ކަމާއި

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

އް ހޯދުމަށް ބރތެ

. .ސީ .ޑީ .ޓީ މް
ބަސްވި ކޯރު ކޮ

ކޯރު ،މިގޮތުން
ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން

އެތަ  އަގަށްވުރެ
 މަސައްކަތް

 ހުށަހެޅި ބީލަން
ސާކުރުނތައް ދިރާ

ގައި، ތަކެތި
ުކ ރިކަން ފާހަގަ

ކަބިލުގާފަންނީ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ކަތް ކުރާނެ ފަރާ

ނުމަށްޓަކައި އެ
ދ ކޮނުމަށް އެއް
. މ ހގަކުރެވެއެވެ

. ނަ ލާފައިވެއެވެ
ޅި ބީލަންތަކުގެ
ސްވި ތާރީޚަށް

ރުމަށް ފުރަތަމަ
ރތްތަކުގެ ބީލަން

ލުކުރުމުހަވާތް
ންތައްތަކެއް ހުރި
ކރެވިފައިވަނީ

  )6.4 ލުސީ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ނުމުގެ މަސައްކަ

ޓ ކުއްޔަށް ދިނު
އި ދެމެދުޅުދޫއާ

 ނުވާކަން ފާހަ
ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ

ށަހެޅބުރުގައި ހު
ނންމަން އެއްބަސ

6.2, 6(  

މަސައްކަތް ކުރު
ް  ހުށަހެޅި ފަރާ
މގެ މަސައްކަތް

ކަން އި ފުށުއަރާ
ނތައް ދިރާސާކު

. (ތަފުސ ދކެމެވެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ކޯރު ކޮނ 4.3

ހެރެތެރެ ރިޒޯޓް
ހެރެތެރެއާއި ހުޅު
ޢަމަލުކުރެވިފައި

ފަހަރަށްދެވަނަ
އަގު ފުރަތަމަ ބު

ތް ނިނމަސައްކަ
6.3 ލު(ތަފުސީ

ކޯރު ކޮނުމުގެ 
އެދި ބީލަންތައް
ިދރާސާ ކުރުމު

ޑުތަކާއިނންގަމި
ހުށަހެޅި ބީލަން
މިއޮފީހުން ނުދެ

ާ

3

ހެ
ހެ
ޢަ
ދެ
އަ
މަ
)

ކޯ
އެ
ދ
މ
ހު
މ
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އެއްބަސްވުމަށް
މައްޗަށް އއްގެ

އަދި ބަބުތަކާއި
އެކަން ތަކާއި

ނަންބަރު ރާުރ
ދަށުން ރާރުގެ
ތާވަލެއް ތުގެ

އެއްބަސްވެވުނު
ކުރެވިފައި ޔން

އިސާގެ ޢަދަދު 
  ން) ޑޮލަރު 

1,0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

  

3,1 

. އަށް .އެމް ޓީ
ލިއަން އެމެރިކާ
ގރީމެންޓުގައިވާ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

މި އެކުލަވާލައި
ނެއްބަެއއަ ޔަކު
ސަބަ ދިމާވި ން

ސަބަބުތަ ގަނޑު

ޤަރާ ސްކުރެއްވި
ރާގާއެ ،ނިންމާ 
ދައްކާނެގޮ ސާ

އެ ލާޞްކުރުމަށް
ބަޔާނ ގައި 1 

އްކި ފައދެ 
އެމެރިކާ (

000,000

357,143

357,143

357,143

357,143

357,143

357,143

-

142,858

.ޓ . އިން ވައި
މިލި 3.14ވާ 

އެގްޓްލްމަންޓް 

| 6430 331ސް: 

އެ އއްބަސްވުމެއް
އެއްބަޔަ ޢުވާއެއް
އުފެދެން ސަލަތައް
މައިގަ ންޖެހުނު

ފާސް ،ވުމުގައިލ
ދިނުމަށްް ލަުރ
ފައިސ ދަށުން 
ޚަލާ ދައްކާ ިސާ

ތާވަލު ގައިވާ

  ރީޚު 

20 

201 

201 

201 

. .ސީ .ޑީ .ޓީ  އެމް
ާ އަށް ދައްކާފައި

ްސްވެފަ އިވާ ސެ

ފެކްސް | 393 332

ެއ ޔަށްދިނުމަށް
ދަޢު ދިހަ ތފާތު

މައްސަ ދެމެދު
އެކުލާވާލަން އް

ބައްދަލު ބޯޑު
ޑޮލަ އެމެރިކާ ނ

ގެއެގްރީމެންޓު
ފައިސ މިގޮތުން
ތިރީ ފައިވާގޮްތ

ފައިސާ ދެއްކި ތާރީ

010ނުއަރީ ޖެ 27

 2010މެއި  30

0ސެޕްޓެމްބަރ  2

10ނޮވެމްބަރ  30

11ފެބްރުއަރީ  28

 2011ޖޫން  1

-  

-   

 

ގައިޤަރާރުވާ
 . .އެމް ވައި.ޓީ

މެދުގައި އެއްބަސ

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

  ތަފުސީލު

ކުއްޔަ ރިޒޯޓް ރ
ާ ސަބަބުން ތަ

އާއި .އެމް.ޓީ.
ންޓެއްމެއެގްރީ

ވަނަ 76
މިލިއަން 3.5

އެ ،ލަވާލައި
.ނިންމާފައެވެ

ދައްކާފަ ފައިސާ

ސްވި ފައިސާގެ 
  ން)ޑޮލަރު 

 ފާސްކޮށްފައިވާ
ން މިހާތަނަށް ވ
ން ދެފަރާތުގެ މެ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ކަންތައްތަކުގެ

ހެރެތެރެ ދެމެދު
ތަފާތުވުންތަކުގެ

.ވައި އާއި .ސީ
ސެޓްލްމަންޓް

 .ނީއެވެ

 ޤަރާރު ރި

ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
އަށް .އެމް.ޓީ
އެކުލ ންޓެއްމެރީ

ވަނީ ދައްކަްނ
ފަ މިހާތަނަށްދ

އްކުމަށް އެއްބަސްދެ 
ޮޢަދަދު ( އެމެރިކާ 

1,000,000 

357,143  

357,143  

357,143  

357,143  

357,143  

357,143  

357,142  

3,500,000  

. ގެ ބޯޑުން ސީ
ޮލަރުގެ ތެރެއިން

ރާރާއި ގުޅިގެންޤ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ކަ ހަގަކުރެވުނު

ދެ އާއި .އެމް.ޓީ
ތަ ޚިޔާލު ފދުނު
ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް .
ފާސްކޮށް ރރު

އެވަނ ކުރެވިފައި

ފާސްކު ލވުމުން

ޓީ.އެމް ނަދުވަހު
M ްޓީ.ވައި އިނ

އެގްރީ ލްމަންޓް
 ފައިސާ ތަްށ
އަދި އިލާތފުސީ

 

.ސީ .ޑީ .ޓީ  އެމް
ން އެމެރިކާ ޑޮ
ޤަދއްކާފައިވަނީ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ފާހަ ކުރުމުގައި

ޓީ.ވައި އާއި 
އުފެދު ފށިފަހުން

.އުފުލާފައިވެއެވެ
ޤަރާރ ކުރެވުުނ
ބަޔާންކު ތިރީގައި

ބައްދުަލ ބޯޑު ނަ

ވަނަ 2010 
MTDC/BD

ސެޓްލް މދުގައި
އެއްގޮ ތާވަލައި

ު ޢަދަދުތަކުގެ ތަ

  އެއްބަސްވި ތާރީޚު 

20  

 

2010  

201  

  

 

2011  

201  

ގައި 2010 
މިލިއަން 3.5މި 

ް . އަށް ދަ އެމް
.  ގަކުރެވެއެވެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ކު އޮޑިޓް .5

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ެފ ޢަމަލުކުރަން
އު ޝަރީޢަތުގައި

ބަޔާންކު ކުރިން
ތ ހިގައިދިޔަގޮތް

ވަނަ 76 5.1

ނުއަރީޖެ 27
-R/2010/93

ދެމެ ދެފަރާތުގެ
ާ އެކުލަވާލައި އެ

ޢަ ،ތަކާއިތާރީޚު
 .އެވަނީއެވެ

 1 ތާވަލު 

އިސާ ދައްކަން އެފަ 

010ނުއަރީ ޖެ 27

  2010ޖޫން  1

0ރ ސެޕްޓެމްބަ 1

10ރ ޑިސެމްބަ 1

2011މާރޗް  1

  2011ޖޫން  1

1ސެޕްޓެމްބަރ  1

11 ރބަޑިސެމް 1

  :ލަ ޖުމު 
 

ޖެނުއަރީ 27
ދައްކަން ނިންމި
. .ޓީ ޑޮލަރު ވައި

ފާހަގަ ގޮތަށްކަން

ާ

5

އެ
ޢަ
ޝ
ކު
ހ

1

7

3

ދެ
އެ
ތާ
އެ

ތާ

7

ދަ
ޑޮ
ގޮ
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ރިޒޯޓް ރރެތެެރ
އެމެރިކާ ,18
އެމެރިކާ ލިއަން

ބޭންކު ހަބީބު 

ދައްކަންޖެހޭ ރ
ދެވަނަ ،ށްފަހު
އަށް .ސީ.ޑީ.ީ
،ނެތުމުންނާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތެރޭގައި ހުގެ
އެކުރިޒޯޓާ ތެރ
މިހުށަހެޅުމާއި 
ސިޓީގައި ވިނު

ބައްދަލުވުމުގައި
ސަބްލީޒް ފއިވާ

ސިޓީއާއި ނއްވި
ލަސްކޮށް ކުލި 

ކުލި މއްދާއިން
ހުރިހާ ގެމންޓު

މީގެ ގުޅިގެން 
ގައި 2008 

ގައި 2008 
.ހަޅާފައިވެއެވެ
،ށްދެއްވުމަށާއި

ޖޫން 1 ،ރުން

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

ހެެރ ދަށުންގެ 
196 ނދަކަްށ

މިލި 10.8 ވާ
އާކުރެވޭގޮތަށް

އެއްފަހަރު ހްނ
ދެއްކުމަށް އަށް 

ޓީ.އެމް ނަދުވަހު
ގޮނޑުދޮށެއް 
ބަ މާއްދާގައި ނަ
ދުވަހު ހަމަސް 

ހެރެތެ ރޭޓަރުން
.ހިންގޭކަމަށެވެ

ފޮނު އަށް. މް
ބަ ބޯޑު އްވުުނ

އެކުލަވާލެވިފަ ދ

ފޮނު އަށް .އމް
ރިޒޯޓުގެ ތެރެ
ާމ ވަނަ 29 
އެގްރީެމ ވަނީފއި
މިސިޓީއާއި 
އޮގަސްޓް 18 

ނޮވެމްބަރ 19
ހުށަ ފަހަރަށް 

ފަސްކޮށް ދވަހަްށ
މީގެއިތުރު. އެވެ

| 6430 331ސް: 

އެގްރީމެންޓެއްގެ 
އެނ އަހަރަކަށް 
އަހަރަށްވާ) ކެއް
ާ އަހަރަކުން) 

ތިންމަހު ކޮންމެ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.މް
ވަނަ 2008 ލއި
ގަޅުނރަ ،

ވަނަ 14 ގެންޓު
ސޮއިކުރާތާ 
އޮޕަރޭ ޓުއަރ 
ނުހި ރިޒޯޓް ރެ
ް.ޓީ.ވައި އިން އެ

ބޭއް ގައި 200
ދެމެދު އާއި .މް

އެ.ޓީ.ވައި އިން 
ހެރެތެ އިން .މް
ގެއެގްރީމެންޓު 
ބަޔާންކޮށްފަ އި
ގެ .އެމް.ޓީ.އި

ދުވަސް ފަހުން

9 މަސްފަހުން 

ތިންވަނަ އެދި
ުދ އަހަރު) އް
ހުށަހަޅާފައިވެއެ ދ

ފެކްސް | 393 332

ސަބްލީޒް އަށް
ދޫކުރެވުނީ ޔށް

އެކެ( 1 ކުލީގެެ
) 5 މެ (ފަހެއް

ކޮ ގޮތުގައި ލީގެ
އެމް ޑޮލަރު ކާ

ޖުލަ 30 އެދި
ސަބަބުންނާއި

އެގްރީމެން ބްލީޒް
ގައިއެގްރީމެންޓު

ޅުނުކޮށްނގަރަ
ހެރެތެރެ ތއްގައި
އި. ސީ.ޑީ.ޓީ

08 އޮގަސްޓް

އެމް.ޓީ.ވައި އާއި

.ސީ.ޑީ.ޓީ.މް
އެ.ޓީ.ވައި ރަށް
ސަބްލީޒް ވަނީ
ގައމާއްދާ ވަނަ

ވައ. ދނެކަމަށެވެ
ދު 4އޭގެ  ،ކްޮށ

3 އޭގެ ޅިގެން

އެ ދިނުމަށްސްކޮށް
(އެކެ 1 ށިގެން

އެދި ށްދެއްވުން

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 ލކުރުން

އަ .އެމް.ޓީ.ވައި
ކުއްޔަ ރިޒޯޓު

ކު އެވްރެޖް ރގެ
ކޮންމެ ތެރޭގައި

ކުލީ ރިޒޯޓުގެ
އެމެރިކާ މިލިއަން
ދެއްވުމަށް ކްޮށ

މޫދުވިނައިގެ
ސަބް އަދި ނާއި

އެ ސަބްލީޒް
ރަ މިކަންތައްތައް
ގޮތެ ކަށީގެންވާ

.އެމް ގައި 2
6 އްތަކާއިމެދު

ާއ .ސީ.ޑީ.ޓީ.މ

އެމް ގައި 2008
ފަހަރަ ދެވަނަ އި

ބަޔާންކޮށްފައިވަ
29 ގެރީމެންޓު

ގެނެވިދާނ ބދަލު
ބަޔާންކޮ ތކަމަށް

ގުޅި ސިޓީއާއި
ލްަސ ކުލި ގައި
ފެށި އިން 20

ދޫކޮށް ގެރެންޓީ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ުލހަވާ އާއި .އމް

