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APARTMENT A, SECOND FLOOR, H. LABULAABU VILLA, AMEER AHMED MAGU, MALE’, REPUBLIC OF MALDIVES 
ADVOCACY CHAMBERS LLP IS A PARTNERSHIP REGISTERED IN THE MALDIVES UNDER REGISTRATION NUMBER P0004/2017 

 PR/2019/02ނަންބަރު: 

 
  

ސީލައިފް ގް ލޯބަލް އަށް ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރަން ލިބުނު 3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އާއި 
އޮފީސް ކޮންޕްލެކްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ސީލައިފް ގްލޯބަލް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ނެރޭ  ފުރަތަމަ ނޫސް ބަޔާން 
 

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްަރއިވެޓް ލިމިެޓޑަކީ މިލޯފާމްގެ ުމވަްއކިލެްއކަން ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުމވަްއކިލާ 

ބަޔާްނކޮށް، ކަުމގެ ޙަޤީޤަތް  މުންދާކަންވާހަަކތައް ދަންކަަޙޤީޤަތާއި ޚިލާފު އެތަްއ ފަރާތްތަކުން ެއކި ގުޭޅގޮތުން

ސާފުކޮށް ދިނުމަށް އަޅުގަނުޑމެންގެ މުވަްއކިލުގެ ފަރާތުން މިލޯފާމާއި ޙިއްޞާކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ސާފުކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

  

ނަ ގުނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ ސަރުކާރާެއކު ކުރަމުންދާ ސީލައިފް ގްލޯބަްލގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަްށ ގި

ކަމަށާއި، ސީލަަފއިފް ގްލޯބަްލގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކޮްށފައިވަނީ ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ުގޅިގެން މި 

ުކގެ ތެެރއިން ަޙއްެލއް ލިބޭޯތ މަސައްކަްތކުރުން ކަމަށާިއ، އެގޮތުން މިހާރު ކުެރވިފަިއވާ މަސައްކަތްތަ މައްސަލަިއގައި

މި މައްސަލައަށް ަޙއްލުހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވިަފއިާވ މަސަްއކަްތތަކަށް ގިނަ ގުނަ ކުިރއެރުންަތކެއް ލިބިފަިއވާކަްނ މި 

މައްސަލައާ ުގޅިގެން ިސވިްލ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ަޝރީޢަތްތަކާއި، ބޭްއވިފަިއވާ ެއކި އެކި ބައްދަުލވުންތަކުން 

 ޞަުތގައި ފާހަަގކުރަމެވެ. ސާފުވާން އޮތްކަން މިފުރު

 

ަގއި ދިމާވި ކުރިއަށް ގެންދިއަ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިައށް ގެންދިއުމުއެގޮތުން ސީލައިފް ގްލޯބަލްެގ ފަރާތުން 

ފަރާތެއްގެ ަފއިސާ  258ފަރާތަކުްނ ދެއްކި ފައިާސގެތެެރއިން  689ހުރެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓި، ތަފާތު ސަބަބުތަކާއި
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ބްކިންގ ފަިއސާ ދެއްިކ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެރިްނ  ކުރިމަތިވެަފއިާވއިރު،  މައްސަލަމިބުން ނުދެވި ވުުމގެ ސަބަ

ފައިސާ ރިފަންޑްކޮށްދީ  ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން ފަރާތަކަށް 431ފައިސާ ރިފަންޑަށް އެދުނު  ގބްކިން

އަދި ރިފަންޑް ފައިާސ  މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.ފައިވާކަމަށް ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން މިލޯފާމަށް ނިންމާ

ބޮޑު ހިއްާސެއްއ  ސީލައިފް ގްލޯބަލްގައި ނުވަނީ ސަރުކާރުން ރިފަންޑް ދެވިފައި ފަރާތަށް ފައިސާ 258ނުދެވިވާ 

ކަމަްށ ސީލައިފް ގްލޯބަލްެގ އޮންނަ ސީލައިފް މޯލްޑިވްްސއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މިހާތަނަށްވެސް ދީފައި ނުވާތީ

ން މި ލޯފާމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، މިލޯފާމްގެ ފަރާތުން މިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޭޅ ފަރާތު

)ނުވަދިހަ ހަތެްއ އިން ސައްތަ( ިޙއްޞާ އޮންނަ  97ގެ %ލިޔުންތައް ދިރާސާކުިރއިރު، ސީލައިފް ގްލޯބަލް 