ވަ މުއްދަތަށް ގ
އަދި. އިވެއެވެ

އަހަރު 20 ން
މުއްދަތުގެ ގެ

 އެދުން މަށް

ފަހުން ދވަސް
މި 2.5 ޔަށްވާ
ލަސްކޮ ޑޮލަރު 

ހެޅުމުގައިވީަނ
ސަބަބުންނާ ތކުގެ
،ކޮނުމަށް މދު

މި ނުނިމޭތީ ތ
އެކަ އހެންކަމުން
2008 އގަސްޓް

ކަންތައް ދިފައިވާ
އެމް ނމާފައިވަނީ
 .ނެތްކަމަށެވެ

8 އޮގަސްޓް 11

ގައި 2008 ޓް
ސިޓީގައި އްވި

އެގްރީ ސަބްލީޒް
ބަ މަތިން އްގެ
ދެވެންންެތ ކޮށް
 .ވެއެވެ

ވިފޮނު ގައި 2
ސިޓީގަ ވިފޮނު

008 ނޮވެމްބަރ

ބޭންކް ވިފައިވާ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ެއ.ޓީ.ވައި މަށް

ދުވަހުގެ އަހަރު 
ލުކުރެވިފައހަވާ 
ވާގޮތުގެމަތިން އި

ގެއެގްރީމެންޓު 
 .ވެއެވެ

ލަސްކޮށްދިނުމަ ލ

އެއްމަސްދު ނތާ
ކުއްޔަ ރޓަރުގެ

އެމެރިކާ އަންިލ
މިހުށަ. ޅިއެވެ
މައްސަލަތަ ހުރި
ދެމެ އާއިހުޅުދު
މަސައްކަްތ ގެ

ެއ. ނދާކަމަށެވެ
އޮ 11 ފަހުން
އެދި އިން .މް
ނިްނ ބޯޑުން ިދ

ލަސްކޮށްދެވްެނ

1 ބަޔާންކޮށް ކަ

އޮގަސް 14 ން
ފޮނުއް އަށް .ސީ
ސ މިގޮތުން. ވެ
އެއްބަސްވާގޮތެއް 
ލަސްކޮ ކުލި އިން
އަންގާފައިވެ އަްށ

2008 އޮގަސްޓް

އަށް .ސީ.ޑީ
ނޮ 30 ،ކުލި 
ކުރެވިއިމުގާ ން

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ހިންގުމ ރިޒޯޓް ރ

20 ،ގައި 2

އެފަރާތާއި ރށް
ގައިއެގްރީމެންޓު

ގެރެންޓީއެއް ކ
ކުރެވިފައިވެ ިއމު

ކުލި ރިޒޯޓުގެ ރ

ާ ޓ ކުއްޔަށްދިން
ކުއާރ ފުރަތަމަ 

މިލ 2.5 ވާޔަށް
ހުށަހެޅި އިން 

ގުޅިފައިހު ގއާއި
ހު ރިޒޯޓާއި ރެ
ކޮނުމު ކޯރު 
ފަސްޖެހެމުން 
ދުވަސްފަ 12 
އެމް.ޓީ.ވައި ީނ
އަދ ކަމަށާއި ނު

ލަ ކުލި ޚިލާފަްށ

ނެތްްވާހަކަ ދވެން
ދުވަސްފަހުން 3
ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް ދ
ތަންދޭކަމަށެވެ ށް
ރާތުންދެފަ ސ
އި .ސީ.ޑީ.ޓީ.

އަ .އެމް.ޓީ.ވައި

އޮ 18 އިން 
ޑ.ޓީ.އެމް އިން 

ރިޒޯޓުގެ ތެރެ
ދަށުން ގެރީމެންޓު

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ހެރެތެެރ 5.2

2008 ޖޫން 1

އެރަ ކުއްޔަށީްދ
އެމި. ޑޮލަރަށެވެ
ބޭންްކ ޑޮލަރުގެ

އގާ މެދުވެރިކްޮށ

ހެރެތެެރ 5.3

ރިޒޯޓު ހެރެތެރެ
ކުލީގެތެރެއިްނ
ކުއްޔަ ކުއާޓަރުގެ

.އެމް.ޓީ.ވައި
ލޭންޑްސްކޭޕިންގ

ހެރެތެރެ ގޮތަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވިޔަފާރިކުރުމަށް

އޭގެ ގުޅިގެން
ބަޔާންކޮށްފައިވަނ
މަޝްވަރާކުރެވުނު

މަންޓާއިއެގްރީ

ލަސްކޮށްދެ ކުލި
 އޭގެ ގުޅިގެން
ިދއެ ދެއްވުމަށް

ލަސްކޮށްދިނުމަށް
މާއްދާތަކަށްވެސް

.އެމް ޖަވާބުގައި
 ދެވަނަފަހަރަށް

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
.އެމް.ޓީ.ވައި

ހެރެތެ ،މިގޮތުން
އެގްރީ ސަބްލީޒް

ާ

2

ކު
ޑޮ
ޑޮ
މެ

3

ހެ
ކު
ކު
ވަ
ލޭ
ގޮ
ކަ
ވ
ގު
ބަ
މަ
އެ

ކު
ގު
ދެ
ލަ
މާ
ޖަ
ދެ

އެ
ވަ
މ
ސ
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ހެރެތެރެ އިސާ
ޚަރަދު ގއަްށ

ގައި 2008 ރ
ކަންތައްތައް ދޭ

ރިޒޯޓަކީ ރތެރެ
ބެހޭގޮތުން ޓާއި
އެގްރީމެންޓް ށ

ސިޓީގައި ވސް

2.5 އްޔަށްވާ

2008 މްބަރ

2.5 ކއްޔަށްވާ

އަދި ،ކަމަށާއި
އިން .ސީ.ޑީ

ބޭންކް ވާގޮތަށް
އަށް .އެމް.ޓީ
ކޮންމެ ހިނގާ 

ދއްވާފައިވާކަން

އިން .އެމް.ޓީ
ކަންތައްތައް ނ
ގައި 2009 
ބަދަލުގައި މގެ
މަދަނީކޯޓުން އި

ނެތްކަމަށް އެއް
ގުޅިގެން މާއި

މަސްފަހުން 6
އަދި .ރެވެއެވެ
. .އެމް އާއި ޓީ

 ޝަރުޢީ އަދި

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

ފައ ގިނަ ވުރެށ
ލޭންޑްސްކޭޕިންގ

ނޮވެމްބަރ 25 
އެދޭ އިން .އމް
ހެެރ ،އިތުރުން 
ރިޒޯޓާ ކުރިން 
ނިންމުމަްށް ތައް
ނިމިފައިކަމަށްވެ 

ް ކއާރޓަރގެ ކު
ޑިސެމް 4 ،ފަހު
ުކ ގެކުއާރޓަރ 
ދޫކޮށްލުމުންކ ޓީ
.ޓީ.އެމް ގެން
އެދިފައިވާ އިން 

ޓީ.ވައި އެކަން
އިތުރަށް މުން
ދެ ހަދާންކޮށް ށ

ޓީ.ވައި ކުމަށް
އެދުުނ އިން .
ޖެނުއަރީ 1

ގެއްލުމު ލިބުނު
ގައި 2009 ލް
ޖާގައެ ޝަރުޢީ ދ

މިނިންމުމާ ޓުގެ
6 އޭގެ މިޙުކުމް

ފާހަގަކުރެ ވާކަން
. ރ ރިޒޯޓް ވައި
ަމށް އެންގޭނެ

| 6430 331ސް: 

އމެރިކާ ޑޮލަރަށް
ލޭ އަދި ތމަށް
ފަހުން ދުވަސް
ެއ.ޓީ.ވައި ،ތްަށ
މީގެ އަދި. ވެ

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ
ތައްތަކަން ކޮށްތް

ނމސައްކަތްވަނީ

ުކ ދެވަނަ ޖެހޭ
ަ ކުލި ދެއްކުމަށް
ވަނަ 3 ޖެހޭ
ގެރެންޓ ބޭންކް 

މިކަމާއިގުޅިގެ 
.އެމް.ޓީ.ވައި 
 ބަޔާންކޮށް 
އިތުވެފައިވުމުފާ 
އަށް .އެމް.ޓީ.އި

ދެއްކު ވާހަކަ 
އެމް.ޓީ.ވައި ހު
3 ގުޅިގެން 

 އަށް .އެމް.ޓީ
ލްޕްރިއޭ 28 ސް
އިަދ ނޫނީގާ ނެ

ކޯޓު މަދަނީ. 
މ ކޯޓުގެ މަދަނީ

ބާޠިލުކޮށްފައިވާ 
ދމިހުރެ ހެރެތެރެ

އަށް ދެއްކުމ .

ފެކްސް | 393 332

މިލިއަން ެއ 3
ގަތު ބްރިކްސް
ދު 6 އޭގެ ިގެްނ

ޖަވާބުދެއްވިގޮތަ
ފޮނުވާފައެ ސިޓީ
ކު ރިޒޯޓު ގޮތުން
ތްޔައާރި ލުތަކަށް
ަމ ކޯރުގެ ސްވި

ދައްކަންޖެ އަށް
ކު ގެކުއާރޓަރ

ދައްކަން ދަށުން
އިމްކުރެވިފައިވާ

.ވެއެވެކޮށްފައި
ވާގޮތުގެމަތިން

ނެތްކަމަށް ސ
މުއްދަތު ންޖެހޭ
ވައި އެކަން ކޮށް

އިތުރަށް ތްނ
ދެއްކުމަށްފަހު ކަ

ދެންނެވުމާއި
ޓީ.ވައި ޔންކޮށް
ނަމަވެސް. ޅިއެވެ
ދެވޭނެ ނަގައި ގެ

.ޙުކުމްކޮށްފައެވެ
މަ އެކުމިއާ. ވެ

HC-A/ ްއިނ
ވުމުގައި ދެޚިލުާފ
.އެމް ށް .ޓީ ވައި

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 ނިޔަލަށް ހުގެެ
ބް ރޯޑް ،ށާއި

ގުޅި މިސިޓީއާއި
އަށް .އެމް.ޓީ
ސ ބަޔާންކޮށް ށ

މިގޮ ،އްކަމަށާއި
ބަދަލު އަންނަ ށ

އެއްބަސް ންނަން

.ސީ.ޑީ.ޓީ.މް
ދެވަނަ ވިފަހުން

ދަ ގެއގްރީމެންޓު
އިޤާ ދަށުން ގެ
ބަޔާން މްށ

ގައިއގްރީމެންޓު
ވެސް ށްދެވެން

ދައްކަން ކުލި ގެ
ޔާންކޮބަ ދާކަމަށް

ގޮތު ލައާއިބެހޭ
ވާހަކަ ދފަރާތްުނ

ބޯޑުންގެ  
ބަޔާ ފއިވާކަމްަށ
ހުށަހެޅި އްސަަލ
ޑޮލަރުގެ އމެރިކާ

ޙު ބަޔާންކޮށް
ކުރިއެ ނާފުޢުތި
160//2009 ރ

ންޓާއި ޚިގްރީމެ
ހިމެނޭގޮތަށްސް

.   ވއެވެ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ދުވަހު ވަނަ 20
ސާފުކުރުމަށާ ނ

މި. ށްފައިވެއެވެ
.ވައި ގައިވެސް

ށްތަނެއްނުދޭކަމަ
ރަށެއް ރެވިފައިވާ

މާރކެޓަށް ޔޭގެ
ކޮން ދެމެދު އއި

އެމް އިން .އމް
ފާއިތުވި ދވަހެއް

އެ ސަބްލީޒް ،
ގެއެގްރީމެންޓު ޒ

ކޮށްދިނުމުންކަމަ
އެ ސަބްލީޒް ،ނ

ފަސްކޮށް ކުލި
ގެކުއާރޓަރ ވނަ
މުންދާއަރަ ސްޖަ

މައްސަލަ ފއިވާ
ދެ އަދި. ވއެވެ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ވެފަޚިލާފު ޓާއި

މައް މަދަނީކޯޓަށް
އެ މިލިއަން 46

MC/2 ިގައ
އިސްތ އިކޯޓުގައި

ނަންބަރު އްޔާޟި
އެގް ނ ސަބްލީޒް
ސމޭޖައިޑޭޓެޑް ޑެ
ކުރެވެން ފާހަގަ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

008 ނޮވެމްބަރ

މޫދުވިނަ ،ށާއި
ކޮށ ބަޔާން ޓީގައި

ތަަކުގަ ކުރީފަހަރު
 ށްކޮށްދިނުމަ 
ކުރެއެގްރީމެންޓު 

ދުިނ ،ނކަމަށާއި
ހުޅުދޫާއ ތރެއާއި

އެ.ޓީ.ވައި ށން
އެތައް ުދ ދައްކާ
ސިޓީގައި ފޮނުވި
ސަބްލީޒް އްކާނީ
ޮ ހަށްދުވަ ލަސް
ންސިޓީ ފޮނުވި 

ދިއަ މަށާއި
ަވ 3 ިއތުރުން
ޑެމޭޖަ ލިކުއިޑޭޓް

 ހޅުން

އުފެދިފަ ދަށުން
ބައްދަލުކޮށްފައިވެ

އަށް .އެމް
ންޓާއެގްރީމެ ލީޒް
މަ ހޯދުމަށް ލަުރ

6.3 ށަހަޅާފައިވާ

141/2009 ރ

ޯ ޙުކުމް ޓގެ ހައި
ޟޤަ ހައިކޯޓުގެ 

. .ސީ .ޑީ އިންް ޓީ
 ރެންޓާއި ލިކުއި
ޔާންކޮށްފައިވާކަ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ނޮ 19 ންފެށިގެ
ފައްކާކުރުމަށާ 

ސިޓީ ގައިވެސް
ކު ވަނީ އިން 

ގެދަށުންރީމެންޓު
ންއުސޫލު ލން
ދެވިފައިވާެނ ތު
ހެރެތެ އަދި ،އި

 .އެވެ

ދަށު ގެރީމެންޓު
ނުދަ ޑޮލަރު ރިކާ
ފޮ އަށް .ސީ.ީ
ދަްއ ޑޮލަރު ރިކާ
އަހަރުދު) ކެއް
ގައި 2008 ރ

ނެތްކަ ރެވެން
އ މީގެ އަދި. 
ލި ރޭޓުންގެ .0
 .ވެ

ހުށަހެ މައްސަލަ

ަދ ގެގރީމެންޓު
ބަ ބޯޑާއި ގެ 
.ޓީ.ވައި މަށް
ސަބްލީ އިން 
ޑޮލަ އެމެރިކާ ނ

ހުށަ އިން .އެމް
ނަންބުަރ ޟިއްޔާ
މަދަނީކޯޓު އިްނ
ގައި 2009 

.ޓީއެމްވާގޮތުން 
ސަބްލީޒް  ޅި
ބަޔާކަމަށް ތްނެ 

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ފެ އިން 2008
ބީޗް ރިޒޯޓުގެ

ކޮށްފައިވާނެކަމު
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

އެގްރީ ސަބްލީޒް
ބީލަނ ކޮށްއާންމު
ުލޫމަޢު ހުރިހާ މާ
ނުދޭކަމަށާއިތްަނ

ބަޔާންކޮށްފައިވެ

އެގްރ ސަބްލީޒް
އެމެރި މިލިއަން
ޑީ.ޓީ.އެމް ގައި

އެމެރި މިލިއަްނ
އެ( 1 ކުލި
ޑިސެމްބަރ 13

ދޫކުރ ގެރެންޓީ
އަންގާފައިވެއެވެ

%7 ދުވަހަކަށް

ކުރެވެއެވެ ފާހަގަ

މަ ކޯޓަށް 5.4

އެގް ސަބްލީޒް
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

ކޮށްދެވެންނެތްކަ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

އަންމިލި 46.3
އެ.ޓީ.ވައި ،ވަނީ

ޤަޟި އެކޯޓުގެ
އ .އެމް.ޓީ.ވައި
އޮކްޓޯބަރ 29
ވާގައި އްޔާޟިޤަ
ލުނުކޮށް މުހަވާ
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ކުރިން ދވަހުގެެ
ޑިސެމްބަރ 1

އަންމިލި 2.5
މާއްދާގައި ަނ

،ޑޮލަރު މެރިކާ

ގައި 2008 
އާއި .ސީ.ޑީ

ވެފައިވާތީކަމަށް
ތާރީޚުން ސިޓީގެ

ވަނަ 3 ގެނޓު
HB ަބްލީޒްސ

2009 ނުއަރީ

ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
ކޮމާރޝަލް ގާ
މިމައްސަލަ ން
ގެރެންޓީ ކްން
ގައި 2009 
މައްޗަށް ގެންކު
އިން .އެމް.ޓީ
ފަރާތަކަށް ސް

މަސައްކަތް ށް
އޮގަސްޓް އަދި
މިމައްސަލަ ވ

ލްޙަވެރިކަމާއެކު
 .ވާފައިވެއެވެ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

ުދ ވަނަ 2008
13 އަދި 200

 ކުއްޔަށްވާ ގެ
ވަނ 12 ނޓުގެ

އެމެ 226,000
ޑިސެމްބަރ 
.ޓީ.އެމް ،ތީވެ
ޚިލާފުވެ އިން .
އެސި ،ޓީންސި

އެގްރީމެން ލީޒް
BL/LC/008/

ޖެނު 14( ތިން
ޓ.އެމް ބޭންކުްނ
ހިންގާ އިރާއްޖޭގަ

އިން .ސީ.ޑީ.ޓީ
ޭބނ އަދި. އެވެ
މެއި 3 ،ހުން
ޭބން ޙަބީބް ގައި
ޓ.ވައި ޙުކުމް ވ

އެއްވެސ ގެރެންޓީ

އަމިއްލަފުޅަށ އޔާ
އަ 2009 ޖލައި

ބައްދަލުކުރައްާވ 
ސުލް ،ންކަމުން
ކުރައްވާ ޝްވަރާ

| 6430 331ސް: 

8 ނޮވެމްބަރ 3

08 ޑިސެމްބަރ 

ކުއާރޓަރގެ ވަނ
ްނއެގްރީމެ ލީޒް

0 އަށްވާމޭޖަސް

14 އަށް .މ

ދީފައިނުވާތީ ނ
.އެމް.ޓީ.ވައި އި
ސ) 2009 އރީ

ސަބް ދއްކުމުން
2008/ ންބަރު

ދެފަހަރެއްގެމަ ދ
ބޭ ހަބީބު ،ވސް
ރާ ގުޅިގެން މާއި
ޓީ.އެމް ޓީއަށްރި

ނުވެ ކުރެވިފައި
ފަހު ދުވަސް 1

HC-B ައަމުރުގ
ކޮށްފައިާވ އިްނ

ގެ ބޭންކްގއިވާ 

 ރެއްވުން

އީސުލްްޖުމްހޫރިއް
ުޖ  ,2009 ރީ
ބަރުންނާއިން
އެހެނ ކަމަށާއި 
މަޝ ބަރުންނާއިން

ފެކްސް | 393 332

30 ޑޮލަރު ރިކާ

2( ގެމަތްިނ

ވަ 3 ،ނވާތީވެ
ސަބްލީ ،އިވާތީ

ޑެ ލިކުއިޑޭޓޭޑް
އެމް.ޓީ.ވައި ނ
އިން .އެމް.ޓީ

ންޓާއިއެގްރީމެ
M )14 ޖެނަުއ

 .ފައިވެއެވެ

ނެުދ ޑޮޮލަރު ރިކާ
ނަން ގެރެންޓީ
އެދި ދެއްވުމަށް

އެދިފައިވީނަމަވެ
މިކަމާ. އެވެރެވެ

އޮތޯރި މަނިޓަީރ
ކުޙައްލު އްސަލަ
109 ހުށަހެޅިތާ

B3/2009/03

/MC/2009 
މިމައްސަލާަގ ން

ބައްދަލުުކ ބޯޑާއި

ރައީ އލުކުރުމަށް
ފެބްރުއަރީ  ,20
ނމެ ބޯޑުގެ ގެ
ލުންވަމުންދާނެއ

ންމެ ބޯޑު ދާޅުވެ

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

އެމެރި މިލިއަން
ދެފަހަރެއް މަށް

ނު ޢމަލުކޮށްފައި
ލަސްކޮށްފައި ކާ
ދައްކަންޖެހޭ 
އިން .ސީ.ޑީ.

.ވައި އިޖާބެއް
ކޮށްފައިވާ މަށް

MTDC/200

އަންގާފަ އަށް .

ާ މިލިއަން އެމެރި
ބޭންކް ލަރުގެ
ދޫކޮށްދެ މަތިން

އެ އިން .ސީ.ޑީ
ފާހަގަކުރެ ވާކަން

ަމ މޯލްޑިވްސް
މައް ގެރެންޓީގެ

ހު ފުރަތަމަ ކށް
ނަންބަރު ގެޓު

141/9 ނަަންބަުރ

ގަންދެންއަން އް

ބޯ ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ

ްއޙަ މައްސަލަ
009 ޖެނުއަރީ(

ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
ްއގެ ވެސް ނަށް

ވިދާ ލައްވާކަމަށް

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

މ 2.5 އްޔަށްވާ
ދެއްކުމަސާ ފައިި
ޢަ އިން .އެމް
ނުދައްކާ ކުލި
ކޮށްފިނަމަލަސް
ޓީ.އެމް ކުމަށް

އ އެއްވެސް
ދިނުމަ ކުއްޔަށް

09/YTM-12

އެމް.ޓީ.ވައި ން

މ 2.5 އޔަށްވާ
ޑޮލ އެމެރިކާ ނ

ކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ޑީ.ޓީ.އެމް ގައި

ނުވާ ށްދެއްވާފައި
ޯކަމުގައިވާ ތ

ބޭންކް ކވެސް
ބޭންަކ ހަބީބު
ހައިކޯޓު ކުރުމަށް

ނަަ އްޔާޟިޤަ ގ
ގޮތެއްވަކި ކޯޓުން

ޓީ.އެމް ހޫރިއްޔާ

ޖެހިފައިވާ ދމެދު
( ހރެއްގެމަތިން

.އެމް ފީހުގައި
ރައްޔިތުންނަ ވހި

ބުރަވެލަ ނިކުފާނު

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

 ކުރުންލުޠިބާ 

ކުއް ގެކއާރޓަރ
އެ ނުވާތީ ފައި
.ޓީ.ވައި ގޮތަްށ
ގެކުއާރޓަރ 
ދެއްކުން ކުލި 
ދެއްކު ތެރޭގައި 

މިއެންގުމަށް
ރިޒޯޓު ހރެތެރެ

ނަންބަރު ގެ 
ބާޠިލުކުރިކަން ޓް

އަމުރު އްޓުމުގެ

ކުއް ގެކއާރޓަރ
މިލިއަން 10.6
ންކޮބާޔާ ދާއިގައި

ބޭންކު ހަބީބް 
ދޫކޮށް ގެރެންޓީ 

ގިއުލޭޓްކުރާފަރާތް
މިހުށަހެޅުމާއެުކ 
އިން .ސީ.ޑީ.
ދޫނުކު ގެރެންޓީ 
މަދަނީކޯޓުެގ ން

ހައިކޯ ތީވާޅާފައި
 .ފއިވެއެވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ށ

ދެމ އާއި .އެމް.
ފަހަ 4 ތަފާތު 

އޮ މހޫރިއްޔާގެ
ދިވެ އަދި ވެސް

އެމަނ ނިންމުމްަށ

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

އެގްރީމެންޓް ޒް

ުކ ވަނަ 3 ޓގެ
ދައްކާފަ އަށް 
އެއްގޮއިއެއާ ގައި
ވަނަ 3 ރާއި
ގޮތުގެމަތިން 

މަސްދުވަހުގެ
،ނަމަވެސް. 

ހެ ދެމެދު އާއި
.ސީ.ޑީ.ޓީ.މް
އެގްރީމެންޓް ލީޒް

ހިފެހެއް ގެރެންޓީ

ުކ ވަނަ 3 ގެ
6 ޔންކޮށްފައިވާ

މާއާްދ ވަނަ 3 
)2009 ޕރިލް
ބޭންކް ނގޮތަށް

ރެގި ނިޓަރކޮްށ
ނަމަވެސް. ވެ
.ޓީ.އެމް އެދި 

ބޭންކްއެ ތަކަށް
މިގޮތުން. ވެއެވެ
ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް
ކުރައްވާފަ މުރު

ހައްލުކުރުމަށް ލަ

.ޓީ.ވައި އާއި 
،މިގޮތުން. ވެ

 ޫ ރައީސުލްޖުމް
ފަރާތަށްެވ ދެ މ

ނި ބޭރުގައި ޓްނ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

 

ސަބްލީޒް 5.5

ރިޒޯުޓ ހެރެތެރެ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

އަންގަ) 2008
ޑޮލަރާ އެމެރިކާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މ) އެކެއް( 1

އަންގާފައިވެއެވެ
އާ .އެމް.ޓީ.ވައި

އެމް ،ބަޔާންކޮށް
ސަބްލީ ފެށިގެްނ

 ބޭންކް 5.6

ރިޒުޯޓ ހެރެތެރެ
ބަޔާ މާއްދާގައި

ގެއެގްރީމެންޓު
އްޭޕ 28 އަދި

ނުއެދު ފަރާތްުނ
މޮނި ބޭންކްތައް

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
ދޫކޮށްދެއްވުމަށް

ފަރާތަ އެއްވެސް
 އަމުރުކޮށްފައި

ކު ނާފުޢުއިސްތި
އަ ދޫނުކުރުމަށް

މައްސަލަ 5.7

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ކުރައްވާފައިވެއެވެ

)ގައި 2009
ދިގުލަމުންދާނަމަ

ކޯޓު މިމައްސަލަ
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ކުރީގެ އޮފީހުގެ
ޓްރޭޑް ކުރީގެ 
އާއި .ސީ.ޑީ.
 .އެވެ

ޔންކުރެވިފައިވާ
ޑޮލަރު މެރިކާ

ށްއްކަންޖެހޭކަމަ
އެއްފަރާތުން 
އިން .ސީ.ޑީ

ލިބެންޖެހޭކަމަްށ
ނަމަވެސް. ވެ

10.8 ވިފައިވާ

ގެ ޢަދަދު 
  ން)ކާ ޑޮލަރު

5,000 

2,000  

10,500  

1,000  

3,000  

21,5000  

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސ   

އޮ މްހޫރިއްޔާގެ
،އެޑްވައިޒަރ 

.ޓީ.އެމް ރައްވާ
އެދިލައްވާފައިވެއެ

ބާަޔ ތިރީގައި ނ
އެ މިލިއަން 2

ދައް ޑޮލަރު ރިކާ
ގުޅިގެން ތތަކާ
ޑ.ޓީ.އެމް ،ރު
ލި އަށް. ސީ.ީ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ 
ޤާއިމްކުރެވި ން

   ކްލެއިމްސް

ފައިސާގެ
އެމެރިކާ(

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-  

-  

0,000

| 6430 331ސް: 

ރައީސުލްޖުމް އި
ޕޮލިޓިކަލް ރީގެ
ބައްދަލުކުރ ނާއި

އެ ކޮށްދެއްވުމަށް

ހުށަހެޅުނު ވމަށް
21.6 އިން 

އެމެރި މިލިއަން 
މުޢާމަލާތު އެކި

ބަލާއިރ ލތަކަށް
ޑީ.ޓީ.އެމް އިން
ކަންއިތުރު ރ

ގެެދަށުންގރީމެންޓު
  .އވެ

ގެ ވައި.ޓީ.އެމް.