 )ބާރަ މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު( USD 12,000,000.00 ސީލައިފް މޯލްޑިވްސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ކަން މިލޯފާމަށްވަީނ ފާއިވާ"ސެޓްލްމަންޓް އެްގރީމެންޓް" ގައި ސޮިއކުރެވި ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު 

 ގައި " އެގްރީމެންޓް ސެޓްލްމަންޓް"ސީލައިފް މޯލްޑިވްސް ާއއި ަސރުކާރާއި ދެމެދު ކަށަވަރުކުެރވިފަެއވެ. އަދި 

( 2017މާރިޗް  21) ED-1/90/2017/138: ސުްލޖުމްޙޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ނަންަބރރައީ ކުެރވިފަިއވަނީސޮއި

ބަލަންޖެހޭ ުކރުމަށްފަހު މަސްދުވަހު މަޝްވަރާ 10ދެފަރާތުން އެއްބަްސވެވޭ ގޮތަކަށް  ،ސިޓީއާއި ަހވާލާދީ

އެންޑް ޓްރެޜަރީ ެގ ހުރިހާކަމެއް ބަލައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފަޔާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭސް 

ސީލައިފް މޯލްޑިްވސްާއިއ  ކަމާއިޑިއުްލވެސް ލިިބގެންޝެއަދި ފައިނޭްސ ކޮންޓްރޯލާރ ގެ ޕޭމަންޓް  މަޝްވަރާާއއި،

 ސީލައިފް މޯލްިޑވްްސގެބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުްނ ަގއި ޓްލްމަންޓް ެއގްރީމެންޓް" ދެމެުދގައި ެވވުުނ "ސެސަރުކާރާއި 

 "ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމެންޓް"ަގއި ބާޠިލް ނުކުރެވޭނެކަން   އެގްރީމެންޓް"ޓްލްމަންޓް ރުހުމެއްނެތި "ސެ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމާިއ، މި އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް ދެއްކުާމއެުކ، 

ކަން ބަޔާންކޮށް، ސީލައިްފ ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުްނ ފައިސާ ނުދެވިވާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ

މޯލްޑިވްސްއިން ރަީއސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަްނވެސް މި ލޯފާމަށް ވަނީ ކަށަވަރު 

 ކުރެވިފަެއވެ.
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ޑޮލަރު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  USD 12,000,000.00ދި މިކަންކަމުގެ އަލީަގއި، މިދެންނެވި އަ 

 Cv-C/2018/4895ލިބިގަތުމަށްޓަކަިއ ސިވިްލ ކޯަޓށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަިއވާކަަމށާއި، ިސވިލް ކޯުޓގެ ނަންބަުރ 

ބޭއްވިފަިއވާއިުރ، ައުޑއެހުން  03މިހާތަނަށް ޑިސްޕިއުޓް މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ބައްލަވަމުންދާއިރު  ޤަޟިއްާޔއިން

ން މި ަމްއސަލަ ޙައްލުކުެރވޭނެކަމަށާިއ، ފައިސާ ޫދކުރުމާމެދު ދައުަލތުން ވިސްނަމުންދާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތު

ބަޔާންކޮށްފަިއވުމުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިދެންނެވި ފައިސާ ދޫކުރުމުން، ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން ފައިސާ 

މުގެ ޔަީގންކަން މިފުރުޞަތުގަިއ މަށް ކަށަވަރުކުެރވޭކަދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިގެންދާނެކަމަށް މިލޯފާ

 އަރުވަެމވެ.

 

އަދި މި ލޯފާމްގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮސްަފއިާވ ގޮތް ދިރާސާކުރިއިރު، 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން މި ލޯފާމްއާ ވަނީ ޙިއްާޞކޮށްފަެއވެ.