  ކޭޕިންގ

  ންއިލީ އޮޕަރޭޝަ

  ޓް

ފެކްސް | 393 332

 ރެއްވުން

ގައ 2009 ޗް
ކުރ އޮފީހުގެ ގެ
ބަރުންނާންމެ ޑު
ކޮ މަސައްކަތް ތޯ

ބައްދަލުވު ބޯޑު
.އެމް.ޓީ.ވައި

21.5 އަށް .

އެކިއެ ނގާފައިވާ
ލުސީތަފު ތކުގެ
އި. އެމް.ޓީ.ވއި

ޑޮލަރުއެމެރިކާ 
އެގް ސަބްލީޒް

ނިންމާފައިވެެއ

  ފުސީލު

  ލި

ޗް އަދި ލޭންޑް ސްކޭ

މަސްދުވަހުގެ ޑެއި 1

  ކޮސްޓްފއިނޭންސް 

ްނކް ގެރެންޓީ ކޮސް
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ބައްދަލުކުރެ ޑާއި

މާރޗް 27 ،ރ
ސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ބޯ ގެ .ސީ.ޑީ
ފެނޭތޯ އްޙައްލެ

 ތަފުސީލު

ވަނަ 74 ގެ
އަށް .ސީ.ޑީ.
.އެމް.ޓީ.ވައި ން

ހިން ގޅޭގޮތުން
ހިސާބުތަކު އިވާ

ަވ ،ޢދަދަށްވުރެ
އެ) އެއްލައްކަ(

އަދި ނުމަށާއިި
ބައްދަލުވުމުގައި

  

ދ
  ން)ރު

  ު ތަ

ކުލ  

ބީޗް  

   14

ފައ   

ބޭން   

   -

   -

     

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ބޯޑާ ގެ .ސީ.ޑީ.

މިނިސްޓަރު ޒމް
ރައީސު ގައި 2

ޑ.ޓީ.އެމް ސޓަރ
އަވަސް ލައަށް

ހިސާބުތަކުގެ ނ

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އމް
ޓީ.އެމް ،ލއިުރ
ންއި .ސީ.ޑީ.ޓީ
ގު ރިޒޯޓާއި ރ
ހުށަހަޅާފައ ށް

ަޢ ވާކޮށްފައިވާ
100,000 )

ދިނު ޑޮލަރު ކާ
މިބަ ދޫކޮށްލުމަށް

 

ފައިސާގެ ޢަދަދު
އެމެރިކާ ޑޮލަރު(

819,581 

127,961  

7,451,262

1,368,108

9,093,023

1,751,690

1,000,000

21,611,625

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

.ޓީ.އެމް ނތަކެއް

ޓޫރަިޒ ކުރީގެ 
2009 ޖުލައި 

މިނިސް ނޭންސް
މައްސަ ހިފައިވާ

ހުށަހެޅުުނ ވުމްަށ

އެ ބޭއްވި ދުވަހު
ާލބަ) 2 ލުވަތ

ޓ.އެމް ފއިވާއިރު
ހެރެތެރެ ކަމުން
ބަޔާންކޮ ކމަށް
ާދަޢު އިން. މް

ޢަދަދު ވާކުރާ
އެމެރިކާ ިލިއަން
ޫގެރެންޓީ ންކް

ގެ ކްލެއިމްސް ސީ.

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

އިސްވެރްިނ ރުގެ

ގައި 2009 
15 ،ސކްރެޓަރީ

ފިނޭ ކުރީގެ ިދ
ޖެހި ދެމެދު އާއި

ބޯޑުބައްދަލުވު ނަ

ުދ ވަނަ 2010
ާތ( ލަށްސީތަފު
ބަޔާންކޮށްފަ ށް
އެހެންަކ. އެވެ
ލިބެންޖެހޭނެކަ 
އެމް.ޓީ.ވައި ށް
ވާދަޢު އިން 
މި 3.5 އަށް 
ންބޭ ޑޮލަރުގެ ރކާ

އެމް.ޓީ.ޑީ.ސ

  

  ރެންސް

  ލި

   އަގު

  ޑެމޭޖަސް 

  ގެ އަގު

  ދުމަތުގެ އަގު

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ސަރުކާރު 5.8

ޖެނުއަރީ 18
ސެ ފައިނޭންސް
އަ ިމނިސްޓަރ

އާ .އެމް.ޓީ.ވައި

ވަނަ 74 5.9

0 ނުއަރީޖެ 25

ތަ ހިސާބުތަކުގެ
ލިބެންޖެހޭނެކަމަ
ބަޔާންކޮށްފައިވެ
އަނެއްފަރާތަށް
ލިބެންޖެހޭނެކަމަ

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
.އެމް.ޓީ.ވައި

ާ މިލިއަން އެމެރި

 2 ތާވަލު 

ތަފުސީލު  #

  ޓޮކްސް  1

ރެޝުއައިން  2

ރިޒޯޓް ކުލ  3

މަރާމާތުގެ  4

ލިކުއިޑޭޓް  5

ކޯރުކޮނުމު  6

ލޯނުގެ ޚިދު  7

  ލަޖުމު  -

 

ާ
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ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
ހެރެތެރެ އިން 
ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނަމަ ދަވައިފި
އިން .އެމް.ޓީ
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
ބޭއްވި ގައި 2
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
އެކަމާއި ރުްނ

އާއި .އެމް.ޓީ
މައްސަލަ ކުރާ
ހުރިހާ ބޯޑު ނީ

ބޮޑެތި ށވެސް
ނިމޭނެގޮތެއް 

.އއްބަސްވިއެވެ
ދެފަރާތުން ލަ

ރުކުރަމުންގޮސް
އެއްފަހަރާ ލަރު
އެކު ންޓާއިޕޭމަ

،ޕޭމަންޓެއްވެސް

ދައްކަމުން ށް
ފިއުލް ކަމަށްވާ
މަސް 8 އިތުވި
2011 މްބަރ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

.އެމް ،ބޭފުޅަކު
.އެމް.ޓީ.ވައި

ކޯޓަށް ދެކޮޅަށް
ގެންދަ އަނބުރާ

ޓީ.ވައި މަށްއުދި
ޓީ.އެމް އެކު އި
2009 ޖުލައި 1

ޓ.އެމް އާއިއެކު
ބަރުންމެ ބޯޑުގެ

.ވައި ބަރުންންމ
ނުކުސާއްޙި ނާއި
ންވާނީނިންމަ އ

ދެފަރާތަށް އިރު
އަދި ތަރީޚެއް
ެއ އިން .އެމް
މައްސަލަ ށަހެޅި
އިންކާރު އަގަށް

ޑޮލަ އެމެރިކާ ނ
ޕޭ ދެއްކި ނައްަށ
ޕޭ ހުރިހާ އްކި
އަށް) .އޯ.ޓީ.ސް

ބްސިޑިއަރީއެއްްކަ
ފައި ،މުދަލަށް 
ސެޕްޓެމް 21 ނ

| 6430 331ސް: 

ބޭ ތިން އިތުރު 
ވ އްދަލުވުމުގައި

ދެ އާއި. އެމް.ޓީ
އަ ކްލެއިމްސް 
ގެންދި ބުރާނ

އިސްފަރާތްތަކާއި
15 މާއިގުޅިގެން

ާ ޗެއަރމަން ގ
ބޯ ފާހަގަކޮށް 

މެ ބައެއް ޑުގެ
ބަރުންނާންމެ ން
މުންތައްންނި ހޭ

އިދިގުލަމުންދާ 
 ނިމޭނެ ތައް
އެ.ޓީ.ވައި އާއި 

ހުށަ ދަނީކޯޓަށް
އެ އިންް .ސީ
މިލިއަން) އކެއް
ދެވަނަ އަދި ޓާއި
ދެއް މިހާތަނަށް 

އެސ( އިޒޭޝަްނ
ް ގެ .އޯ.ޓީ ސަ
ދޫކޮށްފައިވާ އށް
އިްނ .އޯ.ޓީ.ސް

ފެކްސް | 393 332

ފަރާތުން ގެ .
މިބައް. ފއިވެއެވެ

ޓީ.ވައި އިން. ސީ
ފައިސާގެ ވާ

ނއަ ވާތައްދަޢު
އ ސަރުކާރުގެ
މިކަމާ. ރެވެއެވެ

ގެ .އެމް.ޓީ.ވއި
ންމަކާއިނުލައިކަ

ޯބ އދަލުވުމުގައި
އެހެން ބޯޑުގެ އ
ނިންމަންޖެހޭ ން

ނުނިމި ސަލަ
މަރުޙަލާތަ ޓުގެ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.މް
ަމ އިން .އމް

ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ެއ( 1 އަދި ،

ޕޭމަންޓާ ފރަތަމަ
ފިޔަވައި ކުްނ
އޯގަނައި ގޑިން

.އެސް މުންދަނީ
ައ .އެމް.ޓީ.ވއި
އެސ ގަތުމަށް ރު

 .ބަދަލުގައެވެ

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

.އެމް.ޓީ.ވައި އި
ކުރައްވާފައ ދަލު
ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ވާކޮށްފައިވާދަޢު

ހުށަހަޅާފައިވާ
އިވަނީބާއްވާފަ
ފާހަގަކު ންކަން
ވަ ގައި 2009
އެންގުމަ ބޯޑަށް

 ރްުނ

ބައް ބޯޑު ކއްލި
މުޢާމަލާތްތަްއ

ގުޅޭގޮތުން ލއާއި
.ފައިވެއެވެދއްކާ

މައްސ ހިފައިވާ
ކޯޓު އަދި އާއި

އެމް ނިންމުމްަށ
ެއ.ޓީ.ވައި އދި

ނމެފަހަރުކުވެސް
ތެރޭގައި ދވަހުގެ
ފު ދެއްކި ތުްނ
ދެއްކު އަށް .މ

ޓްރޭޑ ސްޓޭޓް
ދައްކަމު އަށް .އ

ވަ ދައްކާގޮތަށް
ޑޮލަރު ،އިކުމަށާ
 ރުފިޔާގެ ލއަން

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

އާއި ޗެއަރމަން
ބައްދަ އާއި ޓރ
އްގެގޮތުންޠެޝަރު

ކަންޖެހޭކަމަށް
ހު ދެކޮޅަށް އި

މިބައްދަލުވުން
އްފަހުންޑައިރުކޮޅެ
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ބޯ ކޮށްފައިވަނީ
 .ކުރެވެއެވެ

ބައްދަލުކުރު އާއި

ުކ ގެ .ސީ.ޑީ.
ބައެއް ހިންގާ

މައްސަލަ ގެ 
ަދ ވާހަކަރުން

 ފށުން

ޖެހ ދެމެދު އި
ދިގުލަމުންދާތީއާ
މިމައްސަލަ

އެ ހޯދުމަށް ރު
ންކޮ ށަހެޅުމުން

އަހަރުދުވަ 2 ،ރ
މިގޮ. ސްވިއެވެެެ

އެމް.ޓީ.ވައި ދާ
އިންް .ސީ.ޑީ
ޯއ.ޓީ.އެސް ސާ

ފައިސާ ފަހުން
ދެއްކު ރުފިޔާ ން
މިލި 14.3 އިވާ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

 ހެޅުން

ޗގެ .އެމް.ޓީ.އި
ޑިރެކްޓަ ިޖންގ

ޝަ ންވާކަމަށާއި
ދައްކަ އިން 
އާއި. ސީ.ޑީ.ޓީ

މ. ޅާފައިވެއެވެ
ކު ނިމުނުތާ އް

،އްދަލުވުމުގައި

މަޝްވަރާކޮ ކޮށް
ފާހަގަ ފއިވާކްަނ

އާ .އެމް.ޓީ.ވައި 

.ޓީ.އެމް ބޭއްވި 
އަދި ހިނގާ 
.އެމް.ޓީ.ވައި ދި
މެންބަ ވިދާޅުވެ 

ފެށު ވާހަކަތައް ށ

އާއި .ސީ.ޑީ.ީ
މަރުޙަލާތައް 
ބޭރުގައި ޓުންކޯ

ޑޮލަރު އެމެރިކާ
ހުށަ އެކިއަގު 

ޑޮލަުރ އެމެރިކާ
އެއްބަސ ދއްކުމްަށ

ާ ޑޮލަރކާ ސި
ޑީ.ޓީ.އެމް ތިން

މިފައިސ މިގޮތަށް
 ލިމިޓެޑުން ޓް
މިލިއަން 2.6 ހޭ

ދީފައި ވާންސަށް

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ހުށަހެ ގެ .އެމް

ވައި ގައި 200
މެނޭޖ އާއި ން

ބޭނުން ލކުރުމަްށ
.އެމް.ޓީ.ވައި 
ޓީ.އެމް އިން 

ހުށަހަޅާ އަށް 
ތައްރާވަމަޝް ވި
ބަްއ ބޯޑު ގެ 
ބައްދަލުކޮ މަން
ފާޅުކުރައްވަާފ ނ

ވަކިވަކިން ރން

ޭ ގައި 2009 
ދެމެދު އާއި 

އަދި. ފއިވެއެވެ
ޙޒިރުގައިކަމްަށ

އްލުކުރުމަށްހަ ލަ

ޓީ.އެމް އާއި 
ކޯޓު ،ދތީއާއި

ކޯ  ،ނޭގޭތީ 
އެ މިލިއަން 4
އެކިފަހަރު ން

އެ މިލިއަން 3.5
ް ނޓްގެގޮތުގައި ދެެ

އެމެރިކާ 1,357
އެދުމުގެމަތ ގެ 

މ. ގަކުރެވެއެވެ
ޕްރައިވެޓް ިވްސް
ދައްކަންޖޭެހ އި
އެޑްވާ އަށް .މް

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

.ޓީ.ވައި 5.10
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ޗެއަރމަ ޑުގެބޯ
ލުޙައް މައްސަލަ

މައްސަލަތަކާއި
.އެމް.ޓީ.ވައި
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

ބޭއް ޗެއަރމަން
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ެޗއަރމަ ބޯޑުގެ
ހަމަނުޖެހުންހިތް

ބަރުންމެ 5.11

ޑިސެމްބަރ 8
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

ފަކޮށް ފެންމަތި
ޙާ ބަރުންގެންމެ

މައްސަލަ 5.12

.އެމް.ޓީ.ވައި
ގެއްލުންވަމުންދާ
ލަފާކުރަންވެސް

46.3 މިގޮތުން

ވާހަކަދައްކައިގެން
5 މެފަހުންންއެ

ޕޭމްަނ ފުރަތަމަ
7,143 ލަޖުމު

.އެމް.ޓީ.ވައި
ފާހަ ގެންދާކަން
މޯލްޑި ސަޕްލައި
ތެރޭގަ ދުވަހުގެ
އެ.ޓީ.ވައި ގައި

ާ

0

3
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ހ

1

8

އެ
ެ
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2
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މ
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ު
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ހެރެތެރެ.ސ 
ޚިލާފަށް ގޮތާއި
އިސްވެ މގައި

ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ފތުރުވެރިންނަށް

ރިޒޯޓް ދަށުން 
ގައި 2008 
އިން 2008 

ރިޒޯޓް ހރެތެެރ
ގައި 3 ތވަލު

ހުށަހެޅި ގެން
ބޭއްވި ގައި 
ބާޠިލުކުރަން އ
ގޮތުން އްގެޠެރ

އޅަންޖެހޭނެކަން

ވަނަ 33 ގެޑ
މާއްދާއިން ަނ

ބައިވެރިވިކަމަށް
އެހެންކަމުން 
ވަނަ 33 ގެ
ނަންބަރު ނުނޫ
ޖަލްސާއެއްގެ 

ރަަންވާނެކަމަށް
ހުށަހެޅި ޕޯޒަލް
ނަމަވެސް  .އވެ

14މުން އޭގެ 

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

،ދެމެދު އާއި 

ގޮ ބސްވެފައިވާ
މުބެލިބެލު ކަން

 

ތަ ރިޒޯޓެއް ދގެ
ފަ ދުވަހުު ވަނަ
ގެއެގްރީމެންޓު 

ފެބްރުއަރީ 20
މެއި 1 ނުގައި
ހެ ގުޅިގެން ނއި
ާތ ލުތަފުސީ 

ކުރުމާއިގުޅި ނ
2008 ޕްރީލް

ބީލަންތައް ތުން
ޝަރު ދިނުމުގެ 
ައ ކޮޓަރި ރު

ބޯޑު ރކްޓަރުންގެ
ވަނ 25 ގެ 

ބަ އދަލުވުމުގައި
.ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބޯޑުގެ ޓަރުންގެ
ގާނޫ( ނުގާނޫ ހޭ

ކޮންމެ ބޯޑުގެ
ކުއިސޮ ޔާގައި

ޕްރޮޕޯ ގުޅިގެން 
ފާހަގަކުރެވެެއ ނ
ފޮނުވުމު އަށް .

| 6430 331ސް: 

.އެމް.ޓީ.ވައި 
އްަބއެ ރާރުގައި

އެކަ ލިބިފައިވާތީ
.އެވަނީއެވެ ފއި

އެނުދ 600 އި
ވަ 2007 ރ
ސަބްލީޒް ،ފހު
0 ،ބީލަން ރތަމަ

ލާނުޢުއިމި. ނުވެ
ލާނާމިއިޢު. އވެ

ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ

އިޢުލާނު ގައި 
ް 8 ،ފަހުން އެ

ު. ފއިވެއެވެ މިގޮ
ކުއްޔަށް ޒޯޓް

އިތުރު އިތުރުން

ޑިެރ ގެ .ސީ.
)96/10 ނބަރު

ބަްއ މިއްޔާގައި
ފާ އެކަނިކަން ރީ
ޑިރެކް ގެ. ސީ
ބެހޭ ކުންފުންޏާ 

ބޯ ިރެކްޓަރުންގެ
ާ ޓރީ އެޔައުމިއް
އެކަމާއި އަދި

ނޫންކަްނ އްގައި
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް 

ފެކްސް | 393 332

އާއި .ސީ.ޑީ.
ޤަރާ ސްކުރެއްވި

ލި ލޫމާތުމަޢު
ބަޔާންކުރެވިފަ އި

ހެރެތެރޭގައި ތޮޅު
ޑިސެމްބަ 23
ފަހިންގުމަށް ވހު

ފުރަ ،މިގޮތުން
ކުރެވުނނުލާއިޢު

ޔާންކޮށްފައިވެއެ
ޕް ހުށަހަޅާފައިވާ

2008 އަރީ

48 ަ ދުވަސް
ނިންމާފަ ރުމަށް

ރިޒޯ ހެރެތެރެ ށ
އި ކޮޓަރިތަކުގެ

ޑީ.ޓީ.އެމް ންމި
ންަނ ނުގާނޫ(

ޔައު ދަލުވުމުގެ
ސެކްރެޓަރީ ނީގެ

ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޑި ނފުންޏެއްގެ

ސެކްރެޓަ ފނީގެ
އަ ކޮށްއިޢުލާނު
ް ޒިންމާދާރު ގޮތެ

ވަނަދުވަހު 20

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ޓީ.އެމް ސާއިން
ފާސ ލުކުރުމަށް

ދއްވާފައިކަމުގެ
ތިރީގައި ތއްތައް

 ނ

އައްޑުއަތޮ އިއެކު
،ތަރައްޤީކޮށް

މަސްދުވަ ފަސް
.ށްލާފައިވެއެވެ

 MTDCްއިނ
ާ ހިފައިވާކްަނ ބަ

ުހ މިގޮތުން.

ފެބްރުއަ 20
ތާބީލަމަށްލީ ށ

ބާޠިލުކުރު ންތައް
ދުވަހަްށ އަހަރު
ކޮ ހުރި މިހާރު

ނިން ޠިލުކުރަން
ނުގާނޫ ބެހޭ

ބަައްދަ ދެންނެވި
ކުންފުނީ ފއިވަނީ

ބާޠިލުކުރަން
ދ. ވލުއުފެދެއެވެ

އެކުްނ ންވެސް
ކުންފުނ ،ރާތާއި
ނުމަށްދި ޔަްށ
ޒ އެންމެ އިވަނީ

011ނޮވެމްބަރ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

 ކަންތައްތައް

ދލުވުމުގެ ޖަލްސާ
އްލހަ ބޭރުގައި

ް ފައިސާ ށ ދެ
ކަންތަ ކުރެވުނު

ހުޅުވާލުން ލަމްަށ

އުފެދުމާއި. ސީ
ކޮޓަރި 273
،މިރިޒޯޓް އިން

ބީލަމަށް ގމަތިން
C/BSL-61/2

ހަމަޖެހ ދިނުމަށް
ށަހަޅާފައިވެއެވެ

،ބީލަމަށްލުމަށް

ކުއްޔަށްދިނުމަށް
ންއެބީލަ ލވުމުން
އ 15 ފައިވަނީ

މި ރިޒޯޓުގައި
  .ނެތުމެވެ ފައި

ބާޠ ބީލަންތައް
ކުންފުންޏާ ގ

މި ،ނެތްކަމާއި
ސޮއިކުރައްވަާފ

ބީލަންތައް ވލި
ސުވާ ކަމާއިމެދު

ންފުންޏަކުނކު 
ފަރާ ބެލެހެއްޓި

ކުއްޔަ ރިޒޯޓް ރ
ޢަމަލުކުރައްވާފައި

ނޮ 28ކރުމަށް

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ކަ އިތުރު ވުނު

ބޯޑު ބައަްދ ނަ
ކޯޓުން ސަލަ
އަށް .އެމް.ޓީ
ފާހަގަ އިތުރަށްް 

ބީލަ ދިނުމަށް ށް

.ޑީ.ޓީ.އެމް ވަހު
އެނދުގެ 54
އި. ސީ.ޑީ.ޓީ.މ
ފަހަރެއްގެ ދެ އި
 008ނަންބަރު 

ދ ކުއްޔަށް ،ރްށ
ުހ ޕްރޮޕޯޒަލް 

ދިނުމަށްޓަކައި
ރިޒޯޓް ،ފަހު
ބައްދަލު ބޯޑު ނަ
ބަޔާންކޮށްފަ ގައި
ހެރެތެރެ ން
ބަޔާންކުރެވިފަ އި

ހުޅުވާލި ނުމަްށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހަމަކުރެވިފައި
ތެރެއިން ންގެ

ހުޅުވާ ދިނުމަްށ
އްޙަކަސަ މުމުގެ
ކޮންެމ ،ދާގައި

ރިޔާސަތު ގ
ހެރެތެރެ ،މުން

ޢަ ޠިލުކުރުމުގައި
ޓަށް ކޮމެންޓް ކު

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ފާހަގަކުރެވު އި

ވަނަ 76 ގެ 
މައްސޖހިފައިވާ 

.ވައި އިން 
ކަންތައްތަކުގެ 

ކުއްޔަށް ރިޒޯޓް ރ

ދުވަ ވަނަ 200
46 ދަށުން ިގެ

އެމް ،މިގޮތުން 
ހޯދުމަށްޓަކައި އ

ލާނުއިޢު ގެ 
އަހަރަ 15 ޓު
ދެފަރާތަކުން 
  .އެވަނީއެވެ 

ދ ކުއްޔަށް ޓް
 ަ ދިރާސާކުރުމަށް

ވަަނ 33 ގެ 
ކަމުގަ ސަބަބު 
ފަރާތުން ކުރާބު
ބީލަންތަކުގައި ނ

ދިނު ކުއްޔަށް ޓ
،ޔައުމިއްޔާގައި 

ފުރިހަ ތައްނތައް
ބޭފުޅުން 9 ދއްކާ
ދި ކުއްޔަށް ޓް
ނިންމު ނިންމި 
މާއްދާ ވަނަ 2
އެޖަލްސާގެ ،ޔ

އެހެންކަމު. އެވެ
ބާޠި ރޮޕޯޒަލްތައް

މމަށްފަހު ރިޕޯޓަ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

އޮޑިޓްގައ .6

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
އާއިގުޅިގެން ޖެ

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ބަޔާންކުރެވުނު

ހެރެތެެރ 6.1

06 ޕްރީލްއޭ 9

ހުއްދައި ވަގުީތ
.ހުޅުވާލެވުނެވެ

ިހންގާނެފަރާތެްއ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

މިރިޒޯ ފެށިގެން
ކުއްޔަށްހިފުމަށް
ބަޔާންކުރެވިފައި

ރިޒޯޓް ހެރެތެރެ
ތައްޕްރޮޕޯޒަލް

.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ނިންމި ބޯޑުން
ކާމިޔާބު ބީލަން
ލާނުކުރެވުނުއިޢު

ރިޒްޯޓ ރެތެރެހެ
ބަައްދަލުވުމުގެ
ކަން ލާޒިމުކުރާ
ަދ ތަކުންރިކޯޑު
ރިޒޯޓް ހެރެތެރެ

ބައްދަލުވުމުގައި
25 ގެ)96/10

ލިޔެ ޔައުމިއާްޔ
ބަޔާންކޮށްފައިވެ
ޕްރޮ ފާރާތްތަކުގެ
ނިންމު ިމރިޕޯޓު

ާ

6

އެ
އާ
އެ
ބަ

1

9

ވަ
ހު
ހ
އެ
ެ
ކު
ބަ

ހެ
ް
އެ
ބޯ
ބ
އ

ހެ
ބަަ
ލާ
ރ
ހެ
ބަ
6

ޔަ
ބަ
ާ
މ
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މިދެންނެވި ،ށ
ޔާސަތުރި މގެ