 

ވަަނ  2012މަޝްވަރާަތއް ފެށުނީ ށް އެޅުމަ ޔުނިްޓސްތައް އިފް ގްލޯބަލް އިން ުހޅުމާލޭގައި ަހއުސިންސީލަ 

ސަުރކާރުެގ ިއސްވެރިންނާއި މަްޝވަާރ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އޭރުގެ  ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެޭރގަެއވެ.އަހަރުގެ 

 ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ  ފެށުނެވެ.މަޝްރޫޢުގެ ވާހަކަތައް އެކު ާއއި ސީ ެއޗްޑީއެމަހުގެ ތެރޭގައި  ހަމަ، ކުރުމަށްފަހު

އެކު ކުރެވުުނ އާއި  ެއޗްީޑސީއި ހުށަހަޅަ ކަމާގުޅޭ އެތަްއ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރަޕޯސަލް އާއި ފަރާތުން 

ޕްރޮޖެކްޓް އެޯވްޑ ސީލައިފް ގްލޯަބލްއަށް ވަނަ ދުވަހު  26ރުއަރީ ަވނަ އަހަރުގެ ފެބް 2014މަޝްވަރާތަކަށްފަހު 

ސީަލއިފް ވަނަދުވަހު  13ވަަނ އަހަރުގެ މާރޗް މަުހގެ  2014ލެޓަރ ހަވާުލކުރިެއވެ. އަދި ެއވޯޑްކުރިކަމުގެ 

 2014އެޕްރީލް  2ޮސއިކޮށްަފއެެވ. ެއއަްށފަހު  ވަނީއާިއ ދެމެދު ރަސްމީ އެއްަބސްވުުމގަިއ  ެއޗްީޑސީ ގްލޯބަލްާއއި

ވެފައިާވ އާ ދެމެދު  އެޗްީޑސީ ސީލައިފް ގްލޯބަލްއާއިހަުއސިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިންގާއަަޅިއ  ފް ގްލޯބަލްގެސީަލއިގައި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެއއްބަސްވުާމއި އެްއގޮތަށް ަގއި،  2014އެޕްރީލް  10 އެއްބަްސވުމާއި ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތީން
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ަގިއ  2014އެޕްރީލް  16އަދި  ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.ސީ އަށް އެްޗޑީޓީ ގެރެންޕާފޯމަންސް ، ކޮންސެޕްޓް ޑްޯރވިންސް

ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންސެޕްޓް ްޑރޯވިންގސް އާއި މެދު  ސީލައިފް ގްލޯބަލްއިންއެްޗޑީސީގެ އިސްވެރިންާނއެުކ 

ހެޅި ަގއި ހުށަ 2014އެޕްރީލް  10ފަރާތުން  ސީލައިފް ގްޯލބަލްގެ ނިްނމުނު ނަމަވެސްވަރާކޮށް ގޮތްަތކެއް މަޝް

ަފއިވަީނ ވާހައުސިންގ ޔުނިޓްތަުކގެ ޮކންސެޕްޓް ޑޮރޯވިންގސް އަްށ އެޗްޑީީސގެ ފަރާތުން އެޕްރޫވަލްސް ދެއް

ެއއްބަސްވުާމއި ެއއަށްފަހު އަދި ަގއެެއވެ.  2014ޑިސެމްަބރ  29ފަހުނެވެ. ެއއީ ދުަވސް  މަސް 8ތާ ހުށަހެޅި

ގައި ވާނީ  2015މާރޗް  16ފަރާތުން  ސީލަިއފް ގްލޯބަލްގެއެްއގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑީޓެއިލްސް ޑްޯރވިންގސް 

 އެްޗޑީސީއަށް ހުށަހަޅައިަފއެވެ. 

 

ފަރާތުން ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެށުނީއްުސރެ ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ  ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ

ސީލައިފް އަދި  ްނ ކަމަށާއިކުރަމުބަދުވެސް ގެންދިޔައީ އަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  މަސައްކަތެއް ކަާމގުޅުންހުރި ހުރިހާ

 ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަނާަޅއި ނުަވތަ  ގްލޯބަލްގެ

ކަމުގެ ޔަގީްނކަން ނުވާނެ ފައި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފުރިހަމަ ކުރަންެޖހޭ ކަމެއް އަދި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެްސ ކަމެއް 

މަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓް  އަދި ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުްނ އަރުަވއެވެ.