  ރޭންކް    

 2  

1  

ހެރެތެރެ ގައި 
ކޮނުމުގެ ކޯރު
6 ފާޅުކޮށް ނ

ކޯރު ވާފަދައިން
ޓްރާންސްޕޯރޓް

ވެސް އިވާކަން

،ވަންކަމާއިއެކު

ބަލައި ގމަތްިނ
އުފެދޭ ސުވާލު
ކުޑައަގު މެއެން
ލުކުރުމަށްހަވާ 

ގައި 2008 އި
.ފހަގަކުރެވެއެވެ

ފަންނީ މުގައި
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
ކޯރު މަވެސްނަ
،ނުވާކަމަށް އި

ރިޕޯޓުގައި އިވާ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

އެޓޭޗްކޮްށ އާއި
ން ބައްދަލުވުމު

ޕޮއިންޓްސް   ލިއު 

42.15  

100  

2008 މެއި 2

ކޯ ންކޮށްފައިވާ
ޝައުޤުވެރިވާކަން

ވާ ގައި 4 ވަލު
ޓް. ސީ.އެމް.ބީ
ހުށަހަޅާފާއި މން

މިނިވަ ގޮތެއްގައި
ގޮތުގެ އްގޮތްވާ

ސ ސބުންފެށިގެން
އެ ތެރެއިން ކގެ
)ރުފިޔާއަށް ނ

  . ވިފައިވެއެވެ

ޖުލައި 23 ،ފހު
ފާހަ ވާފައިވާކަން

ފަރުމާކުރުމު ރު
ޓީ.އެމް ނކަމަްށ

. ނަ ވެފައިވެއެވެ
ފާހަގަކުރައްވާފައި

ހުށަހަޅުއްވާފައި 

| 6430 331ސް: 

މެއިލްއާ ފނުއްވި
މަސްދުވަސްފަހުން

ނެޓް ޕްރެޒެންޓް ވެލ

36,892,711  

87,535,341  

26 ދެމެދު އާއި

ބަޔާނ މއްދާގައި
ޝ މަށްމިކަ ން
ތާވަ. މުއްދަތެވެ 

ބ ށަހަޅާފައިވީަނ
ނިންމަ ތެރޭގައި

ގޮ މސްތަޤިއުްލ
ް ންގަޑުތަކާއި އެ

ހިސާ ހުށަހެޅި 
ފަރާތްތަކު ށަހެޅި
މިލިއަން 6.75
ފާހަގަކުރެވި ކަން

ބޭއްވުމަށްފަ ކޮްށ
ކުރައްވާ އަމުރު 

ކޯރުވާފައިވަނީ 
ނުގެންދެވޭނެ 
އޭނާވިދާޅުވެ މށް
ފާ ފަރާތަކުން 

ބޯޑަށް ޔރުކޮށް

ފެކްސް | 393 332

އިން ފޮ ީސ.
މަ 6އަހަރާއި 
.    ފައިވެއެވެ

  ކުލި  ލަމު 

57,320,71  

195,510,60  

 ހުޅުވާލުން ށް

އާ. އެމް.ޓީ.ވައި
ާމ ވަނަ 14

ކުރުމާއިގުޅިގެން
ހުށަހެޅި ނމަން
ހުށަ ކުޑައަގު މ

ތެ ދުވަހުގެ 90

މު ،ބީލަންތައް
މިން ،ތަކާއިސޫލު

ޕްރޮޕޯޒަލްތައް
ހުށަކުރުމަށް އަގު
5( މިމަސައްކްަތ

ނިންމާފައިވާކަ އި

ލުނުކޮހަވާ އާއިި
ލަފައެއްނެތި ސް

ާ އި ބަޔާންކުރައް
ކުރިއަށް އކަތް

ލިބިފައިވާތީކަަމަ
އެއްވެސް ކަށް
ތައްޔާ އޭނާ ނ

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

.ޓީ .ސށ އެމް .ޑީ
އަ 3ގަޑަކަށް

ވާފައްފީހަށް ފޮނު

ޖުމު އެވަރެޖް 

18

00

ބީލަމަށް ފުރަތަމަ

ވަ އާއި. ސީ.ޑީ
 ގެގްރީމެންޓު

އިޢުލާނު ގައި
ނިްނ މަސައްކަތް
އެންެމ ތެރެއްިނ

0 މަސައްކަތް

ހުށަހެޅި އެދި
އުސޫ ފައިހުންނަ
އެދި ކުރުމަށް

ކު މިމަސައްކަތް
މި އާއި ކޓްސް
ގައި 2008 އި

ޕްރޮޖެކްޓްސް
އެއްވެސް ބޯޑުގެ

ސަބަބެއްކަމުގައި
އެމަސައް ތުން
ލޫމާތުމަޢު ށް
ހުރިކަމަކަ ލއެއް
ގުޅޭގޮތުން ކާއި

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ށްގައި މިއޮފީހަ
އްވުނުތާ ގާތްގަ

މިއޮފީ ސޮއިކޮށް

އެނދަކަށް ޖެހޭ

 6,999 ނީ 

23,110  

ު ހޯދުމަށް ރތެއް

.ޓީ.އެމް އެވަނީ
އެ ސަބްލީޒް

2008 ޫޖން

މަ ކޯރުގެތަކުން
ތެ ފަރާތްތަކުގެ

ކޯރުގެ ރާތުން

އެ މަސައްކަތްަށ
ކަނޑައެޅިފަ ކޮށް

ކު މިމަސައްކަތް
،މިގޮތުން. ވެ

ޕްރޮޖެްކ އެންޑް
ޖުލައ 16 ޓަރ

އެންޑް ނސްޕޯޓް
ޯ،ޑިރެކްޓަރ ނ

ސ ރައްވާފައިވާ
ފަންނީގޮތު މުން
ޑިރެކްޓަރަށް ންގ
މައްސަލަ ވސް
ާ ރެވުނު ކަންތައް

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

2011ބަރ

ބައްދަލުވުން ބޭ
ސ ނުއްވައިގެންފޮ

  ހޅި ފަރާތް 

ކޮމްޕެނީ  ޓްރޭޑިންގ 

  ޙަމީދު 

ފަރާ ކުރާނެ ކަތް

އެ ގައި 4 ތވަލު
އެކުލަވާލެވުނު 

ޫ 29 ،ހދުމަށް
އެފަރާތްތަ އަދި 
އަގުހުށަހެޅި ށ
މިފަރާ އަދި. ވެ

މަ ކޮނުމުގެ ރު
ކޮއާންމު ދމުގައި
އަދި. ނެތެވެ

ފާހަގަކުރެވެެއ ނ
އެ ޓްރާންސްޕޯޓް
ޑިރެްކ ނޭޖިންގ

ޓްރާން. ސީ.މްއ
މެނޭޖިން ިޓންގ
އަމުރުކު ރމަށް
އެހެންކަމު ،ށއި

މެނޭޖިން ިޓންގ
އެއްވެ ގައިތަކުނ
ކުރެ ބަޔާން ން

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ޑިސެމްބަ 12 
ބަ ،ޔައުމިއްޔާ 

ފޮޔައުމިއްޔާ ށް 

ބިޑުހުށަހެ

P4-M .ޭއ. .އޭ އޭ

P4-M   ްޝާހުލ

މަސައްކަ ނުމުގެ

ތާވ ކުރެވިފައިވާ
ދިނުމަށް ށް
ޯހ ފަރާތެއް ނެ
އަގުތަކާއި ހެޅި
ރުމަށްކު އްކަތް
އިންނެވެ ކޓްސް

.  

ކޯރު ލިބެލުމުގައި
ހޯދުމު ޚިދުމަށް 

އެގޭކަށްނ ވާކަން
ހިނގާފައިވާކަން

ޓް. ސީ.އެމް.ބީ
މެނޭ ކުރީގެ ގެ 

އެ.ބީ ސައްކަތް
އެކްޓ ލުކުރުމަށް

ރުބާޠިލުކު ތައް
ހުރުމުންކަމަށާ 
އެކްޓ ފަރާތުން 

ކުރެހުން ނިކްަލ
ޗެއަރމަން ގެ 
  .އެވެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

،ދުވަސްފަހުން

ބައްދަލުވުމުގެ
ބެލެހެއްޓިފަރާތަށް

  3 - ތާވަލު

  ބިޑް ނަންބަރ

MTDC 101003

MTDC 101005

ކޮނ ކޯރު 6.2

ބަޔާްނ ތިރީގައި
ކުއްޔަށް ރިޒޯޓް

މަސައްކަތްކުރާނެ
ހުށަހެ ންފަރާތަކު
މަސައް ކޮނުމުގެ
ޕްރޮޖެްކ އެންޑް

.ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބެލި މިހާތަނަށް
،ތަކެތިގަތުމާއި

ދިރާސާކޮށްފައިވާ
ހ ކަންތައްތަކެއް

ބ ށަހަޅާފައިވާހު
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

މިމަ ،ނަމަވެސް
ބާޠިލު ބީލަންތައް

މިބީލަންތަ އިަދ
މައްސަލަތަކެއް
ޑިރެކްޓަރެއްގެ

ޓެކްނި ކޮނުމުގެ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ާ

ދު
ބަ
ބެ

ތާ

ބ

3

5

2

ތ
ރ
މަ
ަ
ކޮ
އެ
ާ

މ
ތަ
ދ
ކަ
ހު
އެ

ނ
ބ
އަ
މަ
ޑ
ކޮ
އެ
ބަ
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ކުރިޔަަށް އތައް
ކޯޕަރޭޓް ނގަޅު

ލކުރެވޭ ރަގަޅު
އާއި .އެމް.ޓީ
ނިންމަން ކަތް
މިކަމުގައި ން

މަތިވެފައިވާކަން

ފައިއަޅާ ވަޅެއް
ބޭނުންކޮށްފައިިވާ

  ޅި މުއްދަތު

   ދުވަސް

ސިދާ ފަހަަރަށް
ސައްކަތްކުރުމަްށ

14.6 ސއްކަތް

ގައި 2008 
އްކަންއަގެ) ވާ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

ކަންތަްއ ދުމުގެ
ރަނ ބޫލުކުރެވޭ

ޢަމަލުކު ކޮށްންމު
.ވައި އާއި .ސީ

މަސައްކަނމުގެ 
ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން

ކުރިމަ ރުންނަށް

ފިޔަވަ އެއްވެސް 
ބޭ ބާރުގެ ފައިވާ

ނިންމަން ހުށަހެޅ

  ދުވަސް 90

  ދުވަސް 120

  ދުވަސް 90

  ދުވަސް 150

  ދުވަސް 60

މަސައްކަތު 90

ަ ދެވަނަ ނުމަށް
މިމަސަވެސް  ނ

މިމަަސ ފރާތުން
ޖޫން 29 މްަށ

ބައްލަވާލައްވާ 4

| 6430 331ސް: 

ހޯދު ފަރާތެއް ނ
ޤަބޫ ކޮށްއާންމު 

އާން ހޯދުމުގައި
ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް ،

ކޯރުކޮނު ފައިވާ
ނަ .ދެކެމެވެ 
ޙިއްޞާދާރު ނީގެ

ބަރުންންމެ ގެ
ލިބިދީފަ ރންންަށ

 .ލއުފެދެއެވެ

   އގު
  ނ)

7,5 

22,1  

12,2  

10,3  

21,9  

6,7  

 ން

ކޮނު ކޯރު ދމެދު
ގޮތުން ވާކުގައި

މިފަ. އިންނެވެ
ކުރުމަ ސައްކަްތ

4 ތާވަލު( ބޮޑު

ފެކްސް | 393 332

ކުރާެނ ށްއްކަތަ
،ކަމަށާއި ފްށ

ހޯ ޚިދުމަތް އި
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ހެވީލޯޑް ށހެޅި
މިމަސައްކަތް 
މިލިއަން 8.1 

ހުޅުވާލި ރަތަމަ
16.1 ށްވުރެ

ހުށަހެޅި ޔޮކޮށް
ތާރީޚެއް ފަށާނެ
ލާނާއިއިޢު ވުނ
ތަކާއިއުސޫލު އި
   )ގައި 6.4 

ގައި 2008 ރ
އެހެންކަމުން 

ހޭދަވެފައިވާކަން

ޖެހިފައިވާ ގއި
އަދި އެދުމާއި 
50 ޑަކަށްނގަ

އަދި. އެވެއިވެ
ދައްކާފައިވާއިރު
ލސްވި ދުވަހުގެ

  ޅި މުއްދަތު

  ދުވަސް 

  ތު ދުވަސް

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

ހުށަ ޑުކޮށްގުބޮ
ކުރެވިފައިވަނީ 
އަގަށްވުރެ އިވާ

ފުރަ ގައި 20
އަގަ ހުށަހެޅި 

ހެޔޮ އަގު ންމެ
ފަ މަސައްކަތް ގ
ކުރެވު ހޯދުމްަށ 

ހަމަތަކާއި ރެވޭ
ލުސީތަފު އިތުރު

ސެޕްޓެމްބަުރ 3
.ގައެވެ 2009

 ނިންމުމަށް ހޭ
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ފަރާތުންގެ  
ގާތްގަ ބޭނުމަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައ
ދަ ިލއަންރުފިޔާ