ސީލައިްފ ން ގެންދަނިކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓް އާިއ ގުޭޅގޮތުން ތްތަެކއް ކުރަމުމަސައްކަ އިކާތަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދު

އެްއވެްސ އެްޗީޑސީގެ ފަރާތުން ވުމަށްފަހު، މަސްދުވަހެއް ހޭދަެއްއވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރުމެއްނެތި އެަތއް  ބަލްއާގްލޯ

 14އެްއބަސްވުމާއި ޚިލާށް އެ ެވފައިވާ އެއްަބސްވުން،  ސީލައިފް ގްލޯބަލްއާެއކުާކއި ނުލަިއ ސަބަބެއް އެްނގުމަ

 ފާހަގަކުެރވެެއވެ.ށްފައިާވކަން ަގއި ބާޠިލް ކޮ 2015ބަރ ސެޕްޓެމް

 

އެއްބަްސވުން ބާޠިލްކޮށްފައިަވނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ެވފައިވާ ެއއްބަސްވުމާ ެއއްގޮަތށްތޯ މިލޯފާމްގެ ފަރާތުން 

ެއއްބަސްވުްނ ެއޗްޑީީސގެ ފަރާތުން އެްއވެްސ ެވފައިވާ ދެމެދު  ދިރާސާކުރިއިރު ސީަލއިފް ގްޯލބަލްއާއި އެްޗޑީީސއާ
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ފަރާތުން އެމައްސަލަ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަްށ  ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ރުމާިއ ގުިޅގެން ސަބަބެއް ނެތި ބާޠިލް ކު

 HMC/2015/473ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގައި  2016ފެބްރުއަރީ  18ހުށަހެޅުމުން، 

ލް ކޮށްފައިވަނީ ން ބާޠިީޑސީން އެއްަބްސވުއެޗް ކަނޑަައޅުްއވާަފއިވަނީޤަޟިއްާޔއިން ކުރަްއވާފަިއާވ ޙުކުމުގައި 

ސީގެ މަްއޗަށް ެއއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެޗްޑީ ލާފަށް ަކމަށްވާތީ އެއްބަްސވުމާއި ޚިއެއްބަްސވުމާއި 

  .ވެށެ މަކަކުރަްއވާރުއަމު

 

ކުރުމަށް ސްވަރާ އެކު މައި ުގޅޭގޮތުން ެއޗްޑީސީ އާއި ަތކާތްންދާނެ ގޮގެހުކުމާއި ގުޅިގެން ޕްރޮެޖކްޓް ކުރިޔަށް  ގެކޯޓު

 ވުން ބައްދަލުދެމެދު އެްޗޑީސީާއއި ސީލައިފް ގްލޯބަލްއާއި ނަމަެވސް  ކަމަށާއި ވުމެއް ބޭއްވުނުސީަގއި ބައްދަލު އެްޗޑީ

 ވި ނުފޮ ސީލަިއފް ގްލޯބަލްއަށްސީން އެްޗޑީ ގައި 2016މާރޗް  10ވަނަ ައށްވީ ދުވަހު  3 ބޭއްވުނު ފަހުން

ބްރީޗިން ނޯޓިސް ދީފަިއވާކަން ބަޔާްނކޮށްފަެއވެ.  ވަީނ، ެއއްބަްސވުމާ ޚިލާފްވެފައިާވކަން ބަޔާންޮކށް އިގަ ޓީސި

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، މިފަދަ އެއްބަސްވުެމއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާޠިލްކޮށްފިނަމަ، އެްއބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމުެގ 

އި، އަދި މިފަދަ ސަބަބުން ކޯޓުގައި ހޭަދވާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ޮބޑެތި ެގއްލުންތައް ސީލައިފް ގްލޯބަލްއަްށާވނެކަމަށާ

މައްސަލަތައް ދެން ޙައްލުކުެރވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަިއ ވާހަކަދައްަކއިގެން ޞުލްަޙެވރިކޮށް ކަމަށްވީ ހިނދު، 

އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަަދލުގަިއ، ކޯުޓގެ ުޙކުމަށް ޖެްއސުން ކުރެވޭފަދަ ބީަދއަކުން، އެްޗޑީީސގެ ފަރާތުްނ 

ސީލައިފް ގްލޯބަލްއާިއ، ަފއިސާ ދަްއކާފަިއވާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށްކަން ޢަދުލު  ޢަމަލުކުރުމުން، ގެއްލުްނވާނީ 

އިންސާފުގެ ހަމަތަކުން ވިްސނުމުން އެނގޭއިރު، ެއޗްޑީީސގެ ފަރާތުން މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެްއެގ 

ީނކަން އޮޅޭނެ ެއއްެވސް ގޮެތއް ގޮތުން، ސީލައިފް ގްލޯބަލްައށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތު ކުރިމަތިވެފައިވަ

 ނުއޮންނާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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މަސައްަކްތ ސީން އަބަދުވެސް ެއޗްޑީ  ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން މިލޯފާމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭަގއި،

 ިއ ެއްއބަސްވުން ބާޠިލްކުެރވެންއެއްަބސްވުން ހުުޓވަ ގެ ބަދަުލގައި އުމުެއއްބަސްވުން ުކރިޔަށް ގެންދި ކުރަމުންއައީ 

ސީލަިއފްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު، ިއސްވެ ދެންނެިވ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކަމަށް އޮތް 

ދާ ބުނުން، ފަދައިން ކޯޓުގެ ުޙކުމަށް އެްޗީޑސީގެ ފަރާތުން ޠަބާވެފައިުނވާީތ، ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާުތން ބުނަމުން

 މިލޯފާމަށް ކަށަވަރުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

ބްރީޗިން ނޯޓިސް ދިނުމުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް މިލޯފާމްެގ ފަރާތުން ސާފުކުރިއިރު ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން 

ސީލައިްފ މާއިއެކު ންގ ނޯޓިސް ދިނުބްރީޗި ސީލައިފް ގްލޯބަލްެގ ފަރާތުންެއޗްޑީީސެގ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ، 

ފަރާތުން ކުރުމުްއދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ބްރީޗިްނގ ނޯޓިސްގައި ކުރަން ބުނެަފއިވާ ހުރިހާކަމެއް ކޮށް ގްލޯބަލްގެ 

 އަލުން ކުރަން ކޮށްފައިވާ އެތައް މަަސއްކަތެއް މިދެންނެވި ކަންކަން ކުރުމުަގއި، ކުރިން  އަދި ވާކަމަށާއިނިންމާފައި

މަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަެރްއ އެހުރިާހ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރު ށްފައިާވކަމަށާއިމަޖުބޫރު ކޮ ގްލޯބަލްއަށްސީލައިފް 

ސްގައި ކުރަްނ ގ ނޯޓިއަދި ބްރީޗިންމަށެވެ. ޚަރަދުކުރަން ޖެހުނުކަ ސީލައިފް ގްޯލބަލްގެ ފަރާތުންބޭކާރުގޮުތގައި 

 ން ޗިރީބް ށް ޅުމަކޮށްނިންމާ ހުށަހެ އިގަ ރޭތެ ގެހުވަދު (ސްޅަދޮސްފަ) 60 މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާ ހުރިހާކަމެއް

އެއްބަސްުވން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ން މުރުކުމަހަރިފު ންކަންކަ އިހަމެންއެއެ  ،ރުއިވާ އި ފަށްކޮރުބޫޖުމަ އިގަސްޓިނޯ

ގެ ފަރާތުން ބުނެފަިއވީނަމަވެްސ، ޕްރޮޖެކްޓް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްަޓކަިއ، ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނުދީ އެްޗޑީސީ

 ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޕްރޮެޖކްޓްގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށްވަނީ ހުރަސްތަާކިއ ކުރިމަތިވެފަެއވެ.

 

ހުށަހެޅުމުން، އެންމެ  ންތުރާފަ ގެލްބަލޯގް ފްއިލަސީ މި ލޯފާމްގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިަގއި ަވކާލާތުކޮށްދިނުމަށް

ފައިާސ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދިނުމުގައި ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުން ުކރިމަތި ކުރުވާފައިވަީނ، 

ހަގަކޮށް ސީަލިއފް ގްލޯބަލްގެ ފަރާތުން ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ވިސްުނންހުރީ ކިހިނެތްތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުކަން ފާ
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އޭރުަގއިެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންކަން އަުރވާފަިއވަނީ އެންމެ އަހަންމިއްޔަުތކަމެއް ދެނީ ސީލައިްފ 

)ބާރަ މިލިއަން ޑޮލަރު( ދެއްކުާމއެކު،  USD 12,000,000.00މޯލްޑިވްސްއަްށ ދައުލަތުން ަދއްކަންޖެހޭ 

ެގ ފައިސާ ވަގުތުން ަދއްަކއި ޚަާލޞްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީްނކަން ދިނުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއެންމެހައި ފަރާތްތަެކއް

އަދި މަތީގައި މިދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ އަީލގައި ިވސްނާިއރު، އެފައިސާ ސީލައިފް ގްޯލބަލްގެ ފަރާތުން ދައްކާނެ 

   .ވެމެރައި ފާހަަގކުކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ިމލޯފާމަށް ލިބިފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގަ

 

  2019މާރިޗް  22

  

 