ގ ސަބަބުން ލަސ

ނިންމަން ހުށަހެޅ

-  

މަސައްކަތު 90

މަސައްކަތު 120

| 6430 331ސް: 

އަ އެންމެ އށް
ލުހަވާ ސއްކްަތ
ހުށަހަޅާފައި އިން
08 ޖޫން 29

އިން ޖެކްޓްސް

އެނ ކުރުމަށް ތް
ކޮނުމުގެ ކޯރު ނީ

ފަރާތެއް ރާނެ
ޤަބޫލުކު ކޮށްނމު

އި ގުޅޭ މިކަމާއި

30 އްށ ބަލާއިރެ

9 ޖޫން 20 ނ

މިމަސައްކަތް 

.އެމް.ޓީ.ވައި 
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ

ކަންސްވެފައިވާ
މިލ 1.3 ރްަށ

ކޮންޓްރެކްޓަރގެ

   އގު
  ނ)
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22,7  
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ދެވަނައަ ރއިން
މަަސ ރކޮނުމުގެ

އި ރޮޖެކްޓްސްޕ
9 ކުރުމަށް ކަތް

ޕްރޮޖެ އެންޑް ޓ

މިމަސައްކަތް ގެ
ނުވަނީ ލކޮށްފައި
ހަވާލުކު ސއްކަްތ

އްާނ ހޯދުމުގައި
މި. (ގކުރެވެއެވެ

ގޮސްފައިވާގޮތަށް
ނީންމާލެވިފައިވަ

ވަސްމަސްދު 3

އާއި .ސީ.ޑީ
އެޖައްސާލުމަށް 

ޓީ.އެމް މިގޮތުން
ލަސ ދުވަސް 4
ކްޓަރެކޮންޓް ނ

ޮ ދައްކާފައިވަނީ
 .އެވެވ

ހުށަހެޅި އަ
(ރުފިޔާއްިނ

873,750

636,216

770,629

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ތެރެ ފަރާތުގެ
ކޯރު ގައި 20
ްޕ އެންޑް ޕރޓް
ސައްކަމަމި މިއީ

ޓްރާންސްޕޯރޓް
  

ކޮނުމުގެ ކޯރު ނ
ޮހަވާ ސައްކަތް ލު

ސަމަމި އަދިި.
ޯދުމަތްޚި ތމާއި

ފާހަގަ ންޓްކަން

ކުރިއަށް ގެންގޮ
ނިން މުޅިން ތް
3 އިތުރަށްގެ

ޑީ.ޓީ.އެމް ގައި
މަޑު ނގެންގޮސް
މި. އެވެހިމެނެ

45 ސަބަބުން

އެފަރާތުން މަްށ
ދަ ފައިސާ ތކަށް

ން ފާހަގަކުރެވެ

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

3 )ގައިވާ 5

008 ޕްޓެމްބަރ

ޓްރާންސޯްޕ. ސީ
މި. ގަކުރެވެއެވެ

.ސީ.އެމް.ބީ
.ހަގަކުރެވެއެވެ

ލައިގެން ލަމަށް
މަސ އާއި ޓްސް
ނުވާތީއެވެ ފައި
ގަތު ތަކެތި ވަނީ
ކޮންސަލްޓަނ ތގެ

މަސައްކަތް ގެ
މަސައްކަތް ޓްގެ

މަސްދުވަހުގެ 4

ބަބުތަކުގެ ތެރޭގަ
ނު ކުރިއަށް ތް

ވުންސްވިލަސް
ކްޓަރގެރެކޮންޓް

ލަސްވިލަސްވުމަ
އިންވޮއިސްތަ ޅި

ގައިކަރުމަށްފަހު

  ސް

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

5 ތާވަލް( ހޅި

ް 30 ޑަށް ސެ
ސ.އެމް.ބީ ށހެޅި

ފާހަގަ ކޮށްކަން
ކުރުމަށް ކަްތ

ފާހަ ދއްކަންވެސް

ބީލަ ވަނަފަހަރަށް
ޕްރޮޖްެކ އެންޑް 

ބަޔާންކޮށް ލގައި
ދިރާސާކޮށްފައިވަ

މިމަސައްކުަތ ވާ

ކޮނުމު ކޯރު ން
ޕްރޮޖެކް މި ،ށި

އެއްބަސްވި 

ވންދިމާވި ސަބަ
މަސައްކަތް ނދާތީ

ލަސ މަސައްކަތް
ކޮ ސާފައިވާއިރު

މަސައްކަތް ން
ހުށަހެޅި ކްޓަރރެ
އުނިކު ރުފިޔާ ނ

  

އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސ ޓް

  ވެޓް ލިމިޓެޑް

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ހުށަހެ ކުރުމަށް
ލިމިޓެ ރައިވެޓް

ހުށަހެ ކުޑައަގު 
ބޮޑު  55% 

އެމަސައްކަ ފހަރު
އަދަދެއް އިތުރު ޔ

ދެވަ ލިބެލުމުގައި
ޓރާންސްޕޯރޓް

ޕްރޮޕޯޒަލްގަ ހެޅި
ދ ބީލަންތައް ޅި

ކޮށްފައިވާޢައްޔަނު

ލައިގެން ބީލަމަށް
ފެށިިވްސްއިން 

ފުރަތަމަ ނމަން
.  

ލަސްާވ ނުނިމި
ާ ގައި ހިނގަމުން
މަ މާލުންއިހު ގ

މަޑުޖައްސ އްކަތް
ސަބަބުން ގެ 
ރެކޮންޓް އިން 
މިލިއަން 1.2 

  ހެޅި ފަރާތް

 ކޮންސްޓަރަކްޝަން

ޓްރާންސްޕޯރޓް .ސީ

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ކު މިމަސައްކަތް
ޕްރަ މޯލްޑިވްސް
އެންމެ ކުރުމަށް
ނުވަތަ ރުފާިޔ

އެފަ ބީލަމުގައި
ރުފާިޔ މިލިއަްނ

ބެލި މިއޮފީހުން
ޓް. ސީ.އެމް.ބީ

ހުށަ އެފަރާތުން
ހުށަހެޅ ގުޅިގެްނ

ޢަ ފުށުއަރާގޮތަށް

ބ ދެވަނަފަހަރަށް
ހެވީލޯޑް މޯލްޑި

ނިން ޕްރޮޖެކްޓް
.ހަގަކުރެވެއެވެފާ

ނ މިމަސައްކަތް
ކޯޓުގަ މައްސަލަ
ޓަރެގކްރެކޮންޓް
މަސައް ދުވަހަްށ
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

ބަދަލެއްގެގޮތުން

  5 - ތާވަލް

އަގުހުށަހެ  #

އަމީން ކޮ  1

ސ.އެމް.ބީ  2

ހެވީލޯޑް  3
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15 ގެ  17 ސަފުހާ

ކޮނުމުގެ ޯކރު 
އަދި ކުރުމާއި
ފާޅުކުރި ރިކަން
ގައި 2008 

ކުރިޔަށް އކަތް
ނުލައި ރމަކާއި

ލުކޮށްފައިވާކަން

ންސަލްޓަންސީ
ފުރަތަމަ އިޓކަ
ހުޅުވާލުމުން ށ

ބީލަންފހަރަށް 
ހުށަހެޅި ޕޯޒަލް

ޤަރާރުގައި ވާ
އަދި އިހަމަކަމާ

،މިގޮތުން. ވެ

،ތަކުގައިމަލާތު

އިން .އެމް.ޓީ
ކޮށްފައިވާ އިން
ލުކުރުމަށްހަވާ 

ވާފައިނުވާކަމާއި
އަށް. އެމް.ޓީ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

ޯފަހުން ވަސް
އިވެލުއޭޓް ބިޑު
ވެރިއުޤުޝަ މަށް
އޮގަސްޓް 24 

މަސަްއ ހދުމުގެ
ކުުރލާނުއިޢު ރްށ

ލުހަވާ ސައްކަްތ

ކޮނ ފރުމާކުރުމާއި
ކޮނުމަށްޓަ ކޯރު

މަށްބީލަފަހަރަށް 
ަފ ދެވަނައދި 
ޕްރޮޕޯގެން ދީތު 

ފާސްކޮށްފައިވާ 
ހަމަހަ ،ރިކަމާއި

ފާހަގަކުރެވެއެ 
މުޢާ އެކިއެކި 

ޓ.ވައި ބަލާއިރު
އި .ސީ.ޑީ.ޓީ.
އާއި .ސީ.ޑީ

ދެއްވާ މާލުކަން
.ވައި ނުވަނީސް

| 6430 331ސް: 

ހަދުވަ އެންގިތާ 
ބ ،ރުމާކުރުމާއި
މިކަމަ މިގޮތުން

އްކަތް ކުރުމަށް

ޯހ ދޭނެފަރާތެއް
ފަހަރަނަދެވަ ން

މިމަސ ފަރާތާއި

ފަރު ކޯރު އަދި 
ކޯ ށް ބަލާއިރު

ތުން ދެވަނަ ފަ
.ކުރެވެ އަ އެވެ

އިން ދަޢުވަތު .ީ

ބައްދަލުވުމުގައި
އަމާނާތްތެރ ،އި

ހުރިކަން ތަކެއް
ހިނގާފައިވާ 

ލުތަކަށް ބަތފުސީ
.އެމް ދެކޮޅަށް 

.ޓީ.އެމް ނބުރާ
ސަމާ އްވަންޖެހޭ

ނިމިފައިނު މާއެކު

ފެކްސް | 393 332

ހުއްޓާލުމަށް
ފަރު ކޯރު ގައި

. އވާފައިވެއެވެ
މިމަސައް ފިޔާއަށް

ދޭ ސަލްޓަންސީ
މިގޮތުން ،ނކަމާއި
ހަމައެކަނިފަ ހޅި

ހުޅުވާލުމާއި ށް
ވާގޮތަށްނގޮސްފައި

ުނަތީޖާއެއްގެ  ގޮ
އިވާކަން ފާހަގަ

ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

ބަ ބޯޑު ވަނަ
ތެދުވެރިކަމާ ކީ

ކަންތައްތަ ގިނަ
ގުޅޭގޮތުން އި

ަތ ހިސާބުތަކުގެ
އާއި. އެމް.ޓީ
އަނ ރިޒޯޓް ރެ

ދެއް މިކަމަށް
ކަމާ ޢަދުލުވެރި

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

 ހޯދުން ތއް

އެމަސައްކަތް
ގަ 2008 ލައި
ދެއް ވަތުދަޢު ށ

ރުފި 336,670

ކޮންސ އަދި އި
ނޫްނ ންއުސޫލު
ހުށަހެ ރޮޕޯޒްަލ

ބީލަމަށް ގެމަތިން
ކުރިއަށް ގެން

ނަ މާއި،ނޫންކަ
ގޮސްފައި ލިގެން

ކުރުމަކާނުލައި

76 ގެ .ސީ

ނިންމުމަކ ނިންމި
 އުފެދޭ ސުވާލު
ރިޒޯޓާ ހރެތެެރ

ހި ހށަހަޅާފައިވާ
.ވައި ،ވާކަމާއި

ހެރެތެރެ ލައިނު
މެމްބަރުން ޑު

ބެލި ގޮތެއްގައި

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ދޭނެފަރާތެ ންސީ

ބުނެ ހރިކަމަށް
ޖުލަ 29 ކައި
ފަރާތަކަށް 6 ނ

0 ށްޓ ލިމިޓެޑަ

އިވެލުއޭޓްކުރުމާ
ޓެންޑަރިންގ
ޕްރޮ ިކަމަށްއިެދ

ދެފަހަރެއްގެ ކަތް
އިން .ސީ.ޑީ
ގޮތެއްގައި ދާރު

އުފުލި ނައަކަށް
އިވަނީ އިޢުލާނު

ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް
ދޭންނި ޑޮލަރު
ސު ދުއް ކަމާމެ
ެހ ،އދަލުވުމަށް
ހު ކޮށްބަޔާން

 އަދަދު އިތުރުވާ
ކާއިޝަރުޠަ
ބޯ ނަމަވެސް
ގޮ މުސްތަޤިއްލު
  .ގަކުރެވެއެވެ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

ކޮންސަލްޓަން ދި

ހު މައްސަލަ ނީ
ގެންދިއުމަށްޓަ 
ހޯދުމުގެގޮތުން 
ޔާން ޕްރައިވެޓްރި

 ބިޑު ،ރުމާއި
ހުޅުވާލައިގެން 

މި ކގެތެރެއިން

މަސައްކަ ނުމުގެ
.ޓީ.އެމް އްކަތް
ޒިންމާދާ ފއިވަނީ

އެތައްގު އަގު 
ހވާލުކުރައްވާފައި

 .ކުރެެވެއެވެ

ބޭއްވި ނދުވަހު
އެމެރިކާ ލިއަން
ނިންމުމެއް ފއިވާ
ބައް ބޯޑުވަނަ

ލިބެންޖެހޭކަމްަށ
ފައިސާގެ ޖެހޭ
އެއްވެސް ފނަމަ
ހުށަހެޅި ހުން

މު މަރުޙަލާތަކުން
ފާހަގަ ފައިވާކަން

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

އަދ ފރުމާކުރުމާއި

ފަންނީ ރމުގައި
ކުރިއަށް ލުން
ދޭނެފަރާތެއް ސީ

ާރތްކަމުގައިވާ ރި
. 

ފަރުމާކުރު ކޯރު 
ކޮށްއާންމު ،ނީ
ފަރާތްތަކު ވނު
.  

ކޯރުކޮނ ކުރެވުނު
މަސަްއ ހޯދުމުގެ

ބާޠިލުކުރެވަިފ 
މަސައްކަތުގެ 

ާ މަސައްކަތް  ހަ
ފާހަގަކު ކަންތަށް

 ނ

ވަަނ 2010 
މިލި 3.5 އަްށ
ނިންމާފަ އެކުމާ
ަވ 74 ގެ 

ލ އނެއްފަރާތަށް
ލިބެންޖެ އަށް 
ގެންދަވައިފިނ ރ
އަނގަބަހު އިން 

މަ ހުރިހާ ރުޢީ
ނިންމަވާފަ ބޑުން

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ފަރ ކޯރު 6.4

ފަރުމާކުރު ކޯރު
އަލު މަސައްކަތް

ކޮންސަލްޓަންސީ
ް ހަމައެކަނި ފަރާ

ލުކުރެވުނެވެހަވާ

ޯ،އެހެންކަމުން
ގެންގޮސްފައިވަނ

އެރުވު ވަތުދަޢު
.ފާހަގަކުރެެވެއެވެ

ފާހަގަކު މަތީގައި
ހޯ ދޭނެފަރާތެއް
ބީލަން ހުޅުވާލި
ކޮނުމުގެ ކުޯރ

ކުރުމުގެދިރާސާ
ފަރާހަމައެކަނި

ނިންމުން .7

ޖެނުއަރީ 27
އަ .އެމް.ޓީ.ވައި
ވެރިކަމާފުސާއިން
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް

އަ އެއްފަރާތުން
.ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް
އަނބުރާ ވާދަޢު
.އެމް.ޓީ.ވައި

ޝަ މިމައްސަލަ
ބޯ ދޭން ފައިސާ

  

ާ

4

ކޯ
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ާ
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ދ
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7
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ދަށުން ސވުމުގެ
ގޮތެއްގައި ދުާރ
އިތުރަށް ވުރެ 
މައިގަނޑު ރވި
  

ފާސްކޮށްފައިވާ 
މިހާތަނަށް ްނ
ދެފަރާތުގެެ ގން

MTDC/BD

 .ވެ

ގެއްލުމެއް ތއް
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ
ސަބަބުން ގެއި

ބޮޑަށް ވަރަށް

ހޯދުމުގައި ން
އްބަސްވުންތައް

އަމާޒުވަމުން ށ
ކުރަމުން ސަރު
  .ވެ

އެކަމާއި ނދީާތ
ބައްޓަންކޮށް ގ

އާއި ސިންގްސް
ބާޒާރުގައި މާލީ
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

އެއްބްަސ ލވުނު
ޒިންމާދާ ދމުގައި
އަގަށް ބަސްވި
އުފަންކުރު ޙލަތު
.ހަގަކުރެވެއެވެފ

ާބޯޑުން ގެ .ސީ
ތެރެއިނ ޑަޮލަރުގެ

ގުޅިެގ އިޤަރާރާ 

D-R/2010/93

އެވަނީއެ ރވިފައި

ް ސަބަބުން އެތަ
ޓ.އެމް އިން 
މައްސަލައި މގެ
ވަ އެރުމަކީބޫރ

ބައިވެރިނ ރިފާޔ
އެއް ވިޔަފާރީގެ 
އަށް. ސީ.ޑީ.ޓީ
އަސަ ނޭދެވޭ ގ

މާއިގުޅިފައިވެއެވެ

ދިގުލަމުން ނުވެ
ކުރިމަުގ ގެ. ސީ

ބްލެސި ރުކާރުގެ
މާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޓ.އެމް ހޯދުމަކީ

| 6430 331ސް: 

ވާލެއެކުލަ ޓކައި
ހޯދު ބަޔަކު ރޭނ
އެއްބަ ނުނިމި 

ާޙ ޖެހުނު ކަން
ފާ ގޮތެއްގައި ޞަ

ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް 
ޑޮަ އެމެރިކާ ން

ފައިވަނީދއްކަވާ

3 ،ޤަރާރުން 

ބަޔާންކުރެ ގައި

ސ އޭގެ އަށް 
.ވަ ި .އެމް.ޓީއި

ހޯދުމު ބަދަލު 
ުބ ކަތައްވެސް

ވިޔަ މަށްޓަކައި
އެކު ފނިތަކާއި
ޓީ.އެމް ވާލުތައް
މިކަމުެގ ށވެސް

މިކަމާ ނތައްވެސް

ޙައްލުނު އްސަަލ
ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް 
ސަރު ދިވެހި ވ

ދި ކރިމަތީގަޔާއި
ޯ ޙައްލެއް ސް

ފެކްސް | 393 332

ދިނުމަށްޓަ ޔަށް
ލުކުާރހަވާ އކަތް
ތަރީޚަށް ސްވި
ފައިސާދައް އަްށ

ޚާއްޞަ ޔުންކަން

ދުވަހު ވަނަ 20
އަންމިލި 3.5

ދަ އަށް .އެމް.
  .ނވެ

އްދަލުވުމުގެބަ
ަ ސަބަބުތައް ތިރީ

.ސީ.ޑީ.ޓީ.މް
މަރުޙަލާގައި ޢީ
ގެއްލުމުގެ ގެރ

މަސައްކަ ންދާ

ގެންދިއުމަ ރއަށް
ކުންފު ގާނނންހި

ސުވާ ފރާތްތަކުގެ
ނަރުންނަށްޕާރޓް
ކަންބޮޑުވުްނ ގެކ

މިމައް ރުކާރުސަ
ދެކޭގޮތުގައި ން
ޙިއްސާާވ %45

ުކ އްސާދާރުންގެ
އަވަސ އސަލައަށް

39ހިރާއްޖެ.  ފޯން:

ކުއްޔަ ރިޒޯޓް ރ
މަސަްއ ކޮނުމުގެ
އެއްބަސ ނިންމަްނ

އަ .އެމް.ޓީ.ވައި
ދިޔަދިޔު ސވެގެން

010 ނުއަރީޖެ

ނިންމި ދއްކަންް
.ޓީ.ވައި ޑޮލަުރ
މަތިންނެ ގޮތުގެ

ބޯޑު ވަނަ
ސ ހުނުންމަންޖެ

އެމް ދުވަހަކީ
ަޝރުޢީ. ހެކެވެ
ޑޮލަރުއެމެރިކާ

ކުރަމުންގެނ ށް

ކުރި ޝރޫޢުތައް
ނަނ ބޭރުގެ އްިނ
ަފ އެފަދަ، މްނ

ޕާ ގުޅިފައިވާ
ދޭފަރާތްތަކު ިޓް

ސ ދިވެހި ގއިވާ
އިން. ސީ.ޑީ.ޓީ

% މިކުންފުނީގެ
ހިއް އަމިއްލަ ގެ

މިމައް އިށްޓަކަ
  .ކަމަކެވެ ތް

ދިވެހި  މާލެ،  މަގު،

ހެރެތެރެ ތުރުން
ކޯރުކޮ ،އބަސްވި

ނި މަސައްކަތް
ވަ އިން .ސީ.ީ

ލަސް މަސައްކަތް

27 ،ސްނާކޮށް

ް އަށް. އެމް ދަ
ޮ އެމެރިކާ އަން

ގައިވާރީމެންޓު

76 ންފުނީގެ

ނިނ ދޭން ޑޮލަރު

ކޮންމެ ގެންދާ
ދުވަ ހޭތިލާންޖެ

އެ ލިއަންމި 6
ހޯދުމަށް ރެޑިޓް

  .ވ

މްަޝ ރައްޤީގެ
ރާއްޖެއި ޞަކޮްށ
އޮތުމު ރިމަތީގައި

އާއި .ސީ.ޑީ.
ކްރެޑި އަށް. ސީ

ކަމުގަ ދާރުސާއ
ޓ.އެމް. ދިޔައެވެ

މި ބޭނުންވާނަމަ
ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ.މ
ދެމެހެއްޓުމަށް ޓާ

ް ކުރަންޖެހިފައިއޮ

އަމީރު އަޙްމަދު މަ  

އިތު ންތައްތަކުގެ
އެއް ކޮނުމަށް ދ

ކޮނުމުގެ ޯކުރ
ޑީ.ޓީ.އެމް މާއި

މަ ކޯރުކޮނުމުގެ 

އިސްތިސް އްތައް
އެ.ޓީ.ވައި އިްނ
މިލިއަ 3.14 ވާ

އެގް ޓްލްމަންޓް

 ޓ

މިކު ދުވަހުނ
ޑޮ އެމެރިކާ އަން

ެ ނނިމި ދިގުލައި
ކުރިމަތ ދގޮތުން

7 ގާތްގަޑަކަށް

ކެރެ ލޯނާއި 
ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ

ަތ ކރިއަށްހުިރ
ޚާއްޞ. ދިއައެވެ 
ކުރި މައްސަލަ 

.ޓީ.އެމް ހެންމެ
ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް ،

ޙިއް ބޮޑު މެން
ގެންދ ޅކުރަމުން

ބޭ ގެންދަން ށް
އެމް އަދި. ވެއެ

ހިފަހައްޓާ ތުބާުރ
ކު ކޮންމެހެން އި

 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) 

ކަން ކުރެވުނު 
ދެމެދު ޅުދޫއާއި

ކޯ ،ނުވާކަމާއި 
ހިނގާފައިވާކަމާ 
ޯވުނުދެންނެ ން

ކަންތައް ކރެވުނު
އ .ސީ.ޑީ.ޓީ.މ

އިވާދައްކާފަ އަށް
ސެޓް ސްވެފައިވާ

ކޮމެންޓް ންޓް

ވަަނ 2010 
މިލިއަ 3.5 އަށް

ނު މައްސަލަ 
ޮ ންނާއި ނުސީދާ

ގާ އުފުލާފައިވާ 
އަށް. ސީ.ީ

 ނވާކަމެއްކަމަށް

. ުކ ގެ .ސީީ
 ދިމާވަމުން އް

މި ރންބަލާއިރު
ހަމައެހެ އަދި 
،އިތުރުން މީގެ 

އެން ގެ .ސީ.ީ
ފާޅުކު ޝުޢޫރު ވ

ކުރިއަށް ނއްގައި
އެބޭނުންވާނެ ލްނ
އިތު ގެ .ސީ.ީ

އޙައްޤުގަ ރުންގެ

3ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (

ފާހަގަ މަތީގައި
ު ހެރެތެރެއާއި ހު

މަލުކުރެވިފައިޢަ
ޚަރަދެއް އެތައް

ކުރިން އެއްކަމަކީ

ބަޔާންކު އިސްވެ
އެމް ޤަރާރުގައި

އަ .އެމް.ޓީ.ވައި
އެއްބަސ މެދުގައި

ޖްމަނމެނޭ .8

ޖެނުއަރީ 27
އަ .އެމް.ޓީ.ވައި

 ެހެރެތެރ
ސިދާގޮތުން
މައްޗަށް
ޑީ.ޓީ.އެމް

އެކަށީގެން

 ްޑީއެމ. .ޓީ
ހުރަސްތައް
ގާއިމުކަުރ
.ދިޔައެވެ
.ދިޔައެވެ

 ްޑީ.ޓީ.އެމ
ކަންބޮޑުެވ
ހަލުވިމިނެ
އެއްބާރުލު

ޑީ.ޓީ.އެމް
ހިއްސާދާރު

ާ

މަ
ހެ
ޢަ
އެ
އެ

އ
ޤަ
ވަ
މެ

8

7

ވަ
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ކޮންމެ އަދި. 
މަރުޙަލާއަކަށް 

ނަގާނީ އަދި
ނިމިގެންދާގޮތުން

.ނޭގެއެވެ ރން
MC/2009/1 

. އަށް .އެމްޓީ

އަދި މުންނާއި
މުޅި ވަކީލު ނީ
އާއި .އެމް.ޓީ.

ވެފައިވާ އިގައި
ޢަތުންޝަރީ ކ
27 ،ބޯޑުން 

M ަމިމައްސަލ

ov.mvމެއިލް: - އީ 

ސަ   

.ނެވެދިގުލަމުން 
ދެންއޮންނަ 

އަ ހާތާކުކަމެއް
ނި މައްސަލަ މ

ލަފާކުަރ ކަމެއް
141 ،ނަންބަރު

.ވައި ށްފައިވަނީ

ނޫންކަމުއދަތެއް 
ނީގާނޫ ގެ. ސީ
.ވައި އާއި .ސީ
އމިމައްސަލަ ން
އެކު އާއި. މް
ޑިރެކްޓަރުންގެ 

MTDC/BD-R

  މ 
  ލް

| 6430 331ސް: 

އިންތިހާއަށް އީ
ލިބޭކަމަށްވާނަމަ

ކިހާ ނިމޭނީ 
އެހެންމެ އަދި 
ކިހާވަރެއްކަ ،އި
ނަ އްޔާޟިޤަ މި

ކޮށް ޙުކުމް ޓން

މުއް އެނގޭނެ 
ސީ.ޑީ.ޓީ.އެމް 
ސ.ޑީ.ޓީ.އެމް. ވ

ގޮތުނ ފާރީގެވިޔަ
އެމް.ޓީ.ވައި ،ވެ
މިކުންފުނީގެ 
 R/2010/93

މްނިޔާޒް އިބްރާހީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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